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1. INLEDNING
1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen var att kartlägga sex djurfigurer främst inom den
svenska medeltida kyrkokonsten och dess symboliska betydelse från ett nutida perspektiv.
Figurerna kan med denna bakgrundskunskap ge oss en insyn i den medeltida idé- och
tankevärlden när vi söker förstå och tolka det konstnärerna önskade förmedla med sina
djurbilder.
Frågeställningarna som vägledde arbetet var; Vilken symbolik har de sex
djurfigurerna fått inom den kristna tankevärlden? Vilka källor har inspirerat de kristna,
d.v.s. djurfigurernas ursprung? Hur värderades djuren och varför? Vilka roller spelade
djurfigurerna med dessa förbestämda egenskaper eller värde i olika sammanhang och
bildprogram? Vad var syftet med att använda sig av just djurfiguren som redskap och
rekvisita i måleriet?
Utifrån svaren på dessa frågeställningar har jag prövat att besvara
huvudfrågan om varför just djur användes som symboler för mänskliga egenskaper i den
medeltida kyrkokonsten istället för människor som det egentligen handlar om?
Det blir ett mycket begränsat försök till redogörelse om dessa djurfigurer och
det medeltida samhällets kontext för att förstå motivvalet med djurfigurerna i al seccomåleriet, med tanke på att ämnet är så innehållsrikt och uppsatsen har så ringa omfång.

1.2 Avgränsning
Johannes Rosenrods djurbilder är med utgångspunkt från bestiariernas
innehåll väl representativa för 1400-talets internationella medeltida kyrkomåleri. Därför har
jag har utgått från hans val av djurmotiv som avgränsar bildvalet och därmed till viss del
uppsatsens innehåll. Det är anledningen till varför jag valde just Rosenrods figurer från
Tensta kyrka i Uppland som typexempel i uppsatsen men också därför att hans
centraleuropeiska måleri var nydanande i Sverige år 1437 med en touche av
renässanstyps-måleri (och den för tiden unika Birgittasviten med sina åtta bilder). Även om
jag här enbart har valt att visa upp Rosenrods bilder så finns dessa motiv naturligtvis
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målade av andra konstnärer bland dem som dominerade kyrkornas väggar under
medeltiden, med några individuella skillnader, som också framgår i uppsatsen.

1.3 Metod och teori
Jag har utgått från avhandlingar och annan litteratur med tyngdpunkten på sex
olika djurfigurer under medeltiden, men också berört vår egen tid något om hur vi än idag
påverkas av gamla värderingar gällande den symbolik och de egenskaper som de olika
djuren troligen förvärvat sen människans gryning till idag.
Den metod som passar bäst in på hur jag har tänkt och arbetat med
uppsatsen anser jag vara Panofskys ikonologi där vi först gör iakttagelser utifrån våra
egna vardagliga erfarenheter. De s.k. förikonologiska primära och naturliga betydelserna i
en bild. Här handlar det om att identifiera färgen, formen, figurerna och deras psykologiska
uttryck i bilden. Men här ingår också den formalistiska analysen som kräver historisk
kunskap om olika stilar.
Därefter kommer den rent ikonografiska fasen, den sekundära och
konventionella betydelsen. Här handlar det om att identifiera scenen på bilden, t.ex.
bibliska scener som denna uppsatsen handlar om. Vi kan då identifiera betydelsen och
motiven, berättelserna och allegorierna. Här krävs det kunskap om litterära källor och
teman men också om hur dess samtid uppfattade just dessa berättelser.
Till sist kommer den ikonologiska fasen med sin definitiva uttolkning och
sammanfattning av verket, dess djupare inre betydelse. Det blir då förhoppningsvis en
syntes i ett större kulturhistoriskt sammanhang som symboliserar en hel tidsanda som
konstnären själv kanske inte var medveten om.
Processen startar med två deskriptiva/beskrivande faser och slutar med en
tredje som tolkar och förklarar. Det är en tvärvetenskaplig metod som även kräver
känslighet och lyhördhet som Panofsky själv kallar för syntetisk intuition.1

1.4 Litteratur och tidigare forskning
Den grundläggande litteraturen för uppsatsen är flera bestiarier vars
härkomster grundar sig på naturboken Bestiarium vocabulum från 100-talet och
1

Cornell, Peter, Bildanalys, teorier metoder analys, Gidlunds bokförlag, Stockholm 2006, sid. 176-177
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redigeringar i senare utgåvor men som också tar med det historiska perspektivet med
nutidens tillbakablick. Även annan relevant litteratur har använts som fokuserar på det
medeltida kyrkomåleriet och/eller medeltidens idévärld, politiskt och religiöst.
En av bestiarierna har varit Jeanetta Rebold Bentons The medieval
menagerie: animals in the art of the Middle Ages.2 Hon är professor och lärare i
konsthistoria på Pace University i New York och har medeltiden och renässansen som
sina specialområden. Benton redogör i sin forskning för djurfigurernas kristna symbolism
och hur betydelsefull den var för både kyrkan och politiken under medeltiden. Hon skriver
vidare om hur viktig den kristna idévärlden var i utformningen av djurens olika mänskliga
egenskaper. Hon fördjupar sig både i antikens och medeltidens imaginära djurvärld med
tyngdpunkten på vilka sätt den kristna världen påverkades av antikens fabelvärld och
utvecklade den vidare efter sina egna religiösa ideal. Hon ger lejonfiguren en stor plats i
boken eftersom den var den mest frekventa, mångfacetterade och användbara symbolen
både för religionen och makthavarna runt om i världen under samtiden. Boken är rikt
illustrerad med både färg- och svartvita bilder som ger ökad insikt och förståelse för den
medeltida människans idévärld där en grundlig betraktelse på symboltolkningar står i
fokus.
Bo Eriksson är filosofie doktor i historia på Stockholms Universitet. Hans bok
Bestiarium; en medeltida djurbok har följt den medeltida zoologiska naturbokens
traditioner och handlar om djuren som representanter för det goda och onda i ett kristet
moraliskt perspektiv.3 Samtliga bilder men även texten har sitt ursprung från originalen i de
äldre bestiarierna. Eriksson lägger tyngdpunkten på djursymboliken i medeltidens
fabelvärld men även på de djurhistorier som florerade.
Janken Myrdal är ekonomihistoriker och professor i agrarhistoria vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Uppsala. Hans bok Den predikande räven är enligt författaren själv
en medeltida bilderbok från 1436-1437. 4 Den innehåller de illustrerade svenska
landslagarna, ibland burleskt målade, av en idag okänd konstnär. Myrdal har skrivit en
kortfattad beskrivande text till varje bild som förklarar varför och på vilket sätt
marginalbilden hör samman med landslagen. Intressant är att det äldsta motivet i Sverige
av den predikande räven både i boken och i Tensta kyrka är målade samma år och
påminner om varandra. Enligt Myrdal kan de vara utförda av samma konstnär d.v.s.
2
3
4

