
HÅTUNASKULPTURERNA OCH 
LUBECK 
Ett bidrag till Upplands konsthistoria vid 1400-talets mitt 

Av RUNE NORBERG 

När man talar om Upplands konst under 1400-talet är 
det vanligen kalkmålningarna i landskapets många 
medeltidskyrkor man tänker på. Det senmedeltida må

leriets enastående blomstring har efterlämnat de flesta och i 
flera fall också de bästa monumenten just i Uppland, den sa
ken har som bekant livligt uppmärksammats av både forskare 
och allmänhet. I själva verket finns det ett ännu rikare konst
närligt material från denna tid bevarat i form av h elgonbilder 
och altarskåp i träskulptur. Att dessa konstverk inte uppmärk
sammats efter förtjänst har flera orsaker. Det stora antalet 
gör dem svåröverskådliga, den helt naturligt skiftande kvali
teten och det ofta miserabla tillståndet gör konstforskaren 
tveksam att gripa sig an ett så mödosamt arbete. Det är också 
betydligt lättare för en människa i nutiden att få estetiskt ut
byte av en kalkmålning i en kyrka, även om målningen är ska
dad, än av en ramponerad skulptur. Ja det är väl inte sällan 
just målningens fragmentariska skick, som gör den lättare till
gänglig för oss. Även fackmän blir lätt chockerade när de nå
gon sällsynt gång ställs inför en senmedeltida målning i dess 
ursprungliga, grälla färgprakt. En medeltida träskulptur där
emot, som ofta har endast fläckvis bevarad färg och kanske 
stora fläckar av naken kritgrund, avslöjar knappast sina konst
närliga hemligheter för någon annan än en tränad fackman. 
Trots detta finns det i den senmedeltida konsten i Uppland så 
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många skulpturverk av olika slag med skönhetsvärden till
gängliga för alla, att en publikation av dem skulle bli en ange
näm överraskning för alla konstintresserade. Innan ett dylikt 
omfattande arbete är utfört får man nöja sig med detaljstu
dier, t . ex. att avgränsa en mästares eller en verkstads arbeten 
eller att urskilja genuint uppländska eller åtminstone upp
svenska drag gentemot de dominerande nordtyska. 

Hansans ekonomiska maktställning i Norden hade sin fulla 
motsvarighet inom konsten. Liibeck dominerade även som 
konststad Östersjön, men det blir alltmer tydligt att en rad 
andra städer kring Östersjöns södra kust också spelat en vik
tig roll som leverantörer eller inspiratörer för vår 1400-tals
konst. Detta gäller Danzig men också västligare städer såsom 
Stralsund, Wismar, Rostock och Slesvig. Med tanke på den då
tida yrkesutbildningens organisation med obligatoriska gesäll
vandringar i andra länder är förhållandet med varierande in
spirationskällor alldeles i sin ordning, till och med när varia
tionerna uppträder i samma konstverk. Det är bara det att 
konsthistorien ännu inte dragit konsekvenserna av detta för
hållande. 

1400-talets slut måste ha medfört ett ekonomiskt uppsving 
av stora mått för Uppland och för övrigt också för hela det 
dåtida ärkestiftet, som ju nådde ända till Torne älv. Rike
domen framgår inte minst av de väldiga summor, som måste 
ha lagts ned på kyrkornas ombyggnad och utsmyckning. Men 
även från tidigare delar av århundradet har överraskande myc
ket bevarats. Här skall presenteras några uppländska skulptu
rer från 1400-talets mitt, nämligen de på den nygotiska predik
stolen i Håtuna kyrka bevarade figurerna ur ett altarskåp, som 
forskningen hittills ej observerat.1 Exemplet är inte valt på 
måfå. Dessa bilder är kanske inte av allra högsta klass som 
konstverk, men de är ovanligt personliga, ja nästan humoris
tiska, något som är mycket sällsynt i detta sammanhang. De
ras stil eller rättare sagt stilblandning är så beskaffad att man, 
när sammanhangen väl är utredda, får liksom en blixtbelys
ning av en medeltida konstnärs sätt att arbeta. 
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Själva altarskåpet i Håtuna är för längesedan försvunnet. 
Om dess utseende kan man bara säga att det måste ha varit 
av den vanliga nordeuropeiska typen, vilket betyder att det 
haft en enkel rektangulär form med enstaka stående h.elgon
bilder och i mittpartiet, corpus, kanske en scen av mera dra
matisk komposition, t. ex. Korsfästelsen eller Marie kröning. 
Flyglarnas yttersidor, som utgjorde vardagens altarprydnad, 
var endast utförd i målning. Man kan undra om innersidans 
skulpturer stått i en eller flera rader . De åtta bevarade bil
derna i Håtuna är samtliga bilder av helgon av rent katolsk 
art. Hade altarskåpet en gång innehållit många flera bilder, 
borde de flesta enligt vedertaget bruk varit apostlar, vilka 
hade varit betydligt lämpligare som prydnad på en protestan
tisk predikstol än de olika helgonen. Det är alltså rimligt att 
antaga att vi här ha att göra med .samtliga enstaka helgonbil
der i det ursprungliga altarskåpet. En jämförelse med ett sam
tida altarskåp av god kvalitet, exempelvis Kumla kyrkas av år 
1439 i Statens historiska museum', visar att detta är möjligt. 
överensstämmelsen i antal av stående figurer gör det ytter
ligare troligt. 

