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En kort historisk översikt
På kontinenten betecknar medeltiden sedan den italienska renässansen, perioden mellan det
västromerska rikets fall 476 och den antika, romerska kulturens återkomst under 1300/1400talen.
Då Norden aldrig tillhörde Romarriket och den antika kulturkretsen, trots olika typer av
kontakter och påverkan, är egentligen inte medeltiden här en speciellt bra beteckning för
perioden mellan vikingatidens slut och vasatiden/reformationen. Ett lämpligare namn är i
stället den katolska tiden. Det var ju under denna tid som inte bara Sverige, utan hela Norden
på allvar inlemmades i den Romersk-katolska kyrkan och blev en del av den västerländska
kultursfären, med dess starka band till Romarriket och till påvedömet, till romersk och
kanonisk rätt, till universiteten, till konsten och till litteraturen.
Medeltiden delas in i tre större perioder: Tidig medeltid; en tid av stark decentralisering och
låg tillväxt från ca 500 till 1000. Högmedeltiden; från cirka 1000 till 1350, som kännetecknas
av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, stabilisering och centralisering av den
politiska makten. Senmedeltiden; cirka 1350-1520, då tillväxten fick ett abrupt slut och en
period av demografisk stagnation, och ökad politisk turbulens tog vid. Perioden utmärker sig
emellertid även för begynnande konsolidering av centralmakter och för vaknande intresse för
den antika kulturen.
Utmärkande, särskilt för hög- och senmedeltiden, är det ekonomiska och politiska system
som kallas feodalism. Detta system innebar personliga band mellan vasall och feodalherre
involverande såväl rättigheter som och skyldigheter för båda parter, en decentraliserad makt
och en pyramidal samhällsstruktur. Såväl förlänandet av makt, samt maktens utövande var
kringgärdade av ett komplicerat symbolspråk.
Ytterligare en särprägel som skiljer medeltiden från antiken är den tekniska utveckling,
särskilt inom jordbruket, som skedde från 700-talet och framåt. Som exempel kan nämnas att
plöjningsredskapen utvecklades i likhet med selarna, det sistnämnda något som möjliggjorde
att hästen togs i anspråk för tyngre sysslor än vad som tidigare varit möjligt.
Ett tredje kännetecken är kristendomen utbredning över hela Europa, vilken i sin tur kom att

fungera som en förenande länk mellan de olika regionerna. Det var exempelvis genom
kristendomens påverkan som vid den här tiden en någorlunda enhetlig civilisation uppstod i
Europa och grunden för många moderna nationalstater som Frankrike, Spanien och de
nordiska länderna lades.
Medeltiden var också den period när städerna började breda ut sig över Europa. Många av
dagens europeiska storstäder växte fram under den här tiden tillsammans med en stark
borgarklass, företrädd av gillen och skrån.
I slutet av medeltiden inleddes dessutom en kraftfull europeisk expansion och kolonisering
av Amerika, Afrika och Asien. Denna expansion föregicks av konstanta försök till erövring i
och utanför Europa i form av korståg mot muslimska stater på den iberiska halvön, i Palestina,
och mot hedniska stammar i Östeuropa, Baltikum och Finland.
Som redan påpekats ökade i Norden de mäktigaste hövdingarnas överhöghetsanspråk under
vikingatidens slutfas. Samtidigt började kristendomen att vinna terräng. Den typ av herravälde
som slutligen segrade var det kristna konungariket. Denna härskarform, centrerat kring en
monark, importerades från kontinenten och England i slutet av 900-talet och etablerade sig
gradvis i Sverige.
Att döma av de få bevarade skriftliga beläggen, bland annat då runstenar, antogs
kristendomen under 1000-talet av stormannafamiljer i de flesta delar av det som så
småningom skulle bli Sverige. Den nya sedens seger berodde till stora delar på att stormännen
och kyrkan hade nytta av varandra. Prästerna behövde hövdingarnas och de övriga
stormännens stöd för att bedriva mission och bygga kyrkor. Hövdingarna och stormännen i
sin tur, hade mycket att vinna på att knyta an till kyrkan. Med kyrkan kom nämligen
skrivkunnigt folk med insikter i latin, administration, byråkrati, jordbruk, boskapsskötsel och
sjukvård. I Norden var följaktligen Kristendomen från början elitens, inte de fattigas,
religion. Med kyrkans stöd tog dessutom riksbildningarna fart. De kristna kungadömena
Sverige, Norge och Danmark växte fram. Med Kristendomen kom nämligen ett nytt sätt att
tänka och att utöva makt. Det kristna kungadömet var förknippat med tron på Guds allmakt
och dennes stöd till den världslige härskaren. Kungen hade fått sin makt av Gud själv, och
regerade följaktligen av Guds nåde.
Riksbildningen var emellertid en långdragen process. Fram till mitten av 1200-taket
kämpade olika ätter, bland vilka särskilt utmärkte sig den erikska och den sverkerska ätten,
om makten. Sedan båda dessa ätter dött ut lyckades Bjälboätten, ibland kallad Folkungaätten,

skaffa sig överhöghet över de svenska landskapen. Under deras styre, vilket kom att vara till
1389, fortsatte konsolideringen av riket. Som exempel kan nämnas att Mälardalen kom i
centrum för rikspolitiken. Att stadsgrundningarna tog far och att Sverige fick en rättsordning.
Redan under 1200-talet nedtecknades landskapslagarna och mitten av 1300-talet försågs
landet med två enhetliga lagsamlingar, en för landet och en för städerna. Dessutom skedde en
ståndsbildning. År 1281 lät Magnus Ladulås utfärda allmänna privilegier för kyrkan, vars jord
och tjänare skulle få skattefrihet. Vid ungefär samma tid lät han dessutom genom Alsnö
stadgar besluta att den som hade råd att göra krigstjänst till häst skulle befrias från skatt på sin
jord. Därmed öppnades möjligheten för den gamla krigareliten till häst att gå i kungens tjänst
och bli världsligt frälse, adel. De två övriga stånd som kom att finnas i riket var bönder, vilka i
motsats till många håll på kontinenten var fria och brukade egen jord, och borgare vilka bodde
i städerna där de bedrev handel och hantverk, och som framför allt under senmedeltiden till
stora delar utgjordes av tyskar. Härefter var samhället för lång tid framöver format som en
pyramid med kungen i toppen, adel och präster – det världsliga och det andliga frälset – under
honom och längst ner en bred bas av allmoge och borgare som fick betala skatt.
Den kristendom som segrade i Norden var starkt präglad av dels av konflikten mellan kejsare
och påve, den så kallade investiturstriden, dels av kortågsrörelsen. Ärkestiftet Hamburg
Bremen exempelvis, det stift från vilken huvuddelen av missionärerna från Ansgar och framåt
utgått, var ett kejsartroget stift. För att undvika att Norden skulle utvecklas till ett kejserligt
bålverk lät påven under 1100-talet dela in Norden i tre kyrkoprovinser; Kyrkoprovinsen Lund
grundad 1104 Kyrkoprovinsen Nidaros grundad 1154 och Kyrkoprovinsen Uppsala
grundad1164. Från och med 1100-talet började dessutom en rad klosterordnar att etablera sig i
riket.
Under 1200-talet genomfördes på påvligt initiativ en rad beslut i syfte att slå vakt om
kyrkans fri och rättigheter. Vid Skänninge möte 1248 exempelvis, infördes den kanoniska
rätten i Sverige. Kyrkans skattefrihet i kombination med ansenliga donationer gjorde den med
tiden oerhört rik och till en av det medeltida Sveriges största jordägare.
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Som exempel på engagemang i korstågsrörelsen kan nämnas att Erik den helige och biskop
Henrik på 1150-talet företog det första i en serie av korståg till det hedniska sydvästra Finland
samt att Valdemar I av Danmark och biskop Absalon ett decennium senare företog korståg
mot de hedniska venderna i Pommern.
Från 1389 och fram till 1521 fanns ett enat Norden, Kalmarunionen, vilken sträckte sig från
Island i norr till tyska gränsen i söder, från Karelen i öster, till Grönland i väster. Detta
väldiga rike blev en maktfaktor att räkna med för Europa övriga stormakter och även för
påven i Rom. Det var bland annat därför den svenska sierskan, Birgitta, helgonförklarades.
Det nya storriket skulle hyllas med ett eget helgon. Skapare av detta rike var drottning
Margareta, dotter till den danske kungen Valdemar Atterdag och gift med norske kungen
Håkon Magnusson, i sin tur son till svenske kungen Magnus Eriksson. Margaretas vision var
ett enat Norden, styrt med samma regent, och med gemensamt försvar och gemensam
utrikespolitik. I femtio år fungerade unionen. Det blev den längsta fredsperioden i nordisk
medeltid. Unionen skulle komma att bestå i ytterligare drygt åttio år, men då under svåra inre
strider för att slutligen upplösas 1521.
Hästen – ridderskapets och furstemaktens symboldjur
Som tidigare konstaterats var hästen under bronsåldern och järnåldern attribut till samhällets
elit; hövdingarna, stormännen, och de mäktig, i magi förfarna kvinnorna. Denna koppling
fortsatte under medeltiden med undantag för kvinnorna, völvorna/gydjorna, som försvann i
och med kristnandet. I stället blev hästen ridderskapets och furstemaktens speciella
symboldjur. I sin Lo libro dele Marescalcie dei cavalli, skriven cirka 1240-1250 och
dedicerad till kejsaren Fredrik II, konstaterade Giordano Ruffo att hästen var den allra ädlaste
av de varelser Gud ställt till människans förfogande, ty endast genom den kunde riddare och
andra herrar skiljas från den icke adliga massan. I sin cirka hundra år senare skrivna och till
kardinal Niccolo Orsini dedicerade Hipiatrica sive marescalcia, konstaterade Lorenzo Rusio,
på motsvarande sätt att utan hästens hjälp skulle det inte gå att skilja på människor av adlig
och icke adlig börd.
Dessa båda verk speglar situationen i kungariket Neapel och Kyrkostaten, där hästar
överhuvudtaget inte fick användas för jordbruksarbete eller enklare sysslor. Riktigt så såg det
inte ut i Norden, eller i övriga Europa. Visserligen var hästen även här kungarnas och
ridderskapets speciella djur, men från och med nu blev den, som senare skall visas, även