Rebold Benton, Jeanetta, The medieval menagerie: animals in the art of the Middle Ages, Abbeville Press, New York 1992
Eriksson, Bo, Bestiarium; en medeltida djurbok, Dialogos förlag, Stockholm 2009
Myrdal, Janken, Den predikande räven, Bokförlaget Signum i Lund AB 2006
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Johannes Rosenrod.
Anna Nilsén arbetar som docent i konsthistoria på Konstvetenskapliga institutionen
på Uppsala Universitet. I sin gedigna bok Program och funktion, i senmedeltida kalkmåleri
redogör hon för sin forskning om medeltidens kyrkomåleri. 5 Nilsén har skapat en
motivförteckning över 135 kyrkor i Sverige och Finland som visar på hur frekventa de olika
figurerna, figurkompositionerna och bildprogrammen var under medeltiden men också om
måleriets stil och teknik. Boken utgår sedan från motivförteckningen och redogör vidare för
varje motiv och figurs ursprung och historia. Huvudsyftet med boken är att inventera
medeltidens svenska kyrkomåleri och berätta vad motiven handlar om, inte främst om
dess symboliska betydelse, även om Nilsén nämner det ibland som t.ex. moraliteter i
bildprogrammen.
Ingen av böckerna i min innehållsförteckning tar specifikt upp min frågeställning om
varför just djur användes som symboler för mänskliga egenskaper i den medeltida
kyrkokonsten istället för människor som det egentligen handlade om. Men främst de ovan
nämnda böckerna har genererat mina teorier och funderingar i slutdiskussionen.

2 JOHANNES ROSENROD
Samtliga bilder i uppsatsen är målade av mäster Rosenrod och hans lärlingar i
Tensta kyrka i Uppland och han har själv signerat och daterat måleriet med årtalet 1437.
Beställaren var troligtvis dåvarande riksrådet Bengt Jönsson Oxenstierna vars porträtt och
heraldiska släktvapen finns målad väl synlig på kyrkväggen, troligen som en markering för
att visa att det var han, statsmannen, som härskade över de politiska och religiösa
frågorna i Sverige.
Rosenrod var en inlånad konstnär från Tyskland som sannolikt bara arbetade i
Sverige under en kort period. Hans måleri passar stilistiskt och ikonografiskt in på
Mälardalsskolan (ca 1430-1470) med sin internationella karaktär. Mälardalsskolans måleri
innefattade den s.k. sköna stilens figurteckning med linearitet och mjuka dräktfall men med
få figurer, oftast utan rumsbildning och med en riklig ornamentering av sirliga rankverk.
Han var på väg från gotiken och nuddade vid renässansen genom att signera
sitt verk med en önskan om att inte längre vara den anonyme hantverkaren. Han målade
en identifierbar Oxenstierna vilket var unikt i Sverige vid denna tid och sina typiska
halvprofilfigurer. Det s.k. renässanstyps-måleriet kom först omkring 1500 och innefattade
5

Nilsén, Anna, Program och funktion, i senmedeltida kalkmåleri, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1986
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perspektivisk rumsskildring, rörliga grupperingar av bildernas agerande och skildrade
samtidens moderna dräkter. Av materialet att döma tycks det vara den sistnämnda
komponenten som bäst passar in på Rosenrods måleri när han t.ex. målar Oxenstierna i
riddarrustning med en långt band med bjällror på ryggen enligt modet. Hans figurer
innehöll, trots stereotypa upprepningar, en viss realism och uttrycksfullhet i de kraftfulla
ansiktsteckningarna till skillnad mot den sköna stilens harmoni, en blandning av det gamla
och det nya.6

3 DJURFIGURER I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
Det finns tre olika typer av djurfigurer som avbildats två- eller tredimensionellt
genom historien. Den sammansatta figuren där delar av både djur och människa
monterats ihop och blivit ett, fantasifigurer och till sist de naturliga djuren som finns i den
verkliga världen omkring oss.7
Enligt min uppfattning har djuren sedan mänsklighetens gryning alltid varit
antingen ett hot, till nytta eller till glädje för oss. En gåtfull outforskad värld som vi än idag
med stort intresse försöker undersöka, en värld som inte är skapad av människan. Hur
steget mot att förmänskliga djuren gick till kan vi idag bara ana oss till genom arkeologiska
fynd och etnografiska studier av nutida naturfolk.
Ett 30 000 år gammalt fynd av en sammansatt djurfigur med ett kattliknade
huvud och människokropp har hittats i Tyskland. Den är cirka 30 cm lång och tillverkad av
elfenben från ullhårig mammut. Det märkliga är att konstnären inte avbildat något direkt
från naturen utan istället låtit fantasin flöda och snidat en djurmänniska som inte
existerade i naturen. Teorierna är att det antingen kan handla om en människa som bär en
rituell lejonmask eller att det är en man som gestaltar kraften hos ett djur. 8 Då blir den
enligt min mening lika gåtfull som sfinxen med de motsatta kroppsdelarna sammanfogade,
människohuvud och lejonkropp. Den första var en lejonmänniska och den senare blev ett
människolejon, min teori är att epitetet beror på ifall vi lägger mest vikt vid vems huvud
som placeras på figurens kropp där våra tankar och intelligens finns.

6

Cornell, Henrik & Wallin, Sigurd, Johannes Rosenrod. En svensk målare från 1437, Albert Bonniers förlag AB, Stockholm
1962, sid 7-8, 11, 20, 29.
Nilsén, 1986, sid. 9, 14, 466.
Harlin, Tord och Norström, Bengt Z, Himlaporten, Möte med Tensta kyrka, Tensta församling i Vattholma 2002, sid. 30
7
Rebold Benton, 1992, sid. 14-15
8
Stokstad, Marilyn, Art, A Brief History, Pearson Education, New Jersey 2007, sid. 23
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Jag anser att vårt behov av att förmänskliga djuren kan vara en önskan om att
förstå oss själva, människors handlingar och världen omkring oss. När vi på detta sätt
skapar distans från våra jag och ser mänskligheten i ett fågelperspektiv tycks det bli
enklare att se vem eller vilka vi är och konsekvenserna av våra handlingar, vi själva blir
inte anklagade utan djuren. På samma sätt som William Shakespeares
teaterföreställningar under renässansen tog upp allmänmänskliga företeelser på sin
teaterscen i The Glob vilka utbildade publiken i människokännedom.
Troligen fanns det också med ett andligt perspektiv, än idag har vissa djur stor
betydelse i många religioner, både på gott och ont. Medeltidens djursymbolik grundade sig
på antikens fabler som i sin tur grundade sig på myter som överförts muntligt mellan
generationerna sen urminnes tider. Ett exempel på detta är enligt språkforskaren
Christiane Schaefers forskning myten om Egwint Drakdödaren (med reservation för
stavningen).9 Den äldsta nu kända myten om en drakdödare som spreds runt om i världen
och vars innehåll, enligt min slutsats, uppenbarligen sedan acklimatiserade sig efter olika
kulturer. Men under medeltiden anpassades fablerna och djurfigurerna för att didaktiskt
förmedla vad som var rätt eller fel sätt att leva på, där bibelns svartvita dygd och ärbarhet
stod i centrum.
Samtidigt ansåg medeltidsmänniskan att djuren skapades av Gud för
människornas skull för att kunna nyttja dem allt efter behov. Både de tama och vilda djuren
fanns ständigt närvarande i det dagliga livet både de som ansågs besjälade med onda
eller goda särdrag och utifrån dem erhöll de olika slags egenskaper.
Även om det fanns tvivlare så trodde de flesta på att även fantasifigurerna var
reella djur. De sammansatta djuren, som bara fanns på bild och var okända för de flesta
människor ansågs vara onda monster men ibland kunde de genomgå en metamorfos och
bli goda eller t.o.m. gestaltas som en kristussymbol allt efter i vilket sammanhang de
framställdes. Precis som mänsklighetens dualistiska handlingar som kan vara både goda
eller onda.
En annan anledning till att förmänskliga djuren var Bibelns renlighetslagar där
vissa djur blev betraktade som smutsiga och olämpliga att äta eller vara nära och fick stå
för de mörka krafterna medan andra djur enligt skriften tillhörde det ljusa och goda i
tillvaron. Enligt min mening ser vi återigen kampen mellan det onda och goda i människan
som ger oss lärdom om vad vi ska undvika eller närma oss i livet.