Fenomenet med rent katolska helgonbilder i en sentida pre
dikstol är inte heller unikt. Ett annat exempel från Uppland 
är en rad helgonbilder på ljudtaket till predikstolen i Munsö 
kyrka, konsthistoriskt märkliga emedan de tillhört ett altar
skåp av nederländsk härkomst, tillkommet flera årtionden ti
digare än det hittills äldsta kända här, det förnämliga högal
tarskåpet av år 1490 i Strängnäs domkyrka.• Därtill kommer 
att Munsöbilderna är utförda i norra Nederländerna, nuva
rande Holland, där reformationens bildfientlighet förintat det 
mesta av medeltida kyrkokonst. 

Låt oss nu närmare betrakta Håtunaskulpturerna, bild 
1- 8, i vederbörlig rangordning och alltså börja med Madon
nan, bild 1. Redan en hastig blick på hennes ikonografiska 
typ - något som är lika viktigt som den rent konstnärliga sti
len vid analysering av ett medeltida konstverk - avslöjar att 
vi har att göra med en avläggare av den berömda s. k. Darsow-
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Bild 1- 3. Madonna, S:ta Anna och Johannes döparen. Träskulpturer ur ett nu 
försvunnet altarsk åp, troligen utfört av en i norra Tyskland skolad svensk 
under 1440-talet. Foto Sveriges Kyrkor liksom bild. 4- 8. 

madonnan' av år 1420 i Liibecks Marienkirche, bild 9. Man kan 
lämpligen jämföra dräktens drapering, det nakna barnets håll
ning, dess lilla korg och Marias grepp om sonens ben. Håtuna
bilden är en förenklad och förgrovad återgivning. Darsowma
donnans mjuka S-linje har rätats ut och Håtunamadonnan står 
rak och bredbent. Anletets själfulla uttryck har förbytts i ett 
högst prosaiskt plutande. Moderns grepp om barnets ben är 
kanske mest avslöjande. I Liibeck ett aristokratiskt avspänt, 
lätt vidrörande - - man får nästan det intrycket att barnet svä
var - , i Håtuna ett kraftigt grepp om benet med en stor och 
klumpig hand. Håtunamadonnan bär också en krona, som i sin 
väldiga, ämbarlika vidd ökar h ela bildens tyngd. 
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Bild 4- 6. Maria Magdalena, S:ta Barbara och en helig diakon, troligen S:t Lars. 
Ur samma altarskåp som föregående. 

Så kommer turen till S:ta Anna, Marias moder enligt legen
den, bild 2. På ett vanligt, om också i våra ögon en smula naivt 
sätt, är hon framställd bärande både dottern Maria som flicka 
och dottersonen Jesus som litet barn i Marias knä. Med sin 
lediga hand håller Anna upp ett päron åt Jesusbarnet, som 
samtidigt demonstrerar sin brådmogna lärdom genom att vid 
denna späda ålder ha en uppslagen bok i sitt knä. Frånsett 
just den sjstnämnda detalj en återgår denna Annabild på ett 
annat konstverk i Liibecks Marienkirche, en Annabild5 , bild 10, 
av sten i serien av läktarens arkadfigurer, tillkomna omkring 
1428 men nu tyvärr med ett undantag förintade under senaste 
världskriget. 
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Bild 7- 8. Helig Biskop - möjligen S:t Henrik - samt den heliga Birgitta. 
Ur samma altarskåp som föregående. 