bondens stolthet och en viktig medarbetare i såväl jordbruket som i olika körslor.
Hästens privilegierade ställning ledde till grundande av speciella stuterier och uppfödning av
olika typer av hästar, vilka fick namn efter sitt användningsområde, efter vem som födde upp
dem, eller efter det området där de föddes upp. Begreppet hästras fanns ännu inte. Som
exempel kan nämnas Destrierhästen (lat. dextrarius), en stor och kraftig häst, som användes
av kungar och riddare; Courserhästen (mlat. cursor, it. corsiero), en något lättare häst vilken
även den användes av kungar och riddare; Palfreyhästen, (lat. paraveredus och palefredus) en
lättare ridhäst för fritiden, som även var uppskattad bland kvinnor; samt slutligen
Rounceyhäst, (it.ronzino) en enklare häst som användes för transport, men även som
packhäst. Till detta kom beteckningar såsom Gångare (ambulator, gradarius) vilken har
ansetts beteckna passgångare eller hästar som kunde gå i tölt, det senare en mycket uppskattad
egenskap under en period då i princip all personbefordran skedde till häst.
Från så väl det Bysantinska riket som Västeuropa har vi uppgifter om framstående stuterier
i såväl furstlig, som adlig och kyrklig regi. Som ett av tidsepokens främsta stuterier räknas
Tempelriddarordens stuteri i La Couvertoirade i södra Frankrike.
Under den katolska tiden i Sverige, stod som ovan framkommit, all kultur, all konst och all
undervisning, även då inom ekonomiska näringar såsom jordbruk, i beroende av kyrkan. Det
är följaktligen i anslutning till kyrkan och dess verksamhetssfär vi under den här perioden
skall söka efter materialet om hästen och dess funktion.
Från offerdjur och psykopomp till själagåva
För Nordens del saknas helt uppgifter om begravning med häst från mitten av 1000-talet och
framåt. Likaså saknas belägg för offrande av häst – blotande - med undantag för Island där
Alltinget år 1000 lyckades få igenom dolt hästblotande som ett av villkoren för att anta
Kristendomen.
Hästen och hästens mundering kom emellertid ändå att spela en roll i samband med ägarens
död och begravning. Med Kristendomen infördes generella förbud inte bara mot att ta med
djur och tjänare/tjänarinnor på färden till det hinsides, utan även gravgåvor. Enligt kristen tro,
skulle den döde ensam och berövad all jordisk prakt och alla jordiska värdighetstecken, möta
sin herre. Nytt med Kristendomen var dessutom att skriftliga testamenten kom att upprättas,
och att den enskilde själv fick avgöra till vem eller vilka han eller hon ville donera sin
kvarlåtenskap. Kyrkan var en populär förmånstagare i testamentena. Mot rikliga gåvor

förband sig kyrkan nämligen till att förrätta själamässor för den döde, för att på det viset
förkorta hans/hennes lidande i skärselden. Av bevarade testamenten framgår hästar och
hästmunderingar donerades till kyrkor och kloster. Den nya sedvänjan finns beskriven hos
Olaus Magnus. I sextonde boken, fyrtiosjunde kapitlet av hans Historia om de nordiska folken
beskriver han hur det brukade gå till vid förnäma mäns begravning. Först kom ett tåg av
präster. Därefter rider en tungt beväpnad man, på en pansarklädd häst. Därefter kommer liket
på en öppen bår. Förridaren bär ett blottat svärd samt den dödes sköld. Rustningen, vapnen,
hästen plus några jordagods överlämnas av arvingarna till den kyrka där begravningen skulle
ske. Så snart begravningen ägt rum återköpte emellertid arvingarna hästen, rustningen och
svärdet. Endast skölden hängdes upp i kyrkan ”till ett tecken att denne utmärkte man varit
boren af ärorik ätt, och att han redligen kämpat för Guds ära och för sanning och rätt, samt
att de gods, som sålunda tilldelats kyrkan, blifvit af hans egen godvilja och frikostighet
skänkta till herrens tjänst att med evärdlig äganderätt innehafas.” Andra exempel visar att de
skänkta hästarna blev del i kyrkans stuterier.
Som exempel på testamenten där hästar, rustningar och vapen donerats kan följande
nämnas. År 1299 testamenterade en riddare vid namn Anders 1299 sin stridshäst komplett
med huvudskydd, hästpansar och sadel till dominikanerna i Sigtuna (Ds 1261) .Den 11
augusti 1398 upprättade den mäktiga adelsdamen Ide Pedersdatter Falk till Gladsax ett
testamente där hon överlät hela sin hästhjord (stood).till det kloster för dominikannunnor som
hon önskade upprätta i anslutning till sin borg i Gladsax utanför Simrishamn. Tanken med
donationen var att fölen årligen skulle säljas och inbringa pengar som i sin tur skulle kunna
användas för att bekosta kläder till nunnorna.”Likaledes åt samma kloster min hästhjord,
kallad stood, på sådant villkor att fölen, som framgår ur förutnämnda hästhjord, årligen
säljas för anskaffande av tyg, lämpligt till dräkter åt klostersystrarna därstädes, vilket tyg
årligen och för evärdliga tider bör tillhandahållas dem till kläder.” Ytterligare ett intressant
testamente är kung Karl Knutsson Bondes testamente från 1470 där han till Vadstena kloster
donerade sin största häst, Hirwfin och sin rustning. ”Item giffwe wij till Vatzstena closter
….wor störste hesth Hirffwen medh wort harnisk.”
Som tidigare nämnts (Ekipage 2(2015) hade redan Quin Shi Huangdi (221-210 f.Kr) i sin
kolossala grav låtit ersätta de riktiga hästarna med terrakottakopior. En sed som för tankarna
till den gamle kejsaren och hans grav, uppstod under 1300-talet på den italienska halvön då
det bland kondottiärfurstarna blev populärt att låta resa kolossalmonument över sig själva där
man kombinerade gravmonument och ryttarstaty. Längst ned finns själva sarkofagen, oftast

Bernabo Viscontis ryttarstaty

med en bild av den döde på locket. Över denna sarkofag höjer sig en mer eller mindre
utsmyckad överbyggnad, krönt av en ryttarstaty där den döde krigaren tronar i full rustning på
sin häst. Följaktligen har man på ett symboliskt sätt tagit hästen med sig till det hinsides. Som
exempel kan nämnas Bernabo Viscontis monument, numera i Museo archeologico/Milano,
kondottiärdynastin della Scalas mausoleum utanför kyrkan Santa Maria Antiqua i Verona:
Cangrande della Scala, monument rest i början av 1300-talet, Mastino II, monument rest 1345
och Cansignorio, monument rest 1375, Niccoló Orsinis monument i San Giovanni e
Paolo/Venedig, Pompeo Giustiniani (Braccio di Ferro), likaledes i San Giovanni e Paolo och
Leonardo da Pratos monument, likaledes i San Giovanni e Paolo. Vidare Cortesia Saregos
monument i San Anastasia/Verona, (första delen av 1400-talet), Gian Galeazzo Viscontis
monument i kartusianernas kyrka (ryttarskulpturen förkommen), kung Ladislas d´Anjous
monument i San Giovanni a Carbonara/Neapel, (mitten av 1400-talet),
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Ludovico Camponeschis monument i kyrkan San Giuseppe/Aquila, likaledes från mitten av
1400-talet samt Bartolomeo Coleonis monument i Cappella Coleoni/Bergamo, (slutet av
1400-talet). Nämnas bör även två målade gravmonument, vilka likaledes kröns av

ryttarstatyer, båda från första hälften av 1400-talet och placerade i Santa Maria dei Fiori i
Florens. Det ena monumentet föreställer kondottiären Niccolo da Tolentino, det andra den
engelske kondottiären Sir John Haukwood. Slutligen bör nämnas Donatellos monument över
kondottiären Erasmo da Narni, Gattamelata kallad (mitten av 1400-talet), trots att detta inte i
strikt bemärkelse är ett gravmonument. Betydelsen anses ändå vara starkt sepulkral.
Monumentet är uppställt utanför Gattamelatas gravkyrka, San Antonio i Padua, och dess höga
sockel med ornerade dörrar, för ovillkorligen tankarna till ett gravkapell. Den tyske forskaren
Paul Schaubring (i Roosval) exempelvis, formulerade på följande sätt den symboliska
hinsidestanke som verkar finnas i monumentet: ”Odödlighetsidéen är så formulerad, att den i
Santo begrafne lämnar sitt läger, bestiger den vid kyrkporten väntande lifhästen och rider
bort till nya bragder.”

