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Abstract 
 

The Medieval murals in the church of Arbrå – a typological interpretation 

The aim of this essay is to investigate the murals in the church of Arbrå, what they 

portrait and how they can be linked to medieval typology as described in Biblia Pau-

perum (BP), the Poor Man’s Bible. The aim is also to find out what the purpose was to 

paint medieval churches and what the function of the paintings was. Arbrå Church 

was painted around 1520-1530, and almost all of the motifs from the Old Testament 

can be directly traced back to BP as can one motif from the New Testament. Together 

these paintings represent most of the important events which make out the founda-

tion of the Christian Cult. The purpose of painting churches was probably a combina-

tion of at least three; People of wealth could pay for different things for their church 

as a tribute to God, the paintings made people feel closer to God as they became en-

closed in the biblical history and the paintings served an educative purpose as people 

could more easily remember what the priests preached. 

Key words: Arbrå church, Biblia pauperum, Medieval Christian art, medieval typol-
ogy, murals 
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Inledning 
Att stiga in i en medeltida sockenkyrka full med målningar i klara färger torde ha 

varit en upplevelse svår att förstå för dagens människor. Nu är vi överösta med in-

tryck i regnbågens alla färger, då var med all säkerhet de målade väggarna och taken 

de enda intrycken av det slaget som allmogen kom i kontakt med. I ljuset som strilade 

in från de mycket små fönstren samt alstrades av levande ljus måste bilder och skug-

gor ha både skrämt och inspirerat besökarna i deras tro. Kanske såg figurerna på 

bilderna även ut att röra på sig. 

När jag kom i kontakt med begreppen typ och antityp och för första gången läste om 

Biblia Pauperum började jag titta på kyrkornas målningar på ett nytt sätt. Jag insåg 

då att bilderna i många kyrkor inte bara är illustrationer av populära bibliska berät-

telser utan att de ofta hör ihop på ett alldeles speciellt sätt och att de gammaltesta-

mentliga motiven och berättelserna i Bibeln också kan ses som förebådande centrala 

händelser i Jesu liv. 

Jag beslutade mig för att undersöka målningarna i Arbrå kyrka framför allt för att 

dessa verkar vara i stort sett outforskade. Det som finns att läsa om dessa målningar 

återfinns i kyrkobeskrivningen av Åke Nisbeth från 1974 samt i en kortfattad text som 

ingår i Norrlands kyrkliga konst av Henrik Cornell från 1918. Vissa av motiven finns 

upptagna i en förteckning över gammaltestamentliga bilder av Ingalill Pegelow. 

Dessutom finns konservatorsrapporter. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan de 

senmedeltida kalkmålningar som finns i kortvalvet i Arbrå kyrka, i Hälsingland, och 

bilder i Biblia Pauperum samt försöka förstå vilken funktion bilderna i medeltida 

kyrkor kan ha haft rent generellt. Följande frågor skall besvaras: 

- Vilka motiv har valts ut till Arbrå kyrkas kor? 

- Kan några av bilderna kopplas till framställningarna i Biblia Pauperum? 

- Vilken är kopplingen mellan de gammaltestamentliga motiven i Arbrå kyrka och 

evangeliernas beskrivning av Jesu liv, enligt Biblia Pauperum? 

- Kan de nytestamentliga bilderna i Arbrå kyrka som föreställer händelser i Jesu liv 

kopplas till framställningar i Biblia Pauperum? 

- Vilket var syftet med att smycka taket i Arbrå kyrkas kor med just dessa bilder? 
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- Hur användes kyrkornas målningar i gudstjänstlivet under medeltiden rent gene-

rellt samt vilken var bildernas funktion? 

Material och metod 

För att besvara de uppställda frågorna har jag analyserat kyrkomålningarna både på 

plats och på fotografier. Jag tror att det är viktigt att se materialet på plats, i dess 

ursprungsmiljö. Dels för att kunna sätta sig in i det lilla som finns skrivet om dessa 

målningar sedan tidigare samt värdera detta och dels för att få en helhetsbild över 

hur det undersökta materialet är placerat i kyrkorummet. 

Jag har också studerat samma motiv i Biblia Pauperum samt, i den mån det finns 

något, tagit del av tidigare forskares arbeten om samma bilder. Svårigheten med 

detta är att det finns så lite skrivet om målningarna i Arbrå kyrka. För att hitta refe-

renser att jämföra med har jag också besökt några kyrkor i Uppland i vilka målning-

arna har bevarats tydligare. Jag kommer också att använda några av dessa bilder i 

min uppsats som jämförelsematerial till bilder som är svårt skadade och av den an-

ledningen inte är kompletta. På detta sätt hoppas jag kunna argumentera för vad 

fragmentariska motiv föreställer. 

Den största svårigheten är att det finns så många olika varianter av Biblia Pauperum. 

Jag kan således endast hänvisa till de jag tagit del av. Att det finns så många olika 

versioner torde också göra jämförelserna svårare i den bemärkelsen att jag inte vet 

vilken eller vilka utgåvor som målaren använde som förlaga när han målade taket i 

Arbrå kyrkas kor. Min jämförelse kan således endast bli av den karaktären att jag 

undersöker om motivet som sådant finns i Biblia Pauperum och vilken betydelse det 

har i jämförelse mellan Gamla och Nya Testamentet. 

Disposition 

Denna uppsats kommer att innehålla fyra olika delar. I den första delen förklarar jag 

vad Biblia Pauperum innehåller och hur planscherna är uppbyggda samt presenterar 

en skiss över målningarna i Arbrå kyrka. I den andra delen förklarar jag utifrån bilder 

av de undersökta målningarna vad motiven föreställer och vilken kopplingen är mel-

lan dessa gammaltestamentliga typer och evangeliernas beskrivning av nytestament-

liga antityper utifrån Biblia Pauperums framställningar. I den tredje delen presente-

rar jag olika forskares syn på syftet med att smycka kyrkornas väggar och tak med 
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bilder på medeltiden rent generellt, vilken bildernas funktion var. Slutligen diskute-

rar jag kring bildprogrammet i Arbrå samt sammanfattar det jag kommit fram till. 

Biblia Pauperum 

Biblia Pauperum (BP) uppkom någon gång under tidig medeltid och de första exem-

plaren anses komma från Sydtyskland.1 Namnet betyder ”de fattigas bibel” men ing-

en ekonomiskt fattig människa hade råd att köpa BP. Fil. Dr. Margareta Björndahl 

menar att namnet troligast syftar på dem som var ”fattiga i anden”.2 Tom Elker-

Hansen hänvisar till att ”pauperes” var ett uttryck som användes om personer som 

”frivilligt havde givet avkall på den materielle tilværelses goder for att nærme sig Gud 

gennem efterlevelse och udbredelse af de kristne exempler og budskaber”.3 Knud 

Banning har gjort samma tolkning och menar att det var främst munkar och nunnor 

som kunde benämnas ”pauperes spiritu”, fattiga i anden, då de gett upp att finna den 

högsta visdomen och istället nöjde sig med att hjälpa andra.4 Att ingen fattig männi-

ska hade råd att köpa Bibeln kan anses som klargjort. Kanske syftar Björndahls ”fat-

tiga i anden” egentligen på samma sak som Elker-Hansens och Knud Bannings be-

skrivning av ”pauperes”, då dessa ”pauperes” med all sannolikhet kände ett behov av 

att fylla ett andligt tomrum. All text i BP är på latin och de enda som behärskade latin 

på medeltiden var just kyrkans män och kvinnor. 

                                                  

BP är en samling blocktryck där läsaren får en utförlig förklaring till hur gamla tes-

tamentets profetior anses uppfyllas genom främst evangelierna i Nya Testamentet. 

Varje sida består av ett huvudmotiv i mitten, beskrivande en händelse i Jesu liv från 

Marie bebådelse till och med himlafärden samt några motiv ur andra nytestamentliga 

böcker föreställande bland annat lärjungarnas gärningar och domens dag, kallade 

antityper. På båda sidor om den nytestamentliga bilden finns en gammaltestamentlig 

typ5, en förlaga som kopplas samman med denna.6 Varje händelse har således två 

typer. Det vanligaste är att en av dessa är hämtad från tiden innan Mose mottog lagen 

 
1 Banning, 1991, s. 8. Enligt The Original Catholic Encyclopedia tillskrivs St. Ansgar, Biskop av Bremen 

upphovet till BP. 
2 Björndahl, 2008, s. 14. 
3 Elker-Hansen, 2001, s. 11. 
4 Banning, 1991, s. 7. 
5 Björndahl, 2008, s.16 
6 Jag har valt att använda termerna ”typ” och ”antityp” då dessa är de termer som används i BP-

utgåvorna av Banning och Björndahl, och då jag tolkat dessa verk som i första hand religionsveten-
skapliga, inte konstvetenskapliga. I andra källor som i första hand är konstvetenskapliga används 
istället termen ”prototyp” för de gammaltestamentliga bilderna och ”typ” för de nytestamentliga, till 
exempel Nilsén. 
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på de två stentavlorna (ante legem) och den andra från tiden under lagen (sub lege). 

På varje plansch finns också fyra profeter, eller andra auktoriteter, som håller i text-

band med profettexter sammanhörande med de olika bibelscenerna.7 Tanken var att 

om ”den generelle harmoni testamenterne imellem kan eftervises, så ”gælder” også 

Det Gamle testamentes hovedprofeti om frelseren og dermed hele det kristne buds-

kab.”8 Det var alltså oerhört viktigt att knyta samman allt som förutspås i Gamla 

Testamentet, allt som Jesus själv hänvisar till i evangelierna, med det som händer i 

Nya Testamentet för att tydliggöra kristendomens legitimitet. Detta understryker 

Knud Banning genom att påpeka att det var för att stärka tanken om att kristendo-

mens tolkningar av gamla testamentet var den rätta, inte judarnas. Banning påpekar 

också att judar förekommer i flera av planscherna i den utgåva at Biblia Pauperum 

som han tolkat och att de då spelar en framträdande roll i scener där Jesus hånas och 

bespottas. I den ena typen till Törnekröningen är de som hånar och bespottar Elia 

enligt Banning klart och tydligt framställda som judar.9 Då typerna ansågs förebåda 

antitypen, i detta fall Jesu törnekröning, kan det tolkas som om tanken om att judar-

na bär skulden för Jesu död var något som den medeltida kyrkan ville sprida. 

Bilden på sida 8 föreställer plansch 27.10 I mitten av planschen återfinns antitypen, 

Jesu gravläggning. På den vänstra sidan återfinns typen som beskriver hur Josef 

kastas i brunnen av sina bröder och på den högra sidan typen som beskriver hur Jona 

kastas till valfisken.11 I planschens fyra hörn återfinns fyra profeter som kommente-

rar händelsen med bibelord. Jesus själv hänvisar också till händelsen med Jona och 

valfisken som vara förebådande hans egen död och uppståndelse: 

”Sedan sade några skriftlärda och fariséer till honom: ”Mästare, vi vill se 

dig göra ett tecken.” Han svarade: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett 

tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty lik-

som profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter 

skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.”12 

                                                   
7 Banning, 1991, s. 8. 
8 Elker-Hansen, 2001, s. 10. 
9 Banning, 1991, s. 12 
10 Bilden på s. 8 är hämtad från Banning, 1984. På s. 9 återfinns en transkribering av de latinska tex-

terna samt en översättning till danska. Även detta är hämtat från Banning, 1984. Mittpartiets gam-
maltestamentliga texter återfinns överst i översättningen emedan de fyra hörnpersonernas kom-
mentarer återfinns längst ner. 

11 Jon 1. 
12 Matt. 12:38-40 
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Detta sätt att tolka bibeln kallas typologiskt och blev populärt någon gång på 1000-

talet. Enligt Margareta Björndahl följdes en fast struktur sedan 1100-talet och på 

1400-talet överfördes flera motiv till träsnitt. Detta ledde till en större spridning av 

motiven och så småningom samlades flera motiv som sammanfattade de viktigaste 

händelserna i Jesu liv i en och samma bok, även om det fanns flera versioner av den-

na samling så innehöll dessa ungefär samma motiv.13 Ungefär 80 olika versioner av 

BP är kända idag, både kompletta och delvis bevarade.14 

Vid ett studium av typer samt antityp i de olika planscherna blir det tydligt att det 

ofta finns en tanke att dessa tre bilder skall höra ihop bildligt också. Exemplet nedan 

är taget ur plansch 28.15 Nedfarten till Dödsriket. I den vänstra bilden, David dräper 

Goliat, framställs Goliat som ett monster. I mitten framställs ingången till dödsriket 

som munnen på ett 

liknande monster. I den 

högra bilden, Simson 

dräper lejonet, bär lejonets 

ansikte samma monsterlika 

drag som Goliat och 

öppningen till dödsriket. 

Detta sammanfogar 

antitypen och dess typer till 

en helhet även rent 

estetiskt. 

Vid sidan av BP utvecklades också andra typologiska verk. Det mest kända är Specu-

lum Humanæ Salvationis, Människans frälsningsspegel. Speculum och BP hade 

samma syfte: Att visa hur gamla testamentets profetior uppfylls genom händelser i 

Nya Testamentet, och då främst genom Jesu liv och gärning.16 

                                                   
13 Björndahl, 2008, s. 13-14 
14 The Internet Biblia Pauperum, p. 3 
15 Banning, 1984. 
16 Björndahl, 2008, s. 14. 
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27 GRAVLÆGGELSEN 

(Mathæus 27,59-61) 

  

Legitur in genesi XXXVII capitulo, quod cum 
fratres Joseph vellent eum Hysmahelitis 
vendere ipsum tunica sua spoliaverunt et eum 
in cysternam veterem miserunt; Joseph iste 
Christum significat, qui inmissus fuit in 
cysternam, hoc est in sepulchrum, cum eum 
amici de cruce posuerunt 

  Legitur in libro Jone II capitulo, quod cum ipse 
Jonas ascenderet navem ut iret Tharsis in 
civitatem quandam facta est tempestas magna 
in mari, et cum mississent sortem inter se, qui 
erant in navi, sors cecidit super Jonam, quem 
illi apprehentes miserunt in mare et piscis 
magnus statim eum deglutivit; in ejus ventre 
fuit tribus diebus et tribus noctibus. Jonas 
Christum significat, qui fuit in ventre terre 
tribus diebus et tribus noctibus 

Der læses i I. Mosebog kap. 37, at da Josefs 
brødre ville sælge ham til Ismaelitterne, rev de 
hans kappe af ham og sænkede ham ned i en 
gammel brønd. Denne Josef betegner Kristus, 
som blev sænket i en brønd dvs. en grav, da 
vennerne tog ham ned fra korset 

  Der læses i Jonas’ bog kap. 2, at da Jonas gik 
ombord på et skib for at rejse til en by Tharsis, 
rejste der sig en heftig storm på havet, og da 
de, der var ombord, havde kastet lod mellem 
sig, faldt loddet på Jonas. Ham greb de så, 
kastede ham i havet og en stor fisk slugte ham 
straks. I dens bug var han tre dage og tre 
nætter. Jonas betegner Kristus, som var i 
jordens bug tre dage og tre nætter. 

