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ABSTRACT: 

 

Den sedermera helgonförklarade Bernardinus av Siena kom att bli en av 1400-talets stora 

folkpredikanter och spred under decennier av idogt predikande runtom i Italien den religiösa 

strömningen observansens läror. Ett av franciskanmunkens främsta verktyg för att nå ut med sitt 

budskap, som syftade till en återgång till kristendomens ursprungliga läror, var att använda sig av en 

målning med bokstäverna YHS, vilket är en tidigkristen förkortning för Jesu namn på grekiska. I slutet 

av massammankomsterna lyftes konstföremålet upp av predikanten och vördades intensivt av de 

extatiska åhörarna/betraktarna. I uppsatsen undersöks motiven bakom Bernardinus skapande, bruk och 

spridning av tavlan med YHS-symbolen samt hur predikopublikens reaktioner på den kan förstås. De 

teoretiska perspektiv som används är teorierna om den visuella kulturen som skapare av inre bilder, den 

tidigmoderna substitutionen samt textens funktion som verktyg för spridning av visuell information 

innan tryckpressens genombrott. Semiotiken och den semiotiska antropologin är de metodologiska 

hjälpmedlen i analysen. Undersökningen visar på att Bernardinus huvudsakliga syfte med användandet 

av tavlan med Jesusmonogrammet var att väcka affekt hos åhörarna/betraktarna. Genom det ville han 

sedan bilda predikopubliken, men även mäkla fred i de våldsdrabbade italienska renässansstäderna. 

Därför var en relativt lättolkad symbol för frälsarens namn ett användbart medel för att nå fram till de 

troendes inre. Det okomplicerade uttrycket underlättade också spridningen och innebar att Bernardinus 

inte riskerade större förvanskningar av sitt budskap. Vad gäller predikopublikens starka respons på 

exponeringen inför målningen kan den förstås utifrån tavlans roll som både representant för Jesus och 

levandegörare av det transcendenta. På så sätt kan det argumenteras för att åhörarna/betraktarna på 

Bernardinus av Sienas predikningar ansåg sig komma i direkt kontakt med en gudom. Samtidigt var 

relationen mellan predikanten och hans åhörare inte okomplicerad, utan byggde på ständiga 

omförhandlingar där intentionen inte alltid korrelerade med utfallet. 

 

Nyckelord: Bernardinus av Siena, YHS-symbolen, Jesusmonogram, 1400-tal, observansen, predikan, 

semiotik, semiotisk antropologi, substitution, visuell kultur som skapare av inre bilder. 
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INLEDNING 

 

 

When the sermon came to an end, from the platform brother Bernardino showed the panel on which 

the Name of Jesus was written. And it was estimated that there were thirty thousand people gathered 

there in front of the Palazzo dei Signori of Siena. And when he showed this panel, the entire populace 

cried aloud: ’Jesus! Jesus! Jesus!’ The one who had been possessed by the devil and who had for 

fourteen years been with the malign spirit upon her, when the panel was held up she, being present 

at the sermon, was instantly liberated. And immediately everyone set off on a procession around the 

city.1 

 

Året är 1425 och en krönikör beskriver det omvälvande religiösa spektakel som ägde rum 

på Piazza del Campo, det stora torget i renässansmetropolen Sienas hjärta (bild 1). Mannen som 

hade orkestrerat massmötet var Bernardinus av Siena, en bräcklig och tandlös franciskanmunk 

med en osviklig förmåga att hålla åhörarskarorna i ett järngrepp.2 Denne sedermera 

helgonförklarade folkpredikant ingick i observansen, en rörelse som under slutet av 1300- och 

hela 1400-talet verkade för en radikal omdaning av kyrkan. Denna progressiva, eller om man 

så vill reaktionära, kraft förespråkade en närmare kontakt med folket samt en återgång till 

kristendomens rötter.3 I den visuella kulturen såg observanterna ett kraftfullt verktyg för att 

utbilda och väcka religiös affekt.4 

Bernardinus kom att med sina känslofyllda predikningar runtom i Italien vinna stora 

mängder anhängare i de breda folklagren, men väckte även kontrovers och anklagades för 

kätteri av motståndare inom kyrkan.5 Många av hans religiösa sammankomster nådde klimax 

med den omstridda vördnaden av tavlan med YHS-monogrammet (bild 2), en förkortning för 

Jesus på grekiska.6 Bildmotivet hade existerat sedan tidigkristen tid, men modifierades och 

populariserades av predikanten som bland annat adderade stiliserade solstrålar runt 

bokstäverna. Symbolen kom att inom kort pryda italienska kyrkor (bild 3), palats och 

stadsportar och bars på medaljonger som en lyckoamulett.7 Den blev dessutom ett av 

 
1 Okänd författare, Siena 1425, publicerat i Prediche volgari: Predicazione del 1425 in Siena, Ciro Cannarozzi (red), 
Rinaldi, Florens 1958, s. 184. En engelsk översättning av utdraget återfinns i Lina Bolzoni, The Web of Images: 
Vernacular Preaching from Its Origins to Saint Bernardino da Siena, Ashgate Publishing, Aldershot 2003, s. 172. 
2 Cynthia L. Polecritti, Preaching Peace in Renaissance Italy: Bernardino of Siena & His Audience, Catholic 
University of America Press, Washington, D.C. 2000, s. 9–16. 
3 James Mixson, ”Introduction”, A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, James 
D. Mixson & Bert Roest (red), Brill, Leiden 2015, s. 1–5. 
4 Pietro Delcorno, ”’Quomodo discet sine docente?’ – Observant Efforts towards Education and Pastoral Care”, 
A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, James D. Mixson & Bert Roest (red), Brill, 
Leiden 2015, s. 166–74. 
5 Carolyn Muessig, ”Bernardino da Siena and Observant Preaching as a Vehicle for Religious Transformation”, A 
Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, James D. Mixson & Bert Roest (red), Brill, 
Leiden 2015, s. 185–95. 
6 Jennifer Speake, The Dent Dictionary of Symbols in Christian Art, J M Dent, London 1994, s. 75. 
7 Daniel Arasse, ”Entre dévotion et hérésie: La tablette de saint Bernardin ou le secret d'un prédicateur”, RES: 
Anthropology and Aesthetics, nr 28, 1995, s. 120–26. 
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Bernardinus attribut i de många avbildningarna av honom (bild 4), i något som kan beskrivas 