Sankt Göran och draken Stockholms Storkyrka
Även i Sverige har vi från senmedeltiden ett ryttarmonument som i sig förenar både
minnesmärke och gravmonument, nämligen Bernt Notkes Sankt Göran och draken i
Storkyrkan/Stockholm. Uppdraget att utföra skulpturen hade anförtrotts honom av den
svenske riksföreståndaren Sten Sture d.ä. som ansåg sig ha segrat i slaget vid Brunkeberg
1471 tack vare Sankt Görans ingripande. Som tack för segern hade Sten Sture beslutat att
göra en altarstiftelse till Storkyrkan. Inte förrän 1489 var emellertid verket färdigt och kunde
invigas. I början av 1490-talet fick Sten Sture och hans hustru Ingeborg dessutom påvlig
bekräftelse på sin altarstiftelse till Sant Göran. I ett av de påvliga dokumenten, daterat den 3
november 1492, framgår att Sten Sture och hans hustru hade för avsikt att inrätta ett särskilt
kapell och altare till Sankt Göran, samt att han årligen, på årsdagen av slaget, tillika Sankt
Görans dag brukade hålla processioner till Brunkeberg. Genom påven fick Sten Sture även ett
antal reliker som lades i ett relikskrin i riddarens harnesk.
Forskningen har visat att det kapell till Sankt Göran som omtalas i den påvliga skrivelsen
från början fanns inuti monumentets sockel, som ursprungligen var genombruten, så att man

mellan raderna av reliefer kunde se in i den. Här inne fanns Sankt Görans altare och här skulle
Sten Sture och hans hustru ha sina gravar. Genom Rimkrönikan vet man att Sten Stures kista
också en kort tid efter hans död 1504 hade sin plats i monumentet, innan den fördes till
klosterkyrkan i Mariefred.
I detta monument är kopplingen synligt starkare mellan hästen och den döde än på de
italienska monumenten. Förutom att hästen i sina plymer inte bara bär Sankt Görans, utan
även Sveriges färger, har den Stureättens stuterimärke, tre sköldblad dels inbränt på länden,
dels skulpterade i sin rikt ornerade mundering. Det är med andra ord Sten Stures egen
stridshäst som finns närvarande på hans tänkta gravkapell.
Av intresse att nämna i detta sammanhang är även att Sten Sture i samband med att han bad
om reliker till sitt monument, skänkte påven sex hästar från sin egen uppfödning. Troligtvis
var de av samma typ som hästen på monumentet.
Från blot och hingsthetsning till Staffansskede
Som tidigare konstaterats hölls under förkristen tid kappritter och hingstetsningar med syfte
att få fram lämpliga offerdjur till gudarna. Olaus Magnus exempelvis, konstaterade ju i sin
Historia Om De Nordiska Folken (1:24), att det i Sverige, vid tiden för Midvintersolståndet,
hölls speciella kapplöpningar med syfte att få fram dels snabba och starka hästar till
krigstjänst, dels lämpliga djur att offra till gudarna för att dessa som tack till offrarna skulle
göra dem överlägsen fienderna. Blotet och hetsningarna försvann i med kristendomens
genomslag. Kapplöpningarna vid tiden för Midvintersolståndet fortsatte dock. Den 26
december, på den helige Stefanus dag, samlades enligt Olaus Magnus stora skaror människor
på isarna runt om i landet för att rida ikapp antingen om ett pris eller bara för äran. Längden
på en sådan löpning var fyra till sex italienska mil. Mest populära var dessa kapplöpningar i
Östergötland och Västergötland.
Enligt Olaus Magnus var det i Sverige även sed att på den helige Stefanus dag välsigna
jordens säd och husdjuren. Texten till denna välsignelse återges i bok 16:9 av Historia Om De
Nordiska Folken:
Allsmäktige evige Gud, som skapat alla element och helgar dem, Du som är treenig och en, vi
bedja Dig, Herre, vår mildaste fader, att denna säd må genom Din barmhärtighet varda
välsignad, och gif, för ditt heliga namns åkallan, att djuren som äta deraf, må få

vederqvickelse, helsa och kraft, så att de, som Du skapat till vår nytta, må genom Din nåd
lefva till vår hjälp, genom Jesum Christum vår Herre.
Men vem var S:t Stefanus och hur kom han att kopplas till hästar?
Enligt Apostlagärningarna 6,7 var han ledare för apostlarnas sju medhjälpare, men
anklagades inför översteprästerna för hädelse och stenades till döds av en uppretad folkmassa.
År 336 beslutades att Kristi födelse i fortsättningen skulle firas den 25 december på den
Obesegrade Solens dag (Dies Natalis Sol Invcti). Samtidigt beslutades att den 26 december
skulle helgas åt Stefanus, den förste kristne martyren. Tanken var att på Juldagen föddes
Frälsaren, ”Världens ljus”, till Jorden och på Annandagen föddes den förste martyren till
himmelen. Stefanus blev snabbt ett mycket populärt helgon. Från år 403 finns hans dag
belagd i Metz och från 448 i nuvarande Belgien. Exakt när han kopplades till hästar vet man
inte, men troligtvis skedde det redan vid den här tiden. I nuvarande Tyskland exempelvis,
kallades Sankt Stefanus dag sedan gammalt ”Der Grosse Pferdetag” (Den stora hästdagen)
och i nuvarande England, Schweiz, Belgien och Danmark var det sed att på denna dag sed att
svettrida och åderlåta hästarna. Dessutom kom speciella hästvälsignelser att äga rum.
Dessutom blev Stefanus skyddshelgon för bland annat hästar, stalldrängar och kuskar.
Runt det populära helgonet utvecklades en rad legender. Ensligt en mycket populär legend
var Stefanus tjänare hos kung Herodus. Unik för det medeltida Skandinavien var en variant på
den legenden enligt vilken Stefanus var en av kung Herodes stalldrängar. När han en dag
vattnade hästarna blev en av dem varse Betlemsstjärnans spegelbild i vattnet och höjde
gnäggande sitt huvud. Då Betlehemsstjärnan var tecknet på att den nye judakonungen och
frälsaren var född hade Stefanos skyndat till kung Herodes och berättat nyheten. Herodes
hade då svarat att detta var lika omöjligt som att den stekta tupp han nyss blivit serverad
skulle resa sig upp och gala. Så snart detta var sagt gol tuppen ”Christus natus est.” (Kristus
är född.) Då skulle Herodes ha låtit stena Stefanus.
Den här legenden finns belagd i Sverige sedan 1200-talet, då den återges dels på en
takmålning i Dädsjö gamla kyrka i Småland, dels på en Kapitälkonsoll i Uppsala domkyrka..
Till legenden hör även den så kallade Staffansvisan, vilken lever kvar i det nutida Sverige
där den är kopplad till Luciafirandet. Ursprungligen sjöngs denna visa dock på S:t Staffans
dag, Annandag Jul. Den tidigaste uppteckningarna är emellertid från 1700-talet.

Sankt Stefanus. Altarskåp Flistad kyrka

Detalj: Sankt Stefanus

Staffan Stalledräng och hans och hans stora betydelse i Sverige, framgår dessutom av det
altarskåp som omkring 1500 beställdes för Flistads kyrka i Östergötland hos Bernt Notke i
Lübeck. På dominerande plats på altarskåpet sitter nämligen Sant Stefanus själv på en ståtlig,
apelkastad passgångare, klädd i gyllene dalmatika och fotsid alba samt hållande i sitt
martyrredskap, stenarna. Bakom hästen står två diakoner, troligtvis Nikodemus och Gamaliel,
de av hans medhjälpare som enligt Apostlagärningarna tog hand om hans kropp efter
steningen.
Till kyrkans ursprungliga inventarier hörde ytterligare en staty av Sankt Stefanus, placerad på
kortväggen mellan koret och långhuset.
Att Sankt Stefanus fått en så framträdande plats i Flistads kyrka har förklarats genom
traditionen enligt vilken Flistad under senmedeltiden var ett framstående centrum för
hästuppfödning. Dessutom skulle allmogen där haft som sed att offra hästskosöm till Sankt
Stefanus.
Hästen som värdefullt arvegods
Förutom som själagåva, tillhörde hästen den värdeegendom som testamenterades till barn,
släkt och betydande vänner. Även här är Karl Knutsson Bondes testamente från 1470 ett
utmärkt exempel. Till sin dotter Magdalena testamenterade han sin svarta häst, Finnen, som
hon skulle bruka till slädhäst. Vidare fick hon hans stohjord (stodh) som gick vid Örebro,
samt några grå gångare som finns i Åbo. Till sin dotter Cristina testamenterade han den
största grå gångaren som fanns i Åbo, den stodhäst (avelshingst) som han fått av domprosten i
Åbo och som använts som slädhäst, samt stohjorten (stodh) som fanns i Åbo. Till sin hustru,
Cristina Abrahamsdotter gav han två svarta gångare och stodhästen (avelshingsten) Spägeln
samt stohjorden (stodh) som går vid Anderstad.