9

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/41941?programid=415, 2013-04-21
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3.1 Antikens inflytande på medeltidens djurfigurer
Romaren Publius Vergilius Maro som levde mellan åren 70 - 19 f.v.t.
författade Eneiden vars undre värld var fylld med uppdiktade monster. Flera av antikens
djurfigurer som Minotauren, sfinxen, Medusa och Pegasus glömdes bort medan andra
som kentauren, satyren, sirenen, tritonen och draken överlevde och användes flitigt inom
den medeltida konsten. Förebilderna var troligen importerade textilier med dessa bildmotiv
men målarna använde också figurer ur zodiakens djurcirkel från inhemska bönböcker eller
kyrkor.
Medeltidsmänniskans syn på djur, både de verkliga och fantasifigurerna,
bottnade i antikens förebilder som de okritisk såg upp till oavsett hur orimliga de var. 10
Konstnärerna önskade själva öka på repertoaren av djurformer som gick
utanför normen och deras imitationer och nyskapande hybrider flödade fritt och ymnigt. De
blandade ihop olika delar av reella djur och även mänskliga kroppsdelar och skapade nya
fantasifulla, ibland underliga varelser på sina målningar och skulpturer. De inspirerades av
kulturarvet från den grekiska och romerska antiken bl.a. från gripen, enhörningen och
hydran som förändrades från hednisk till kristen kontext. Sedan utvecklade konstnärerna
vidare de olika djurens poser och uttryck med stor nyansrikedom som förmedlare av
känslor och tankegods från kristenhetens idévärld. Men det var inte alltid som figuren
behövde tolkas symboliskt utan istället helt enkelt bara fanns där av praktiska skäl som
berättande rekvisita och kontexten fick avgöra vilket som var fallet. Ett tredje skäl kunde
vara att de ville skapa något dekorativt och vackert.
Antika skrifter som Aisopos fabler och Aristoteles Historia Animalium var
viktiga förebilder som berättade om djur med mänskliga egenskaper som illustrerade
människornas olika karaktärer och beteende. Där fanns vildsvinet som var
temperamentsfull och blodtörstig, vargen vild och trolös, lejonet ädelt och modigt och
räven listig och okynnig. Det blev alltmer vanligt att använda dessa givna karaktärsdrag i
vardagslivet när en människa skulle beskrivas. Det som vi idag ser som ovetenskapliga
ordspråk var sanningar för medeltidsmänniskorna och en del av deras tankevärld lever
kvar än i vår egen tid och förmedlas vidare till våra barn även om vi inte ser dem som
realiteter utan istället som ett underhållande kulturarv.
Physiologus (naturboken) eller Bestiarum vocabulum som den kallas idag, är
skriven av en okänd kristen författare och vetenskapsman i Alexandria på 100-talet. Den
blev ett mycket populärt zoologiskt verk och har under historien gång översatts till många
10

Rebold Benton, 1992, sid. 14, 66-67, 94
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olika språk. Boken blandade fakta, fantasi och allegorier om kristen moral och fick därför
ett högt anseende eftersom religionen stod över vetenskapligheten. Under många
århundraden framöver omarbetades illuminationerna flera gånger med en strävan efter att
bli mer vetenskapligt naturalistiska.11
Det antika arvet fördes sedan vidare i redigerade versioner skrivna av
medeltida författare som med stor respekt för antikens kunskap försiktigt anpassade
bestiarierna än mer till det kristna idealet och moralen med olika symboltolkningar. Några
betydande verk var Etymologiska av Isidorus av Sevilla från 600-talet, De natura rerum av
Thomas de Cantimprés, Speculum naturale av Vincent de Beauvais´, De proprietatibus
rerum av Bartholomeus Anglicus och De animalibus av Albertus Magnus.12

3.2 Bibeln som konstnärernas inspirationskälla under medeltiden
Bibeln var medeltidens viktigaste bok och myllrar av djur. Den kristna
symboliken var ständigt närvarande med härledningar till många bibliska avsnitt. De mest
populära scenerna var Noaks ark som bistod alla djuren och Adam och Eva som
övertalades av ormen att äta kunskapens frukt.
I Första Moseboken står att djuren skapades som sällskap åt Adam och han
fick bestämma vad de skulle heta. Mannen blev herre över allt levande på jorden, inklusive
maninnan som blev skapad först efter djurens tillblivelse. Den kristna synen var att
naturen, djuren och kvinnorna skulle kuvas och underordna sig mannen.
Under förkristen tid då ännu förföljelsen av de kristna pågick under romartiden
skapades ett hemligt symbolspråk mellan de kristna, som senare kom att kallas för
änglarnas språk eller det stumma ordet. Det var ett bildspråk som alla kunde förstå, även
de icke läskunniga. En tidig nu välkänd symbol blev fisken som på grekiska heter I-CH-TYS, förkortning av Jesus-Kristus-Guds-Son och var troligen den första djurfiguren som de
kristna använde .13
Djurens olika egenskaper och personligheter anpassades till den kristna
ikonografin och blev användbara som moraliska symboler inom allegorin i den medeltida
fabeln, den s.k. Bestiarius men syftet var också att roa läsarna och var som populärast
mellan 1100- och 1400-talet. Den var en lyxig dyrgrip, ett hantverk som kunde ta tio år att
11
12
13