som en accelererande personkult efter hans död 1444.8 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka motiven bakom Bernardinus skapande, bruk och 

spridning av tavlan med YHS-symbolen samt hur predikopublikens reaktioner på den kan 

förstås. I förlängningen finns också förhoppningen att kunna bidra till en nyansering av bilden 

av den italienska renässansens 1400-tal. I den traditionella historieskrivningen har seklet 

kommit att förknippas med humanismens genombrott, en period då konsten pånyttföddes och 

konstnärer fick en tilltagande medvetenhet om sin egen tids modernitet.9 Något som däremot 

skulle kunna uppmärksammas mer är de dynamiska förändringsprocesser som ägde rum inifrån 

kyrkan själv och hur dessa påverkade bildkulturen.10 Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

- Varför skapades tavlan med Jesusmonogrammet? När och hur skedde detta? 

- Vilken funktion fyllde tavlan under Bernardinus predikningar?  

- Hur kan åhörarnas/betraktarnas starka reaktioner på exponeringen inför tavlan förstås? 

- Vilka anledningar kan det finnas till att Jesussymbolen fick en sådan spridning under 

Bernardinus levnad?  

 

Teori och metod 

 

Denna uppsats utgår från tre teoretisk perspektiv: den visuella kulturens roll som skapare av 

inre religiösa bilder och ett religiöst jag, substitutionen samt den medeltida och tidigmoderna 

synen på text som förmedlare av visuellt budskap. I analysen kommer Peirces semiotiska 

bildanalys att agera som verktyg för att tolka YHS-monogrammet, medan semiotisk antropologi 

blir det metodologiska hjälpmedlet för att på djupare plan förstå interaktionen mellan predikant, 

tavla och åhörare/betraktare under Bernardinus predikningar. 

 

Visuell kultur som skapare av inre bilder 

Ända sedan tidigkristen tid har denna idétradition, det så kallade per visibilia ad invisibilia, 

varit central i kristenhetens syn på religiösa bilder och deras inverkan på betraktaren. Senantika 

och medeltida kyrkofäder som Augustinus, Bernhard av Clairvaux och Thomas av Aquino har 

alla skrivit om den visuella kulturens roll för skapandet av inre religiösa syner och formandet 

 
8 Machtelt Israëls, ”Absence and Resemblance: Early Images of Bernardino da Siena and the Issue of Portraiture 
(With a New Proposal for Sassetta)”, I Tatti Studies in the Italian Renaissance, volym 11, 2007, s. 79–106. 
9 Gabriella Zarri, ”Ecclesiastical Institutions and Religious Life in the Observant Century”, A Companion to 
Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, James D. Mixson & Bert Roest (red), Brill, Leiden 2015, s. 
24. 
10 Mixson 2015, s. 1–15. 
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av ett religiöst jag. Detta förhållningssätt till andligt kodat bildbruk levde i högsta grad kvar 

under tidigmodern tid, enligt Krüger.11  

Målningar, och andra former av visuella representationer av bibelns berättelser och 

centrala gestalter, kan i sammanhanget ses som materiella instrument som genererade 

transmateriella uppenbarelser hos den troende.12 De agerade som vägledare till uttolkning och 

försatte betraktaren i ett meditativt tillstånd som kallades phantasmata, där denne blev till en 

aktiv aktör som placerades i de dramatiska händelsernas centrum.13 Exempelvis skrev Leon 

Battista Alberti 1435 i sitt traktat Om målarkonsten om målarkonstens överlägsna förmåga att 

visualisera gudar och heliga personer samt fylla betraktarens själ med religiös affekt.14 

Detta synsätt på sambandet mellan visuell kultur, religiöst budskap och andlig passion 

som rådde under Bernardinus levnad är en studiens ingångar till förståelse för strategierna 

bakom bruket av YHS-tavlan och reaktionerna den väckte hos åhörarna/betraktarna. 

 

Substitution 

Ett sätt att söka förstå den tidigmoderna synen på konstföremål är teorin om substitution. Enligt 

detta perspektiv fäste renässansbetraktaren inte vikt vid en religiös artefakts tillkomstkontext 

och upphovsman, utan placerade dess tillblivelse utanför tid och rum. Objektet, vare sig det 

rörde sig om exempelvis en målning eller byggnad, sågs i stället som del i en kedja av 

avbildningar som sträckte sig hela vägen tillbaka till en sakral urbild eller till och med gudomen 

själv. Spår av daterbar skapandeprocess ansågs vara oviktiga tillfälligheter och tillskrevs inte 

avgörande agens i slutresultatet –15 här var tidsöverskridande form och struktur det centrala, till 

skillnad från materialet som var utbytbart.16 Tack vare denna temporala flexibilitet, som Nagel 

och Wood kallar avsaknaden av fast förankring i tid och rum, var konstartefakter utmärkta 

verktyg för myter och ritualer där nutid mötte det förflutna.17 

Detta förhållningssätt till konstföremål är kopplat till en förmodern syn på tid som icke-

linjär och snarare en väv av asymmetriska samband mellan människor och händelser.18 Även 

om en kronologisk syn på tid också existerade under tidigmodern tid,19 så tycks den initialt inte 

ha varit förhärskande inom konstens område. 1400-talet var förvisso det sekel då en 

förskjutning mot ett fokus på konstnären som subjekt och ett verks egenvärde som unikt objekt 

tog fart, men denna övergångsfas var utdragen och under ett drygt århundrade, fram till 