Karl Knutsson Bondes testamente tillhör det fåtal testamenten, tillhöriga världsliga personer,
som bevarats från medeltiden. Betydligt vanligare var testamenten tillhöriga kyrkliga
dignitärer. Även i dessa testamenten har hästen en central plats. Som exempel kan följande
nämnas: Av ärkebiskop Karl Erikssons testamente från 1334 framgår att han hade en
betydande hästuppfödning vid sin gård Borgeby. I Lundakaniken Torben Larsens testamente
från 1337 fördelas ett stort antal hästar. Bl.a. så skall ärkebiskopen ha hans rödblacka
ambulator. Likaledes i Lundakaniken Thrygve Turesens testamente från 1353 fördelas ett
stort antal hästar och även där är det ärkebiskopen som skall ha hans ambulator. I ärkebiskop
Peder Jensens testamente från 1391 förärades drottning Margrete en gradarius, påminnande
om den han redan tidigare skänkt henne. År 1398 ärvde Lundakaniken Johann Falsch en
gradarius. I ärkebiskop Peder Lykkes testamente från 1434 skänkte han kungen och
drottningen varsin gradarius, en svart och en grå. I testamentet distribuerades även flera
ambulatorer till sina kaniker, en som han brukade rida själv och en som var mycket
temperamentsfull.
Förutom hästar förekom även tornerspelsmunderingar i biskoparnas testamenten. År 1350
exempelvis, testamenterade biskop Jacob av Roskilde sin tornerspelsmundering till Evert
Moltke.
Hästen i den romanska konsten
Från omkring 1820, samtidigt som man började tala om romanska språk, har man betecknat
den konstriktning som dominerade i Europa från sent 900-tal till sent 1100-tal; romansk
konst. Med detta begrepp menade man en konst som uppstod i samma länder och vid ungefär
samma tid som de romanska språken och som förenade det som var kvar av den stora
romerska konsten med germanernas egna traditioner och Kristendomen.
Den kyrkliga konsten var den romanska konstens mest typiska uttrycksform, och i princip
det enda som finns bevarat från den tiden i Skandinavien.
Den romanska konsten är mäktig och majestätisk. Kristus framställs som en triumfatorisk
konung och allhärskare, Majestas Domini. Det är även en konst fylld av symboler och
allegorier, av kampen mellan gott och ont, mellan kristet och hedniskt.
I samband med lanserandet av webbplatsen Medeltidens bildvärld 2012 konstaterades att
Sveriges medeltida konst är unik. Inget annat land har en så rik och omfattande samling av
kyrklig konst bevarad från den här tiden.

Som tidigare framkommit fanns under järnåldern, inte minst då på Gotland, en rik tradition
med bildstenar, där häst- och ryttarframställningar utgjorde centrala motiv. Även sedan
Kristendomen slagit igenom behöll denna typ av motiv, fast då med kristna förtecken, sin
popularitet inom konsten. Som exempel kan nämnas riddarframställningar, framställningar av
heliga tre konungar – de tre vise männen - till häst, samt av den heliga familjen -flykten till
Egypten.
a) Skogsbonaden - kampen mellan hedendom och Kristendom

Bonaden från Skogs kyrka, Hälsingland
Ett av de märkligaste föremålen från Sveriges äldre medeltid är den så kallade Skogsbonaden
från Hälsingland, daterad till sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal och för förstagången
uppmärksammad 1912 då den fungerade som omslag till brudkronan i Skogs kyrka. Det
dominerande motivet på denna 165 cm långa och 45 cm höga bonad, är en stavkyrka och en
klockstapel i genomskärning. Inuti kyrkan finns flera människor, bland annat då en präst och
en klockare. Utanför kyrkan finns på ena sidan lejonliknande odjur som stormar fram mot
kyrkan och söker sluka människor. Närmast kyrkan står tre krönta gestalter som tolkats som
de tre nationalhelgonen; Olov, Erik och Knut. På den andra sidan av kyrkan avbildas en
riddararmé beriden på ståtliga hästar med massiva kroppar, höga halsar och långsträckta
huvuden. Även dessa stormar fram mot kyrkan. Det motiv som framställs anses vara kampen
mellan hedendom och kristendom.

Riddaren och hans häst Grötlingbo

b) Häst- och riddarframställningar
I den romanska konsten möter vi framställningar av riddare och hästar framför allt i bevarade
stenreliefer. Som exempel kan följande nämnas. I Grötlingbo kyrka på Gotland finns på en
fris från 1100-talet en bild av en krigare som vilar bredvid sin häst, bunden i spjutet, två
riddare till häst, avbildad med lans och sköld, samt slutligen en kentaur, beväpnad med pil och
båge. Vad reliefen föreställer har debatterats genom åren. Ett förslag är att reliefen hamnat i
oordning vid flytt, men att om de sätts i rätt ordning skildrar de legenden om Theoderik den
Store och hans helvetesfärd. Som argument för antagandet har anförts att det finns likheter
mellan reliefen i Grötlingbo och romanska reliefer i Andlau-kyrkan i Elsass och i SanZenokyrkan i Verona, där man vet att det är den östgotiske härskarens helvetesfärd som
skildras.
I hjältesagorna beskrivs Teoderik som oövervinnerlig. Han var kristen, men arian, och därför
ibland betraktad som kättare. Eftersom ingen människa var lika stark som Theoderik, måste
han mäta sig med stora djur. Han jagade villebråd som ingen annan människa tordes rida
efter. När han en dag var utan hästdök det upp en enorm hjort. Då uppenbarade sig en jättelik
svart häst. Han satt upp för att rida efter hjorten. Men hästen var en djävulshäst som tog sin
ryttare med till Helvetet.
I Väte kyrka, också på Gotland, finns en framställning från 1100-talet, föreställande en
kraftig, högrest häst, med sadel och träns. Någon ryttare syns dock inte till. Framför hästen
verkar det finnas en orm.
På korportalen på Fardhems kyrka, likaledes på Gotland, finns en framställning av en
Kristus och Jakob d.ä. vilka befinner sig inne i en kyrkobyggnad som angrips av en man med
yxa, men som hindras i sitt dåd av en ryttare som slår omkull honom och som triumfatoriskt
håller två kransar/ringar i sina händer. Försök har gjorts att tolka honom som kejsar
Konstantin, eller någon världslig ledare som besegrar kyrkans fiender.
I Rydboholms kyrka i Småland, finns en relief, daterad till 11-1200-tal visande riddare i
kamp mot odjur. I Gösslunda kyrka, Västergötland finns invid tornportalen en ristning
daterad till år 1100 och föreställande en aggressiv kentaur med lyftad dolk och hjälm på
huvudet. I Vättaks och Vellinge kyrkor, även de i Västergötland, finns ryttarframställningar
som är knutna till donationer från Ettaks kungsgård till de båda kyrkorna.

På en träkista, daterad till sent 1100-tal och ursprungligen från Ryssbo i Småland, men
numera på Statens historiska museum, finns i smide en framställning av en häst med sadel, en
get/bock och orm. Bakom djurgruppen finns en framställning av livets träd. Det är ett drama
som skildras på kistan. Hästen attackeras av ormen. Även beten/bocken attackerar hästen. Av
allt att döma är det en strid mellan det onda och det goda som skildras, där hästen står för det
goda och ormen och geten för det onda.
c) Heliga tre konungar, Jungfru Maria och ärkeängeln Mikael till häst
Under 1100-talet började barndop att bli allt vanligare, något som ledde till att doprätten
spreds utanför katedral- och klosterkyrkorna till församlingskyrkorna. Detta i sin tur, gjorde
att produktionen av dopfuntar ökade drastiskt och inom några decennier utvecklades till en
veritabel industri, inte minst då på Gotland där man började tillverka dopfuntar för export.
I den medeltida kyrkan var dopfunten något av det första man såg när man kom in i
kyrkorummet. Den stod fritt på långhusets mittaxel, antingen mitt i rummet, eller något
västerut. Som regel var den rikt bemålad. Framför allt i samband med motiv ur Jesu
barndomshistoria förekommer häst- och ryttarframställningar att förekomma.