Johannes döparen, bild 3, är framställd på ett särdeles dras
tiskt sätt. Han är en Sokratesfigur med tjock näsa, svullna 
ögonlock, rynkade ögonbryn och slokande mustascher över ett 
svallande skägg. Den nakna armen, gammalmansfet och slapp, 
verkar direkt studerad efter naturen till skillnad från handen, 
som har alla fem fingrarna lika långa och tjocka. Också här har 
förebilden säkerligen funnits i Liibeck ehuru den numera inte 
finns kvar. Flera fakta talar för detta. Ilmografiskt överens
stämmer denna bild med den betydligt mera slätkammade Jo
hannes döparen i altarskåpet från Tjällmo i Statens historiska 
museum, ett Liibeckarbete från 1430-talet.• Behandlingen av 
hår och skägg har även den föregångare i Liibeck, framförallt 
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Bild 9- 10. Stenskulpturer i Liibecks Marienkirche. Darsowmadonnan av är 
1420 samt en Annabild frän läktarens arkader utförd omkr. 1428 (nu sönder
bombad). Efter W. Paatz. 

i verk som tillskrivits stadens ledande skulptör, Johannes 
Junge, t. ex. figurerna på det astronomiska uret i Marienkirche 
från omkring 1415 eller apostlabilderna från Niendorf, huggna 
omkring 1422.' Man får härtill lätt anknytningar till de s. k. 
Bergenfararapostlarna i Liibecks Marienkirche, bild 11, som 
är samtida med och huggna i samma verkstad som den ovan 
nämnda Darsowmadonnan.• I själva verket har vår Johannes
bild sina rötter i en ännu avlägsnare miljö och tid. Typen är 
nämligen skapad av Claus Sluter i Burgund, den främste 
skulptören i Europa norr om Alperna vid tiden omkring 1400. 
Som exempel avbildas här, bild 12, en .Johannes döparen av 
hans hand", tillkommen omkring 1395. Att upphovsmannen till 
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Håtunabilderna skulle ha sett något av Claus Sluters verk 
original är väl uteslutet, men det fanns gott om imitationer 
norra Europa. 

Maria Magdalena, bild 4, den botfärdiga synderskan, liknar 
mest en glad och fryntlig bondkvinna. Det mest anmärknings
värda är hennes nonchalanta sätt att balansera smörjelsekaret 
på sin vänstra tumme. Ännu mera stridande mot förnuft och 
tyngdlagar håller S:ta Barbara, bild 5, sitt torn. Det svävar lik
som, endast lätt hållet på plats av ena handens tumme och den 
andras fingertoppar. I övrigt är dessa båda under senmedel
tiden synnerligen populära helgon framställda på brukligt sätt. 

Den unge diakonen, bild 6, saknar tyvärr sina attribut, men 
föreställer troligen S:t Lars, som ju var en av Uppsala dom
kyrkas skyddspatroner. Det är naturligtvis inte alldeles ute
slutet att det är fråga om Stefan, som också hörde till de sär
skilt uppskattade helgonen i ärkestiftet. Visst är emellertid att 
denne diakons lockomsvallade barnaansikte har en naiv 
charm av nog så oemotståndlig art. Mera betryckt av livets 
tunga erfarenheter synes den slätrakade biskopen i sällskapet, 
bild 7. Han har tyvärr också förlorat sina attribut, varför från
varon av skägg är den enda hållpunkten för en identifiering 
och det är inte mycket. Det kan vara frågan om S:t Henrik, 
som brukar lyfta sin högra hand till nedkallande av välsig
nelse. Men det kan också vara S:t Sigfrid eller Tomas a 
Becket osv. 

Till sist ett svenskt helgon om vilkets identitet icke någon 
som helst tvekan råder, nämligen den heliga Birgitta, bild 8. 
Dräktens drapering och den upptill breda, nästan trekantiga 
ansiktsformen erinrar direkt om flera av de ovan nämnda läk
tarfigurerna i Liibeck, t. ex. Annabilden, bild 10. Sällan fram
ställs Birgitta så fryntligt leende som här, men enligt en av de 
få samtida ögonvittnenas uppgifter om hennes utseende, som 
bevarats till våra dagar, var just leendet hennes speciella 
kännetecken. Ett lustigt och för övrigt ålderdomligt drag bör 
observeras. Birgitta håller sin bok, som nästan svävar på 
samma sätt som Maria Magdalenas och Barbaras attribut, med 
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en hand dold i manteln. Det lustiga ligger inte i och för sig i 
detta faktum utan att skulptören har snidat det så att det ser 
ut som om manteln bildade en väldig tumvante. Birgitta fram
ställs här skrivande sina uppenbarelser på ett sätt som flera 
gånger återkommer i bevarade bilder från Liibeck, t. ex. mål
ning på utsidan av det nyss nämnda altarskåpet från Tjällmo. 