 
11 Klaus Krüger, ”Authenticity and Fiction: On the Pictorial Construction of Inner Presence in Early Modern Italy”, 
Image and Imagination of the Religious Self in Late Medieval and Early Modern Europe, Reindert Falkenburg, 
Walter S. Melion och Todd M. Richardson (red), Brepols, Turnhout 2007, s. 37–40. 
12 Krüger 2007, s. 42. 
13 Walter S. Melion, ”Introduction”, Image and Imagination of the Religious Self in Late Medieval and Early 
Modern Europe, Reindert Falkenburg, Walter S. Melion och Todd M. Richardson (red), Brepols, Turnhout 2007, 
s. 2. 
14 Krüger 2007, s. 59. 
15 Alexander Nagel & Christopher S. Wood, Anachronic Renaissance, Zone Books, New York 2010, s. 29. 
16 Nagel & Wood 2010, s. 8. 
17 Nagel & Wood 2010, s. 12. 
18 Nagel & Wood 2010, s. 9. 
19 Nagel & Wood 2010, s. 31.  
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åtminstone 1500-talets början, låg konsten i ett spänningsfält mellan de två 

förståelsemodellerna,20 i en så kallad dubbel historicitet. Paradoxalt nog innebar detta att en 

dåtida betraktare var, på en och samma gång, medveten om en artefakts nyliga tillkomst, 

samtidigt som objektet vördades som om det härrörde från ett mytiskt kristet förflutet.21  

I denna uppsats görs antagandet att substitutionsteorin kan appliceras på målningen med 

YHS-symbolen, som enligt detta synsätt kan sägas röra sig mellan det upphöjda koncept det 

representerar och reproducerar, Jesu namn och i förlängningen Jesus själv, och dess 

objektsmässighet som samtida religiöst bruksföremål. 

 

Texten som förmedlare av visuell information 

Bernardinus systematiserade bruk och vida spridning av YHS-monogrammet, i grunden 

alfabetiskt kodad information i stället för en visuell representation med anspråk på 

utseendemässig likhet, läses i uppsatsen utifrån Mario Carpos teorier om det historiska 

förhållandet mellan text och bild. I Architecture in the Age of Printing: Orality, Writing, 

Typography, and Printed Images in the History of Architectural Theory fokuserar den italienske 

arkitekturhistorikern primärt på arkitekturen och hur kunskapsöverföringen över tid och rum 

har sett ut inom detta fält,22 medan denna studie väljer att tolka och använda Carpos 

tankeschema i en bredare bemärkelse som också kan innefatta religiösa budskap som 

Bernardinus Jesussymbol. 

Redan under antiken rådde konsensus inom lärda kretsar om textens suveränitet över 

bilden vad gäller förmedlingen av visuell information. Exempelvis fanns det hos den romerske 

arkitekten Vitruvius, under sista århundradet före vår tideräkning, en medvetenhet om riskerna 

med att addera bilder till arkitekturbeskrivningar, på grund av det omöjliga i att sedan 

reproducera dessa sanningsenligt.23 Under medeltiden levde detta synsätt vidare – rikt 

dekorerade böcker sågs som unika konstnärliga objekt och den muntliga traditionen var fortsatt 

stark.24 Bilder ansågs inte pålitliga när en texts upplaga var stor och mottagaren inte tydligt 

definierad.25 Parallellt med det hade ekfras, konsten att beskriva visuella intryck med ord, en 

stark ställning inom vetenskapen.26 Först i och med uppfinnandet av tryckpressens kring mitten 

av 1400-talet kunde visuell återgivning masspridas och gradvis få den tyngd som det skrivna 

ordet hade haft i århundraden. Alfabetet, världens första teknologiska medieform, hade haft 

sina begränsningar och premierat det universella i beskrivningar av arkitektur. Det fick nu ge 

vika för det individuella och unika som lättare kunde förklaras i tryckt bildform.27 

 

 
20 Nagel & Wood 2010, s. 16. 
21 Nagel & Wood 2010, s. 29. 
22 Mario Carpo, Architecture in the Age of Printing: Orality, Writing, Typography, and Printed Images in the History 
of Architectural Theory, MIT Press, Cambridge & London 2001, viii. 
23 Carpo 2001, s. 16–19. 
24 Carpo 2001, s. 23. 
25 Carpo 2001, s. 29. 
26 Carpo 2001, s 34. 
27 Carpo 2001, s. 42–45. 
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Semiotik – Peirces modeller för tolkning av tecken 

Semiotiken fick sin moderna utformning, på två olika håll, av Charles Sanders Peirce och 

Ferdinand de Saussure under decennierna kring sekelskiftet 1900. Detta vetenskapliga område 

har från första början haft täta band till lingvistiken och sedermera strukturalismen, som under 

1960- och 70-talet började applicera språkvetenskapliga förklaringsmodeller på bredare 

samhälleliga fenomen. Kärnan i semiotiken är synen på tecken, exempelvis ord, bilder, objekt 

och ljud, som representanter för djupare mening – ett meningsskapande som dock sker först i 

mötet med en uttolkare i en specifik kontext.28 I denna uppsats kommer fokus ligga på Peirces 

semiotiska skola, av kontinuitetsskäl eftersom Richard J. Parmentiers semiotiska antropologi 

främst har inspirerats av den amerikanske filosofen.29 (Mer om detta i avsnittet om semiotisk 

antropologi.) 