Mäster Sigraf; dopfunt i Grötlingbo

Detalj dopfunt Jungfru Maria i sidsadel

En av de märkligaste, och i vårt sammanhang intressantaste, bland stenmästarna är den
gotländske mästaren Sigraf, verksam 1190-1225. Bland hans sammanlagt 23 bevarade funtar,
finns två där flykten till Egypten ingår bland motiven. Den ena finns i Brunflo kyrka utanför
Östersund, och den andra i Grötlingbo kyrka på Gotland. Det märliga med dessa funtar är att
Maria inte framställs ridande på den traditionella åsnan utan på en häst. Medan funten från
Brunflo är mycket sliten, är funten från Grötlinbo i utmärkt skick och därför lätt att läsa av.
Maria sitter i sidsadel på en magnifik häst, med hög, krökt nacke, elegant flätad man och tjock
lång svans. I famnen håller hon Jesusbarnet. Josef går framför dem och leder hästen. Intrycket

av scenen är mer en konungslig procession, än en flykt.
Ytterligare dopfuntar från samma tid där likaledes åsnan bytts ut mot en häst, finns i Tofta
kyrka, Gotland (mästare; Semi-Byzantinos), Alskogs kyrka, Gotland (mästare; SemiByzantinos) Ganthems kyrka, Gotland (mästare; Hegwald) och Närs kyrka, Gotland (mästare;
Hegwald).
Men varför var åsnan utbytt mot en häst? Att man skulle ha avbildad en häst för att man
inte känt till hur åsnor ser ut, håller inte. Typiska åsnor finns avbildade i andra sammanhang.
Troligtvis har valet av riddjur att göra med hästens och åsnans symbolkaraktär i samtiden,
samt med synen på Kristus som en himmelsk allhärskare.
I Palestina hade åsnan betraktats som det fredliga livets rid- och arbetsdjur, i motsats till
hästen, krigets symbol. Därför hade Sakarja låtit sin Messias komma ridande på just en åsna
(Sakarja 9:9). Det var den profetian Jesus anknöt till när han på Palmsöndagen red in i
Jerusalem på ”en åsna och på en åsnas föl.” (Matteus 21: 1-11; Johannes 12:15) Hos romarna
däremot, var åsnan ett föraktat djur, helt ovärdig en härskare. Hästen däremot var ett vördat
och älskat djur som var attribut både till olika gudar och till kejsaren själv, som antingen red
en vit häst eller färdades i vagn efter ett fyrspann vita hästar.
Den kristendom som utvecklades under senantiken och den tidiga medeltiden var starkt
romaniserad. Till det man tog över från romarna hörde även deras syn på åsnan. Åsnan var
enligt dem inte bara simpel, dum och envis. Den var även ett riddjur på vilket man placerade
människor man på olika sätt önskade förnedra. Att framställa Kristus och hans moder ridande
på en åsna var följaktligen inte lämpligt i en tid då Kristus betraktades som en himmelsk
allhärskare, och hans mor som gudamoder och himmelsdrottning. Det enda lämpliga riddjuret
för honom var den vita kejsarhästen. Stöd för att placera Kristus på en vit häst hade man
därtill i Uppenbarelseboken 19: 11-16 där den Uppståndne Kristus (Guds ord), vid tidens ände
skulle återkomma ridande på en vit häst och åtföljd av den himmelska härskaran, även de på
vita hästar. På kontinenten var vid samma tid som Sigraf högg sina dopfuntar med det lilla
Jesusbarnet och hans mor till häst, illuminerade handskrifter av Uppenbarelseboken där
Kristus framställdes som en kortågsriddare, mycket spridda. Nämnas bör i detta sammanhang
att även påvarna från Gregorius den Store och framåt ridit häst och uttryckligen tagit avstånd
från åsnan. I ett brev från Gregorius till subdiakonen Petrus, framgår att den
sistnämndeskickat Gregorius några åsnor och en häst från familjens stuteri på Sicilien.
Gregorius var missnöjd då samtliga djur var oanvändbara för honom. Hästen kunde han inte
använda då den var ful. Åsnorna kunde han inte använda, då de var just åsnor.

Nämnas bör även att som en ikonografisk förlaga till Sigrafs triumfatoriska framställning av
Jungfru Maria till häst, mycket väl kan ha använts snarlika framställningar av stogudinnan
Epona.

Mäster Sigraf; dopfunt från Eke kyrka

Ärkeängeln Mikael till häst Hogräns kyrka

Ett annat vanligt motiv med hästanknytning på tidens dopfuntar var heliga tre konungars färd
till det nyfödda Jesusbarnet. Även här utmärker sig mäster Sigrafs funtar; dopfunten från Eke
på Gotland, dopfunten från Tingstads kyrka i Östergötland (numera på Statens historia
museum) och dopfunten Åkirkeby på Bornholm - den kanske mest kända bland mäster Sigrafs
funtar, då han signerat den med runor. I samtliga dessa fall framställs konungarna ridande på
ytterst magnifika hästar. Framställningen i Åkirgeby, där konungarna rider med starkt
tillbakalutat överliv anses föreställa en grupp ryttare i tölt, en mycket uppskattad gångart
under den tid då ridning utgjorde det vanligaste sättet att förflytta sig. (Torben Witt)
Heliga tre konungars hyllande av Jesusbarnet är motiv som finns belagt redan i katakomberna,
men det var först på 1100-talet som de började framställas till häst. Troligtvis har även detta
motiv att göra med den konungsliga tolkningen av Jesus. Det var ju den nyfödde
Judakonungen konungarna skulle hylla. Som nordiskt jämförelsematerial kan nämnas den
samtida bonaden från Høylandet i Norge. Det bevarade fragmentet visar Jungfru Maria,
Jesusbarnet och de tre konungarna, samtliga till fots, men åtföljda av en ryttare på en magnifik
häst av samma typ som hästarna på mäster Sigrafs dopfuntar.
Andra ”hästmotiv” som återges på tidens dopfuntar är en framställning av ärkeängeln Mikael
till häst på dopfunten i Hogräns kyrka på Gotland, samt en framställning av två ryttare som
omfamnar varandra, sittande till häst, på dopfunten i Valleberga kyrka i Skåne. Den
sistnämnda dopfunten är tillskriven mästaren ”Majestatis,” och återger en i Norden unik

skildring av de båda apostlafurstarna Petrus och Paulus legend. Exakt hur de båda ryttarna
passar in i denna legend har inte gått att tolka.

Två omfamnade ryttare; dopfunt Valleberga kyrka
Den gotiska konsten
Begreppet gotik (gotico) uppstod under den italienska renässansen, och uttryckte
humanisternas uppfattning att konsten på andra sidan alperna var en barbarisk, degenererad
form av den ädla, romerska konsten. Sedan dess har begreppet förändrats totalt. Med gotik
menas i nutid den konstriktning som uppstod i Ile de France, dvs. trakten kring Paris, i mitten
av 1100-talet och därifrån spred sig ut över Europa. Till våra breddgrader kom den först under
1200-talet. Utmärkande för den gotiska konsten är att den är på samma gång himlastormande
och jordnära, realistisk och idealistisk, djupt religiös och överdådigt praktfull, folklig och
hövisk. Under en här tiden förändrades dessutom synen på Kristus från den triumfatoriska
allhärskaren till Guds ödmjuke, lidande son, uppspikad på korset för människornas synder. I
den kontexten hörde inte längre mäster Sigrafs triumfatoriska framställningar av Maria och
Jesusbarnet till häst hemma. I fortsättning avbildades Maria ridande på den klassiska åsnan,
och flykten till Egypten skildrades som en flykt, inte som ett triumftåg. Som exempel kan
nämnas en framställning på korportalens östra kapitelband i Martebo kyrka, Gotland, en
takmålning i Dädesjö kyrka, Småland (möjligtvis en mula), en målning på altarskåpsdörren i
Norra Fågelås kyrka, Västergötland, en kalkmålning i Hästveda kyrka, Skåne, och ett
glasfönster i Lojsta kyrka, Gotland. Inte minst den sistnämnda på den sistnämnda
framställningen ger åsnan ett ytterst ödmjukt och underdånigt intryck, helt olik mäster Sigrfs
stolta hästar. Heliga tre konungar framträder dock medeltiden ut i full konungslig prakt och
alltid färdandes till häst. Som exempel kan nämnas en kalkmålning från Sölvesborgs kyrka i
Blekinge, daterad till 1410-1420.

a) Paulus omvändelse
Från 1100-talet och framåt finns i på den iberiska halvön framställningar av aposteln Jakob
d.ä. till häst och med svärd i hand. Detta motiv, Santiago Matamoros (Sankt Jakob
mordödaren), är starkt kopplad till korstågrörelsen och reconquistan och saknar följaktligen
relevans för svenska förhållanden. Från slutet av 1400-talet finns emellertid en annan apostel,
Paulus framställd som ryttare i samband med sin omvändelse från nitisk kristendomsförföljare
till kristen. I Apostlagärningarna 9:3-6 kan vi läsa: Men när han på sin resa närmade sig
Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken
och hörde en röst som ropade till honom : Saul, Saul, varför förföljer Du mig? .Han frågade:
Vem är Du herre? Jag är Jesus, den Du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får Du veta
vad Du skall göra.”

Paulus omvändelse Rasbokil

Paulus omvändelse Jumkil

Paulus omvändelse Täby

Paulus fall från hästen finns återgivet på kalkmålningar från sent 1400-tal i tre
Upplandskyrkor; Rasbokils kyrka, Jumkil kyrka och Täby kyrka. Som förlaga anses ha
använts träsnitt ur Montevilla tryckt av Johann Prüss i Strassburg 1483, 1484 och 1488.
Ytterligare en anknytning mellan aposteln Paulus och hästar, är att både han själv och hans
far, till yrket var sadelmakare. Dessutom räknas han som sadelmakarnas skyddshelgon.

Den helige Franciskus Arboga
trefaldighetskyrka

b) Sankt Franciskus
Ordensstiftaren Franciskus föddes 1182 i Assisi som son till en rik klädeshandlare, och hans
franska hustru. Som ung hade han gått om pengar som han spenderade på allehanda nöjen.
Han var även en stor beundrare av riddarlivet. Samtidigt var han mycket generös mot de
fattiga och sjuka. Som tjugoåring började hans vandring bort från det världsliga livet. En dag
när han var ute och red exempelvis, mötte han en spetälsk. Han hade suttit av hästen och
omfamnat den spetälske.
Episoden med den rike ynglingen Franciscus som sitter av hästen för att omfamna den
spetälske, finns avbildad på en kalkmålning från ca. 1440 i Arboga Trefaldighetskyrka.
c) Santa Birgitta – en sierska till häst
Bland de kvinnliga helgonen är det endast två som avbildas till häst, Jeanne d’Arc, jungfrun
från Orleans (1412-1431), och den heliga Birgitta (1303-1373) Sveriges enda kanoniserade
helgon och sedan 1999 ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon.