Rebold Benton, 1992, sid. 68-69, 152, 158-159
Eriksson, 2009, sid. 9
Dahlby, 1957, sid. 6, 28.
Rebold Benton, 1992, sid. 111-112
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färdigställa med praktfullt handmålade bilder och skönskrift som endast några få kunde
förvärva till sin privata boksamling.14
Ett och samma djur kunde ha fler än en interpretation med ibland två motsatta
utgångspunkter där målningens kontext fick avgöra vad som gällde. En dualistisk
tankegång där djurfiguren antingen kunde vara ond eller god. Denna komplexa tvetydighet
var attraktiva motiv. Det narrativa i bilderna var väl känt under samtiden med sina
mångtydiga symboler vilka vi idag försöker återfinna och förstå betydelsen av och kunna
tolka på rätt sätt. Därför anser en del forskare att verken är fyllda av symbolik in i minsta
detalj medan andra tror mer på att det handlar om att skapa något dekorativt och att ett
djur därmed inte alltid måste förmedla något symboliskt i den medeltida konsten.
Ytterligare en annan uppfattning menar att det kan vara en blandning av båda
aspekterna.15
Det fanns dock samtida motståndare som var kritiska till den väldiga mängden
bestiarier som dök upp överallt, bl.a. kyrkomannen och mystikern Bernhard av
Clairvauxs(1090-1153).16 Ibland förekom groteska figurer i marginalbilder i handskrifterna
utan sammanhang med texten.
Det ansågs finnas en uppenbar risk för att figurerna från bestiarierna kunde
distrahera dem som ville meditera över gud medan de som var för dem menade att
bilderna istället lockade besökare till kyrkorna och därför var viktiga. Figurerna blev mycket
populära hos kyrkobesökarna och människorna föredrog dem framför de verkliga djuren.
De attraherade den medeltida människans fantasi och behov av spänning. Enligt min
uppfattning kan vi säkert överföra liknande känslor till vår egen moderna tid om vi jämför
med t.ex. en spännande film.
Kyrkofadern Gregorius och biskop Wilhelm Durandus († 1296) ansåg istället
att bilderna fungerade som ett slags "lekmännens böcker" för de icke-läskunniga och
dessutom kunde de med fantasins hjälp påverka betraktaren mer än boktexter gjorde. För
medeltidens människor fanns det ingen skiljelinje mellan verkligheten och verket, d.v.s.
kyrkobilden i detta fall, eftersom det skapades från gud genom konstnären, konstnären
imiterade alltså bokstavligt gud, imitatio, och återberättade det sanna i världen. I stort sett
allt i världen vilade på kristen grund, både det andliga och det profana. 17
14
15
16
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Beställarnas eller makthavarnas syfte med kyrkobilderna var didaktisk, det
obildade folket skulle skrämmas till gott uppförande när de lyssnade på prästens ord som
var illustrerad på kyrkoväggarna. Samtidigt förstod de att liknelser var ett framgångsrikt
sätt att fånga åhörarnas uppmärksamhet på så att folket inte skulle somna under den
långa predikan, vilket en del gjorde i alla fall. Människan ansågs vara full av synd sedan
syndafallets tid och endast Kristus kunde befria dem från deras syndfulla gärningar när
yttersta domen blev verklighet, vilket skapade skräck för domedagen. 18
För konstnärerna själva var den konstnärliga friheten större när beställda
arbeten skulle utföras på byggnadernas exteriörer där reglerna för utformningen inte var
lika sträng som när kyrkornas interiörer skulle målas med religiösa illustrationer.
Konstnärerna målade också exotiska djur från Orienten som till skillnad från
de välkända djuren i Europa var svårare att avbilda naturtroget eftersom konstnären aldrig
sett dem i verkligheten. Men de trodde fullt och fast på att dessa varelser fanns i
verkligheten, en uppfattning som förmedlades via hörsägen. Det var vanligt att målaren
fick använda andrahandskällor som djurilluminationer, beskrivningar ur boktexter, andra
konstnärers djurstudier eller schemata från importerade föremål som förebilder med inte
helt lyckat resultat. Under tidig medeltid var det viktigt för konstnärerna att följa etablerade
förebilder och modeller och det är möjligt att de har följt ovanstående andrahandskällor
vilka blev generella internationella prototyper. 19
Anna Nilsén har i sin bok gjort en motivförteckning över sammanlagt 135
kyrkors medeltida kalkmåleri, varav 119 kyrkor ligger i Mälarlandskapen i Sverige och 16
kyrkor i Finland. Av de sex djurfigurer som jag tagit med i uppsatsen blev resultatet
följande:
◊ Djävulens antal är den mest frekventa och finns representerad på 138
motiv. Tar jag med motiven där Jesus blir utsatt för frestelser, där djävulen
också förekommer, så blir det ytterligare 25 illustrationer. 20
◊ Valfisken är med i 28 motiv. Men jag tar också med Yttersta domen här
som finns representerad 52 gånger eftersom helvetesgapet ofta ingår i
detta motiv. I Tortuna kyrka i Västmanland finns sju helvetesgap i yttersta
domenmotivet.21

18

Nilsén, 1986, sid. 372
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◊ Lejonet är med i 66 motiv.22
◊ Draken finns med i 18 motiv.23
◊ Ormen och Eva i Paradiset förekommer bara 6 gånger trots att det var ett
mycket omtyckt motiv. Men om rubriken syndafallet tas med här där
motivet med ormen och Eva i Paradiset också förekommer blir det
ytterligare 36 illustrationer.24
◊ Den predikande räven finns dessvärre inte med i motivförteckningen trots
att Nilsén kommenterar figuren i sin bok och har med två illustrationer.25

4. ROSENRODS EXEMPLIFIERANDE MEDELTIDA DJURBILDER
4.1 Draken
Under den romerska antiken skildrades draken som ett ofarligt husdjur,
dracunculi, små drakar. Men den bilden förändrades under medeltiden då draken istället
blev det största djuret som fanns i världen med bulliga kroppar, vingar och två eller fyra
fötter och var utseendemässigt en blandning av örn, orm och lejon. Med sin slingrande
kraftfulla svans kunde de piska eller kväva sina offer eller så dödade de dem med sin heta
andedräkt. Dess hemvist ansågs vara Indien eller Etiopien, med andra ord avlägsna
exotiska länder som ingen eller några få personer besökt eller kände till. 26
Det latinska ordet draco betyder drake eller orm och var den djurfigur som
blev den viktigaste symbolen för synd, ondska och rentav kätteri. Den synen grundar sig
på bibelns Första Mosebok kapitel 4:14 där ormen i Paradiset får sitt rättmätiga straff av
gud, citat; "...på din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar". Enligt min
teori har ormen därmed som kättarsymbol fått behålla sina ben och blivit ett bevingat
monster som ännu inte fått sitt straff verkställt. Därför sammankopplas draken med ormen
i bestiarierna eftersom båda är reptiler med liknande ondska och allians med djävulen.
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Bild 1: Draken, S:t Göran och jungfrun, Johannes Rosenrod, Tensta
kyrka.
På bild 1 strider helgonet mot kätteriet i form av en drake lika stor som hans
häst, enligt myten går han alltid segrande ur striden, kuvar draken och räddar jungfrun ur
odjurets klor. Jungfrun är symbolen för de kristna idealet, oskulden och renheten. Sankt
Göran, ibland också utbytt mot Sankt Mikael, blir apostlar som sprider det kristna
budskapet och räddar mänskligheten från Apokalypsen. Det är en kamp mellan det goda
och onda eller hedendom/satan och kristet liv.
Duellen mellan helgon och drake kunde också användas som politisk
propaganda i maktspelet mellan länder eller antagonister.
Berättelsen om kampen mellan draken och helgonen kan härledas till antikens
historia om Perseus och Andromeda, en hednisk berättelse som anpassats till kristen
etikkod. Draken var en varelse som klarade av att anpassa sig till det kristna konceptet,
det kunde inte alla antikens fantasifigurer göra lika enkelt och det hedniska arvet i
berättelsen blev därför inget problem för kyrkan. 27
Ett annat drakmotiv finns i Hattula kyrka i södra Finland, ett kalkmåleri som
visar när Daniel förgiftar den babyloniska draken. En igenkännbar symbolik där den
syndfulla kättaren förlorar mot den rena tron. 28

27
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Bild 2: Liten drake med helgon, Johannes Rosenrod, Tensta
kyrka.
På bild 2 förmedlas enligt min teori det ständiga hotet från drakens ondska
som finns mitt ibland oss och som vi bör vara vaksamma på.