David: Excitatus est tanquam dormiens 
dominus tanquam crapulatus a vino 

  Canticorum V: Ego dormio et cor meum vigilat 

Davids Salme 78,65: Herren vågnede som en, 
der havde sovet, som en, der havde været 
sløvet af vin 

  Højsangen 5,2: Jeg sover og mit hjerte våger 

     

Hanc in cysternam detruditur iste veternam   Jonas glutitur tamen illesus reperitur 

Han kastes ned i denne gamle brønd   Jonas sluges, dog findes han i god behold 

Ysaias XI: Et erit sepulchrum ejus gloriosum   Genesi XLIX: Requiens cubavit sicut leo 

Esajas 11, 10: Og hans grav skal blive berømt   I. Mosebog 49,9: Han hvilede sig, lå og sov 
som en løve 

  Mirra conditur et ab his Christus sepelitur   

  Kristus balsameres med myrrha, han begraves af dem  
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Bilderna i Arbrå kyrka 

I Arbrå kyrkas kor finns ett trettiotal senmedeltida17 bilder bevarade. 1914 konserve-

rades målningarna men då de tidigare skadats vid en brand 1635 och varit överkalka-

de är de av mycket varierande skick.18 Det går det dock att se vad de flesta bilderna 

föreställer. Bilderna går på grund av hård restaurering samt målningarnas skador 

inte att härröra till någon speciell målare men har bedömts vara från omkring 1510-

1530.19 Kalkmålningarna föreställer flera gammaltestamentliga motiv, något nytes-

tamentligt20, änglar med pinoredskap, kyrkofäder, två personer med glorior samt 

flera män som ser ut att ringa i klockor.21 Förutom dessa bilder så finns en del orna-

ment och mönsterfält, varav mycket nymålades vid konserveringen 1914.22 

Det framgår inte i något material huruvida det har funnits fler målningar i Arbrå 

kyrka. I och med Gustav Vasas tillträde som konung 1523 verkar bruket att måla i 

kyrkorna ha minskat väsentligt. Mereth Lindgren menar att det finns ytterst få kyrk-

målningar i Sverige som kan dateras till 1530-1560 och hänvisar detta till ekonomiska 

neddragningar samt att Gustav Vasa själv inte haft ett intresse för det kulturella. 

Gustav Vasa lät samla in kyrkliga föremål av ett betydande kulturellt värde för att 

omvandla dessa till pengar. Många redan existerande målningar kalkades så små-

ningom över precis som i Arbrå.23 Närheten till reformationen kan naturligtvis vara 

anledningen till att endast koret i Arbrå kyrka är målat. Det är möjligt att fler delar av 

kyrkan målats om inte medeltiden övergått i renässans via reformationen. 

Målningarna har inte ingått i någon studie av detta slag tidigare. De beskrivningar 

som finns ingår i Hälsinglands kyrkor 9 - Arbrå kyrka24, Norrlands kyrkliga konst 

under medeltiden25, i vilka författarna inte fördjupar sig, samt konservatorsrappor-

ter. 

                                                   
17 Gränsen mellan medeltid och renässans i Sverige dras oftast 1520 eller vid Gustav Vasas tillträde 

som konung 1523, både inom konstvetenskap och inom kyrkohistoria, det vill säga i samband med 
reformationens antågande i Sverige. Lindgren et al. 1986, s. 129, Pernler, 1999, s. 9. 

18 Nisbeth, 1974, s. 5 
19 Nisbeth, 1974, s. 5 
20 Något motiv är svårt att tyda ut på grund av skador. Jag kommer dock nedan att göra ett försök med 

hjälp av de källor som finns samt med hjälp av bibeln. 
21 Nisbeth, 1974, s. 6 
22 Konservatorsrapport 1914, Arbrå Kyrka, Antikvarisk-Topgrafiska Arkivet. 
23 Lindgren, 1983, s. 21 
24 Nisbeth, 1974 
25 Cornell, 1918 
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I Arbrå kyrka finns ingen bildserie som föreställer både typ och antityp som det finns 

i flera kyrkor i till exempel Uppland.26 Däremot finns ett antal målningar som före-

ställer gammaltestamentliga motiv som väl stämmer överens med typer som beskrivs 

i Biblia Pauperum. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
26 Härkeberga, Almunge. Det övre exemplet är hämtat i Almunge. Antitypen föreställer Jesu himlafärd 

och typen föreställer Elie himlafärd. Det undre exemplet är hämtat i Härkeberga. Antitypen förestäl-
ler Jesu dop och typen föreställer hur Faraos män drunknar i Röda Havet. 
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Skiss över bildernas placering i kyrkan27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
27 Själva skissen hämtad ur Karlsson, 1986, s. 16. Siffrorna ifyllda i efterhand. 
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1-8 Änglar med pinoredskap 

9 Isak bär ved 

10 Abrahams offer 

11 Adams skapelse/Evas skapelse? 

12 Man som ringer i klocka 

13 Syndafallet/Utdrivandet ur Paradiset 

14 Man som ringer i klocka 

15 Moses och Guldkalven 

16 Moses och Kopparormen 

17 Två män med glorior, svårtolkad bild 

18 Man som ringer i klocka 

19 Uppståndelsen 

20 Man som ringer i klocka 

21 Faraos män drunknar i Röda havet 

22 Moses på Sinai 

23 Davids triumf 

24 Man som ringer i klocka 

25 David dräper Goliat 

26 Man som ringer i klocka 

27 Mannaregnet 

28 Moses och den brinnande busken 

29, 31 De fyra stora latinska kyrkofäderna, Augustinus, Ambrosius, Hieronymus och 

Gregorius28 

30 Man som ringer i klocka 

32 Man som ringer i klocka 

 

                                                   
28 De fyra avbildas ofta i grupp. Det är på grund av bildernas skador och blekning inte möjligt att se 

vem av dessa figurer som är Augustinus och Ambrosius (29). Augustinus avbildas i biskopsdräkt, 
ibland med ett pilgenomborrat hjärta i handen. Ambrosius avbildas även han i biskopsdräkt samt 
ibland med en bikupa i handen. Bilden av Hieronymus och Gregorius (31) är mindre skadad och här 
går det att identifiera figurerna. Hieronymus (tv) framställs ofta på senare bilder som kardinal, 
ibland med ett lejon och ibland översätter han Bibeln på avbildningarna. Gregorius avbildas som 
påve och ibland har han en duva på axeln. Pegelow, Helgonlegender i ord och bild, s. 30, 18, 120, 
104. 
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Det undersökta bildmaterialet 

Nedan kommer 14 av motiven i Arbrå kyrka att presenteras, 13 gammaltestamentliga 

och ett nytestamentligt. Om möjligt kommer dessa att härröras till de utgåvor av BP 

som ingår i denna studie. Bildnumret syftar på den skiss över bildernas placering som 

finns ovan. 

 

Gammaltestamentliga motiv 

Bild 28 – Den brinnande busken 

Till vänster i bilden se vi Mose med sina 

horn29 och till höger den brinnande 

busken i vilken Gud uppenbarar sig för 

Mose.30 Denna ingår i plansch nummer 2 

och är enligt BP en typ till Luk. 2:1-7 där 

evangeliet berättar om Jesu födelse.31 

Mose har handen för sina ögon då han 

inte vågar se på Guds ansikte och han har 

tagit av sig sina skor, något som visar att 

platsen har blivit helig i och med Guds 

uppenbarelse.32 Busken som inte brinner 

upp symboliserar Jungfru Maria som 

föder Jesus utan att ha varit med en 

man.33 Jungfrufödseln är beviset på att 

ingen vanlig man köttsligen kan vara far 

till Jesus och därmed det ultimata beviset på att Jesus kommit till genom ett gudom-

ligt ingripande. Busken symboliserar således bokstavligen jungfrudomen. 

 

                                                   
29 Att Mose av bildas med horn är enligt jewish encyklopedia en felöversättning av 2 Mos 34 där det 

beskrivs hur Mose kommer ner från berget med lagtavlorna. I denna översättning beskrevs Mose ha 
horn när han kom ner med tavlorna men den rätta översättningen skulle vara att han hade ett sken 
omkring sig. Felöversättningen spreds dock och konstnärer började avbilda Mose med horn. Hirsch 
och Schloessinger. 

30 2 Mos 3 
31 Björndahl, 2008, s. 24-25. Banning, 1991, s. 18-19. 
32 Björndahl, 2008, s. 137. 
33 Banning, 1991, s. 18, Bjöndahl, 2008, s. 137. 
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Bild 15 – Guldkalven 

 

 

Bilden föreställer Mose, en grupp israeliter samt guldkalven som är placerad uppe på 

en pelare. När Mose kom ner från berget med Guds bud på två tavlor hade folket som 

väntat på honom gjutit en kalv av guld som de ärade som en gud. Mose förstörde 

kalven och bad Gud om förlåtelse för människornas synd. Vid Mose fötter går det att 

skönja de krossade lagtavlorna. Denna bild ingår i plansch nummer 6 i BP34 och 

antitypen är ett legendmotiv som beskriver hur avgudabilderna i templet rasar när 

Maria går in där med Jesusbarnet. Legenden beskriver hur Jesus, Maria och Josef 

                                                   
34 Björndahl, 2008, s. 32-33. Banning, 1991, s. 26-27. Bildexemplet är en detalj ur plansch 6 hämtad ur 

Banning, 1984. 

 16



 

kommer till Heliopolis i Egypten, ett centrum för solguden Res dyrkan.35 Händelsen 

är beskriven i det apokryfiska evangeliet Pseudo-Matteus36: 

                                                  

“And it came to pass, when the most blessed Mary went into the temple 

with the little child, that all the idols prostrated themselves on the ground, 

so that all of them were lying on their faces shattered and broken to pieces 

… and thus they plainly showed that they were nothing. Then was fulfilled 

that which was said by the prophet Isaiah: Behold, the Lord will come 

upon a swift cloud, and will enter Egypt, and all the handiwork of the 

Egyptians shall be moved at His presence”.37 

I texten i direkt anslutning till planschen hänvisar Björndahl detta motiv till Apostla-

gärningarna, till det ställe där avgudabilderna förbjuds38 emedan Knut Banning inte 

hänvisar till några specifika bibelverser utan håller sig till att översätta de latinska 

texterna till den version av BP som han behandlar i sin bok: 

”Hvad de godt betegner afgudsbilderna, der omstyrtes, da Jesus drog ind i 

Ægypten”.39 

”Hvad der figurligt blev opfyldt, da den salige Jomfru med sin søn Kristus 

kom til Ægypten. Da faldt Ægyptens afguder sammen; og det betegner 

godt, at når Kristus træder op mod ulykkerne, dvs. de vantros vildfarelser, 

så falder de sammen”.40 

Denna framställning har en tydlig koppling till det första budet: ”Du skall inte ha 

andra gudar vid sidan av mig.”41 Monoteismen utgör kärnan i kristendomen, den 

kristna människan ska tro på en allsmäktig gud, och lämna alla andra gudomligheter 

därhän. Med det i tanken är det inte svårt att se hur viktigt det var för den kristna 

kyrkan att understryka detta för ett folk som tidigare haft en polyteistisk religion. 

 
35 Björndahl, 2008, s. 139. 
36 Enligt Nationalencyklopedin ”skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande 

auktoritet men som inte är allmänt erkända”. Nationalencyklopedin,2009-12-06 
37 New Advent, 2009-11-01 
38 Björndahl, 2008, s. 32. 
39 Banning, 1991, s. 26. 
40 Banning, 1991, s. 26. 
41 Pegelow, 1999, s. 60. 
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Bild 22 – Mose möter Gud på Sinai och mottar lagtavlorna 

Då Mose slagit läger i öknen 

tillsammans med sitt folk begav 

han sig upp på berget där han 

mötte Herren som talade till 

honom. Mose fick i uppgift att 

berätta för Israels folk om det 

nya rike som Herren skulle 

skapa åt dem. Han fick också 

motta de tio budorden av 

Herren.42 

1. Du skall inte ha andra gudar 

vid sidan av mig. 

2. Du skall inte göra dig någon 

bildstod … 

3. Du skall inte missbruka 

Herrens, din Guds, namn … 

4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 

5. Visa aktning för din far och din mor … 

6. Du skall inte dräpa. 

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 

8. Du skall inte stjäla. 

9. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 

10. Du skall inte habegär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas 

hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna …43 

Denna bild föreställer Mose som möter Gud på berget Sinai för att motta tavlorna 

med budorden. I BP är detta översta vänstra hörn i den plansch som beskrivs ovan, 

                                                   
42 Pegelow, 2009, s. 59-60 
43 Pegelow, 1999, s. 60 
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den som föreställer Guldkalven.44 Här har alltså målaren valt att dela planschens 

motiv i två delar. Detta kan bero på minst två anledningar. En anledning är att det var 

svårt att få plats med hela bilden i en liten valvkappa.45 Den andra anledningen är att 

dessa motiv symboliserar en mycket central del av kristendomen som är värd att 

understryka: Budorden och då i synnerhet det första budet. 

Bild 21 – Faraos män drunknar 

Bilden föreställer troligtvis hur 

Faraos män drunknar när Gud 

genom Mose låter vattnet 

återvända till havet efter det att 

Israeliterna satts i säkerhet på 

andra sidan. I BP finns Faraos 

vagn med på bilden där vattnet 

spolar fram och dränker både 

denna och männen.46 I likhet 

med ovan har troligen brist på 

utrymme tvingat målaren att ta 

bort delar av förlagan för att få 

plats i valvkappan. Till höger i 

bilden ser vi Mose, med sin 

karakteristiska stav47, som pe-

kar mot den vänstra delen av 

bilden där sex personer spolas 

över av de rasande vattenmassorna. Runt Mose står en grupp israeliter och bevittnar 

händelsen. Denna bild ingår i plansch nummer 9 och är enligt BP en typ till Matt 

3:13-17 där Jesu dop beskrivs.48 Precis som Gud lät vattnet spola över Farao och hans 

                                                   
44 Björndahl, 2008, s. 32-33. Banning, 1991, s. 26-27. 
45 I beskrivningen över Almunge kyrka skriver Wilcke-Lindqvist att målarna har ”ändrat dem [bilder-

na] efter valvkappornas form, ibland spegelvänt dem, de har förenklat dem genom att minska anta-
let figurer och avstå från byggnader mm i bakgrunden, de har stundom sammanfört flera moment i 
samma bild”. Wilcke-Lindqvist, 1990, s. 8. Detta torde gälla målningarna även i Arbrå kyrka. 

46 Björndahl, 2008, s. 39. Banning, 1991, s. 33. 
47 Enligt en legend grävde Mose upp tre träd som kom från frön tagna från livets träd: ”När årtusenden 

därefter Mose fick se de tre träden, grävde han upp dem och planterade dem på Förklaringsberget, 
där han en gång skulle samtala med Guds Utvalde. Samtidigt skar han sig två stavar: Med den ena 
rörde han vis sjuka och botade dem, med den andra slog han i öknen på den hårda klippan, så att 
folket fick vatten”. Dahlby, 1999, s. 135. 

48 Björndahl, 2008, s. 38-39. Banning, 1991, s. 32-33. 
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män för att frälsa israeliterna används dopets vatten för att frälsa den som bekänner 

sig till den kristna tron. 

Bild 13 – Syndafallet/Utdrivandet ur Paradiset 

Denna bild är delvis illa skadad och hela 

vänstra delen av bilden är helt försvunnen. 

I mittpartiet kan man se en orm som ring-

lar sig runt ett träd och på ormens högra 

sida en kvinna som delvis är skyld av ett 

tygstycke. Ormen ser ut att sträcka fram 

något till kvinnan. I jämförelse med bilder 

från andra kyrkor49 blir slutsatsen att 

detta med all säkerhet föreställer syndafal-

let där Eva tar emot av den förbjudna 

frukten.50 Den del som då saknas i vänstra 

sidan av fältet har således föreställt Adam. 