Peirces mest grundläggande teckenmodell är tredelad: representamen är den form som 

tecknet tar sig uttryck i, medan interpretanten är de associationer som representamen väcker 

hos uttolkaren och objektet det faktiska ting som representeras. Interaktion mellan dessa delar 

av ett tecken kallas för semiosis.30 Ett exempel på hur Peirces teckenlära kan användas i 

praktiken är de tretton bokstäver som bildar namnet Albrecht Dürer. Dessa är representamen, 

medan konceptet som uppstår i uttolkarens sinne, konstnären Albrecht Dürer, är interpretanten. 

Slutligen är den verklige Albrecht Dürer objektet i detta fall. Därefter kan en, hypotetiskt sett, 

obegränsad kedja av associationer av interpretanten fortlöpa, i en oändlig semiosis,31 där 

Albrecht Dürer förknippas med renässansen, som i sin tur koppas ihop med antikens formspråk 

och så vidare. 

Indelningen av tecken i de tre kategorierna symbol, ikon och index är ytterligare ett av 

Peirces stora bidrag till semiotiken. Symboler är tecken som uttolkas enligt konvention och 

saknar direkt likhet med det koncept som representeras – trafikljus och alfabetet hör till detta 

fack. Ikoner, å andra sidan, liknar det de betecknar. Här återfinns till exempel figurativa 

målningar och kartor, medan index har en direkt koppling till konceptet, såsom rök som är ett 

indexikalt tecken på eld.32  

 

Semiotisk antropologi 

I mitten av 1970-talet myntade den vid University of Chicago verksamme antropologen Milton 

Singer begreppet semiotisk antropologi. Med detta idékoncept ville han beskriva relationen 

mellan samhällsinstitutioner, sociala grupper och beteendemässiga normer å ena sidan, och å 

andra sidan betydelseskapande och -bärande strukturer som språket. Singer utvecklade en teori 

om hur teckensystem är kopplade till mening, men samtidigt också specifika objekt och bruket 

 
28 Daniel Chandler, Semiotics: The Basics, Routledge, New York 2007, s. 2–13. 
29 Robert Boroch, ”Rethinking Milton Singer’s Semiotic Anthropology: A Reconnaissance”, Semiotica, volym 2018, 
nr 224, 2018, s. 215. 
30 Chandler 2007, s. 29–30. 
31 Chandler 2007, s. 31. 
32 Chandler 2007, s. 36–37. 
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av dessa:33 ”the analysis of meaning cannot take place without study of linguistic form, but 

’meaning’ can never be read from discourse apart from both the historical/cultural matrices and 

apart from the specific realtime contexts of utterance or the entextualization process”.34 

Peirces tidigare nämnda inflytande på den semiotiska antropologin består i den oändliga 

semiosis som öppnar upp för en lång rad av associationer och tolkningar. Detta synsätt på 

semiosis, där socialt handlande är dynamiskt och mångbottnat, lämpade sig enligt Singer 

särdeles väl i det etnografiska sammanhanget. Viktigt att notera är dock att Peirce själv aldrig 

fördjupade sig i frågan om kulturella koder som relativa system av interpretanter.35 

En av Singers efterföljare, som har fortsatt utveckla den semiotiska antropologin under 

de senaste decennierna, är Richard J. Parmentier. I ”Representing Transcendence: The Semiosis 

of Real Presence” skriver han tillsammans med Massimo Leone om förtingligandet av det 

transcendenta.36 Författarna menar här att religiöst laddade föremål rör sig i ett gränsland mellan 

fysisk representation av det gudomliga (standing in place of) och ett levandegörande av det 

ogripbara (making present again), i något som de kallar för en representationsparadox. Dessa 

materiella former av tecken ses i sammanhanget som semiotiska medlare mellan de två 

världarna. Samtidigt befinner sig objekten även i ett reglerande system av representation och 

kan i vissa fall kommunicera med uttolkaren på ett metasemiotisk plan, vilket innebär en 

explicit uttryckt medvetenhet i representamen om det omöjliga i att representera en gudom.37  

I uppsatsen görs antagandet att en läsning av Bernardinus tavla med Jesussymbolen 

utifrån Leones och Parmentiers teckenmodell kan vara fruktbar för att förstå dess starka 

ideologiska laddning. 

 

Material 

 

Tavlan med YHS-monogrammet är studiens huvudsakliga analysmaterial vad gäller visuella 

källor. Det är generellt sett inte något specifikt exemplar av den som står i fokus, utan det 

reproducerade bildmotivet och dess användningsområde. I den semiotiska bildanalysen finns 

det dock en poäng med att rikta uppmärksamheten mot en enskild tavla, inte minst av 

utrymmesskäl och eftersom en undersökning av en eventuellt marginellt förändrad ikonografi 

inte är uppsatsens huvudinriktning. Det är därför en av de äldsta bevarade tavlorna med 

Jesussymbolen, som donerades av Bernardinus till San Francesco-kyrkan i Prato 1424,38 (bild 

2) som närstuderas i den delen av analysen. Tavlan mäter 91 x 74 cm, är i tempera på pannå 

 
33 Richard J. Parmentier, ”The Pragmatic Semiotics of Cultures”, Semiotica, volym 1997, nr 116, 1997, s. 14. 
34 Parmentier 1997, s. 17. 
35 Parmentier 1997, s. 8. 
36 Massimo Leone & Richard J. Parmentier, ”Representing Transcendence: The Semiosis of Real Presence”, Signs 
and Society, volym 2, nr S1, 2014, s. 1–23. 
37 Leone & Parmentier 2014, s. 1–7. 
38 San Francesco Prato, https://www.sanfrancescoprato.it/spazi-architettonici/la-chiesa-di-san-francesco/ 
(2019-11-24).  
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och finns än i dag kvar i samma kyrka.39 I uppsatsarbetet är det en digital fotoreproduktion av 

målningen med möjlighet till detaljstudier med hjälp av inzoomning som undersöks. 