Bild 3: Drake med spirande svans, Johannes Rosenrod,
Tensta kyrka.

Bild 3 visar att målarna ibland kunde få mer konstnärlig frihet att tolka hur
figurerna skulle utformas. Särskilt på de platser i kyrkan som inte var lika viktiga eller
synliga. På en valvribba har Rosenrod eller hans lärlingar målat en pälsbeklädd drake med
svans av löv, en figur som dekorativt smälter in bland den stora mängden ornamentik.
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4.2 Ormen i Paradiset
Enligt bestiarierna var ormen det listigaste djuret och samtidigt smart och
lömsk och blev därför en symbol för ondska, mestadels p.g.a. bibelns berättelser. Ibland
avbildas ormen med ett räv- eller kvinnohuvud.
Som de flesta andra djurfigurer har även ormen fått en dualistisk
symboltolkning och bär också på goda egenskaper om den hanteras ensam. Ormen
beskrivs som att den främst önskar skydda sitt huvud och inte kroppen när den blir
attackerad och den som skyddar sitt huvud eller förståndet bevarar i sina tankar tron på
Kristus intakt. Då blir den istället sinnebilden för de kristna martyrerna som härdar ut
kroppsliga plågor och trots svåra smärtor klarar av att hålla huvudet kallt och i sina tankar
bevarar den kristna tron. Under medeltiden blev martyrerna liksom helgonen föredömen
för hur livet borde levas.
Ormen anses ha tre naturer, den första är att när ormen ömsar sitt skinn blir
denna händelse en symbol för när människan blir fri från synd, lämnar sitt gamla jag och
blir pånyttfödd. Den andra handlar om att när ormen besöker ett vattendrag så lämnar den
sitt gift kvar i sitt bo för att vattnet inte ska förgiftas. Precis så borde de kristna göra när de
besöker kyrkan för att ta nattvarden och lämna det jordiska och onda kvar hemma. Den
tredje naturen handlar om att ormen fruktar nakna människor men inte de som är
påklädda, som direkt refererar till Adam och Evas syndfulla handling i Paradiset när de åt
av den förbjudna frukten. En naken människa är ren från synd och bär inte på
dödlighetens fikonlöv.29
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Bild 4: Ormen och Eva i Paradiset,
Johannes Rosenrod, Tensta kyrka.
Bild 4 förmedlar en viktig biblisk händelse som historiskt fått konsekvenser för
kvinnorna i världen t.o.m. in i modern tid.
I bibeln skyllde Eva på ormen och Adam i sin tur skyllde på Eva när de
svarade på Guds frågor om vem det var som bar skulden till att de ätit av den förbjudna
frukten. Trots att både Adam och Eva var lika skyldiga var det Eva men också ormen som
ansågs bära på den största skulden. Enligt medeltida uppfattning kom då synden in i
världen genom Eva.
Enligt äldre judiska myter och hebreiska texter berättas det om Lilith som
ansågs vara Adams första hustru. Efter att Adam och Lilith blivit ovänner lämnade hon
Paradiset men kom tillbaka för att hämnas efter att Eva skapats av Adams revben. Enligt
denna tradition var det Lilith som lurade Eva att äta av kunskapens frukt och eftersom det
var en lömsk handling så var det logiskt att framställa Lilith som det djur med vilken denna
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egenskap förknippas. Det var också Lilith som planerade och sedan duperade Adam och
Evas son Kain till att mörda sin egen bror Abel.
Lilith blev en sammansatt djurfigur med kvinnohuvud och ormkropp. Av
materialet att döma handlar det alltså om två kvinnor utifrån detta mytologiska perspektiv
som bär arvsskulden till att alla framtida generationer tvingades leva i smärta och hårt
arbete.
Häverö kyrka i Uppland har med motivet Ormen i Paradiset två gånger. På
den ena står en naken Eva med ryggen mot trädet som i sin krona bär en till hälften dold
kvinnogestalt, kanske är det en orolig ängel med gloria. Ormen står upprätt på sin
svansstjärt mittemot Eva på ett kulligt landskap och till höger är trädets skugga markerat
som ett diagonalt streck i gräset. Det andra motivet visar äppelträdet i centrum med en
sammansatt figur som till hälften är en orm som slingrar sig flera varv runt stammen och
övre delen tillhör en kvinna med en krona på huvudet. Hon har ett äpple i varje hand och
bjuder Eva på den ena frukten. Adam och Eva står på var sin sida om fruktträdet, i
bakgrunden ser vi återigen ett kulligt landskap men här med ytterligare tre träd. 30

4.3 Helvetesgapet
Monstra marina eller valen avbildades som en jättefisk i bestiarierna och
symboliserade ondskan. Den betraktades som ett havsvidunder som flöt omkring på havet
nära ytan förvillande lik en ö vilket lurade mången sjöman. Besättningen gick iland på ön
och gjorde där upp en eld som väckte valen till liv som då dök ner i havet för att svalka sig.
Det ledde till att alla människor drogs ned i djupet och drunknade. Allegorin symboliserar
helvetesgapet som förmedlar att människorna måste vara vaksamma och ha en stark tro
på gud och inte låta sig luras av djävulens konstgrepp och lockelser som leder till att de
dras ner i helvetets eldar.
Bibeln berättar om hur profeten Jona tillbringar tre dagar och tre nätter i en
valfisks buk som straff för att han inte hörsammade Guds kallelse, lika länge som Jesus
låg i jorden innan han blev uppstånden från de döda.
Utifrån materialet att döma kan Rosenrod också ha inspirerats av sjöodjuret
som kunde röra sig både på land och i vatten. Varelsen beskrivs som ett snålt monster och
ett rovdjur med fyra ben med lejontassar, stora ögon, fjällig rygg, svinhuvud och ett gap
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som har två vassa betar i underkäken.31 Eller så har konstnären målat en varelse som är
en blandning av både val och sjöodjur.

Bild 5: Yttersta domen, Johannes Rosenrod, Tensta kyrka.