Även Nisbeth har tolkat denna bild som 

föreställande syndafallet.51 Bilden ingår i 

plansch 1052 och är enligt BP en typ till 

                                                   
49 Söderala, Häverö, Danmark 
50 1 Mos 3 
51 Nisbeth, 1974, s. 6. 
52 Bilden föreställer plansch 10. Banning, 1984. 

 20



 

Matt 4:1-11 där Jesus frestas av Djävulen.53 Detta är enligt Nilsén ”den händelse som 

gav upphov till själva frälsningshistorien.”54 Hon fortsätter analysera detta genom att 

påpeka att ”alltsedan syndafallet är människan behäftad med synd och kan endast 

räddas genom att i tid vända sig till Kristus, som i de heliga sakramenten erbjuder 

den nåd som hans offerdöd innebar.”55 Enligt Nilsén skulle den kristna kulten inte 

existera som vi känner den idag utan syndafallet då hela den kristna tron är upp-

byggd runt Guds förlåtande av människornas synder samt att Guds son dog för att 

frälsa världen ifrån de synder som människan begått sedan syndafallet. 

Det finns dock två uppenbara skillnader mellan framställningen i Arbrå kyrka och 

den som finns i de två versioner av BP som använts i denna studie. Den första är att 

Eva är skyld med ett tygstycke. I övriga fall är hon skyld av ett stort blad eller helt 

naken. Den andra är att ormen har armar. Ormen räcker alltså frukten till Eva, hon 

tar den inte själv från trädet. Dock är denna framställning förekommande i andra 

kyrkor.56 

Den högra delen av denna bild ur Arbrå kyrka föreställer utdrivandet ur paradiset, 

straffet Adam och Eva fick av Gud för att de ätit av den förbjudna frukten. Bilden 

finns inte med som typ i någon av de utgåvor av BP som ingår i denna studie. Jag tror 

att man troligtvis har valt att ha med det motivet för att händelsen är viktig ur kris-

tendomens perspektiv då den visar för människan att den som inte lyder Gud inte 

heller kommer att få tillträde till Paradiset. Under medeltiden i det katolska Sverige 

torde det även tett sig skrämmande att ett icke-kristligt leverne innebar att man inte 

heller hade tillträde till den jordiska kyrkogemenskapen. 

                                                   
53 Björndahl, 2008, s. 40-41. Banning, 1991, s. 34-35 
54 Nilsén, 1986, s. 282. 
55 Nilsén, 1986, s. 312. 
56 T.ex. Söderala, Häverö, Danmark 
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Bild 11 – Adams skapelse/Evas skapelse? 

 

Denna bild är ytterst svårtolkad. Vid närmare studie ser det 

ut som om mannen längst till vänster har korsgloria 

ovanför huvudet.57 Det tvärstreck som svagt går att uttolka 

förefaller smalt jämfört med många kristusbilder både på 

kyrkväggar, ikoner och i litteratur men en jämförelse med 

bilderna i BP visar att detta är det gängse sättet att avbilda 

Jesu korsgloria i BP.58 Detta skulle i så fall med stor 

sannolikhet kunna betyda att 

mannen föreställer Jesus.59 Dock 

hänvisar konservatorsrapporten 

från 1914 till att en av bilderna i 

kortaket skall föreställa Evas 

skapelse60 och Åke Nisbeth hänvisar 

till att både Adams och Evas skapel-

                                                   
57 I den nedre bilden har jag ritat i den del av korsglorian som går att uttolka i bilden. 
58 Se jämförande bild. Detalj ur plansch 13. Banning, 1984. 
59 De som avbildas med korsgloria är, enligt Dahlby, endast ”Gudomens tre personer, någon gång även 

jungfru Maria”. Dahlby, 1999, s. 111. 
60 Konservatorsrapport 1914, Arbrå Kyrka, Antikvarisk-Topgrafiska Arkivet. 
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se skall finnas.61 Även Cornell beskriver att det finns ett motiv som beskriver Gud 

fader i Paradiset tillsammans med Adam och Eva.62 Jag anser således att Mannen 

med korsgloria inte föreställer Jesus utan Gud Fader. Framför Gud Fader knäböjer en 

figur, möjligen en yngre man. Gud Fader står med sina armar utsträckta som om han 

välsignar den knäböjande personen. Motivet 

liknar flera målningar av Adams skapelse, 

även om Adam förefaller vara mycket yngre på 

målningen i Arbrå.63 Detta kan naturligtvis ha 

att göra med att denna målning varit mycket 

skadad eller blekt och sedan blivit felrestaure-

rad, eller att vissa delar blekts så mycket att de 

inte finns kvar. 

 

 

Ungefär i mitten av bilden i Arbrå återfinns en man som inte ser ut att ha med hän-

delsen i vänstra delen att göra. Dock liknar mannen Gud Fader i vänstra delen av 

bilden. Vad som funnits längst till höger i bilden går inte att avgöra på grund av ska-

dor. Detta skulle kunna vara ett tvådelat motiv i likhet med motivet ovan som före-

ställer syndafallet och utdrivandet ur paradiset. Det förefaller troligt att den skadade 

bilden har föreställt Evas skapelse. På så vis bildas en hel sammanhängande, och 

logisk, svit i de två valvkappor som återfinns rakt ovanför koret – Adams skapelse, 

Evas skapelse, Syndafallet samt Utdrivandet ur Paradiset. 

 

                                                   
61 Nisbeth, 1974, s. 6. 
62 Han hänvisar inte till något särskilt motiv. Cornell, 1918, s. 111. 
63 Exemplet på bilden är hämtat i Risinge kyrka i Östergötland. 

 23



 

Motivet Adams skapelse går inte att återfinna i någon av de i denna studie använda 

versionerna av BP. Däremot återfinns Evas skapelse i plansch 2664 som en typ till 

Joh. 19:33-37 där Det beskrivs hur Jesus får sitt sidosår när han hänger på korset.65 

Den sovande Adam, från vilkens revben Gud skapar Eva, föreställer således Jesus, 

som är döende på korset. 

Bild 23 – Davids triumf 

 

Bilden visar hur David kommer till Jerusalem med Goljats avhuggna huvud i tri-

umf.66 Denna bild ingår i plansch nummer 14 och är enligt BP en typ till Matt 21:1-11 

där Jesu intåg i Jerusalem beskrivs.67 David som möts av glädjeyttringar när han 

kommer till Jerusalem som stridens segrare med Goliats huvud i handen symbolise-

rar således Jesus som möts av folkets jubelrop när han rider in i Jerusalem. Oavsett 

motiv så anses David rent allmänt vara en typ till Jesus.68 Även i de fall där Davidmo-

tiv inte kan härröras till en typologisk källa så som till exempel BP så skall dessa 

således tolkas som symboler för Jesus. 

                                                   
64 Björndahl, 2008, s. 72-73. Banning, 1991, s. 66-67. 
65 Björndahl, 2008, s. 72. 
66 1 Sam 17:54 
67 Björndahl, 2008, s. 48-40. Banning, 1991, s. 42-43. 
68 Nilsén, 1986, s. 296. Nilsén använder termen prototyp där jag i mitt arbete valt att använda termen 

typ. 
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Bild 27 - Mannaregnet 

Israeliterna tappade modet och började 

klaga över bristen på mat. Gud visade sig 

då i ett moln för Mose och sade att han 

skulle berätta för människorna att han 

skulle förse dem med mat så att de skulle 

se vem som var den verkliga Herren. 

Bilden visar hur Gud låter manna regna 

över israeliterna då de svälter under sin 

flykt från Egypten.69 Till höger i bilden ser 

vi Mose med stav och horn. Denna bild 

ingår i plansch nummer 18 och är enligt 

BP en typ till Matt 26: 26-29 där sista 

måltiden beskrivs och där nattvarden 

instiftas.70 Gud gav av sig själv när han lät 

mat regna från himlen på samma sätt som Jesu kropp och blod utgjutes i nattvarden. 

Måhända är det för att ytterligare understryka kopplingen mellan denna bild och 

nattvardens heliga sakrament som den fallande mannan uppvisar en tydlig likhet 

med oblater som regnar ner på folket. 

                                                   
69 2 Mos 16 
70 Björndahl, 2008, s. 56-57. Banning, 1991, s. 50-51. 
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Bild 9 – Abraham och Isak bär ved 

Bilden föreställer hur Gud sätter Abraham på 

prov. Isak bär veden till offret, Abraham bär det 

svärd71 med vilket Isak skall offras innan han 

bränns på ett bål gjort av veden.72 Denna bild 

ingår i plansch 24 och är enligt BP en typ till 

Matt 27:32-37 där evangeliet berättar om hur 

Jesus bar korset.73 Detta är en av de tydligaste 

typerna och sambandet mellan Jesu korsbäran-

de och Isaks bärande av den ved som skall 

användas till att förgöra honom i hans faders 

stora offer är omisskännligt. Utan att ifrågasätta 

sin far följer Isak honom och utan att ifrågasätta 

Gud följde Jesus honom in i döden liksom vi 

människor skall följa Guds ord utan att 

ifrågasätta dessa. 

Bild 10 – Abrahams offer 

Bilden föreställer hur Gud hindrar Abraham just 

när han skall döda sin son.74 Uppe i bildens 

vänstra hörn ser vi ängeln som Gud sände för att 

stoppa Abraham. Denna bild ingår i plansch 

nummer 25 och är enligt BP en typ till Matt 

27:37, 54-55 där evangeliet berättar om korsfäs-

telsen.75 Abraham symboliserar Gud ”som ofrede 

sin søn eller Kristus for os alle på korset, for at 

han ved dette kunne give os et tegn på den fader-

lige kærlighed”.76 Detta offer ska fungera som ett 

tydligt bevis för hur mycket Gud älskar männi-

                                                   
71 I Bibeln omtalas en kniv men konsten har gjort om denna till ett svärd. Pegelow, 2009, s. 33. 
72 1 Mos 22 
73 Björndahl, 2008, s. 68-69. Banning, 1991, s. 62-63. 
74 1 Mos 22 
75 Björndahl, 2008, s. 70-71. Banning, 1991, s. 64-65. 
76 Banning, 1991, s. 64. 
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skorna. Så mycket att han offrade sin ende son för dem. 

 

Bild 16 – Moses och kopparormen 

Denna bild är svårtolkad. Uppenbart är att 

bilden föreställer Moses och en grupp männi-

skor. Moses står framför människorna och 

pekar med sin ena hand på något som gruppen 

av människor åser, någon med knäppta 

händer. Högst troligt är att motivet föreställer 

någon händelse ur flykten från Egypten. De 

motiv som förefaller troligast är när Mose slår 

vatten ur klippan eller Mose och 

kopparormen.77 

Det första är typ till Jesu sidosår och det andra 

till korsfästelsen.78 Delar av bilden verkar ha 

försvunnit och möjligen konserverats felaktigt 

så att något, oavsett motiv, saknas i vänstra 

delen av bilden.79 Det går inte att se vad Moses pekar på. Det går således inte att 

avgöra med bestämdhet vilket motiv det rör sig om, eller om det rör sig om något 

                                                   
77 Björndahl, 2008, s. 73, 71. Banning, 1991, s. 67, 65 
78 Exemplen hämtade från plansch 26 och plansch 25. Banning 1984. 
79 Enligt Björndahl är det inte ovanligt att motiv felrestaurerats då den som utfört jobbet inte haft 

tillgång till förlagan, i detta fall BP. Björndahl, 2008, s. 20. 
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annat som inte finns representerat i BP. Anna Nilsén hävdar dock att ”koret drar till 

sig de allra heligaste motiven”.80 Om utgångspunkten är den att man till koret valt 

de scener som symboliserar de allra viktigaste händelserna i Kristendomen så torde 

motivet föreställa Mose och kopparormen, något som Cornell konstaterade redan 

1918.81 Möjligen gick det då bättre att avgöra vad motiven föreställer innan de blekts 

ännu mer eller så är motivet helt enkelt felrestaurerat så att klykan där ormen skall 

hänga blivit ommålad till att föreställa resterna av ett träd samt att ormen helt och 

hållet försvunnit. Att Mose håller staven uppåt talar också för att motivet är Koppar-

ormen.82 Dessutom finns Jesu sidosår redan representerat ovan. 

                                                   
80 Nilsén, 1986, s. 507. 
81 Cornell 1918, s. 111. Cornell hänvisar inte till någon bild av målningen I boken men han skriver 

tydligt att motivet Mose och Kopparormen finns i Arbrå kyrkas kor och ingen annan av bilderna kan 
stämma in på den beskrivningen. 

82 Bilden föreställer motivet Mose och kopparormen i Almunge kyrka. 
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Bild 25 – David dräper Goliat 

 

Bilden visar hur David hugger huvudet av Goliat.83 Denna bild ingår i plansch num-

mer 28 i BP och är enligt BP en typ till Matt 27:51-53 där evangeliet berättar hur de 

döda räddas från dödsriket.84 Vid en första anblick kan kopplingen tyckas väl vag 

mellan typ och antityp men en djupare analys visar att sambandet är räddning ifrån 

det onda. David räddar folket ifrån Goliat och Jesus räddar människan från dödens 

käftar. Bilden visar 

också hur den lilla 

goda kan vinna mot 

den stora onda om 

den goda har Gud på 

sin sida.85 Min 

tolkning är att detta 

betyder att den lilla 

människan kan vinna 

över det som är ont, 

och även över döden, 

så länge hon behåller 

sin tro på Gud och lyder Herrens bud. 

                                                   
83 1 Sam 17:51 Bilden ur BP är en detalj ur plansch 28, hämtad från Banning, 1984 
84 Björndahl, 2008, s. 76-77. Banning, 1991, s. 70-71. 
85 Björndahl, 2008, s. 147. 
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Nytestamentliga motiv 

Bild 19 – Uppståndelsen 

 

Trots att denna bild bitvis är illa åtgången går det tydligt att se att motivet föreställer 

hur Jesus kliver upp ur graven med ett kors i sin hand. Åke Nisbeth har i kyrkobe-

skrivningen dragit slutsatsen att detta motiv föreställer två av de fyra evangelister-

na86, men då det inte finns några tydliga attribut87 att gå efter i någon av bilderna 

förefaller det vara mer en kvalificerad gissning än en faktabaserad slutledning då 

dessa oftast framställs tillsammans i en grupp.88 

Uppståndelsen återfinns i plansch 29 i BP.89 Uppståndelsens gammaltestamentliga 

typer är Jona som kliver upp ur valfiskens gap efter tre dagar i djurets mage90 och 

Simson som mitt i natten stiger upp och river ner staden Gazas portar i likhet med 

Kristus som stiger upp mitt i natten och rullar undan stenen, det vill säga river gra-

                                                   
86 Nisbeth, 1974, s. 6. De två andra skulle i så fall återfinnas i bild nummer 17 på skissen ovan. 
87 De fyra evangelisterna avbildas alltid med något eller några av sina speciella attribut. ”Johannes 

framställs som ung och oftast skägglös, före 1200-talet med bok eller bokrulle, därefter dessutom 
med giftbägare. Hans evangelistsymbol är en örn.” Pegelow, 2006, s. 132. Lukas avbildas ”hållande 
eller skrivande en bok. Vid sin sida har han sin evangelistsymbol oxen”. Pegelow, 2006, s. 166. Mar-
kus avbildas även han ”hållande eller skrivande en bok. Vid sin sida har han mestadels sin evange-
listsymbol lejonet”. Pegelow, 2006, s. 184. ”Matteus framställs före 1200-talet med bok eller bokrul-
le och därefter dessutom med svärd. Hans evangelistsymbol är en ängel.” Pegelow, 2006, s. 192. 

88 Pegelow, 2006, s. 166 och s. 184. 
89 Björndahl, 2008, s. 78-79. Banning, 1991, s. 72-73 
90 Jon 2:11. 
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vens portar.91 Den vänstra bilden nedan föreställer dessa två motiv i Almunge kyrka 

och den högra föreställer samma motiv i BP.92 Det är intressant att just detta motiv 

finns med i sin nytestamentliga form istället för en gammaltestamentlig typ. Detta 

kan möjligtvis bero på att räddningen från döden kan anses vara ett av de allra vikti-

gaste motiven inom kristendomen. En framställning av Jesus själv som stiger upp ur 

graven ger en tydligare påminnelse om att döden inte behöver betyda slutet för män-

niskan utan att den som bekänner sig till den kristna tron har någonting underbart 

att vänta efter att det jordiska livet tagit slut. 