Andra källor som analyseras är utdrag ur Bernardinus predikningar och teologiska skrifter 

samt samtida skriftställares nedteckningar av de religiösa massammankomsterna.40 Noterbart 

är att de flesta återgivningarna som modern forskning hänvisar till skrevs ner under en period 

på några år runt mitten av 1420-talet,41 medan franciskanmunkens predikokarriär sträckte sig 

över flera decennier.42 Språkmässiga begränsningar utgör dessvärre ett hinder vad gäller 

primärkällorna – modernare versioner av längre källtexter från 1400-talet finns på italienska, 

men inte i översättning till exempelvis engelska.43 I andra fall är texterna på latin, som S. 

Bernardini senensis ord. seraphici minorum vit från 1450 av Bernardinus nära medarbetare 

Giovanni da Capistrano.44 De översättningar av primärkällorna som väl finns tillgängliga i 

sekundärlitteraturen bedöms dock ändå vara tillräckligt många och varierade för att utgöra en 

solid och någorlunda representativ kunskapsbas för analysen. 

 

Tidigare forskning 

 

Vetenskapliga undersökningar som primärt riktar in sig på den visuella kulturen under 

observansen, vilket innefattar Bernardinus och hans tavla med YHS-monogrammet, är relativt 

få, menar både Mixson45 och Muessig.46 Undantag finns dock. Ett av dem är Nirit Ben-Aryeh 

Debbys ”The Preacher as Goldsmith: The Italian Preacher’s Use of the Visual Arts” i Preacher, 

Sermon and Audience in the Middle Ages där den israeliska konstvetaren bland annat skriver 

om Bernardinus syn på konsten som verktyg för att nå ut med ett religiöst budskap.47 Ett annat 

undantag är den franske konsthistorikern Daniel Arasses artikel ”Entre dévotion et hérésie: La 

tablette de saint Bernardin ou le secret d'un prédicateur” som fördjupar sig i YHS-tavlans 

uppkomst och bruk.48 I ”Absence and Resemblance: Early Images of Bernardino da Siena and 

 
39 Beweb, 
https://www.beweb.chiesacattolica.it/heritage/work/387000/Bottega+toscana+sec.+XV%2C+Tavola+con+simb
olo+bernardiniano (2019-12-09). 
40 Många av referaten, de så kallade reportationes, skrevs ned av lekmän på uppmuntran av Bernardinus själv 
som menade att metoden hjälpte att memorera predikningarnas budskap. Shunji Oguro, ”From Ears to Hand, 
from Hand to Heart: Writing and Internalizing Preaching in Fifteenth-Century Florence”, From Words to Deeds: 
The Effectiveness of Preaching in the Late Middle Ages, Maria Giuseppina Muzzarelli (red), Brepols, Turnhout 
2014, s. 49–50. 
41 Detta exemplifieras väl av översikterna i Muessig 2015, s. 186 och Bolzoni 2003, s. 184. 
42 Polecritti 2000, s. 7–8. 
43 Bland annat Prediche volgari: Sul campo di Siena 1427, Carlo Delcorno (red), Rusconi, Milano 1989. 
44 Giovanni da Capistrano, ”S. Bernardini senensis ord. seraphici minorum vit”, J. de la Haye (red), Bernardini 
Senensis opera omnia editio novissima Lug dunensi postrema emendatior et nitidior, Venedig 1745. 
45 Mixson 2015, s. 20. 
46 Carolyn Muessig, ” Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages: An Introduction”, Preacher, Sermon 
and Audience in the Middle Ages, Carolyn Muessig (red), Brill, Leiden, Bristol & Köln 2002, s. 5–6. 
47 Nirit Ben-Aryeh Debby, ”The Preacher as Goldsmith: The Italian Preacher’s Use of the Visual Arts”, Preacher, 
Sermon and Audience in the Middle Ages, Carolyn A. Muessig (red), Brill, Leiden, Bristol & Köln 2002, s. 127–54. 
48 Arasse 1995, s. 118–39. 
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the Issue of Portraiture (With a New Proposal for Sassetta)” fokuserar Machtelt Israëls på 

Bernardinus-ikonografin och argumenterar för att franciskanmunken var det första katolska 

helgonet som avbildades på ett naturalistiskt och konsekvent likartat sätt.49 

Av förståeliga skäl har det skrivits mer om Bernardinus och de andliga strömningar som 

han var en del av inom religionshistorisk forskning. Bland annat tar A Companion to Observant 

Reform in the Late Middle Ages and Beyond, som har sammanställts av ovan nämnde James D. 