Den heliga Birgitta till häst Knutby kyrka
Medan Birgitta fortfarande var kvar i Sverige, dvs. före 1349, mottog hon under en ridtur i
Östergötland en märklig vision där hon såg en munk som stod på en stege vilken räckte ända
upp i himmelen, och som på ett utmanande sätt disputerade med Jesus. Visionen finns
nedtecknad i den så kallade Frågornas bok, bok fem av hennes uppenbarelser. Den ridande
Birgitta finns återgiven i samtliga illuminerade handskrifter av Frågornas bok samt i de två
tryckta upplagorna; Lübeckupplagan från 1492 och Nürnbergupplagan från 1502.
Som exempel kan nämnas de tre illuminerade handskrifter som tillkom i Neapel under
årtiondet efter hennes död 1373och som numera förvaras i Pierpont Morgan Library i New
York, Biblioteca Narodowa i Warsawa och i Biblioteca Centrale della Regione Siciliana i

Palermo, samtliga avsedda för betydande personer som kunde tänkas vilja verka för hennes
helgonförklaring, samt den så kallade Eriksbergshandskriften vilken är tillkommen i Tyskland
under de första decennierna av 1400-talet och som sedan 1995 förvaras i Kungliga Biblioteket
i Stockholm. I samtliga dessa manuskript framställs Birgitta ridande gränsle på en häst. I de
båda tryckyta upplagorna däremot, sitter hon i sidsadel på antingen en häst eller mula som
dessutom leds av en ridknekt Framställningen i Lübeckupplagan har dessutom tjänat som
förlaga till den kalkmålning som under 1490-talet utfördes i Knutby kyrka/Uppland.
d) Sankt Göran – ridderskapets helgon
Ett av de mest älskade helgonen i den kristna världen är Sankt Göran, enligt legenden en
romersk officer i kejsar Diocletianus armé, vilken led martyrdöden år 303 efter det att
kejsaren upptäckt att han omvänt hans kejsarinna till kristendomen.
Vad man vet uppstod legenden om Sankt Göran i de östra delarna av kristenheten. Från och
med 500-talet började han återges till häst, dödande en drake. Därmed lånade han drag av
många mytologiska, beridna drak- och odjursdödare. Som exempel kan nämnas den egyptiske
guden Horus som till häst och med spjut dödade den onde Sigurd som dödade draken Fafner.
Det var i formen av beriden drakdödare som Sankt Göran nådde Europa i samband med
det första korståget 1099. Härefter var han ridderskapets speciella skyddshelgon.
Till Norden kom Sankt Göran i början av 1100-talet. Redan 1126 invigdes ett altare till
honom i Lunds domkyrka och i det 1198 daterade kalendariet från Vallentuna kyrka i
Uppland är den 23 april betecknad som hans dag . De äldsta svenska avbildningarna av Sankt
Göran härstammar från slutet av 1100-talet. I Källunge kyrka på Gotland finns en
kalkmålning som visar Sankt Göran stridande till fots, medan hästen står i bakgrunden. På en
dopfunt från Vättlösa kyrka i Västergötland finns en beriden Sankt Göran som kämpar mot en
gigantisk drake. Under 1200- och 1300-talet var avbildningar av Sankt Göran sällsynta i vårt
land. De enda beläggen är avbildningar på en nattvardskalk och en korkåpa, samt på
kalkmålningar från två stormanskyrkor i Mälardalen, Ängsö och Vendel.
Kulten av Sankt Göran som krigarnas och riddarnas skyddshelgon intensifierades över hela
Europa under 1400-talet, då hyllandet av riddartidens ideal, dygder och ceremonier sattes i
högsätet. I Sverige infördes den ridderliga Sankt Görankulten av Karl Knutsson Bonde, som
bland annat hämtat inspiration från Danzigs berömda ”Artushof” där brödraskap till Sankt
Göran räknades som det förnämsta. Under Karl Knutssons tid började Sankt Göran Gillen
uppstå även i Sverige med början i Stockholm 1443. Vid samma tid skedde Sankt Görans

genombrott i bildkonsten. Från hans regeringstid har dubbelt så många Sankt Göranbilder
bevarats som från alla tidigare epoker tillsammans. Genom Karl Knutsson Bondes systerson,
Sten Sture (av ätten Tre Sjöblad) gjordes Sankt Görankulten till en samlande nationell
symbol.
Av en förteckning över bevarade framställningar av Sankt Göran och draken i Jan Svanbergs
och Anders Qwarnströms Sankt Göran och draken (1993) framgår att Sant Görankulten
nådde sin höjdpunkt i Sverige under 1400- och 1500-talen, samt att den fanns spridd från
Falsterbo i söder till Övertorneå i norr. I detta sammanhang får det räcka med att nämna en
Sankt Göran och draken från Spånga kyrka i Uppland och en Sankt Göran och draken från
Hejdeby kyrka på Gotland. Båda dessa framställningar präglas av tidens höviska riddarideal.

Sankt Göran och draken Spånga kyrka

Sankt Göran och draken Hejedy kyrka

e) Martin av Tour – populärt riddarhelgon
Ett annat av senmedeltidens populära, riddarhelgon var av Martin av Tours. I likhet med
Sankt Göran var även Martin från början en romersk officer. Han var född 316 i Pannonien, i
nuvarande Ungern och kom med den romerska armén till Gallien, där han omvände sig till
Kristendomen och så småningom blev munk i Poitiers, missionär och slutligen biskop av
Tours.

Sankt Martin av Tour Hejdeby kyrka

En populär legend omtalar att Martin en gång under sina resor stötte på en tiggare, med
vilken han delade sin mantel. Det är denna legend som har gett upphov till det traditionella
avbildandet av Martin som en adelsman eller riddare till häst, vilken delar sin mantel med en
tiggare. I Hejdeby kyrka på Gotland har den såkallade Mikaelmästaren avbildat Martin som
en elegant adelsman, klädd efter 1400-talets mode och beriden på en likaledes elegant och
praktfullt smyckad häst. I Ängsö kyrka i Västerås kommun finns en kalkmålning (endast
fragmentariskt bevarad) som föreställer både Sant Martin och Sankt Göran. I Sya kyrka i
Östergötland finns en elegant Sankt Martin till häst, avbildad på ett helgonskåp från 1500talets början.
f) Sankt Olofslegenden
På triumfväggens södra sida i Åhus kyrka i Skåne, fanns tidigare en framställning av slaget
vid Stikklastad . Numera är målningen överkalkad, men har bevarats genom en teckning.

g) Ryttaren med jaktfalken
En av de märkligaste och mest svårtolkade ryttarbilderna i den svenska, gotiska konsten, är
den krönte ryttaren med jaktfalk i ena handen, och ett köttstycke i den andra, som finns i
Risinge gamla kyrka i Östergötland. Ryttaren är målad av en okänd mästare någon gång under
1200-talet. Exakt vad han skall symbolisera har man inte lyckats lösa. Ett förslag är att han
symboliserar vita activa (det aktiva livet i motsats till vita contemplativa, det kontemplativa
livet)

Ryttaren med jaktfalken och köttstycket Risinge gamla kyrka

h) Sankt Eustachius –beridet jägarhelgon
Sankt Eustachius, var från början en godhjärtad romerske fältherre vid namn Placidus, som
tillsammans med sin hustru ägnade mycket tid och omsorg åt fattiga och sjuka. Under en jakt
fick han en gång se en hjort med Kristi kors mellan hornen, samtidigt som en röst ropade
”Placidus, varför förföljer Du mig? För Din skull har jag uppenbarat mig i detta djur. Jag är
Kristus, som Du dyrkat utan att vara medveten därom…Jag har sett Dina allmosor och har
nu kommit för att, genom denna hjort som Du jagade, jaga Dig”. Synen fick honom att låta
döpa sig och familjen. Många år senare avrättades han på order av kejsar Hadrianus, då
hanvägrade offra åt de antika gudarna.

Sankt Eustachius jagande hjorten/Kristus, Södra Råda kyrka
Sankt Eustachius till häst, jagande hjorten, fanns avbildad i Södra Råda träkyrka i
Värmland. Tyvärr totalförstördes denna kyrka genom brand 2001
Sankt Eustachius räknas som jägarnas skyddshelgon, samt tillhör de så kallade nödhjäparna. .
i) Eligius –hovslagarnas helgon
Sankt Eligius av Noyon och Tournay (588-660) var före sin upphöjelse till biskop både
hovslagare och kansler hos den merovingiske kungen. Eligius blev med tiden skyddshelgon
för både hästar, hovslagare och veterinärer. På samma sätt som Sankt Stefanus blev även
Eligius föremål för talrika legender. Enligt en av de mest populära, och även mest avbildade
legenderna, hade Eligius en gång till en smedja fått in en häst som var besatt av Djävulen.
Eligius skulle då ha huggit av en av hästens ben och skott det på städet. Därefter hade han satt
tillbaka benet samtidigt som han gjort korstecknet. Då hade Djävulen släppt greppet om
hästen.