 

                                                   
91 Dom 16:13 Banning, 1991, s. 72. 
92 Plansch 29. Banning, 1984. 
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Bildernas funktion under medeltiden 

En pedagogisk bakgrund? 

Under medeltiden var det få människor som ägde en Bibel och ytterst få människor 

kunde läsa. De som behärskade läsekonsten var kyrkans män och kvinnor. Även för 

den stora icke-läskunniga massan var det nödvändigt att känna till Bibelns berättel-

ser, både de gammaltestamentliga och de nytestamentliga. Prästerna utbildades i 

detta men den vanliga församlingsmedlemmen lärde sig om detta i kyrkan. Det ligger 

nära till hands att framhäva bildernas pedagogiska funktion, något som forskare 

argumenterar för och emot. 

Anna Nilsén menar att det finns flera 

aspekter som talar emot att bilderna 

haft någon större pedagogisk funktion. 

Som den kanske främsta anledningen 

pekar hon på de praktiska problemen. I 

de kyrkor som är målade i sin helhet 

faller idén vid blotta tanken på att 

prästen i samband med sin predikan 

antingen skulle ha pekat runt i 

kyrkorummet eller guidat 

gudstjänstbesökarna runt och på så vis 

gjort dem uppmärksamma på hur 

bilder och predikan hört ihop.93 Ett 

annat praktiskt problem är att belys-

ningen i de medeltida kyrkorna var 

ytterst knapphändig. De få fönstren var 

”ibland endast små springor, ibland därtill försedda med glasmålningar”.94 Vidare 

påpekar hon: ”Betänker man sedan hur snabbt målningarna måste ha smutsats av 

röken från ljusen och rökelsekaren och av utifrån genom otäta fönster inträngande 

damm, blir tanken på målningarnas roll som studiematerial ännu mera orealistisk.”95 

De få vaxljusen som, i kombination med fönsterspringorna, utgjorde enda ljuskällor i 

                                                   
93 Nilsén, 1986, s. 511. 
94 Nilsén, 1986, s. 511. 
95 Nilsén, 1986, s. 511. 
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de medeltida kyrkorna torde inte ens på det ljusa sommarhalvåret ha lyst upp så pass 

att även målningarna i kyrkornas tak blivit tydliga för kyrkobesökarna.96 En annan 

aspekt som enligt Nilsén talar emot en allmän pedagogisk tradition är det faktum att 

det finns kyrkor som helt saknar målningar.97 Hon utesluter dock inte att bilderna 

kan ha haft en indirekt pedagogisk funktion, även om bilderna inte använts aktivt av 

klerkerna för att lära ut den bibliska historien till församlingsmedlemmarna. Detta då 

”det finns ett sammanhang mellan predikan och kyrkornas bildprogram”.98 Då moti-

ven i stort sett uteslutande är av kristen karaktär99, oavsett om de är hämtade ur 

bibeln, helgonlegender, apokryferna eller någon annan för kristendomen viktig skrift, 

förefaller det självklart att sambandet mellan predikningar och bildprogrammen 

finns även om bilderna i sig inte utgjorde ett redskap i predikan. 

Sven Erik Pernler påpekar, i likhet med Nilsén, att bilderna kan sägas ha en viss pe-

dagogisk funktion men att denna inte bör ”överdrivas eller absolutifieras: många 

bilder med ett ”pedagogiskt innehåll” är så placerade att de endast med svårighet 

kunnat ses av gudstjänstdeltagarna”.100 Dels är många bilder placerade i fönsterni-

scher, i taken och dels är många bilder är placerade i koret på de medeltida kyrkorna 

och bör därmed åtminstone delvis ha varit skymda av korskranket. Det finns en all-

män uppfattning att den delen av kyrkan som fanns bakom korskranket under medel-

tiden var förbjudet område för alla utom klerkerna. Mereth Lindgren menar dock att 

förbudet att besöka koret under senmedeltiden i sockenkyrkorna troligtvis endast 

gällde under mässan och att församlingsmedlemmarna således vid andra tillfällen 

tilläts gå innanför korskranket för att be.101 Detta betyder i sin tur att församlings-

medlemmarna även kunde ta del av de målningar som fanns i koret i de mindre kyr-

korna ute i socknarna. Däremot var koret med all säkerhet helt avskiljt från menighe-

ten i klosterkyrkorna samt i domkyrkorna.102 Menigheten hade således med stor 

sannolikhet tillgång till alla målningar i sin sockenkyrka, även de som placerats så att 

de var bakom korskranket. 

                                                   
96 Exempelbilderna ovan föreställer det numera igenmurade medeltida fönstret på sydväggen i Tensta 

kyrka i Uppland. 
97 Nilsén, 1986, s. 510. 
98 Nilsén, 1986, s. 509. 
99 Anna Nylsén skriver om kyrkomotiv som är av profan karaktär, till exempel drôlerier, motiv som är 

målade för att roa. Dessa kan vara till exempel fabeldjur. Nilsén uppger att hon i ungefär hälften av 
de kyrkor hon studerat i sin avhandling funnit profana motiv. Nilsén, 1986, s. 25, s. 450-451. 

100 Pernler, 2005, s. 78. 
101 Lindgren, 1996, s. 25-26 
102 Lindgren, 1996, s. 25 
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Pernler menar att det finns en annan pedagogisk dimension också då bilderna hade 

till uppgift att hjälpa människorna att tro på Guds under, att inte förtvivla, samt att 

”helgonen var levande bevis på att graven aldrig var ämnad att vara människans 

slutmål”.103 Lindgren håller med om detta och hänvisar till en skrift från 1200-talet 

där den franske teologen Guillelmus Durandus104 ”förklarar att bilder skall användas 

för att undervisa lekmännen, som inte kunde läsa”.105 Detta avfärdar Nilsén med 

argumenten att det ”i ett mycket stort antal av de undersökta programmen föreligger 

en teologisk medvetenhet som knappast kan förväntas av lekmän”106 samt att det kan 

”förutsättas att allmänhetens bildning inte räckte till för något djupare umgänge med 

bilderna”.107 Nilsén hävdar således att bristen på utbildning bland menigheten många 

gånger gjorde att församlingsmedlemmarna inte hade tillräckliga referensramar för 

att kunna tolka bilderna. I den mån gemene man kan sägas ha haft någon form av 

utbildning så utgjordes den av den bibliska historien som församlingen upprepade 

gånger tog del av i kyrkan. Dessa kunskaper torde dock ha räckt till för att tolka 

många av de motiv som förställer de viktigaste delarna inom kristen kult. 

I förordet till en brittisk utgåva av BP som kom ut 1987 är Avril Henry kritisk mot att 

BP över huvud taget ska ha haft någon form av pedagogiskt eller didaktiskt syfte. Hon 

menar att den typologiska framställningen inte kan anses lära ut något utan snarare 

fungerar som en påminnelse av en kunskap som en människa redan har.108 Utan 

förförståelse för det som bilderna berättar blir dessa naturligtvis bara vackra, 

skrämmande, många gånger obegripliga bilder, däremot med förförståelse får bilder-

na en mening. Hallgren och Söderberg lägger ytterligare en aspekt i diskussionen 

genom att hävda att det fanns en pedagogisk tanke i det att människan lättare minns 

det som hon sett på bild och de fördjupar tanken ytterligare genom att argumentera 

för att bilderna också var ett medel för att befästa sanningshalten i de bibliska berät-

telserna för allmogen: ”… och för henne hade bilden samma realitet som verkligheten 

själv. Om man därför såg en bild av hur Moses slår vatten ur klippan så var detta ett 

bevis för att så verkligen skett …”.109 Björndahl tar resonemanget ett steg längre ge-

                                                   
103 Pernler, 2005, s. 78 
104 Guillelmus Durandus verk Rationale divinorum officorum anses vara en av de viktigaste böckerna 

om liturigi och symbolism i gudstjänsten. ”Guillaume Durand.” Encyclopædia Britannica. 
2009. Encyclopædia Britannica Online. 2009-10-31. 

105 Lindgren, 1996, s. 23 
106 Nilsén, 1986, s. 514. 
107 Nilsén, 1986, s. 510. 
108 The Internet Biblia Pauperum. 
109 Hallgren och Söderberg, 1970, s. 34. 
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nom att hänvisa till att påven Gregorius den store110 enligt vissa källor sagt att ”mål-

ningar betyder lika mycket för dem som inte kan läsa som bokstäverna för dem som 

kan det.”111 Huruvida Gregorius sagt detta eller inte blir troligtvis aldrig utrett men 

att bilder förstärker minnet av något människan hör berättas om förefaller således 

vara en tanke som den medeltida kyrkan kan ha använt sig av. 

                                                  

Att vara innesluten i den bibliska historien – Närhet till Gud 

Som nämnts ovan är det inte alla medeltida kyrkor som är målade helt och hållet 

invändigt vilket Arbrå kyrka är ett tydligt exempel på. Vad gäller de kyrkor som är 

helt och hållet målade invändigt tänker sig Pernler att gudstjänstdeltagarna var ”in-

dragna i, eller omslutna av den heliga historien.”112 Som nämnts redan i inledningen 

måste den medeltida gudstjänstbesökaren ha slagits av en överväldigande känsla när 

hon trädde in i den målade kyrkan där det knapphändiga ljuset kastade skuggor och 

rökelsens söta doft låg tung över församlingen. Om prästen berättade de olika biblis-

ka historierna som illustrerades på väggarna och i tak är det inte svårt att tänka sig 

att den medeltida gudstjänstbesökaren kände sig ”innesluten i den heliga historien”. 

Att hon kände sig delaktig och både uppmuntrades och skrämdes till att följa Guds 

lag för att garanteras evigt liv i himmelriket. 

Pernler beskriver också hur gudstjänstbesökaren genom korskranket kunde ana hur 

himmelriket var nära och hur kyrkan ”var mån om att stimulera människors alla 

sinnen som ett led i försöken att förmedla erfarenhet av Gud och kunskap om livet 

med Gud”.113 I detta var både skulptur och väggmålningar en viktig ingrediens då 

dessa hjälpte till att förstärka denna känsla av samhörighet med Gud. 

Bilderna som en hyllning till Gud 

I sin avhandling kommer Nilsén fram till att det finns många bevis för att ”målning-

arna utförts till ära för Gud, Kristus, Treenigheten eller Maria” men att denna hyll-

ning kan ha många bakomliggande anledningar som i de flesta fall inte redovisas.114 

Klart är dock att ju större gåva desto frommare: ”En gåva till Gud måste ges med full 

hand, vilken den yttersta bevekelsegrunden än var. Endast det yppersta var gott nog 

 
110 Gregorius den store var påve mellan åren 540-604. Björndahl, 2008, s. 11. 
111 Björndahl, 2008, s. 11. 
112 Pernler, 2005, s.78 
113 Pernler, 1999, s. 70. 
114 Nilsén 1986, s. 512. 
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åt Gud och hans moder”.115 Den som hade råd kunde således bekosta målningar, 

skulpturer eller annat till sin kyrka för att hålla sig väl med Gud. Ibland har kyrko-

målningar finansierats av enskilda stiftare, men oftast har dessa bekostats av sock-

enmännen gemensamt.116 På medeltiden var det helt legitimt att köpa avlat och på 

andra sätt köpa syndernas förlåtelse och själamässor. Detta kunde göras genom att 

betala en summa pengar till kyrkan men också genom att bekosta målningar, skulp-

tur, textilier eller andra viktiga inventarier till sin sockenkyrka. 

Även om forskarna inte är ense om i hur stor grad så verkar det vara ställt utom allt 

tvivel att det någonstans troligen har funnits en pedagogisk tanke. Frågan blir då om 

denna tanke ursprungligen har varit primär eller helt enkelt en lyckosam sidoeffekt 

av att kyrkorna smyckats vilken i sin tur har lett till att fler kyrkor målats. Kanske är 

det rimligt att tro att kyrkorna från början målades som hyllning till Gud, att rika 

människor finansierade dyra målningsarbeten för att köpa sig frälsning vilket ledde 

till att menigheten kände sig involverade i bibliska historien och blev påminda om de 

berättelser som de inte fick glömma. Det ter sig då inte helt otroligt att kyrkans män 

insett att målningarna även tjänade ett lärande syfte. 

 

Diskussion kring målningarna i Arbrå kyrka 

I Arbrå kyrka finns målningar endast i koret. Huruvida det funnits mer målningar 

eller inte är oklart. Möjligen kan det vara så att koret, som ansågs som viktigast, var 

det som målades först. Dessa målningar är daterade 1510-1530, alltså i skarven mel-

lan medeltid och renässans. I och med Gustav Vasa och reformationen har bruket att 

måla i kyrkorna minskat varvid Kortaket i Arbrå var det enda som hann målas i den-

na kyrka. Dessa målningar föreställer, eller är typer till följande motiv hämtade ur 

Jesu liv: 

 Jesu födelse (Moses och den brinnande busken) 

 Avgudabilderna rasar (Moses och Guldkalven) 

 Jesu dop (Faraos män drunknar i Röda havet) 

 Jesus frestas av djävulen (Syndafallet) 

                                                   
115 Nilsén, 1986, s. 513. 
116 Nilsén, 1986.s. 512 
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 Intåget i Jerusalem (Goliats triumf) 

 Sista nattvarden (Mannaregnet) 

 Korsbärandet (Abraham och Isak bär ved) 

 Korsfästelsen (Moses och Kopparormen samt Abrahams offer) 

 Möjl. Jesu sidosår (Evas skapelse) – idag försvunnen men omnämnd tidigare. 

 De döda räddas från dödsriket (David dräper Goliat) 

 Uppståndelsen (nytestamentlig bild) 

Bilderna föreställer flera mycket centrala delar i Jesu liv och hela kristendomen. 

Trots att endast kortaket är målat bör dock dessa målningar ha varit tillräckliga för 

att sammanfatta den tro de senmedeltida församlingsmedlemmarna i Arbrå uppfost-

rades till att följa. Med hjälp av prästens predikningar har de genom bilderna blivit 

påminda om de händelser som enligt bibeln präglat den Kristna tron samt de männi-

skor som bekänner sig till den. Detta trots att målningarna på medeltiden bör ha 

befunnit sig innanför korskranket. Församlingsmedlemmarna har som beskrivet 

ovan med all säkerhet haft tillgång till utrymmet innanför korskranket då det inte 

varit mässa för att be och känna sig inneslutna i bibliska historien, kanske för att 

känna sig så nära himmelriket som en levande människa kunde komma på den tiden. 

Även om många motiv troligtvis har förändrats av målaren, för att få plats i valvkap-

por eller på annat sätt passa in i koret går det tydligt att se att BP har varit känd av 

målaren. Antingen genom att han själv sett delar av en utgåva eller hela utgåvan, eller 

genom att han sett andra målares verk där typologin som återfinns i BP varit utmär-

kande. Att beställaren valt ut just dessa motiv behöver inte betyda att denna, om 

beställaren varit en välbärgad församlingsmedlem känt till BP som sådant men helt 

klart är att denna väl känt till vilka som räknats som de viktigaste berättelserna i 

Kristendomen. Om beställaren varit sockenprästen så har han med all säkerhet känt 

till den typologi som beskrivs i BP. 