Mixson och Bert Roest,50 From Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late 

Middle Ages, med Maria Giuseppina Muzzarelli som redaktör,51 och The Web of Images: 

Vernacular Preaching from its Origins to Saint Bernardino da Siena av Lina Bolzoni i flera 

kapitel upp den karismatiske folkpredikanten och hans predikometoder.52 Översiktsverk med 

större enskilt fokus på Bernardinus och franciskanordens medeltida och tidigmoderna historia 

har också bidragit med ny kunskap i ämnet: The World of San Bernardino av Iris Origo,53 

Cynthia L. Polecrittis Preaching Peace in Renaissance Italy: Bernardino of Siena & His 

Audience54 och A History of the Franciscan Order: From its Origins to the Year 1517 av John 

Moorman55 är tre av dem. I alla dessa verk omnämns YHS-tavlan, men som del i ett större 

biografiskt och teologiskt sammanhang.  

Enciclopedia Bernardiniana. Vol. IV: Biografia, en monografi över Bernardinus som har 

sammanställts av Silvio Aloisi, skulle med största sannolikhet kunnat bidra med för uppsatsen 

värdefull kunskap, men finns enbart utgiven på italienska.56 Det gäller dessvärre även en rad 

andra, framförallt äldre, italienska bidrag till forskningen om Bernardinus, och därmed också 

sannolikt YHS-monogrammet. 

 

Disposition 

 

Uppsatsens undersökande del består av två övergripande kapitel. Det första är ett 

bakgrundsavsnitt som, i tur och ordning, introducerar och beskriver den tidigmoderna 

observansen, franciskanorden och mendikantordnarna samt Bernardinus av Siena. Därefter 

avslutas kapitlet med en historisk översikt över Jesusmonogrammet och andra kristna symboler.  

I kapitel två görs en semiotisk analys av YHS-monogrammet utifrån några av Peirces 

nyckelbegrepp, följt av en undersökning med hjälp av metodologiska begrepp hämtade från den 

semiotiska antropologin. I båda analyserna samspelar metoderna i hög utsträckning med 

 
49 Israëls 2007, s. 77–114. 
50 James D. Mixson & Bert Roest (red), A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, 
Brill, Leiden 2015. 
51 Maria Giuseppina Muzzarelli (red), From Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late Middle 
Ages, Brepols, Turnhout 2014.  
52 Bolzoni 2003. 
53 Iris Origo, The World of San Bernardino, Harcourt, Brace & World, London 1963. 
54 Polecritti 2000. 
55 John Moorman, A History of the Franciscan Order: From its Origins to the Year 1517, Oxford University Press, 
London 1968. 
56 Silvio Aloisi, Enciclopedia Bernardiniana. Vol. IV: Biografia, Centro delle Attività Bernardiniane, L'Aquila 1985. 
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översättningar av utdrag från primärkällorna. Kapitlets sista del presenterar kompletterande 

tolkningsperspektiv på bruket av målningen med YHS-symbolen. En avslutande diskussion 

utgör sedan slutpunkten för uppsatsen. 
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KONTEXT OCH HISTORISK BAKGRUND 

 

 

Två definitionsmässiga frågor bör avhandlas innan kontexten och den historiska bakgrunden 

presenteras. Perioden som närstuderas i uppsatsen, 1400-talets första decennier, ligger i skarven 

mellan de två periodiseringsbegreppen senmedeltid och tidigmodern tid. Till detta kan även 

beteckningen renässansen, som är en del av den sistnämnda epoken, läggas till. Det har som 

följd att forskare som skriver om exakt samma tidsperiod väljer olika historiska etiketter som 

är laddade med skilda föreställningar.57 I detta forskningsarbete finns inte ambitionen att föra 

någon djupare diskussion kring ämnet, utan att uppmärksamma läsaren på medvetenheten om 

denna problematik. Ett av uppsatsens syften är dock att undersöka alternativa synsätt på det 

tidiga 1400-talets Italien och därför prefereras, när så behövs, begreppen tidigmodern tid och 

renässans i sammanhanget.  

Vad gäller förkortningen YHS förekommer även en annan variant av Jesusmonogrammet 

i sekundärlitteraturen, det mer spridda IHS. (Mer om det i avsnittet Dyrkan av frälsarens namn 

samt Jesusmonogram och andra kristna symboler.) För enhetlighetens skull är det det av 

Bernardinus föredragna YHS som används som paraplybegrepp i studien och avser då också 

IHS. 

 

Den tidigmoderna observansen 

 

Kring sekelskiftet 1400 hade de flesta ordnar inom den västliga kyrkan, på egen hand och 

oberoende av varandra, initierat förändringsprogram med syfte att hitta tillbaka till sina fromma 

rötter.58 Den etablerade kyrkan ansågs ha blivit alltför inbäddad i värdsliga maktstrukturer, 

något som blev tydligt under stridigheterna i samband med flytten av påvedömet från Rom till 

Frankrike och Avignon, och sedan tillbaka till Rom under några stormiga decennier på 1300-

talet. Avignonpåvedömet och den stora västliga schismen, då flera rivaliserande påvar gjorde 

anspråk på posten som Petrus efterträdare, satte djupa spår och fick många att ifrågasätta den 

samhällsbärande institutionens auktoritet. Först 1417 kunde en viss enighet nås med valet av 

Martin V till biskop av Rom, men osämjan fortgick i viss mån fram till mitten av seklet. 