På bild 5 bärs de för evigt dömda motvilligt in i helvetet av flera nitiska djävlar
eller far fogligt på Livets flod på små flottar rakt in i helvetesgapet. En bild som skulle
påminna kyrkobesökarna på vilodagen om vilken mardröm som väntade syndarna på
Yttersta domens dag om de bröt mot guds lagar. Om inte guds kärlek räckte till för att
avhålla människorna från att synda så kunde rädslan för helvetet göra det istället vilket
kunde vara betydligt effektivare. 32
Gryta kyrka i Västmanland har också med motivet Yttersta domen som
symboliseras med ett helvetesgap. I sjöodjurets/valfiskens gap syns en knippe med
olyckliga människor sammanbundna med dubbla rep. På valfiskens stora panna sitter en
djävul grensle och spelar på säckpipa och det tycks slå eldflammor från hans hår. På
vänster axel, knä och rumpa finns tre ansikten tecknade. Vid sidan om helvetesgapet står
ännu en djävul som sitter på en människas axlar och håller ett stadigt tag om hans huvud,
på hans bröst och vänster knä finns tecknat två ansikten. Båda djävlarna har svans med
tofs och åsneliknande öron och den nedre djävulen har klövar till fötter (den spelande
djävulens synliga fot är dold av en sko). Till vänster på bilden vänder ett bedjande helgon
hela händelsen ryggen, förmodligen är scenen för hemsk att lugnt betrakta. 33
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4.4 Lejonet
Lejonet som djurens konung var den populäraste och mest frekventa
symbolen både under antiken och medeltiden men även nu under modern tid. Lejonet
anses vara det första djuret som gick ombord på Noaks ark även om den händelsen inte
står nämnd i bibeln.34
I boken Bestiarium vocabulum förekommer flera jämförelser mellan Jesus och
lejonet där djuret blir en allegorisk Kristusgestalt. Allegorierna handlar om lejonets
intelligens, mod och ibland även övernaturliga förmågor som liknar Jesu mirakel. När
lejonet t.ex. känner lukten av en jägare sveper han bort sina spår med svansen för att
undkomma förföljelse liksom Jesus överlistade djävulen eller när Jesus döljer sin
gudomlighet för sina lärjungar. Vidare var lejonungarna efter sin födelse döda i tre dagar
men väcktes till liv av sin lejonfaders rytande, andedräkten eller hans slickande tunga. Det
var en allegori över Jesu återuppståndelse tre dagar efter korsfästelsen då han väcktes av
sin Fader.
Lejonets symboliska egenskaper som kampviljan och dess kungliga air gjorde
att många inom den militära aristokratin runt om i världen avbildade djuret på sina
heraldiska vapen.
Lejonet var också ädelmodig, rättfärdig, barmhärtig och mild och symbol för
äktenskaplig trohet. Lejoninnan däremot betraktades med den bibliska genusblicken och
blev symbol för högmodet, hon bar inte på några av de manliga kardinaldygderna och
skulle som Eva i Paradiset underordna sig. Tolkningarna handlar naturligtvis mer om
djurets symboliska funktion och värde än om en korrekt vetenskaplig beskrivning.
Men där fanns samtidigt en helt annan tolkning av lejonet där han ansågs vara
vildsint, ondskefull och blodtörstig och blev därmed en representant för djävulen. Dessa
lejon kändes igen genom sina långa kroppar och raka hårman. De milda lejonens kroppar
var jämförelsevis kortare och bar krullig man. Enligt min slutsats visar denna dualistiska
tvetydighet på en svartvit värld som ofta förekom i det medeltida kristna budskapet. 35
Mitt nutida exempel på en lejonfigur är lejonet Aslan som beskrivs som en
gudagestalt i C.S.Lewis sju moderna och populära Narnia-böcker. I den första boken
skapar lejonet världen genom att han vandrar omkring och sjunger på olika nya sånger. 36
Att den djupt religiöse Lewis valde just lejonet som världens skapare var ingen slump, han
34
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kände säkert till allegorierna om lejonet och vilket symbolvärde djuret hade. Som läsare
blir vi utan svårighet övertygade om djurets gudomliga väsen.

Bild 6: Lejon med gloria som evangelistsymbol, Johannes Rosenrod,
Tensta kyrka.
På bild 6 är evangelisten Markus ett bevingat lejon med alla dess gudomliga
egenskaper. Änglavingarna förknippas också med de andra tre andra evangelisterna
Matteus, Lukas och Johannes. Markussymbolen är centralt placerad på bilden i en del av
norra korvalvet med kyrkofäderna S:t Ambrosius till vänster och S:t Hieronymus till höger
som har ett lejon vid sina fötter som fogligt lagt sin högra framtass i hans vänstra hand. S:t
Hieronymus avbildas ofta med ett lejon vid sin sida vilket grundar sig på en av Aisopos
fabler som omarbetats för att passa medeltidens kristna etik med slutsatsen att även ett
vilt djur kan tämjas med vänlighet och återgälda den. Johannes Rosenrod har här förväxlat
inskrifterna på de båda kyrkofädernas språkband.
Liknande bilder med lejonet och kyrkofadern Hieronymus finns målade i Hållnäs och Tierp
kyrka i Uppland och ett bevingat lejon som Markussymbol finns avbildat i Nykyrko kyrka i
Åbo län i Finland.37
37
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Simson och lejonet är ett av de vanligaste motiven i våra kyrkvalv enligt Nilsén
och förekommer 41 gånger i hennes motivförteckning. Här blir lejonet symbolen för
ondskan/djävulen som Kristusprototypen Simson besegrar. Bl.a. finns Simson och lejonet i
Gryta och Rasbokil kyrka i Uppland.38

4.5 Den predikande räven
I bestiarierna framställs räven som svekfull, listig och falsk, en som lurar andra
med sina gyckelspel. Han symboliserade djävulen och pälsens röda färg var samma som
elden i helvetet, räven blev symbol för kätteriet och skulle därför för alltid brinna i lågorna. 39
På 1200-talet beviljade påven bl.a. till dominikanerorden att utan tillstånd från
sockenprästerna få predika, mottaga bikt och ansvara för inkvisitionen. De s.k.
svartbröderna blev den mest framgångsrika munkorden/tiggarorden och deras popularitet
berodde säkert på att de svarade mot ett folkligt behov efter spännande liknelser och
berättelser som inte sockenprästerna kunde uttrycka i sina predikningar. 40 Enligt min
slutsats är det rimligt att prästerna säkert upplevde en konkurrenssituation om själarna i
städerna och byarna men också att konsekvensen därav blev att de förlorade inkomster
på vissa traditionella tjänster de brukade utföra. Det låg då nära till hands att prästerna
ville propagera för sin sak på kyrkoväggarna genom att med nidbilder vanhedra
tiggarmunkarna och den falska räven blev då en passande figur att använda sig av. Bilden
varnar människorna för falska profeter som vill roffa åt sig deras själar och använda dem
för sin egen vinning och egna syften.
Sedan 1200- talet var alltså räven en symbol för klerisiet i Europa men motivet
med Den predikande räven förekom först i slutet på medeltiden och i Sverige först 1437
när Rosenrod illustrerade motivet i Tensta kyrka och troligen också marginalbilden med
samma motiv vid Kyrkobalken i de svenska landslagarna samma år.
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Bild 7: Räven som symbol för prästerskapet, Johannes
Rosenrod, Tensta kyrka.
Räven på bild 7 håller en enkel pilgrimsstav i sin högra hand, den vänstra
håller han lyft som en traditionell talarhand mot fem gäss framför sig som ett tecken på att
de ska lyssna på guds ord. I luvan på den predikande rävens munkkåpa sitter en sjätte
gås medan en annan räv syns smita iväg med en sjunde gås som nu blivit bytesdjur. De
tama gässen framställdes oftast vita och symboliserade den vanliga människan i samhället
med sina fel och brister.41
Samma motiv som förekommit även i andra sammanhang har förmedlat en
annan tolkning men med liknande symbolik. I t.ex. den medeltida svenska kyrkobalken i
Magnus Erikssons landslag finns en marginalbild där rävprästen står i en predikstol och
predikar med sin röda tunga hängande ur munnen, ivrigt gestikulerande med de vita
gässen framför sig. Räven döljer sitt rätta jag under en munkkåpa. En av gässen har ett
brev i näbben som kan vara ett s.k. jordabrev. För att försäkra sig om att själen skulle
räddas efter döden skänkte adeln egendomar till kyrkan vilket väckte starka protester från
de efterlevande. Kyrkan blev allt rikare vilket ledde till långvariga konflikter mellan adeln
och kyrkan.42 Även här använde räven sin list för att roffa åt sig något för egen vinning som
inte tillhörde honom själv.
I Tolfta kyrka i Uppland finns ännu en predikande räv målad i kyrkorummet,
troligen från 1490-talet. Här står räven i en predikstol klädd i munkkåpa och i hans
41
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Eriksson, 2009, sid. 212
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nedfällda luva på ryggen ligger tre vita gäss. Rävprästen håller en pergamentrulle mellan
båda framtassarna och läser innantill inför sju gäss som står och lyssnar. Vid sidan om
predikstolen sitter en räv i en stol i heltäckande kvinnokläder, schal och långklänning, och
bara nosen och de fyra tassarna avslöjar den rätta identiteten. Mellan sina tassar håller
hon en elfte gås. Mitt i bilden finns ett språkband på latin, citat; "falsus p(re)dicat(or)", som
därmed förtydligar bildinnehållet.
Kungs-Husby kyrka i Uppland har också den predikande räven på
kalkväggen. Här står räven sedd framifrån fullt synlig utan människokläder och predikar
bakom en blommig predikstol. På var sida om räven står en gås på en låg piedestal,
symmetriskt vända mot honom. Fem gäss står lyssnande framför predikstolen i det främre
fältet.43