Förutom de bilder som kan härröras till BP finns Utdrivningen ur paradiset och det 

som troligen föreställer Adams skapelse. Det förefaller självklart att en sammanfatt-

ning av kristendomen måste innehålla en framställning av vad som händer den män-
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niska som syndar samt motivet där Gud skapar människan. Det motiv som möjligen 

kan anses saknas för att de viktigaste delarna i kristendomen skall vara representera-

de är Himlafärden då kristendomen i likhet med alla andra religioner i världen byg-

ger stora delar av sin kult på att förklara vad som händer människan efter döden. 

Kanske var det så att Himlafärden tillsammans med andra intressanta och viktiga 

motiv var tänkta att målas så småningom. 

Vi kommer troligtvis aldrig att få veta hur spridda de djupare kunskaperna om me-

deltidens typologi var bland de vanliga församlingsmedlemmarna. Klart är dock att 

målningarna både måste ha skrämt och inspirerat människorna samt påmint dem om 

Guds storhet. I en värld där få kunde läsa och där vardagen många gånger handlade 

om ren överlevnad var kyrkans målningar, förutom prästens ord, människornas enda 

intryck av bibelns budskap, och fungerade som en stark påminnelse om alla de hän-

delser som ligger som grund för hela den kristna kulten och dess budskap. 
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De medeltida målningarna i Arbrå kyrka


En typologisk tolkning


Abstract


The Medieval murals in the church of Arbrå – a typological interpretation

The aim of this essay is to investigate the murals in the church of Arbrå, what they portrait and how they can be linked to medieval typology as described in Biblia Pauperum (BP), the Poor Man’s Bible. The aim is also to find out what the purpose was to paint medieval churches and what the function of the paintings was. Arbrå Church was painted around 1520-1530, and almost all of the motifs from the Old Testament can be directly traced back to BP as can one motif from the New Testament. Together these paintings represent most of the important events which make out the foundation of the Christian Cult. The purpose of painting churches was probably a combination of at least three; People of wealth could pay for different things for their church as a tribute to God, the paintings made people feel closer to God as they became enclosed in the biblical history and the paintings served an educative purpose as people could more easily remember what the priests preached.
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Inledning


Att stiga in i en medeltida sockenkyrka full med målningar i klara färger torde ha varit en upplevelse svår att förstå för dagens människor. Nu är vi överösta med intryck i regnbågens alla färger, då var med all säkerhet de målade väggarna och taken de enda intrycken av det slaget som allmogen kom i kontakt med. I ljuset som strilade in från de mycket små fönstren samt alstrades av levande ljus måste bilder och skuggor ha både skrämt och inspirerat besökarna i deras tro. Kanske såg figurerna på bilderna även ut att röra på sig.

När jag kom i kontakt med begreppen typ och antityp och för första gången läste om Biblia Pauperum började jag titta på kyrkornas målningar på ett nytt sätt. Jag insåg då att bilderna i många kyrkor inte bara är illustrationer av populära bibliska berättelser utan att de ofta hör ihop på ett alldeles speciellt sätt och att de gammaltestamentliga motiven och berättelserna i Bibeln också kan ses som förebådande centrala händelser i Jesu liv.

Jag beslutade mig för att undersöka målningarna i Arbrå kyrka framför allt för att dessa verkar vara i stort sett outforskade. Det som finns att läsa om dessa målningar återfinns i kyrkobeskrivningen av Åke Nisbeth från 1974 samt i en kortfattad text som ingår i Norrlands kyrkliga konst av Henrik Cornell från 1918. Vissa av motiven finns upptagna i en förteckning över gammaltestamentliga bilder av Ingalill Pegelow. Dessutom finns konservatorsrapporter.

Syfte och frågeställning


Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan de senmedeltida kalkmålningar som finns i kortvalvet i Arbrå kyrka, i Hälsingland, och bilder i Biblia Pauperum samt försöka förstå vilken funktion bilderna i medeltida kyrkor kan ha haft rent generellt. Följande frågor skall besvaras:

· Vilka motiv har valts ut till Arbrå kyrkas kor?

· Kan några av bilderna kopplas till framställningarna i Biblia Pauperum?


· Vilken är kopplingen mellan de gammaltestamentliga motiven i Arbrå kyrka och evangeliernas beskrivning av Jesu liv, enligt Biblia Pauperum?


· Kan de nytestamentliga bilderna i Arbrå kyrka som föreställer händelser i Jesu liv kopplas till framställningar i Biblia Pauperum?


· Vilket var syftet med att smycka taket i Arbrå kyrkas kor med just dessa bilder?

· Hur användes kyrkornas målningar i gudstjänstlivet under medeltiden rent generellt samt vilken var bildernas funktion?

Material och metod

För att besvara de uppställda frågorna har jag analyserat kyrkomålningarna både på plats och på fotografier. Jag tror att det är viktigt att se materialet på plats, i dess ursprungsmiljö. Dels för att kunna sätta sig in i det lilla som finns skrivet om dessa målningar sedan tidigare samt värdera detta och dels för att få en helhetsbild över hur det undersökta materialet är placerat i kyrkorummet.


Jag har också studerat samma motiv i Biblia Pauperum samt, i den mån det finns något, tagit del av tidigare forskares arbeten om samma bilder. Svårigheten med detta är att det finns så lite skrivet om målningarna i Arbrå kyrka. För att hitta referenser att jämföra med har jag också besökt några kyrkor i Uppland i vilka målningarna har bevarats tydligare. Jag kommer också att använda några av dessa bilder i min uppsats som jämförelsematerial till bilder som är svårt skadade och av den anledningen inte är kompletta. På detta sätt hoppas jag kunna argumentera för vad fragmentariska motiv föreställer.


Den största svårigheten är att det finns så många olika varianter av Biblia Pauperum. Jag kan således endast hänvisa till de jag tagit del av. Att det finns så många olika versioner torde också göra jämförelserna svårare i den bemärkelsen att jag inte vet vilken eller vilka utgåvor som målaren använde som förlaga när han målade taket i Arbrå kyrkas kor. Min jämförelse kan således endast bli av den karaktären att jag undersöker om motivet som sådant finns i Biblia Pauperum och vilken betydelse det har i jämförelse mellan Gamla och Nya Testamentet.

Disposition


Denna uppsats kommer att innehålla fyra olika delar. I den första delen förklarar jag vad Biblia Pauperum innehåller och hur planscherna är uppbyggda samt presenterar en skiss över målningarna i Arbrå kyrka. I den andra delen förklarar jag utifrån bilder av de undersökta målningarna vad motiven föreställer och vilken kopplingen är mellan dessa gammaltestamentliga typer och evangeliernas beskrivning av nytestamentliga antityper utifrån Biblia Pauperums framställningar. I den tredje delen presenterar jag olika forskares syn på syftet med att smycka kyrkornas väggar och tak med bilder på medeltiden rent generellt, vilken bildernas funktion var. Slutligen diskuterar jag kring bildprogrammet i Arbrå samt sammanfattar det jag kommit fram till.

Biblia Pauperum


Biblia Pauperum (BP) uppkom någon gång under tidig medeltid och de första exemplaren anses komma från Sydtyskland.
 Namnet betyder ”de fattigas bibel” men ingen ekonomiskt fattig människa hade råd att köpa BP. Fil. Dr. Margareta Björndahl menar att namnet troligast syftar på dem som var ”fattiga i anden”.
 Tom Elker-Hansen hänvisar till att ”pauperes” var ett uttryck som användes om personer som ”frivilligt havde givet avkall på den materielle tilværelses goder for att nærme sig Gud gennem efterlevelse och udbredelse af de kristne exempler og budskaber”.
 Knud Banning har gjort samma tolkning och menar att det var främst munkar och nunnor som kunde benämnas ”pauperes spiritu”, fattiga i anden, då de gett upp att finna den högsta visdomen och istället nöjde sig med att hjälpa andra.
 Att ingen fattig människa hade råd att köpa Bibeln kan anses som klargjort. Kanske syftar Björndahls ”fattiga i anden” egentligen på samma sak som Elker-Hansens och Knud Bannings beskrivning av ”pauperes”, då dessa ”pauperes” med all sannolikhet kände ett behov av att fylla ett andligt tomrum. All text i BP är på latin och de enda som behärskade latin på medeltiden var just kyrkans män och kvinnor.

BP är en samling blocktryck där läsaren får en utförlig förklaring till hur gamla testamentets profetior anses uppfyllas genom främst evangelierna i Nya Testamentet. Varje sida består av ett huvudmotiv i mitten, beskrivande en händelse i Jesu liv från Marie bebådelse till och med himlafärden samt några motiv ur andra nytestamentliga böcker föreställande bland annat lärjungarnas gärningar och domens dag, kallade antityper. På båda sidor om den nytestamentliga bilden finns en gammaltestamentlig typ
, en förlaga som kopplas samman med denna.
 Varje händelse har således två typer. Det vanligaste är att en av dessa är hämtad från tiden innan Mose mottog lagen på de två stentavlorna (ante legem) och den andra från tiden under lagen (sub lege). På varje plansch finns också fyra profeter, eller andra auktoriteter, som håller i textband med profettexter sammanhörande med de olika bibelscenerna.
 Tanken var att om ”den generelle harmoni testamenterne imellem kan eftervises, så ”gælder” også Det Gamle testamentes hovedprofeti om frelseren og dermed hele det kristne budskab.”
 Det var alltså oerhört viktigt att knyta samman allt som förutspås i Gamla Testamentet, allt som Jesus själv hänvisar till i evangelierna, med det som händer i Nya Testamentet för att tydliggöra kristendomens legitimitet. Detta understryker Knud Banning genom att påpeka att det var för att stärka tanken om att kristendomens tolkningar av gamla testamentet var den rätta, inte judarnas. Banning påpekar också att judar förekommer i flera av planscherna i den utgåva at Biblia Pauperum som han tolkat och att de då spelar en framträdande roll i scener där Jesus hånas och bespottas. I den ena typen till Törnekröningen är de som hånar och bespottar Elia enligt Banning klart och tydligt framställda som judar.
 Då typerna ansågs förebåda antitypen, i detta fall Jesu törnekröning, kan det tolkas som om tanken om att judarna bär skulden för Jesu död var något som den medeltida kyrkan ville sprida.

Bilden på sida 8 föreställer plansch 27.
 I mitten av planschen återfinns antitypen, Jesu gravläggning. På den vänstra sidan återfinns typen som beskriver hur Josef kastas i brunnen av sina bröder och på den högra sidan typen som beskriver hur Jona kastas till valfisken.
 I planschens fyra hörn återfinns fyra profeter som kommenterar händelsen med bibelord. Jesus själv hänvisar också till händelsen med Jona och valfisken som vara förebådande hans egen död och uppståndelse:


”Sedan sade några skriftlärda och fariséer till honom: ”Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.” Han svarade: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.”


Detta sätt att tolka bibeln kallas typologiskt och blev populärt någon gång på 1000-talet. Enligt Margareta Björndahl följdes en fast struktur sedan 1100-talet och på 1400-talet överfördes flera motiv till träsnitt. Detta ledde till en större spridning av motiven och så småningom samlades flera motiv som sammanfattade de viktigaste händelserna i Jesu liv i en och samma bok, även om det fanns flera versioner av denna samling så innehöll dessa ungefär samma motiv.
 Ungefär 80 olika versioner av BP är kända idag, både kompletta och delvis bevarade.


Vid ett studium av typer samt antityp i de olika planscherna blir det tydligt att det ofta finns en tanke att dessa tre bilder skall höra ihop bildligt också. Exemplet nedan är taget ur plansch 28.
 Nedfarten till Dödsriket. I den vänstra bilden, David dräper Goliat, framställs Goliat som ett monster. I mitten framställs ingången till dödsriket som munnen på ett liknande monster. I den högra bilden, Simson dräper lejonet, bär lejonets ansikte samma monsterlika drag som Goliat och öppningen till dödsriket. Detta sammanfogar antitypen och dess typer till en helhet även rent estetiskt.

Vid sidan av BP utvecklades också andra typologiska verk. Det mest kända är Speculum Humanæ Salvationis, Människans frälsningsspegel. Speculum och BP hade samma syfte: Att visa hur gamla testamentets profetior uppfylls genom händelser i Nya Testamentet, och då främst genom Jesu liv och gärning.




		27 GRAVLÆGGELSEN


(Mathæus 27,59-61)

		 





		Legitur in genesi XXXVII capitulo, quod cum fratres Joseph vellent eum Hysmahelitis vendere ipsum tunica sua spoliaverunt et eum in cysternam veterem miserunt; Joseph iste Christum significat, qui inmissus fuit in cysternam, hoc est in sepulchrum, cum eum amici de cruce posuerunt

		 

		Legitur in libro Jone II capitulo, quod cum ipse Jonas ascenderet navem ut iret Tharsis in civitatem quandam facta est tempestas magna in mari, et cum mississent sortem inter se, qui erant in navi, sors cecidit super Jonam, quem illi apprehentes miserunt in mare et piscis magnus statim eum deglutivit; in ejus ventre fuit tribus diebus et tribus noctibus. Jonas Christum significat, qui fuit in ventre terre tribus diebus et tribus noctibus



		Der læses i I. Mosebog kap. 37, at da Josefs brødre ville sælge ham til Ismaelitterne, rev de hans kappe af ham og sænkede ham ned i en gammel brønd. Denne Josef betegner Kristus, som blev sænket i en brønd dvs. en grav, da vennerne tog ham ned fra korset

		 

		Der læses i Jonas’ bog kap. 2, at da Jonas gik ombord på et skib for at rejse til en by Tharsis, rejste der sig en heftig storm på havet, og da de, der var ombord, havde kastet lod mellem sig, faldt loddet på Jonas. Ham greb de så, kastede ham i havet og en stor fisk slugte ham straks. I dens bug var han tre dage og tre nætter. Jonas betegner Kristus, som var i jordens bug tre dage og tre nætter.



		David: Excitatus est tanquam dormiens dominus tanquam crapulatus a vino

		 

		Canticorum V: Ego dormio et cor meum vigilat



		Davids Salme 78,65: Herren vågnede som en, der havde sovet, som en, der havde været sløvet af vin

		 

		Højsangen 5,2: Jeg sover og mit hjerte våger



		 

		 

		 



		Hanc in cysternam detruditur iste veternam

		 

		Jonas glutitur tamen illesus reperitur



		Han kastes ned i denne gamle brønd

		 

		Jonas sluges, dog findes han i god behold



		Ysaias XI: Et erit sepulchrum ejus gloriosum

		 

		Genesi XLIX: Requiens cubavit sicut leo



		Esajas 11, 10: Og hans grav skal blive berømt

		 

		I. Mosebog 49,9: Han hvilede sig, lå og sov som en løve





		 

		Mirra conditur et ab his Christus sepelitur

		 



		 

		Kristus balsameres med myrrha, han begraves af dem

		





Bilderna i Arbrå kyrka


I Arbrå kyrkas kor finns ett trettiotal senmedeltida
 bilder bevarade. 1914 konserverades målningarna men då de tidigare skadats vid en brand 1635 och varit överkalkade är de av mycket varierande skick.
 Det går det dock att se vad de flesta bilderna föreställer. Bilderna går på grund av hård restaurering samt målningarnas skador inte att härröra till någon speciell målare men har bedömts vara från omkring 1510-1530.
 Kalkmålningarna föreställer flera gammaltestamentliga motiv, något nytestamentligt
, änglar med pinoredskap, kyrkofäder, två personer med glorior samt flera män som ser ut att ringa i klockor.
 Förutom dessa bilder så finns en del ornament och mönsterfält, varav mycket nymålades vid konserveringen 1914.