Av Håtunabilderna kunde här alltså tre direkt och en in
direkt anknytas till kända stenskulpturer i Liibeck. Ett lik
nande förhållande måste gälla också för de övriga, det borgar 
deras allmänna karaktär för, men i deras fall hör förebilderna 
till de många medeltida konstverk, som gått förlorade under 
århundradenas lopp. Det finns en teoretisk möjlighet att samt
liga förebilder funnits i ett enda verk. Den sköna Darsowma
donnan stod nämligen från början i ett altarskåp av trä, i van
lig ordning försett med mindre helgonbilder i flyglarna.10 Där 
fanns säkerligen bilder av både Maria Magdalena, Barbara och 
andra. Av den anledningen kan Håtunabilderna få en viss be
tydelse även för tysk konstforskning. 

Att mästaren till altarskåpet i Håtuna besökt Liibeck går 
väl efter ovanstående jämförelser knappast att förneka. Men 
var han själv liibeckare eller ens huvudsakligen utbildad i Lii
beck? Båda dessa frågor måste nog besvaras med nej. En 
konstnär, som tillåter sig en sådan lekfullhet och så drastiska 
tolkningar av heliga män och kvinnor och som dessutom i så 
hög grad koncentrerar sin volymkänsla på framställningen av 
ansiktena, medan han låter kropparna försvinna i klädernas 
veck, är en omöjlighet i det dåtida Liibecks akademiskt väl
beräknade och utslätade konst. Betydligt närmare står han de 
mästare, mestadels utbildade i Liibeck, som verkade i Mecklen
burg, Slesvig-Holstein och kanske också i Finland. Som 
exempel kan man ta altarskåpet från Neukirchen i Kiels mu
seum, detalj bild 13, tillkommet omkr. 1450.11 Hos den ene av 
de båda konstnärer, som utfört detta altarskåps skulpturer, 
möter man samma dragning åt det drastiska och samma 
osköna men levande och naivt charmerande människotyper. 
Håtunamästaren, betydligt mindre kunnig i skulptural form 
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Bild 11- 12. Apostel från Bergenfararkapellet i Marienkirche, Liibeck. Sten
skulptur från omkr. 1420. Efter W. Paatz. Johannes döparen. Stenskulptur i 
Warburg Collection New York, tillskriven Claus Sluter omkr. 1395. Efter 
G. Troescher. 

än dessa tyskar, kan mycket väl vara utbildad just i Slesvig, 
där Neukirchenskåpet rimligen tillkommit och där flera konst
verk av samma riktning bevarats. Men han står ännu friare 
än dessa slesvigare gentemot de liibska förebilderna. Han 
är primitivare i sin uppfattning och har större intresse för rent 
ornamentala effekter, t. ex. i strutveckens snirklar eller i stili
serade partier som den nyssnämnda »tumvanten» hos Birgitta. 
Allt detta är drag, som så ofta återkommer under århundra
denas lopp i den svenska konstens omformning av utländska 
förebilder, att de måste betraktas som nationaldrag. Hå
tunabildernas mästare är alltså rimligen en svensk, som, an
tingen han nu fått sin utbildning i Slesvig eller Liibeck, under 



Bild 13. Tre konungars tillbedjan. Relief ur altarskåp från Neukirchen, i 
Thaulowmuseet, Kiel. Omkr. 1450. Efter C. G. Heise. 

alla omständigheter besökt den sistnämnda staden och där fyllt 
sin skissbok med teckningar efter en rad kända verk, men dock 
huvudsakligen varit intresserad av Darsowmadonnans mästa
res arbeten. 