Observansen som följde var med andra ord, till stor del, en konsekvens av denna inre 

turbulens.59  

Viljan att återskapa respektive kongregations förflutna, som i viss mån skilde sig åt, 

innebar att de med tiden gick åt delvis skilda håll vad gäller ideologi och praktik.60 En av de 

saker som ordnarna dock genomgående hade gemensamt var skapandet av en miljö som 

 
57 David Phillips, ”Comparative Historical Studies in Education: Problems of Periodisation Reconsidered”, British 
Journal of Educational Studies, volym 50, nr 3, 2002, s. 363–66. 
58 William Hood, Fra Angelico at San Marco, BCA, London, New York, Sydney & Toronto 1993, s. 15. 
59 Zarri 2015, s. 24–27. 
60 Begreppet observans syftar på att ordnarnas ursprungliga autenticitet bör observeras. Hood 1993, s. 15. 
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uppmuntrade till konstnärlighet. Det är i anslutning till observansen som en stor del av 1400-

talets religiösa konst och arkitektur i Florens uppstod, enligt Hood, med klosterkyrkan San 

Marco med Fra Angelicos fresker som det kanske mest kända exemplet.61 Andra prov på denna 

religiösa strömnings bruk av visuella medel, utöver Bernardinus tavla med YHS-

monogrammet, är motivet med smärtomannen, det vill säga den sårade och lidande Jesus, som 

utvecklades av Bernardinus av Feltre och Marco av Montegallos nykomponerade 

bildkomposition som sammanfattade Jesu liv. I Italien uppstod också miniatyrversioner av 

Jerusalem där de troende kunde vandra omkring i topografiska reproduktioner av den heliga 

staden, på platser hämtade ur passionsberättelserna.62 

Andra viktiga inslag i observansen var den religiösa bildningen, inte minst av barn som 

tidigt förväntades delta i det andliga livet. Källor från början av 1400-talet berättar bland annat 

om gråtande och flagellerande barn i offentliga processioner.63 Stora spektakel var 

överhuvudtaget, bortsett från predikningarna, bärande beståndsdelar i rörelsen. Bål där 

”fåfängligheter” såsom spelkort, tärningar, lyxiga klädesplagg och konstföremål brändes var 

stående inslag i bland annat Bernardinus repertoar. Utöver deras symbolvärde ansågs de också 

vara tacksamma metoder för inpräntandet av det antimateriella budskapet, på samma sätt som 

ovan nämnda visuella kommunikation hade en minnesfunktion.64  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att observansen nådde en mycket stor popularitet 

under slutet av 1300-talet och hela 1400-talet – inte enbart i Italien, utan även på många andra 

håll i Europa.65 Dess genomslag måste i hög utsträckning tillskrivas sammankomsternas 

affektskapande och folkliga karaktär. Predikningarna ägde ofta rum i det offentliga rummet, tog 

upp vardagliga spörsmål och situationer som gemene man kände igen sig i och var i många fall 

på folkspråken.66 

 

Franciskanorden och mendikantordnarna 

 

Franciskanorden, eller de mindre brödernas orden som är kongregationens ursprungliga namn, 

grundades av Franciskus av Assisi 1209. Denne son till en förmögen textilhandlare bestämde 

sig i unga år för att ta avstånd från praktiskt taget allt materiellt välstånd. Utan några andra 

ägodelar än sin kåpa och med hjälp av en ständigt växande skara lärjungar spred Franciskus sitt 

budskap, först i sin hemstad och därefter runtom i Italien. Predikanten och hans medhjälpare 

eftersträvade en tillvaro i enighet med det enkla liv som Jesus och hans apostlar hade levt och 

centrerade sin tro kring fattigdom, enkelhet och devotion.67 Vid Franciskus död 1226 hade 

orden dock expanderat till flera europeiska länder och fått en kvinnlig gren, Sankta Klaras 

 
61 Hood 1993, s. 15. 
62 Delcorno 2015, s. 168–72. 
63 Delcorno 2015, s. 166. 
64 Delcorno 2015, s. 167–68. 
65 Mixson 2015, s. 2–3. 
66 Muessig 2015, s. 185–92. 
67 Moorman 1968, s. 3–16. 
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orden, samt börjat röra sig bort från de mest radikala fromhetsidealen. Bara två år senare, 1228, 

kanoniserades Franciskus.  

Inom loppet av några år lättades ägandeförbudet upp för ordensbröderna och -systrarna 

genom påven Gregorius IX:s bulla som föreskrev en friare tolkning av det nyblivna helgonets 

testamente. Därmed inleddes en ny fas där franciskanorden än mer tydligt blev en del av den 

kyrkliga mittfåran. Påkostade byggnadsprojekt initierades och en mer studiecentrerad hållning 

intogs, på bekostnad av den ursprungliga predikoorienterade asketismen.68 Redan här inleddes 

en uppdelning i två fraktioner: en som sökte anpassning till den rådande ordningen inom 

kyrkans centralstyre, konventualismen, och en som lade tonvikt på Franciskus strikta lära, den 

tidiga observansen.69 Det är i den sistnämnda idétraditionen som franciskanmunken 

Bernardinus av Siena kom att verka två sekel senare. 

Franciskanorden var dock som tidigare konstaterat inte det enda kyrkliga samfundet som 

sökte nå ut till folket genom att förena en direkt kontakt med vanliga människor med fromma 

ideal. Flera andra mendikantordnar, eller tiggarordnar som de också kom att kallas, lockade till 

sig mängder av anhängare under den senare delen av medeltiden och den tidigmoderna 

perioden. En av dem var dominikanorden, som egentligen heter predikaorden. Den erkändes 

som ny kongregation 1216 och grundades av den spanske prästen Dominicus i samband med 

det bitvis våldsamma bekämpandet av kättare i södra Frankrike, albigenserna. Redan från första 

början fäste dominikanerna stor vikt vid kunskap och studier, vilket gjorde att de ofta 

rekryterade medlemmar ur de högre samhällsklasserna. Deras grund låg dock, likt 

franciskanernas, i religiös förkunnelse och ett beroende av allmosor för uppehället.70 Ytterligare 

ordnar som under denna dynamiska tid var delaktiga i försök till en långtgående omstöpning av 

kyrkan, och i förlängningen samhället i stort, var benediktinerna, augustinerna och 

karmeliterna.71   

 