Det framgår inte i något material huruvida det har funnits fler målningar i Arbrå kyrka. I och med Gustav Vasas tillträde som konung 1523 verkar bruket att måla i kyrkorna ha minskat väsentligt. Mereth Lindgren menar att det finns ytterst få kyrkmålningar i Sverige som kan dateras till 1530-1560 och hänvisar detta till ekonomiska neddragningar samt att Gustav Vasa själv inte haft ett intresse för det kulturella. Gustav Vasa lät samla in kyrkliga föremål av ett betydande kulturellt värde för att omvandla dessa till pengar. Många redan existerande målningar kalkades så småningom över precis som i Arbrå.
 Närheten till reformationen kan naturligtvis vara anledningen till att endast koret i Arbrå kyrka är målat. Det är möjligt att fler delar av kyrkan målats om inte medeltiden övergått i renässans via reformationen.

Målningarna har inte ingått i någon studie av detta slag tidigare. De beskrivningar som finns ingår i Hälsinglands kyrkor 9 - Arbrå kyrka
, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden
, i vilka författarna inte fördjupar sig, samt konservatorsrapporter.


I Arbrå kyrka finns ingen bildserie som föreställer både typ och antityp som det finns i flera kyrkor i till exempel Uppland.
 Däremot finns ett antal målningar som föreställer gammaltestamentliga motiv som väl stämmer överens med typer som beskrivs i Biblia Pauperum.





Skiss över bildernas placering i kyrkan






1-8
Änglar med pinoredskap


9
Isak bär ved


10
Abrahams offer


11
Adams skapelse/Evas skapelse?


12
Man som ringer i klocka


13
Syndafallet/Utdrivandet ur Paradiset


14
Man som ringer i klocka


15
Moses och Guldkalven


16
Moses och Kopparormen


17
Två män med glorior, svårtolkad bild


18
Man som ringer i klocka


19
Uppståndelsen


20
Man som ringer i klocka


21
Faraos män drunknar i Röda havet


22
Moses på Sinai


23
Davids triumf


24
Man som ringer i klocka


25
David dräper Goliat


26
Man som ringer i klocka


27
Mannaregnet

28
Moses och den brinnande busken

29, 31 De fyra stora latinska kyrkofäderna, Augustinus, Ambrosius, Hieronymus och Gregorius


30
Man som ringer i klocka


32
Man som ringer i klocka

Det undersökta bildmaterialet


Nedan kommer 14 av motiven i Arbrå kyrka att presenteras, 13 gammaltestamentliga och ett nytestamentligt. Om möjligt kommer dessa att härröras till de utgåvor av BP som ingår i denna studie. Bildnumret syftar på den skiss över bildernas placering som finns ovan.

Gammaltestamentliga motiv


Bild 28 – Den brinnande busken


Till vänster i bilden se vi Mose med sina horn
 och till höger den brinnande busken i vilken Gud uppenbarar sig för Mose.
 Denna ingår i plansch nummer 2 och är enligt BP en typ till Luk. 2:1-7 där evangeliet berättar om Jesu födelse.
 Mose har handen för sina ögon då han inte vågar se på Guds ansikte och han har tagit av sig sina skor, något som visar att platsen har blivit helig i och med Guds uppenbarelse.
 Busken som inte brinner upp symboliserar Jungfru Maria som föder Jesus utan att ha varit med en man.
 Jungfrufödseln är beviset på att ingen vanlig man köttsligen kan vara far till Jesus och därmed det ultimata beviset på att Jesus kommit till genom ett gudomligt ingripande. Busken symboliserar således bokstavligen jungfrudomen.


Bild 15 – Guldkalven



Bilden föreställer Mose, en grupp israeliter samt guldkalven som är placerad uppe på en pelare. När Mose kom ner från berget med Guds bud på två tavlor hade folket som väntat på honom gjutit en kalv av guld som de ärade som en gud. Mose förstörde kalven och bad Gud om förlåtelse för människornas synd. Vid Mose fötter går det att skönja de krossade lagtavlorna. Denna bild ingår i plansch nummer 6 i BP
 och antitypen är ett legendmotiv som beskriver hur avgudabilderna i templet rasar när Maria går in där med Jesusbarnet. Legenden beskriver hur Jesus, Maria och Josef kommer till Heliopolis i Egypten, ett centrum för solguden Res dyrkan.
 Händelsen är beskriven i det apokryfiska evangeliet Pseudo-Matteus
:

“And it came to pass, when the most blessed Mary went into the temple with the little child, that all the idols prostrated themselves on the ground, so that all of them were lying on their faces shattered and broken to pieces … and thus they plainly showed that they were nothing. Then was fulfilled that which was said by the prophet Isaiah: Behold, the Lord will come upon a swift cloud, and will enter Egypt, and all the handiwork of the Egyptians shall be moved at His presence”.


I texten i direkt anslutning till planschen hänvisar Björndahl detta motiv till Apostlagärningarna, till det ställe där avgudabilderna förbjuds
 emedan Knut Banning inte hänvisar till några specifika bibelverser utan håller sig till att översätta de latinska texterna till den version av BP som han behandlar i sin bok:

”Hvad de godt betegner afgudsbilderna, der omstyrtes, da Jesus drog ind i Ægypten”.


”Hvad der figurligt blev opfyldt, da den salige Jomfru med sin søn Kristus kom til Ægypten. Da faldt Ægyptens afguder sammen; og det betegner godt, at når Kristus træder op mod ulykkerne, dvs. de vantros vildfarelser, så falder de sammen”.


Denna framställning har en tydlig koppling till det första budet: ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.”
 Monoteismen utgör kärnan i kristendomen, den kristna människan ska tro på en allsmäktig gud, och lämna alla andra gudomligheter därhän. Med det i tanken är det inte svårt att se hur viktigt det var för den kristna kyrkan att understryka detta för ett folk som tidigare haft en polyteistisk religion.

Bild 22 – Mose möter Gud på Sinai och mottar lagtavlorna


Då Mose slagit läger i öknen tillsammans med sitt folk begav han sig upp på berget där han mötte Herren som talade till honom. Mose fick i uppgift att berätta för Israels folk om det nya rike som Herren skulle skapa åt dem. Han fick också motta de tio budorden av Herren.


1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


2. Du skall inte göra dig någon bildstod …

3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn …

4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.


5. Visa aktning för din far och din mor …

6. Du skall inte dräpa.


7. Du skall inte begå äktenskapsbrott.


8. Du skall inte stjäla.


9. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.


10. Du skall inte habegär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna …


Denna bild föreställer Mose som möter Gud på berget Sinai för att motta tavlorna med budorden. I BP är detta översta vänstra hörn i den plansch som beskrivs ovan, den som föreställer Guldkalven.
 Här har alltså målaren valt att dela planschens motiv i två delar. Detta kan bero på minst två anledningar. En anledning är att det var svårt att få plats med hela bilden i en liten valvkappa.
 Den andra anledningen är att dessa motiv symboliserar en mycket central del av kristendomen som är värd att understryka: Budorden och då i synnerhet det första budet.


Bild 21 – Faraos män drunknar


Bilden föreställer troligtvis hur Faraos män drunknar när Gud genom Mose låter vattnet återvända till havet efter det att Israeliterna satts i säkerhet på andra sidan. I BP finns Faraos vagn med på bilden där vattnet spolar fram och dränker både denna och männen.
 I likhet med ovan har troligen brist på utrymme tvingat målaren att ta bort delar av förlagan för att få plats i valvkappan. Till höger i bilden ser vi Mose, med sin karakteristiska stav
, som pekar mot den vänstra delen av bilden där sex personer spolas över av de rasande vattenmassorna. Runt Mose står en grupp israeliter och bevittnar händelsen. Denna bild ingår i plansch nummer 9 och är enligt BP en typ till Matt 3:13-17 där Jesu dop beskrivs.
 Precis som Gud lät vattnet spola över Farao och hans män för att frälsa israeliterna används dopets vatten för att frälsa den som bekänner sig till den kristna tron.


Bild 13 – Syndafallet/Utdrivandet ur Paradiset


Denna bild är delvis illa skadad och hela vänstra delen av bilden är helt försvunnen. I mittpartiet kan man se en orm som ringlar sig runt ett träd och på ormens högra sida en kvinna som delvis är skyld av ett tygstycke. Ormen ser ut att sträcka fram något till kvinnan. I jämförelse med bilder från andra kyrkor
 blir slutsatsen att detta med all säkerhet föreställer syndafallet där Eva tar emot av den förbjudna frukten.
 Den del som då saknas i vänstra sidan av fältet har således föreställt Adam. Även Nisbeth har tolkat denna bild som föreställande syndafallet.
 Bilden ingår i plansch 10
 och är enligt BP en typ till Matt 4:1-11 där Jesus frestas av Djävulen.
 Detta är enligt Nilsén ”den händelse som gav upphov till själva frälsningshistorien.”
 Hon fortsätter analysera detta genom att påpeka att ”alltsedan syndafallet är människan behäftad med synd och kan endast räddas genom att i tid vända sig till Kristus, som i de heliga sakramenten erbjuder den nåd som hans offerdöd innebar.”
 Enligt Nilsén skulle den kristna kulten inte existera som vi känner den idag utan syndafallet då hela den kristna tron är uppbyggd runt Guds förlåtande av människornas synder samt att Guds son dog för att frälsa världen ifrån de synder som människan begått sedan syndafallet.


Det finns dock två uppenbara skillnader mellan framställningen i Arbrå kyrka och den som finns i de två versioner av BP som använts i denna studie. Den första är att Eva är skyld med ett tygstycke. I övriga fall är hon skyld av ett stort blad eller helt naken. Den andra är att ormen har armar. Ormen räcker alltså frukten till Eva, hon tar den inte själv från trädet. Dock är denna framställning förekommande i andra kyrkor.


Den högra delen av denna bild ur Arbrå kyrka föreställer utdrivandet ur paradiset, straffet Adam och Eva fick av Gud för att de ätit av den förbjudna frukten. Bilden finns inte med som typ i någon av de utgåvor av BP som ingår i denna studie. Jag tror att man troligtvis har valt att ha med det motivet för att händelsen är viktig ur kristendomens perspektiv då den visar för människan att den som inte lyder Gud inte heller kommer att få tillträde till Paradiset. Under medeltiden i det katolska Sverige torde det även tett sig skrämmande att ett icke-kristligt leverne innebar att man inte heller hade tillträde till den jordiska kyrkogemenskapen.


Bild 11 – Adams skapelse/Evas skapelse?




Denna bild är ytterst svårtolkad. Vid närmare studie ser det ut som om mannen längst till vänster har korsgloria ovanför huvudet.
 Det tvärstreck som svagt går att uttolka förefaller smalt jämfört med många kristusbilder både på kyrkväggar, ikoner och i litteratur men en jämförelse med bilderna i BP visar att detta är det gängse sättet att avbilda Jesu korsgloria i BP.
 Detta skulle i så fall med stor sannolikhet kunna betyda att mannen föreställer Jesus.
 Dock hänvisar konservatorsrapporten från 1914 till att en av bilderna i kortaket skall föreställa Evas skapelse
 och Åke Nisbeth hänvisar till att både Adams och Evas skapelse skall finnas.
 Även Cornell beskriver att det finns ett motiv som beskriver Gud fader i Paradiset tillsammans med Adam och Eva.
 Jag anser således att Mannen med korsgloria inte föreställer Jesus utan Gud Fader. Framför Gud Fader knäböjer en figur, möjligen en yngre man. Gud Fader står med sina armar utsträckta som om han välsignar den knäböjande personen. Motivet liknar flera målningar av Adams skapelse, även om Adam förefaller vara mycket yngre på målningen i Arbrå.
 Detta kan naturligtvis ha att göra med att denna målning varit mycket skadad eller blekt och sedan blivit felrestaurerad, eller att vissa delar blekts så mycket att de inte finns kvar.

Ungefär i mitten av bilden i Arbrå återfinns en man som inte ser ut att ha med händelsen i vänstra delen att göra. Dock liknar mannen Gud Fader i vänstra delen av bilden. Vad som funnits längst till höger i bilden går inte att avgöra på grund av skador. Detta skulle kunna vara ett tvådelat motiv i likhet med motivet ovan som föreställer syndafallet och utdrivandet ur paradiset. Det förefaller troligt att den skadade bilden har föreställt Evas skapelse. På så vis bildas en hel sammanhängande, och logisk, svit i de två valvkappor som återfinns rakt ovanför koret – Adams skapelse, Evas skapelse, Syndafallet samt Utdrivandet ur Paradiset.


Motivet Adams skapelse går inte att återfinna i någon av de i denna studie använda versionerna av BP. Däremot återfinns Evas skapelse i plansch 26
 som en typ till Joh. 19:33-37 där Det beskrivs hur Jesus får sitt sidosår när han hänger på korset.
 Den sovande Adam, från vilkens revben Gud skapar Eva, föreställer således Jesus, som är döende på korset.

Bild 23 – Davids triumf




Bilden visar hur David kommer till Jerusalem med Goljats avhuggna huvud i triumf.
 Denna bild ingår i plansch nummer 14 och är enligt BP en typ till Matt 21:1-11 där Jesu intåg i Jerusalem beskrivs.
 David som möts av glädjeyttringar när han kommer till Jerusalem som stridens segrare med Goliats huvud i handen symboliserar således Jesus som möts av folkets jubelrop när han rider in i Jerusalem. Oavsett motiv så anses David rent allmänt vara en typ till Jesus.
 Även i de fall där Davidmotiv inte kan härröras till en typologisk källa så som till exempel BP så skall dessa således tolkas som symboler för Jesus.


Bild 27 - Mannaregnet


Israeliterna tappade modet och började klaga över bristen på mat. Gud visade sig då i ett moln för Mose och sade att han skulle berätta för människorna att han skulle förse dem med mat så att de skulle se vem som var den verkliga Herren. Bilden visar hur Gud låter manna regna över israeliterna då de svälter under sin flykt från Egypten.
 Till höger i bilden ser vi Mose med stav och horn. Denna bild ingår i plansch nummer 18 och är enligt BP en typ till Matt 26: 26-29 där sista måltiden beskrivs och där nattvarden instiftas.
 Gud gav av sig själv när han lät mat regna från himlen på samma sätt som Jesu kropp och blod utgjutes i nattvarden. Måhända är det för att ytterligare understryka kopplingen mellan denna bild och nattvardens heliga sakrament som den fallande mannan uppvisar en tydlig likhet med oblater som regnar ner på folket.




Bild 9 – Abraham och Isak bär ved

Bilden föreställer hur Gud sätter Abraham på prov. Isak bär veden till offret, Abraham bär det svärd
 med vilket Isak skall offras innan han bränns på ett bål gjort av veden.
 Denna bild ingår i plansch 24 och är enligt BP en typ till Matt 27:32-37 där evangeliet berättar om hur Jesus bar korset.
 Detta är en av de tydligaste typerna och sambandet mellan Jesu korsbärande och Isaks bärande av den ved som skall användas till att förgöra honom i hans faders stora offer är omisskännligt. Utan att ifrågasätta sin far följer Isak honom och utan att ifrågasätta Gud följde Jesus honom in i döden liksom vi människor skall följa Guds ord utan att ifrågasätta dessa.

Bild 10 – Abrahams offer


Bilden föreställer hur Gud hindrar Abraham just när han skall döda sin son.
 Uppe i bildens vänstra hörn ser vi ängeln som Gud sände för att stoppa Abraham. Denna bild ingår i plansch nummer 25 och är enligt BP en typ till Matt 27:37, 54-55 där evangeliet berättar om korsfästelsen.
 Abraham symboliserar Gud ”som ofrede sin søn eller Kristus for os alle på korset, for at han ved dette kunne give os et tegn på den faderlige kærlighed”.
 Detta offer ska fungera som ett tydligt bevis för hur mycket Gud älskar människorna. Så mycket att han offrade sin ende son för dem.