Eligius med avtagna hästbenet Norrsunda kyrka

Eligius arbetande vid städet med det avtagna hästbenet finns avbild på en kalkmålning från
sent 1400-tal i Norrsunda kyrka, Uppland. I samma kyrka finns dessutom avbildat en biskop
till häst vilken även han tolkats som Eligius. Eligius hållande sina hovslagarverktyg finns
även avbildad i liggande ställning på en kapitelrelif från 1300-talet, på Öja kyrkas nordportal.
J) Enhörningsjakten
I senmedeltidens kyrkoliv fick Jungfru Maria en allt starkare ställning och särskilt under
1400-talet växte många nya Mariamotiv fram inom konsten. Ett av dem var Enhörningsjakten.
Detta motiv uppträdde i tre olika varianter: Jungfru Maria med enhörningen; Enhörningjakten
i Hortus conclusus (den slutna trädgården); Enhörningjakten i öppet landskap.
Enligt legenden kunde den skygga enhörningen – ett hästliknande djur med ett horn i
pannan vilket under senmedeltiden sågs som en Kristussymbol - endast fångas av en jungfru.
Satte sig en jungfru i skogen kom enhörningen självmant fram och lade sitt huvud i hennes
sköte. Enhörningsjakten som motiv spreds från Tyskland via Danmark-Skåne till Uppland och
så långt norrut som Hälsingland. Sverige är det land som äger det största antalet
framställningar av enhörningjakten inom kalkmåleriet. Enbart i Uppland finns 17
framställningar. Enstaka framställningar finns även i Tyskland, Italien, Slovenien, Danmark
och Finland.

Enhörningsjakten Odensala kyrka
Jungfru Maria med enhörningen: Litslena och Häverö i Uppland samt Risinge i
Skåne.Enhörningjakten i Hortus conclusus: Tierp, Tegelsmora, Harg, Vallby, Valö, Östervåla
i Uppland samt Strängnäs i Södermanland.Enhörningjakten i öppet landskap: Almunge och
Odensala i Uppland samt Hattula och Lojo i Finland.

Till detta kommer dels fragmentariska framställningar av enhörningsmotiv i Biskopskulla,
Björklinge, Spånga och Vittinge i Uppland samt i Öster Eneby, Östergötland., dels
enhörningsframställningar på resterna av ett medeltida korskrank i järn från Strängnäs
domkyrka (1300-tal), enhörningsframställningar på två intarsiabroderier från 1400-talet, det
ena från Dalhms kyrka i Småland, det andra från Skepptuna kyrka i Uppland, samt slutligen
enhörningsframställningar på en festmitra tillhörande Strängnäs domkyrka.
Hästen inom jordbruk och körslor
Adam plöjer
I Norden, och på de flesta andra platser i Europa med undantag för Kungariket Neapel och
Kyrkostaten, var hästen inte reserverad för adel och furstar, utan ett djur som användes även
inom jordbruket och för diverse körslor på såväl landet som i städerna.
Stor betydelse för den utökade användningen av hästen hade utvecklingen på selfronten.
Från 700-800-talen finns bröstselar belagda på våra breddgrader. I dessa fall
(Osebergagraven och en grav i Vendel) rörde det sig dock inte om arbetsselar, utan om selar
för ceremoniellt bruk. Med hjälp av bröstselen (även kallad bringrem) och den ungefär
samtidigt introducerade kragselen (även kallad bogträ), kunde hästen emellertid dra tyngre
lass utan att bli strypt, och kunde därmed även användas för att dra plöjningsredskapen, årder
(saknar vändskiva och rist)och plog (har vändskiva och rist,) samt diverse andra
jordbruksrelaterade vagnar och redskap. Därmed effektiviserades jordbruket avsevärt i
relation till när man endast använde oxar.
Medan årdret funnits i Skandinavien så länge som man bedrivit jordbruk, spreds plogen i
tre framstötar; en på 1000-1200-talen, en på 1400-1500-talen och en på 1800-talet.
Exakt när man började använda hästar för plöjning är svårt att säga. Som redan tidigare
nämnts finns det en plöjningscen med en häst förspänd ett årder redan bland den yngre
bronsålderns ristningar i Tegneby utmark, Tanums socken. Då man vid denna tid saknade
selar som möjliggjorde för hästar att dra tungt, kan denna scen emellertid endast ha en
ceremoniell eller symbolik betydelse.
En intressant källa, även för jordbrukets historia, är den kyrkliga konsten. Ett av de äldsta och
mest spridda motiven är Adams och Evas arbete efter fördrivandet ur Paradiset. Bilder av den
arbetande Adam och Eva är ett av den religiösa konstens favoritmotiv, men det är bara från
Skandinavien som bilder av Adam plöjande med hästar finns bevarade. Av intresse att notera

är exempelvis att på bronsporten på katedralen San Zeno i Verona, daterad till sent 1000-tal,
tidigt 1100-tal, dras Adams hjulårder av sonen Kain.
På en dopfunt från Sjonhem på Gotland, daterad till 1100-talet, visas hur Adam plöjer med
årder och oxar, medan Eva eller någon av sönerna, driver på med en käpp. Hästen som
dragare framför jordbruksredskapen dyker upp först under 1400-talet, då valven blev den
traditionella platsen för framställande av Adams och Evas skapelse, deras ohörsamhet mot
Gud , deras utdrivande ur Paradiset och deras liv i den nya existensen.
Av allt att döma var kunskapen om olika typer av årder, plog, sele och anspänning stor hos
tidens konstnärer. I sju skånska kyrkor, samt i en Upplandskyrka finns den plöjande Adam
återgiven.

Adam plöjer Tensta kyrka

Adam plöjer Rinkaby kyrka

Den äldsta framställningen av Adam plöjande med häst är från 1437 och finns i Tensta kyrka
i Uppland. Adam har spänt en häst framför bågårdret. Hästen är selad med bröstsele och så
kallade vårskidor, dvs en typ av skacklar för enbetskörning, vilka består av två tvärslåar med
ett hål i vardera, så att de kan träs på en dragstång.
De skånska exemplen är samtliga från andra hälften av 1400-talet och tidigaste åren av
1500-talet .I Rinkaby kyrka visas hur Adam plöjer med parhästar och plog med vändskiva och
rist. Hästarna bär bröstsele med däckelbåge (årsele). Dessutom har de bukok, en anordning
som blev vanlig över hela landet under 1400 och som möjliggjorde att hästarna kunde spännas
för samma redskap som användes till oxar, med lång dragstång. I samma kyrka visas även
hur Adam och Eva hjälps åt att ta in skörden på en stor fyrhjulsvagn förspänd med parhästar,
selade på samma sätt som hästarna framför plogen. Även i Wittskövle kyrka plöjer Adam med
tvåspann hästar , selade med kragselar och spända framför en plog.
Även i Kävlinge kyrka visas hur Adam plöjer med parhästar förspända plog med vändskiva
och rist, samt selade med bröstselar. I Hästveda kyrka plöjer Adam också med parhästar men

Adam och Eva tar in höskörden. Rinkaby k:a

Adam plöjer. Kävlinge kyrka

Adam plöjer. Hästveda kyrka

Adam plöjer. Äspö kyrka

här är plöjningsredskap ett fyrsidigt årder, så och i Äspö kyrka. Framställningen i Äspö är lite
speciell genom att en av hästarna stegrar sig och Adam, enligt språkbandet, manar fram dem
på danska. I Fjälkinge kyrka har han spänst sina hästar för ett bågårder med överliggare. De
selar som används är bröstselar med bukok. I Benestad kyrka plöjer Adam med ett hjulårder
förspänt med två oxar och två hästar. Plöjaren, troligtvis Adam själv, har en käpp som han
driver på oxarna med. Medhjälparen, troligt en av sönerna, har en pisk och håller i hästarnas
tömmar. Denna gång är hästarna selade med kransselar. I Gladsax kyrka slutligen, plöjer
Adam med parhästar och åder. Hästarna bär bröstsele med däckelbåge. En liknande
framställning finns även i Linderöds kyrka, men där är målningen allt för skadad för att man
skall kunna bilda sig en uppfattning om selning.
Nämnas bör även att det i Hyllestad kirke i Danmark, finns en samtida bild av hur Adam
plöjer med tre hästar och en oxe, samtliga spända framför en plog.
En framställning av plöjande med häst, bågårder och vårskidor finns dessutom hos Olaus

Magnus. Där finns även en av de äldsta avbildningarna av en hästdragen vält i Europa. Välten
är förspänd med parhästar.