När har Håtunabilderna snidats? Som vi sett kan förebil
derna dateras från omkring 1400 till ett stycke in på 1430-
talet. Parallellen i Kiel tillhörde emellertid tiden omkr. 1450. 
Trots den skenbara realismen i ansiktena är komposition och 
veckbehandling ålderdomlig och där finns inte ett spår av de 
s. k. knittervecken, en nederländsk uppfinning, som helt do
minerar Neukirchenskåpets yngre skulpturer. 1440-talet eller 
senast omkring 1450 är den rimligaste tillkomsttiden för Hå
tuna altarskåp. 

Om Håtunamästaren alltså bör vara svensk, skulle man 
gärna vilja veta i vilken stad han haft sin verksamhet. Tyvärr 
är detta så gott som omöjligt att avgöra, eftersom han veter
ligen inte lämnat flera spår efter sig och eftersom konstnärer 
verkade i dåtidens samtliga städer i Mälardalen. Han kan 
alltså ha bott i Stockholm eller Uppsala, Tälje, Västerås eller 
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Arboga, ja kanske ännu hellre i Sigtuna eller Enköping. Stock
holm var nämligen inte någon så dominerande konststad som 
man nu gärna vill föreställa sig. Konstnärer-hantverkare 
fanns även i de andra städerna. Det finns både arkivaliska 
bevis och konsthistoriska sannolikhetsskäl för detta. Låt oss 
ta ett enda exempel. Lars Germundsson hette en mästare, som 
år 1491 signerat altarskåpet i Lena kyrka och som utfört en 
rad andra verk till kyrkor på båda sidor om Mälaren. Denne 
Lars Germundsson bodde, som jag tidigare påpekat", i Enkö
ping och bland hans gesäller fanns en vid namn Claus Stolt, 
som rymde sedan han ådragit sig ett mycket stort belopp i bö
ter för misshandel, vilket mäster Lars fått lägga ut. Denne 
gesälls kvalitet framgår därav att han mottogs av en av Stock
holms ledande mästare, Gerdt målare, som löste ut honom från 
Lars Germundsson. Att just Lars Germundsson, som kommer 
att utförligare skildras i annat sammanhang, nämnes här be
ror på att han som konstnär i viss mån är en parallell till Hå
tunamästaren. I hans altarskåp förenas också stildrag från 
mer än ett halvt århundrade och det konstnärliga värdet lig
ger just i den i god mening naiva omformningen av olika kon
tinentala förebilder. 

NOTER 

1 Samtliga av ek. Höjd 46--48 cm. Endast sex stycken av åtta har 
sin plats på predikstolen. Ursprunglig färg saknas. Här avbildade 
fotografier har godhetsfullt ställts till förfogande av utgivarna av 
Sveriges Kyrkor. De är tagna av Nils Lagergren. 

' Avbildade i .J. L:soN SAMZELIUS , Kumla kyrkas räkenskapsbok 
1421- 1590, Uppsala 1946, fig. 26- 28. Om altarskåpets datum se 
sid. XXVI. 

3 Behandlat i flera publikationer av .J omrnY RoosvAL alltsedan 
1903. Datering till 1490 med hjälp av siffror som tolkats som årtal. 
Senast behandlat av comte .J. DE BOHCHGRAVE n' ALTENA, Les Retables 
Braban~ons conservees en Suede, 1948, s. 13, där det hänföres till 
1480-talet. Munsöbilderna kommer att utförligt publiceras av förf. 

• WAI,TER PAATZ, Die Liibeckische Steinskulptur der ersten Hälfte 
des 15 . .Jahrh:s, Liibeck 1929, katalog nr 10. Beträffande de citerade 
Liibeckskulpturerna följes här Paatz' dateringar och attributioner. 
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" Paatz, a a. s. 167, katalog nr 13. 
0 Statens historiska museum. Tio tusen år i Sverige, Stockholm 

1945. Avb. fig. 266, s. 257. 
' Paatz, a. a. s. 117- 120, katalog nr 11 samt s. 139--142, katalog . 

nr 19. 
• Särskilt aposteln »C», avb. hos Paatz, a. a. s. 130. 
0 GEORG TROESCHER, Claus Sluter, Freiburg i. Br. 1932, s. 78, 

pi. 20. 
10 Paatz, a. a. s. 63- 64. 
n C. G. HEISE, Liibecker plastik, Bonn 1926, pi. 33- 34. Jfr även 

V. C. HABICHT, Die grosse Kreuztragungsgruppe im Dom zu Schles
wig, Nordelbingen 17- 18, 1942, s. 217 ff och där anförd litteratur. 

" Tidens konsthistoria III, 1950, s. 166. 