Bild 16 – Moses och kopparormen


Denna bild är svårtolkad. Uppenbart är att bilden föreställer Moses och en grupp människor. Moses står framför människorna och pekar med sin ena hand på något som gruppen av människor åser, någon med knäppta händer. Högst troligt är att motivet föreställer någon händelse ur flykten från Egypten. De motiv som förefaller troligast är när Mose slår vatten ur klippan eller Mose och kopparormen.


Det första är typ till Jesu sidosår och det andra till korsfästelsen.
 Delar av bilden verkar ha försvunnit och möjligen konserverats felaktigt så att något, oavsett motiv, saknas i vänstra delen av bilden.
 Det går inte att se vad Moses pekar på. Det går således inte att avgöra med bestämdhet vilket motiv det rör sig om, eller om det rör sig om något annat som inte finns representerat i BP. Anna Nilsén hävdar dock att ”koret drar till sig de allra heligaste motiven”.
 Om utgångspunkten är den att man till koret valt

de scener som symboliserar de allra viktigaste händelserna i Kristendomen så torde motivet föreställa Mose och kopparormen, något som Cornell konstaterade redan 1918.
 Möjligen gick det då bättre att avgöra vad motiven föreställer innan de blekts ännu mer eller så är motivet helt enkelt felrestaurerat så att klykan där ormen skall hänga blivit ommålad till att föreställa resterna av ett träd samt att ormen helt och hållet försvunnit. Att Mose håller staven uppåt talar också för att motivet är Kopparormen.
 Dessutom finns Jesu sidosår redan representerat ovan.

Bild 25 – David dräper Goliat




Bilden visar hur David hugger huvudet av Goliat.
 Denna bild ingår i plansch nummer 28 i BP och är enligt BP en typ till Matt 27:51-53 där evangeliet berättar hur de döda räddas från dödsriket.
 Vid en första anblick kan kopplingen tyckas väl vag mellan typ och antityp men en djupare analys visar att sambandet är räddning ifrån det onda. David räddar folket ifrån Goliat och Jesus räddar människan från dödens käftar. Bilden visar också hur den lilla goda kan vinna mot den stora onda om den goda har Gud på sin sida.
 Min tolkning är att detta betyder att den lilla människan kan vinna över det som är ont, och även över döden, så länge hon behåller sin tro på Gud och lyder Herrens bud.

Nytestamentliga motiv


Bild 19 – Uppståndelsen




Trots att denna bild bitvis är illa åtgången går det tydligt att se att motivet föreställer hur Jesus kliver upp ur graven med ett kors i sin hand. Åke Nisbeth har i kyrkobeskrivningen dragit slutsatsen att detta motiv föreställer två av de fyra evangelisterna
, men då det inte finns några tydliga attribut
 att gå efter i någon av bilderna förefaller det vara mer en kvalificerad gissning än en faktabaserad slutledning då dessa oftast framställs tillsammans i en grupp.


Uppståndelsen återfinns i plansch 29 i BP.
 Uppståndelsens gammaltestamentliga typer är Jona som kliver upp ur valfiskens gap efter tre dagar i djurets mage
 och Simson som mitt i natten stiger upp och river ner staden Gazas portar i likhet med Kristus som stiger upp mitt i natten och rullar undan stenen, det vill säga river gravens portar.
 Den vänstra bilden nedan föreställer dessa två motiv i Almunge kyrka och den högra föreställer samma motiv i BP.
 Det är intressant att just detta motiv finns med i sin nytestamentliga form istället för en gammaltestamentlig typ. Detta kan möjligtvis bero på att räddningen från döden kan anses vara ett av de allra viktigaste motiven inom kristendomen. En framställning av Jesus själv som stiger upp ur graven ger en tydligare påminnelse om att döden inte behöver betyda slutet för människan utan att den som bekänner sig till den kristna tron har någonting underbart att vänta efter att det jordiska livet tagit slut.



Bildernas funktion under medeltiden


En pedagogisk bakgrund?


Under medeltiden var det få människor som ägde en Bibel och ytterst få människor kunde läsa. De som behärskade läsekonsten var kyrkans män och kvinnor. Även för den stora icke-läskunniga massan var det nödvändigt att känna till Bibelns berättelser, både de gammaltestamentliga och de nytestamentliga. Prästerna utbildades i detta men den vanliga församlingsmedlemmen lärde sig om detta i kyrkan. Det ligger nära till hands att framhäva bildernas pedagogiska funktion, något som forskare argumenterar för och emot.


Anna Nilsén menar att det finns flera aspekter som talar emot att bilderna haft någon större pedagogisk funktion. Som den kanske främsta anledningen pekar hon på de praktiska problemen. I de kyrkor som är målade i sin helhet faller idén vid blotta tanken på att prästen i samband med sin predikan antingen skulle ha pekat runt i kyrkorummet eller guidat gudstjänstbesökarna runt och på så vis gjort dem uppmärksamma på hur bilder och predikan hört ihop.
 Ett annat praktiskt problem är att belysningen i de medeltida kyrkorna var ytterst knapphändig. De få fönstren var ”ibland endast små springor, ibland därtill försedda med glasmålningar”.
 Vidare påpekar hon: ”Betänker man sedan hur snabbt målningarna måste ha smutsats av röken från ljusen och rökelsekaren och av utifrån genom otäta fönster inträngande damm, blir tanken på målningarnas roll som studiematerial ännu mera orealistisk.”
 De få vaxljusen som, i kombination med fönsterspringorna, utgjorde enda ljuskällor i de medeltida kyrkorna torde inte ens på det ljusa sommarhalvåret ha lyst upp så pass att även målningarna i kyrkornas tak blivit tydliga för kyrkobesökarna.
 En annan aspekt som enligt Nilsén talar emot en allmän pedagogisk tradition är det faktum att det finns kyrkor som helt saknar målningar.
 Hon utesluter dock inte att bilderna kan ha haft en indirekt pedagogisk funktion, även om bilderna inte använts aktivt av klerkerna för att lära ut den bibliska historien till församlingsmedlemmarna. Detta då ”det finns ett sammanhang mellan predikan och kyrkornas bildprogram”.
 Då motiven i stort sett uteslutande är av kristen karaktär
, oavsett om de är hämtade ur bibeln, helgonlegender, apokryferna eller någon annan för kristendomen viktig skrift, förefaller det självklart att sambandet mellan predikningar och bildprogrammen finns även om bilderna i sig inte utgjorde ett redskap i predikan.

Sven Erik Pernler påpekar, i likhet med Nilsén, att bilderna kan sägas ha en viss pedagogisk funktion men att denna inte bör ”överdrivas eller absolutifieras: många bilder med ett ”pedagogiskt innehåll” är så placerade att de endast med svårighet kunnat ses av gudstjänstdeltagarna”.
 Dels är många bilder placerade i fönsternischer, i taken och dels är många bilder är placerade i koret på de medeltida kyrkorna och bör därmed åtminstone delvis ha varit skymda av korskranket. Det finns en allmän uppfattning att den delen av kyrkan som fanns bakom korskranket under medeltiden var förbjudet område för alla utom klerkerna. Mereth Lindgren menar dock att förbudet att besöka koret under senmedeltiden i sockenkyrkorna troligtvis endast gällde under mässan och att församlingsmedlemmarna således vid andra tillfällen tilläts gå innanför korskranket för att be.
 Detta betyder i sin tur att församlingsmedlemmarna även kunde ta del av de målningar som fanns i koret i de mindre kyrkorna ute i socknarna. Däremot var koret med all säkerhet helt avskiljt från menigheten i klosterkyrkorna samt i domkyrkorna.
 Menigheten hade således med stor sannolikhet tillgång till alla målningar i sin sockenkyrka, även de som placerats så att de var bakom korskranket.

Pernler menar att det finns en annan pedagogisk dimension också då bilderna hade till uppgift att hjälpa människorna att tro på Guds under, att inte förtvivla, samt att ”helgonen var levande bevis på att graven aldrig var ämnad att vara människans slutmål”.
 Lindgren håller med om detta och hänvisar till en skrift från 1200-talet där den franske teologen Guillelmus Durandus
 ”förklarar att bilder skall användas för att undervisa lekmännen, som inte kunde läsa”.
 Detta avfärdar Nilsén med argumenten att det ”i ett mycket stort antal av de undersökta programmen föreligger en teologisk medvetenhet som knappast kan förväntas av lekmän”
 samt att det kan ”förutsättas att allmänhetens bildning inte räckte till för något djupare umgänge med bilderna”.
 Nilsén hävdar således att bristen på utbildning bland menigheten många gånger gjorde att församlingsmedlemmarna inte hade tillräckliga referensramar för att kunna tolka bilderna. I den mån gemene man kan sägas ha haft någon form av utbildning så utgjordes den av den bibliska historien som församlingen upprepade gånger tog del av i kyrkan. Dessa kunskaper torde dock ha räckt till för att tolka många av de motiv som förställer de viktigaste delarna inom kristen kult.

I förordet till en brittisk utgåva av BP som kom ut 1987 är Avril Henry kritisk mot att BP över huvud taget ska ha haft någon form av pedagogiskt eller didaktiskt syfte. Hon menar att den typologiska framställningen inte kan anses lära ut något utan snarare fungerar som en påminnelse av en kunskap som en människa redan har.
 Utan förförståelse för det som bilderna berättar blir dessa naturligtvis bara vackra, skrämmande, många gånger obegripliga bilder, däremot med förförståelse får bilderna en mening. Hallgren och Söderberg lägger ytterligare en aspekt i diskussionen genom att hävda att det fanns en pedagogisk tanke i det att människan lättare minns det som hon sett på bild och de fördjupar tanken ytterligare genom att argumentera för att bilderna också var ett medel för att befästa sanningshalten i de bibliska berättelserna för allmogen: ”… och för henne hade bilden samma realitet som verkligheten själv. Om man därför såg en bild av hur Moses slår vatten ur klippan så var detta ett bevis för att så verkligen skett …”.
 Björndahl tar resonemanget ett steg längre genom att hänvisa till att påven Gregorius den store
 enligt vissa källor sagt att ”målningar betyder lika mycket för dem som inte kan läsa som bokstäverna för dem som kan det.”
 Huruvida Gregorius sagt detta eller inte blir troligtvis aldrig utrett men att bilder förstärker minnet av något människan hör berättas om förefaller således vara en tanke som den medeltida kyrkan kan ha använt sig av.

Att vara innesluten i den bibliska historien – Närhet till Gud


Som nämnts ovan är det inte alla medeltida kyrkor som är målade helt och hållet invändigt vilket Arbrå kyrka är ett tydligt exempel på. Vad gäller de kyrkor som är helt och hållet målade invändigt tänker sig Pernler att gudstjänstdeltagarna var ”indragna i, eller omslutna av den heliga historien.”
 Som nämnts redan i inledningen måste den medeltida gudstjänstbesökaren ha slagits av en överväldigande känsla när hon trädde in i den målade kyrkan där det knapphändiga ljuset kastade skuggor och rökelsens söta doft låg tung över församlingen. Om prästen berättade de olika bibliska historierna som illustrerades på väggarna och i tak är det inte svårt att tänka sig att den medeltida gudstjänstbesökaren kände sig ”innesluten i den heliga historien”. Att hon kände sig delaktig och både uppmuntrades och skrämdes till att följa Guds lag för att garanteras evigt liv i himmelriket.

Pernler beskriver också hur gudstjänstbesökaren genom korskranket kunde ana hur himmelriket var nära och hur kyrkan ”var mån om att stimulera människors alla sinnen som ett led i försöken att förmedla erfarenhet av Gud och kunskap om livet med Gud”.
 I detta var både skulptur och väggmålningar en viktig ingrediens då dessa hjälpte till att förstärka denna känsla av samhörighet med Gud.

Bilderna som en hyllning till Gud


I sin avhandling kommer Nilsén fram till att det finns många bevis för att ”målningarna utförts till ära för Gud, Kristus, Treenigheten eller Maria” men att denna hyllning kan ha många bakomliggande anledningar som i de flesta fall inte redovisas.
 Klart är dock att ju större gåva desto frommare: ”En gåva till Gud måste ges med full hand, vilken den yttersta bevekelsegrunden än var. Endast det yppersta var gott nog åt Gud och hans moder”.
 Den som hade råd kunde således bekosta målningar, skulpturer eller annat till sin kyrka för att hålla sig väl med Gud. Ibland har kyrkomålningar finansierats av enskilda stiftare, men oftast har dessa bekostats av sockenmännen gemensamt.
 På medeltiden var det helt legitimt att köpa avlat och på andra sätt köpa syndernas förlåtelse och själamässor. Detta kunde göras genom att betala en summa pengar till kyrkan men också genom att bekosta målningar, skulptur, textilier eller andra viktiga inventarier till sin sockenkyrka.

Även om forskarna inte är ense om i hur stor grad så verkar det vara ställt utom allt tvivel att det någonstans troligen har funnits en pedagogisk tanke. Frågan blir då om denna tanke ursprungligen har varit primär eller helt enkelt en lyckosam sidoeffekt av att kyrkorna smyckats vilken i sin tur har lett till att fler kyrkor målats. Kanske är det rimligt att tro att kyrkorna från början målades som hyllning till Gud, att rika människor finansierade dyra målningsarbeten för att köpa sig frälsning vilket ledde till att menigheten kände sig involverade i bibliska historien och blev påminda om de berättelser som de inte fick glömma. Det ter sig då inte helt otroligt att kyrkans män insett att målningarna även tjänade ett lärande syfte.


Diskussion kring målningarna i Arbrå kyrka

I Arbrå kyrka finns målningar endast i koret. Huruvida det funnits mer målningar eller inte är oklart. Möjligen kan det vara så att koret, som ansågs som viktigast, var det som målades först. Dessa målningar är daterade 1510-1530, alltså i skarven mellan medeltid och renässans. I och med Gustav Vasa och reformationen har bruket att måla i kyrkorna minskat varvid Kortaket i Arbrå var det enda som hann målas i denna kyrka. Dessa målningar föreställer, eller är typer till följande motiv hämtade ur Jesu liv:


· Jesu födelse (Moses och den brinnande busken)

· Avgudabilderna rasar (Moses och Guldkalven)


· Jesu dop (Faraos män drunknar i Röda havet)


· Jesus frestas av djävulen (Syndafallet)


· Intåget i Jerusalem (Goliats triumf)


· Sista nattvarden (Mannaregnet)


· Korsbärandet (Abraham och Isak bär ved)


· Korsfästelsen (Moses och Kopparormen samt Abrahams offer)


· Möjl. Jesu sidosår (Evas skapelse) – idag försvunnen men omnämnd tidigare.

· De döda räddas från dödsriket (David dräper Goliat)

· Uppståndelsen (nytestamentlig bild)


Bilderna föreställer flera mycket centrala delar i Jesu liv och hela kristendomen. Trots att endast kortaket är målat bör dock dessa målningar ha varit tillräckliga för att sammanfatta den tro de senmedeltida församlingsmedlemmarna i Arbrå uppfostrades till att följa. Med hjälp av prästens predikningar har de genom bilderna blivit påminda om de händelser som enligt bibeln präglat den Kristna tron samt de människor som bekänner sig till den. Detta trots att målningarna på medeltiden bör ha befunnit sig innanför korskranket. Församlingsmedlemmarna har som beskrivet ovan med all säkerhet haft tillgång till utrymmet innanför korskranket då det inte varit mässa för att be och känna sig inneslutna i bibliska historien, kanske för att känna sig så nära himmelriket som en levande människa kunde komma på den tiden.

Även om många motiv troligtvis har förändrats av målaren, för att få plats i valvkappor eller på annat sätt passa in i koret går det tydligt att se att BP har varit känd av målaren. Antingen genom att han själv sett delar av en utgåva eller hela utgåvan, eller genom att han sett andra målares verk där typologin som återfinns i BP varit utmärkande. Att beställaren valt ut just dessa motiv behöver inte betyda att denna, om beställaren varit en välbärgad församlingsmedlem känt till BP som sådant men helt klart är att denna väl känt till vilka som räknats som de viktigaste berättelserna i Kristendomen. Om beställaren varit sockenprästen så har han med all säkerhet känt till den typologi som beskrivs i BP.