Adam plöjer. Fjälkinge kyrka

Adam plöjer. Fulltofta kyrka

Adam plöjer. Gladsax kyrka
Medeltida hästhållning
Av bevarade källor framgår att hästen var ett välskött och uppskattat djur inom medeltidens
bondesamhälle och av allt att döma föremål för en särskild uppskattning från dem som hade
råd att hålla sig med en häst.
. Medan får, kor och oxar stod i fähuset, stod bruks hästar i stallet. Ston, föll och unghästar
hölls som s utegångshästar. I stallet stod hästarna i bås, liknande dem som användes för kor
och var där uppbundna med grimmor. Bland de olika skriftliga källor som lämnat vittnesbörd
om hästskötseln, kan följande nämnas.: Av de räkenskaper Heliga lekamens gille i Stockholm
förde i början av 1500-talet, framgår att gillets häst skoddes mellan en och fyra gånger per år,
beroende på hur mycket den varit i arbete, samt att man varje år köpte en ny ryktskrapa åt
den, oftast då på Disamarknaden i Uppsala. I sin hushållsbok konstaterade biskop Brask i

början av 1500-talet, att stallet förutom tråg och ryktskrapa, även skulle förses med en lykta.
Vid samma tid skrev Peder Månsson (d. 1534), birgittinmunk och så småningom biskop av
Västerås,i sin ”Bondakonst” att hästarna skulle ryktas både sommar och vinter. Om Peder
Månssons verk bör dessutom nämnas att den är den första svenska läroboken i
lanthushållning; samt att den till stora delar är en svensk översättning av Lucius Columella
”De re rustica” från 62f.Kr., med en del egna tillägg anpassade efter svenska förhållanden.
Den allra utförligaste källan för svensk, medeltida hästhållning, är emellertid Olaus Magnus
Historia om de Nordiska folken. I detta sammanhang har jag valt att utelämna honom då jag
tidigare ägnat honom en hel artikel (Ekipage 4(2013), s 6-10).
Hästen i Skånelagen
Ytterligare en intressant källa för hästhållningen under svensk medeltid är landskapslagarna,
nedtecknade på 1200-talet. Som exempel får det här räcka med att nämna Skånelagens
utsagor om hästar.
Skånelagen innehåller fyra kapitel, paragrafer med anknytning till hästar. Tre av dessa
gäller fritt strövande hästar, såkallade utegångshästar, eller skogshästar, och i synnerhet
ägarens ansvar då dessa hästflockar kom in på annans mark. Det fjärde kapitlet gällde
bötesbelopp vid ridning av annans häst eller på annans mark.
Ridkonst och hästmunderingar
Då det efter kristendomens genomslag inte längre var tillåtet att sända gravgåvor med de
döda, är det färre hästmunderingar, och delar av hästmunderingar, bevarade från medeltiden
än från järnåldern. En guldgruva för studier av ridkonst och hästmunderingar är emellertid
konsten.
Bladsadlarna, som introducerats i Romarriket under de första århundradena av vår
tidräkning och som nådde Skandinavien senast under 400-talet, levde kvar och utvecklades
under medeltiden. Till att börja med gick utvecklingen mot en sadel med mycket högt fram
och bakparti (fram- och bakbommar), i vilken ryttaren satt som i en stol. På 1100-talet
exempelvis, fick de iberiska sadlarna och camarguesadlarna sin traditionella form som de har
kvar än i dag. De sistnämnda är på bakpartiet, bakbommen, försedda med böjda flikar,
avsedda att hålla ryttarens höftparti stadigt sadeln. Denna typ av sadel var under medeltiden
spridd över hela Europa och kallades på tyska ”Krippensattel” (Krubbsadel). Ett exempel på
en ryttare som rider i en Krippensattel är den krönte 1200-tals-ryttaren med jaktfalk i Risinge

gamla kyrka i Östergötland. Tidigare ansågs det dessutom att en sådan sadel, ursprungligen
tillhörande Magnus Ladulås (1240-1290) fanns bevarad i Livrustkammarens samlingar. Den
aktuella sadeln var under 1800-talet utställd i den så kallade Kungalängan i
Riddarholmskyrkan tillsammans med rustningar som ansågs ha tillhört regenter från Birger
Jarl och fram till Gustav II Adolf. Senare undersökningar har emellertid visat att det rör sig
om en harneskklädd bomsadel med medeltida stildrag, exempelvis då ”flikarna” på
bakbommen, som tillhört Gustav Vasa.
…Under medeltiden kombinerades de höga fram- och bakpartierna på sadlarna med
stigbyglar fästade i mycket långa stigläder. Detta skapade en ridstil där ryttaren satt till häst
med i det närmaste raka ben. Denna ridstil kan studeras exempelvis på många av Sankt Göran
framställningarna, samt på medeltida sigill, exempelvis då Karl den Döves sigill från cirka
1200.
. Under senmedeltiden (1400-talet) förändrades sadlarna så till vida att de fick lägre bakparti,
samt att de var konstruerade på ett sätt så att de puttade upp ryttaren i vad som närmast kunde
beskrivas som skrevsits. Även av dessa sadlar finns många avbildningar inom konsten. finns
ett bevarat exemplar, nämligen sadeln på Bernt Notkes Sankt Göranmonument i
Storkyrkan/Stockholm. Denna typ av sadel användes framförallt under tornerspel och andra
former av riddarspel, där det var viktigt för ryttaren att inte bli fastklämd mellan
motståndarens lans och sadelns bakparti, utan i stället ramla av bakåt.
Bernt Notkes Sankt Göran monumentet är överhuvudtaget en guldgruva när det gäller
senmedeltida hästmundering. Förutom sadeln finns här ett äkta stångbett av förgyllt järn, med
kindkedja och dubbla tyglar varav den ena består av en kedja för att fienden inte skulle kunna
hugga av den, och därmed göra hästen manöveroduglig.. Bjällrorna som pryder hästens
mundering är de äldsta bjällror som bevarats i Sverige. Hästens man och svans är dessutom av
äkta tagel och i original. På monumentet kan man följaktligen studera hur man under 1400talet knöt upp, flätade och bjällersmyckade en svans och att man flätade manarna, knoppade,
på samma sätt som man i nutid flätar tävlingshästarnas manar.
Stångbettet som finns på Sankt Görans häst, och som dessutom ofta avbildas inom konsten,
var en nyhet under medeltiden. Tidigare användes olika varianter av tränsbett. Stångbettet
särskiljer sig genom att mundelen som regel är odelad och försedd med tungfrihet för att
trycket skall komma på käken och inte på tungan. I stället för tränsbettets ringar, är stångbettet

försett med skänklar som tillsammans med kindkedjan (introducerad i slutet av 1300talet/början av 1400-talet) ger bettet hävtångseffekt.
Till dessa målningar och monument kommer fynd från olika arkeologiska utgrävningar så
som stigbyglar, bett, sporrar och ryktskrapor samt några fragment av sadeltäcken, dvs.
underlag till sadlar. De största samlingarna finns i Kulturen i Lund och Statens historiska
Museum.
Angående sporrarna kan konstateras att det var under medeltiden som de försågs med
trissor. Av Olaus Magnus Historia Om de Nordiska Folken (8:14)framgår emellertid att dessa
trissor till storleken inte var konstanta under medeltiden. Som störst skulle de ha varit under
hans barndom (1490-talet), för att därefter minska i omfång. Vid tiden för bokens tillkomst
(mitten av 1550-talet) skulle sporrar med stora trissor endast ha förevisades som sevärdheter i
någon ädlings slott.
Ett av de märkligaste fynden från den svenska medeltiden, utgörs av en stigbygel som
numera finns i Kulturen i Lunds samlingar, men som uppges vara upphittad i
Brunkeberggsåsen. Denna stigbygel skiljer sig från övriga som upphittats, då den är av
orientalisk modell och i brons. Denna typ av stigbygel var förutom i Orienten, mycket vanligt
förekommande på den Iberiska halvön och kom även via spanjorerna att föras till den
italienska halvön.

Dokumentation
Medeltidens bildvärld. Cirka 1900 foton av medeltida bilder från svenska kyrkor.
http://medeltidbild.historiska.se
Ikonografiska registret. Kortkatalog vid Riksantikvarieämbetet/Stockholm.
Middelaldercentret: www.middelaldercentret.dk. Danmark har en lång tradition av
undersökande verksamhet inom museiverksamheten. År 1989 startade Middelaldercentet i
samband med Nykøbing Falsters 700-års jubileum. Från början koncentrerade man sig på
rekonstruktion av medeltida teknik. Sedan 1997 kan man visa besökarna en medeltida by med
olika hus och husdjur, hamn och tornerspelsbana med riddaruppvisningar. Besökarna bjuds in
till olika interaktiva verksamheter och prova på.
Även i Sverige har sedan 1980-talet pågått ett omfattande arbete med att levandegöra
medeltiden, och inte minst då riddarna och tornerspelen. Från 1984 har årligen anordnats en

medeltidsvecka på Gotland. www.medeltidsveckan.se. Denna medeltidsvecka i sin tur, har
inspirerat till grundande av riddarsällskap över hela landet. Som exempel kan nämnas
Tornamentum, grundat 1987 med direkt syfte att medverka i medeltidsveckan:
www.tornamentum.se. Celeres Nordica, grundat 1989. www.celeresnordica.se.
Riddarsälskapet Silfverfalken grundat 1991 med syfte att ordna tornerspel på Glimmingehus:
www. Silfverfalken.se. Nordic Knights Tornerlag. www.nordicknights.com. .Infensus:
www.infensus.nu. Skånska Björnens riddare, grundat 1998 :www.skanskabjornen.com.
Bockens kämpar, grundat 2001:www.bockenskampar.se. St.Nicolai riddare. www.stnicolai.se.
Grundat speciellt för att genomföra Hovaspelen. Samtliga dessa riddargrupper fokuserar på
1200- och 1300-talen.
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