4.6 Djävulen
Syftet med djävulsmotiven var att varna och skrämma folket för djävulens
ondska och ge exempel på vilka synder människorna skulle akta sig för, det skulle väcka
dem till eftertanke vilket i sin tur förhoppningsvis skulle leda till förbättring innan det var
försent. Bl.a. var de sju dödssynderna viktiga inslag i illustrationerna, vilka var högmodsuperbia, avund-invidia, vrede-ira, lättja-acedia, girighet-avarita, frosseri-gula och vällustluxuria. Alla dödssynderna var förknippade med olika kroppsdelar vilka var vägledande för
motivet och det var just denna kroppsdel som blev mest utsatt och straffades i skärselden.
Enligt ovanstående blir ordningsföljden bakdelen, vänster hand, sidan där gallan sitter,
fötterna, höger hand, munnen och till sist könsorganet. 44
Av materialet att döma såg djävlarna i stort sett ganska lika ut på
kyrkomålningarna men kunde skilja sig åt i detaljerna. Rosenrods djävlar har klövar,
getöron, svans, hårman och prickig päls som gör att de ser ut som kattdjur. När de frestar,
bedrar eller tar själar ser de oftast muntra ut. Andra konstnärer har målat vingar och horn
på demonerna eller skildrar dem ibland som en kvinnogestalt eller att kvinnan syndar med
djävulens hjälp t.ex. vid tjuvmjölkning.
Getter symboliserar de fördömda syndarna och icketroende enligt Yttersta
domen och är placerade på Kristus vänstra sida (den norra sidan där kvinnorna
placerades i kyrkan).45
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Bild 8: Djävulen frestar heliga Birgitta, Johannes
Rosenrod, Tensta kyrka.
Bild 8 illustrerar när heliga Birgitta skriver ned en uppenbarelse på latin med
två pennor samtidigt. Djävulen står bredvid och dirigerar helgonet att skriva ned en falsk
uppenbarelse medan en ängel avstyr det hela genom att ge frestaren ett hårt slag i
huvudet med en knölpåk.
Samtidigt som Rosenrod målade illustrationen pågick en tvist om äktheten av
heliga Birgittas uppenbarelser på kyrkomötet i Basel 1431-38 som uppenbarligen var
intressant även för svenskarna. Det är tydligt att helgonet här får stöd för att hennes
uppenbarelser verkligen kom från gud. 46

46

Nilsén, 1986, sid. 467
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Bild 9: Djävlarna frestar till frosseri/gula,
Johannes Rosenrod, Tensta kyrka.

Bild 9 illustrerar en av de sju dödssynderna. Två djävlar tvingar en man att äta
pengar.47 Den ena håller fast honom medan den andre häller mynten från en säck ner i
hans mun, just den kroppsdel som förknippas med frosseri. En lättförståelig moralitet där
syndaren får mer än han mäktar med.
I Knutby kyrka i Uppland finns ännu en målning med djävlar. Här är de tre
stycken som alla håller ett stort pergament av djurhud mellan sig. Två av dem håller i var
sin penna medan den tredje ser ut att ha ett bläckhorn i vänster hand. De har alla horn,
klövar och upprättstående öron och djävulen till höger har också ett extra grinande ansikte
på magen. Bilden är menad att moralisera över skvallret som förekom i kyrkan. 48

47
48

Harlin, 2002, sid. 102-103
Nilsén, 1986, sid. 106, 259

28

Kungs-Husaby kyrka i Uppland har liknande moraliserande bildmotiv. Här har
de tre djävlarna skrivit klart och två av dem bär omkring på pergamentet medan den tredje
sprider skvallret till två välklädda fruar med huvudduk.
Lid kyrka i Södermanland har en målning som handlar om S Mikaels strid med
djävlar, en moralisk kamp mellan det goda och onda eller kätteriet och den kristna tron. En
bevingad vitklädd Mikael, centralt placerad i bilden, höjer hotfullt ett långt svärd mot sju
djävlar som skrämt flyr iväg åt alla håll runt honom. Djävlarna har horn, långa öron och
näsor, svans, klövar eller handliknade fötter, fladdermusvingar och några har extra
ansikten på ett eller båda knäna. Även Rö kyrka i Uppland har liknande motiv men här har
S Mikael en rustning och en sköld med en korsriddarsymbol på.
I Lojo kyrka väster om Helsingfors i Finland har djävulen fått kvinnogestalt för
att förmå fresta en biskop men han räddas av S Andreas som håller andreaskorset i sin
vänstra hand.49