Förutom de bilder som kan härröras till BP finns Utdrivningen ur paradiset och det som troligen föreställer Adams skapelse. Det förefaller självklart att en sammanfattning av kristendomen måste innehålla en framställning av vad som händer den människa som syndar samt motivet där Gud skapar människan. Det motiv som möjligen kan anses saknas för att de viktigaste delarna i kristendomen skall vara representerade är Himlafärden då kristendomen i likhet med alla andra religioner i världen bygger stora delar av sin kult på att förklara vad som händer människan efter döden. Kanske var det så att Himlafärden tillsammans med andra intressanta och viktiga motiv var tänkta att målas så småningom.


Vi kommer troligtvis aldrig att få veta hur spridda de djupare kunskaperna om medeltidens typologi var bland de vanliga församlingsmedlemmarna. Klart är dock att målningarna både måste ha skrämt och inspirerat människorna samt påmint dem om Guds storhet. I en värld där få kunde läsa och där vardagen många gånger handlade om ren överlevnad var kyrkans målningar, förutom prästens ord, människornas enda intryck av bibelns budskap, och fungerade som en stark påminnelse om alla de händelser som ligger som grund för hela den kristna kulten och dess budskap.

Litteratur


Tryckta källor


Banning Knud. 1984. Biblia Pauperum Biledbibelen fra Middelalderen. Köpenhamn: G. E. C GAD http://192.38.121.216/akh/Pauperum/Pauper.htm

Banning, Knud. 1991. Biblia Pauperum Billedbibelen fra Middelalderen. Köpenhamn: Gads forlag

Bibel 2000, www.bibeln.se

Björndahl, Margareta. 2008. Biblia Pauperum Medeltida bilder med text ur Bibel 2000. Göteborg: B4PRESS

Cornell, Henrik. 1918. Norrlands kyrkliga konst. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Dahlby, Frithiof. 1999. De heliga tecknens hemlighet Symboler och attribut. Stockholm: Verbum

Elkaer-Hansen, Tom. ”Biblia Pauperum som Kalkmaleriforlaeg”, Iconographisk post 2, 2001.

Encyclopædia Britannica Online. 2009-10-31

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/174122/Guillaume-Durand

Hallgren, Sören och Söderberg, Bengt G. 1970. Mellan Himmel och Helvete. Halmstad: Rabén och Sjögren.

Hirsch, Emil G och Schloessinger, Max. The Horns of Moses.

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=901&letter=H 2009-11-01


Karlsson, Ann Mari. 1996. Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige. Stockholm: Stockholms Universitet, Konstvetenskapliga institutionen.

Lindgren, Mereth. 1983. Att lära och pryda Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630. Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.

Lindgren, Mereth. 1996. ”Det Gotiska Kyrkorummet”, Den Gotiska Konsten. Lund: Signum.



Lindgren, Mereth, et al. 1986. Sveriges konsthistoria. Lund: Signum.

Nationalencyklopedin online. 2009-12-06. http://www.ne.se/apokryfer

New Advent, http://www.newadvent.org/fathers/0848.htm 2009-11-01


Nilsen, Anna. 1986. Program och Funktion i Medeltida Kalkmåleri –Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Nisbeth, Åke. 1974. Hälsinglands kyrkor 9 - Arbrå kyrka. Strängnäs: Ärkestiftets Stiftsråd.

Pegelow, Ingalill. 2009. Gammaltestamentliga berättelser i ord och bild. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Pegelow, Ingalill. 2006. Helgonlegender. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Pernler, Sven-Erik. 2005. Sveriges kyrkohistoria – Hög- och senmedeltid, Stockholm: Verbum.

The Internet Biblia Pauperum. 2009-11-25 http://amasis.com/biblia/what.html

The Original Catholic Encyclopedia. 2009-10-12.


http://oce.catholic.com/index.php?title=Biblia_Pauperum

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg. 1990. Upplands kyrkor -69 Almunge Kyrka. Uppsala: Uppsala Stifts Kyrkobeskrivningsredaktion.

Otryckta källor

Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm

Handlingar rörande Arbrå kyrka

Konserveringsrapport från 1914










� Banning, 1991, s. 8. Enligt The Original Catholic Encyclopedia tillskrivs St. Ansgar, Biskop av Bremen upphovet till BP.


� Björndahl, 2008, s. 14.


� Elker-Hansen, 2001, s. 11.


� Banning, 1991, s. 7.


� Björndahl, 2008, s.16


� Jag har valt att använda termerna ”typ” och ”antityp” då dessa är de termer som används i BP-utgåvorna av Banning och Björndahl, och då jag tolkat dessa verk som i första hand religionsvetenskapliga, inte konstvetenskapliga. I andra källor som i första hand är konstvetenskapliga används istället termen ”prototyp” för de gammaltestamentliga bilderna och ”typ” för de nytestamentliga, till exempel Nilsén.


� Banning, 1991, s. 8.


� Elker-Hansen, 2001, s. 10.


� Banning, 1991, s. 12


� Bilden på s. 8 är hämtad från Banning, 1984. På s. 9 återfinns en transkribering av de latinska texterna samt en översättning till danska. Även detta är hämtat från Banning, 1984. Mittpartiets gammaltestamentliga texter återfinns överst i översättningen emedan de fyra hörnpersonernas kommentarer återfinns längst ner.


� Jon 1.


� Matt. 12:38-40


� Björndahl, 2008, s. 13-14


� The Internet Biblia Pauperum, p. 3


� Banning, 1984.


� Björndahl, 2008, s. 14.


� Gränsen mellan medeltid och renässans i Sverige dras oftast 1520 eller vid Gustav Vasas tillträde som konung 1523, både inom konstvetenskap och inom kyrkohistoria, det vill säga i samband med reformationens antågande i Sverige. Lindgren et al. 1986, s. 129, Pernler, 1999, s. 9.


� Nisbeth, 1974, s. 5


� Nisbeth, 1974, s. 5


� Något motiv är svårt att tyda ut på grund av skador. Jag kommer dock nedan att göra ett försök med hjälp av de källor som finns samt med hjälp av bibeln.


� Nisbeth, 1974, s. 6


� Konservatorsrapport 1914, Arbrå Kyrka, Antikvarisk-Topgrafiska Arkivet.


� Lindgren, 1983, s. 21


� Nisbeth, 1974


� Cornell, 1918


� Härkeberga, Almunge. Det övre exemplet är hämtat i Almunge. Antitypen föreställer Jesu himlafärd och typen föreställer Elie himlafärd. Det undre exemplet är hämtat i Härkeberga. Antitypen föreställer Jesu dop och typen föreställer hur Faraos män drunknar i Röda Havet.


� Själva skissen hämtad ur Karlsson, 1986, s. 16. Siffrorna ifyllda i efterhand.


� De fyra avbildas ofta i grupp. Det är på grund av bildernas skador och blekning inte möjligt att se vem av dessa figurer som är Augustinus och Ambrosius (29). Augustinus avbildas i biskopsdräkt, ibland med ett pilgenomborrat hjärta i handen. Ambrosius avbildas även han i biskopsdräkt samt ibland med en bikupa i handen. Bilden av Hieronymus och Gregorius (31) är mindre skadad och här går det att identifiera figurerna. Hieronymus (tv) framställs ofta på senare bilder som kardinal, ibland med ett lejon och ibland översätter han Bibeln på avbildningarna. Gregorius avbildas som påve och ibland har han en duva på axeln. Pegelow, Helgonlegender i ord och bild, s. 30, 18, 120, 104.


� Att Mose av bildas med horn är enligt jewish encyklopedia en felöversättning av 2 Mos 34 där det beskrivs hur Mose kommer ner från berget med lagtavlorna. I denna översättning beskrevs Mose ha horn när han kom ner med tavlorna men den rätta översättningen skulle vara att han hade ett sken omkring sig. Felöversättningen spreds dock och konstnärer började avbilda Mose med horn. Hirsch och Schloessinger.


� 2 Mos 3


� Björndahl, 2008, s. 24-25. Banning, 1991, s. 18-19.


� Björndahl, 2008, s. 137.


� Banning, 1991, s. 18, Bjöndahl, 2008, s. 137.


� Björndahl, 2008, s. 32-33. Banning, 1991, s. 26-27. Bildexemplet är en detalj ur plansch 6 hämtad ur Banning, 1984.


� Björndahl, 2008, s. 139.


� Enligt Nationalencyklopedin ”skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande auktoritet men som inte är allmänt erkända”. Nationalencyklopedin,2009-12-06


� New Advent, 2009-11-01


� Björndahl, 2008, s. 32.


� Banning, 1991, s. 26.


� Banning, 1991, s. 26.


� Pegelow, 1999, s. 60.


� Pegelow, 2009, s. 59-60


� Pegelow, 1999, s. 60


� Björndahl, 2008, s. 32-33. Banning, 1991, s. 26-27.


� I beskrivningen över Almunge kyrka skriver Wilcke-Lindqvist att målarna har ”ändrat dem [bilderna] efter valvkappornas form, ibland spegelvänt dem, de har förenklat dem genom att minska antalet figurer och avstå från byggnader mm i bakgrunden, de har stundom sammanfört flera moment i samma bild”. Wilcke-Lindqvist, 1990, s. 8. Detta torde gälla målningarna även i Arbrå kyrka.


� Björndahl, 2008, s. 39. Banning, 1991, s. 33.


� Enligt en legend grävde Mose upp tre träd som kom från frön tagna från livets träd: ”När årtusenden därefter Mose fick se de tre träden, grävde han upp dem och planterade dem på Förklaringsberget, där han en gång skulle samtala med Guds Utvalde. Samtidigt skar han sig två stavar: Med den ena rörde han vis sjuka och botade dem, med den andra slog han i öknen på den hårda klippan, så att folket fick vatten”. Dahlby, 1999, s. 135.


� Björndahl, 2008, s. 38-39. Banning, 1991, s. 32-33.


� Söderala, Häverö, Danmark


� 1 Mos 3


� Nisbeth, 1974, s. 6.


� Bilden föreställer plansch 10. Banning, 1984.


� Björndahl, 2008, s. 40-41. Banning, 1991, s. 34-35


� Nilsén, 1986, s. 282.


� Nilsén, 1986, s. 312.


� T.ex. Söderala, Häverö, Danmark


� I den nedre bilden har jag ritat i den del av korsglorian som går att uttolka i bilden.


� Se jämförande bild. Detalj ur plansch 13. Banning, 1984.


� De som avbildas med korsgloria är, enligt Dahlby, endast ”Gudomens tre personer, någon gång även jungfru Maria”. Dahlby, 1999, s. 111.


� Konservatorsrapport 1914, Arbrå Kyrka, Antikvarisk-Topgrafiska Arkivet.


� Nisbeth, 1974, s. 6.


� Han hänvisar inte till något särskilt motiv. Cornell, 1918, s. 111.


� Exemplet på bilden är hämtat i Risinge kyrka i Östergötland.


� Björndahl, 2008, s. 72-73. Banning, 1991, s. 66-67.


� Björndahl, 2008, s. 72.


� 1 Sam 17:54


� Björndahl, 2008, s. 48-40. Banning, 1991, s. 42-43.


� Nilsén, 1986, s. 296. Nilsén använder termen prototyp där jag i mitt arbete valt att använda termen typ.


� 2 Mos 16


� Björndahl, 2008, s. 56-57. Banning, 1991, s. 50-51.


� I Bibeln omtalas en kniv men konsten har gjort om denna till ett svärd. Pegelow, 2009, s. 33.


� 1 Mos 22


� Björndahl, 2008, s. 68-69. Banning, 1991, s. 62-63.


� 1 Mos 22


� Björndahl, 2008, s. 70-71. Banning, 1991, s. 64-65.


� Banning, 1991, s. 64.


� Björndahl, 2008, s. 73, 71. Banning, 1991, s. 67, 65


� Exemplen hämtade från plansch 26 och plansch 25. Banning 1984.


� Enligt Björndahl är det inte ovanligt att motiv felrestaurerats då den som utfört jobbet inte haft tillgång till förlagan, i detta fall BP. Björndahl, 2008, s. 20.


� Nilsén, 1986, s. 507.


� Cornell 1918, s. 111. Cornell hänvisar inte till någon bild av målningen I boken men han skriver tydligt att motivet Mose och Kopparormen finns i Arbrå kyrkas kor och ingen annan av bilderna kan stämma in på den beskrivningen.


� Bilden föreställer motivet Mose och kopparormen i Almunge kyrka.


� 1 Sam 17:51 Bilden ur BP är en detalj ur plansch 28, hämtad från Banning, 1984


� Björndahl, 2008, s. 76-77. Banning, 1991, s. 70-71.


� Björndahl, 2008, s. 147.


� Nisbeth, 1974, s. 6. De två andra skulle i så fall återfinnas i bild nummer 17 på skissen ovan.


� De fyra evangelisterna avbildas alltid med något eller några av sina speciella attribut. ”Johannes framställs som ung och oftast skägglös, före 1200-talet med bok eller bokrulle, därefter dessutom med giftbägare. Hans evangelistsymbol är en örn.” Pegelow, 2006, s. 132. Lukas avbildas ”hållande eller skrivande en bok. Vid sin sida har han sin evangelistsymbol oxen”. Pegelow, 2006, s. 166. Markus avbildas även han ”hållande eller skrivande en bok. Vid sin sida har han mestadels sin evangelistsymbol lejonet”. Pegelow, 2006, s. 184. ”Matteus framställs före 1200-talet med bok eller bokrulle och därefter dessutom med svärd. Hans evangelistsymbol är en ängel.” Pegelow, 2006, s. 192.


� Pegelow, 2006, s. 166 och s. 184.


� Björndahl, 2008, s. 78-79. Banning, 1991, s. 72-73


� Jon 2:11.


� Dom 16:13 Banning, 1991, s. 72.


� Plansch 29. Banning, 1984.


� Nilsén, 1986, s. 511.


� Nilsén, 1986, s. 511.


� Nilsén, 1986, s. 511.


� Exempelbilderna ovan föreställer det numera igenmurade medeltida fönstret på sydväggen i Tensta kyrka i Uppland.


� Nilsén, 1986, s. 510.


� Nilsén, 1986, s. 509.


� Anna Nylsén skriver om kyrkomotiv som är av profan karaktär, till exempel drôlerier, motiv som är målade för att roa. Dessa kan vara till exempel fabeldjur. Nilsén uppger att hon i ungefär hälften av de kyrkor hon studerat i sin avhandling funnit profana motiv. Nilsén, 1986, s. 25, s. 450-451.


� Pernler, 2005, s. 78.


� Lindgren, 1996, s. 25-26


� Lindgren, 1996, s. 25


� Pernler, 2005, s. 78


� Guillelmus Durandus verk Rationale divinorum officorum anses vara en av de viktigaste böckerna om liturigi och symbolism i gudstjänsten. ”Guillaume Durand.” Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 2009-10-31.


� Lindgren, 1996, s. 23


� Nilsén, 1986, s. 514.


� Nilsén, 1986, s. 510.


� The Internet Biblia Pauperum.


� Hallgren och Söderberg, 1970, s. 34.


� Gregorius den store var påve mellan åren 540-604. Björndahl, 2008, s. 11.


� Björndahl, 2008, s. 11.


� Pernler, 2005, s.78


� Pernler, 1999, s. 70.


� Nilsén 1986, s. 512.


� Nilsén, 1986, s. 513.


� Nilsén, 1986.s. 512
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