5 DISKUSSION & SLUTSATSER
Att jag här valde att använda enbart Johannes Rosenrods bildexempel beror
på att han är en av mycket få namngivna konstnärer i Sverige från denna tid, att han 1437
förde med sig en något annorlunda stil till Sverige med en föraning av renässans och att
han målade det första motivet/motiven, en eller två bilder, på den predikande räven. De
två andra motiven av en predikande räv som nämns i uppsatsen är båda tillkomna senare,
omkring år 1500, av okända konstnärer. Han är också en konstnär som jag länge har varit
nyfiken på och ville veta mer om men dessvärre är och förblir han ett oskrivet blad i
konsthistorien då spåren efter honom för länge sedan har kallnat, förutom hans signatur
och datering vid kalkmåleriet i Tensta kyrka, vilket var unikt att lämna efter sig för en
vandrande hantverkare vid den här tiden. Citatet placerat på södra korväggen lyder
”Herrens år 1437 målades detta kor till Jesu och hans ärorika moder Marias pris av
Johannes Rosenrods händer med hjälp av honom, som skapade världen av intet”.
Här kan vi ana att hans tankar passar in på begreppet imitatio d.v.s. att han som målare
enbart är guds redskap.
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Det hemliga språket som de förkristna använde sig av var uppenbarligen så framgångsrikt
att de blev traditionsskapande inom den kristna kyrkan och utvecklades sedan vidare
under århundradenas lopp. De mystiska och mytiska änglarnas språk passade bibelns
myller av djurfigurer som med tiden fick alltmer mångfacetterade och komplicerade
symboliska betydelser med en mängd olika tolkningar och berättelser. Det låg nära till
hands för de förkristna att använda djurfigurerna från romarrikets bild- och berättelsevärld
som de kände väl till men samtidigt var det säkert viktigt för dem att markera skillnaderna
mellan det hedniska och det kristna, den sanna trons formspråk måste vara tydlig för
människorna. Den kristna svartvita, onda eller goda dualistiska blicken användes flitigt på
djurfigurerna och återkom i synen på människan. Av de sex djurfigurer som jag har kartlagt
tillhör draken, helvetesgapet, räven och djävulen det onda i tillvaron medan lejonet och
ormen under vissa omständigheter kunde vara onda respektive goda beroende på
utseende eller antal. Slutsatsen därav är att de kristna troligen ansåg att ingen mänsklig
varelse kunde vara helt igenom god eller pålitlig, de kunde t.o.m. genomgå en metamorfos
som t.ex. lejoninnan utan manlighetens kardinalsdygder eller ormkvinnan i äppelträdet.
Denna syn var användbar på flera sätt, både inom den andliga och världsliga sfären. Alla
djursymbolernas roll har troligen bara ett par gemensamma nämnare nämligen att fostra
människorna i kristen och världslig etik och moral och att på ett enkelt och attraktivt sätt
skola dem i bibelkunskap. Metoden förmedlar ett sätt att se på bönderna, som de främst
vände sig till, som en skock barn som måste upplysas och tuktas, en flock som ges
samma budskap och livssyn utan åtskillnad eller valmöjlighet, en stereotyp värld att leva i.
Politiken smyger ibland in i bildsymboliken där det handlar om makt, rädsla för folkligt
uppror eller propaganda.
Helvetesgapets skräckvision var säkert en önskan från maktens sida att hålla folket i
schack. Mellan åren 1434-36 pågick Engelbrektsupproret och år 1463 vägrade
Upplandsbönderna att betala en pålagd skatt, det jäste säkert då och då bland bönderna i
Sverige under medeltiden.50
Det finns en historia om att när renässansdrottningen Katarina Jagellonica i
september 1583 låg på sin dödsbädd blev en präst tillkallad för att ge sista smörjelsen då
den djupt troende Katarina berättade om sin rädsla för att hamna i skärselden. Prästen
svarade lugnande att sådana historier var till för att hålla folket lugnt och att helvetet inte
fanns varpå drottningen blev mäkta upprörd och körde ut honom från sitt gemak. 51
50
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Det är inte omöjligt att den bildade adeln och prästerna som utbildade sig på
universiteten runt om i Europa verkligen använde religionen som politisk strategi mot
bönderna även under medeltiden. Det låg då nära till hands att använda sig av det redan
etablerade bildspråket i kyrkorna som bönderna redan kunde avkoda, djurfigurerna.
Ett djur passar att vara en symbol för både gudomligheten och människan, de
förmedlar och förtydligar våra egenskaper, vår tro och vårt tänkande som vi har överfört på
dem och som sagt sedan blev en nytt språk, ett bildspråk, som var lätt att lära sig och
komma ihåg och förstå. Men det handlade alltid om människor i djurskepnad inte om de
naturliga djuren själva, t.ex. kvinnan som orm eller djävul, en modig eller gudomlig man
som lejon, kättaren som drake och de av sockenprästerna illa omtyckta tiggarmunkarna
blev predikande rävar.
Utifrån materialet drar jag slutsatsen att genom att förmänskliga djuren och
framställa dem som oförmögna att bli dygdiga varelser befriades människan från skuld och
visade att hon stod över djuren som en skapelsens krona. Där de obegåvade djuren
misslyckades kunde människan övertrumfa dem eller på ett underhållande sätt iaktta sig
själva som i en spegel.
Om det istället var människor som skulle förmedla denna stora mängden
symbolik i motiven som känslor, egenskaper, synder, ondska, gudomlighet m.m. skulle det
bli mer svårtolkat, speciellt för dem som inte var initierade. Djurfiguren var enklare att
avkoda än människofiguren som krävde mer rekvisita eller andra figurer att interagera med
för att symboliken eller budskapet skulle förstås.
Det är möjligt att bildskapandet därmed blev enklare att framställa för konstnären då
problemet med att lösa själva figurkompositionen för att nå fram till ett uttryck undgicks då
motivet i stort sett var färdigtänkt i och med att djurkoden som redan var uppfunnen löste
de tekniska problemen i gestaltandet.

6 SAMMANFATTNING
Uppsatsen handlar om kyrkomåleriets djurfigurer under katolsk medeltid i
Sverige då det myllrade av färgstarka bilder på kalkstensväggarna. Från detta myller har
sex frekventa djurfigurer valts ut och blivit porträtterade med symbolik, funktion och
anledningarna till deras existens bland alla helgon, kyrkofäder, evangelister och vanliga
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dödliga människofigurer. De utvalda är draken, ormen i Paradiset, helvetesgapet, lejonet,
djävulen och den predikande räven.
Ämnet är ofantligt stort och här har jag bara haft möjlighet att ge en kortfattad översiktlig
betraktelse på denna typ av illustrationer.
Johannes Rosenrods motiv från Tensta kyrka i Uppland var vägledande i valet av figurer
som togs med i uppsatsen. Rosenrod tog med sig ett helt nytt intressant motiv, den
predikande räven, från Tyskland till Sverige som började spridas i Europa i slutet på
medeltiden.
Först beskrivs hur viktiga djuren var för människan i ett arkeologiskt
perspektiv, då djuren kunde bli en del av oss själva och den idéhistoriska tillvaron vi levde i
vilket visar sig i återfunna artefakter som t.ex. hos den 30 000 år gamla sammansatta
lejonmänniskan. Senare kom sägner och fabler in i vårt kulturarv vars rötter vi idag
försöker spåra med tvärvetenskapliga metoder.
Under historisk tid är det betydligt enklare att fastställa djurfigurernas ursprung även om de
har ett par tusen år på nacken eftersom det finns många litterära verk bevarade, kopierade
eller omarbetade till eftervärlden, bl.a. bestiarierna. Den romerska diktningens sagovärld
myllrade av monstruösa djurfigurer som den tidiga kristna sinnevärlden använde och
modellerade om för att passa in i sin egen bibliska idévärld. Djurfigurernas bildprogram
blev en framgångsrik didaktisk metod som effektivt nådde ut till folket/bönderna genom
kyrkoväggarnas färgsprakande måleri. En populistisk strategi för de icke-läskunniga som
förmedlade moraliteter och bibelkunskap.
Därefter redovisas mer i detalj hur frekventa de valda djurfigurerna var främst i
Sverige men även i Finland och en fördjupad beskrivning av varje figurs komplicerade
djurkod och symbolik. Symboliken hos de flesta av de valda kristna figurerna i uppsatsen
var som hos de romerska monstruösa varelserna, ondsinta och lömska som draken, den
predikande räven, helvetesgapet och djävulen. Medan både ormen och lejonet var mer
dualistiska och kunde vara både onda och goda.
När det handlar om det konstnärliga gestaltandet av religiösa uttryck och
egenskaper så var det säkert en stor fördel för konstnärerna att använda sig av djurkoden
som ett schemata. Medeltidens förutbestämda politiska och/eller religiösa djursymbolik var
färdiga att användas för både beställare och hantverkare.
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