Bernardinus av Siena 

 

Bernardino Albizzeschi, som senare kom att kallas Bernardinus av Siena, föddes 1380 i Massa 

Marittima i södra Toscana.72 Han växte upp i ett starkt religiöst hem och beskrivs av sina 

samtida levnadstecknare som ett asketiskt och rättrådigt barn – till skillnad från många andra 

helgon var hans andlighet inte resultatet av existentiella kriser och omvälvande insikter. Denna 

fasta tro, i kombination med en god familjebakgrund där bildning värdesattes, gjorde yrkesvalet 

enkelt för den unge Bernardinus. Efter en kortare tid som eremit äntrade han 1403 den 

franciskanska observansen, en av de då striktaste grenarna inom kyrkan, för att året därpå inleda 

banan som predikant, men utan att till en början nå några större framgångar.73 Först 1418 

 
68 Moorman 1968, s. 32–95. 
69 Moorman 1968, s. 441. 
70 Hood 1993, s. 18–20. 
71 Mixson 2015, s. 1–2. 
72 Origo 1963, s. 15. 
73 Polecritti 2000, s. 5–6. 
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bestämde sig Bernardinus för att helhjärtat satsa på en tillvaro som kringresande förkunnare av 

Guds ord.74 Det blev början på en framgångsrik period på tjugosex år med otaliga resor 

tvärsöver Italien. Ofta stannade han i åtskilliga veckor i en och samma stad och kunde då 

predika upp till femtio gånger sammanlagt, i många fall i flera dagar i sträck.75  

Bernardinus snabbt växande popularitet kring decennieskiftet 1420 sammanföll med 

implementeringen av ett nytt grepp som hade för avsikt att frammana häftigare känslor hos 

åhörarna: bruket av tavlan med YHS-symbolen. Detta var en idé som Bernardinus hade 

utvecklat i många år och som slutligen omsattes i praktiken 1417. Det stora och på avstånd väl 

synliga monogrammet med de tre bokstäverna visade sig väcka hänförelse och inkorporerades 

omgående i Bernardinus predikoprogram. Redan från första början rådde dock tvivel kring det 

lämpliga i dyrkandet av Jesu namn. Kritiken från konkurrerande krafter inom kyrkan blev ett 

återkommande inslag och resulterade i anklagelser för kätteri. Sammanlagt tre processer ägde 

rum, 1427, 1431 och 1438, men Bernardinus friades, vid två av tillfällena av självaste påven.76  

Vilka var då de övergripande faktorerna bakom Bernardinus succé? Hans genombrott 

ägde rum i efterdyningarna av de kyrkliga konflikterna i samband med den stora västliga 

schismen. Längtan efter en andlig pånyttfödelse och annorlunda predikoformer var som tidigare 

nämnt stor inom de breda folklagren, något som franciskanmunken och andra observanter 

visade sig kunna tillgodose. Samtidigt som Bernardinus erbjöd något nytt var han dock inte 

radikal eller apokalyptisk i sin världsbild – inga ansatser till en omstörtning av den rådande 

samhällsordningen gjordes. I stället koncentrerade han sig på moraliska frågor med tydlig 

koppling till vardagslivet och bekämpade sådant som ocker och lokala fejder. En del av 

framgångarna kan också tillskrivas predikantens lättsamma tilltal under massammankomsterna. 

Detta var en skicklig retoriker som kunde förena publikfriande framträdanden med ett i grunden 

reaktionärt kristet budskap.77 Den bitvis humoristiska teatraliteten till trots gjorde Bernardinus 

även mängder av hätska utfall mot kvinnor, homosexuella och judar.78 Han kan dessutom 

tillskrivas samma typ av vidskepelse som han själv så ihärdigt bekämpade.79 

Mot slutet av sitt liv fortsatte franciskanen predika frekvent och engagerade sig också i 

storpolitiska frågor såsom försöken till försoning mellan den östra och västliga kyrkan. 1444 

dog så Bernardinus i L’Aquila.80 Blott sex år senare helgonförklarades han efter en 

målmedveten kanoniseringskampanj av franciskanorden, i hög grad företrädd av Bernardinus 

nära medarbetare Giovanni da Capistrano, och staden Siena.81 Vid det laget hade minnet av den 

faktiske mannen flutit ihop med en långt framskriden mytbildning.82 

 
74 Redan 1401 hade dock Vincent Ferrer, en spansk dominikan som var sin tids mest kända folkpredikant, 
förutspått att en då okänd Bernardinus skulle komma att bli Italiens stora missionär. Origo 1963, s. 19–20. 
75 Moorman 1968, s. 457–58. 
76 Arasse 1995, s. 123–24.  
77 Bolzoni 2003, s. 120–22. 
78 Moorman 1968, s. 461–63. 
79 Origo 1963, s. 9. 
80 Moorman 1968, s. 465–66. 
81 Israëls 2007, s. 79–86. 
82 Polecritti 2000, s. 5. 
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Dyrkan av frälsarens namn samt Jesusmonogram och andra kristna symboler 

 

Vördnaden av Jesu namn har förekommit sedan tidigkristen tid. Namnet tros ha haft inneboende 

krafter som skyddar den som uttalar det mot ondska, något som evangelisten Markus skrev om 

i Nya testamentet.83 I en annan del av bibeln, Paulus Filipperbrev, återfinns också den tidigaste 

direkta uppmaningen till tillbedjan av frälsarens namn:84 

 

Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra 

namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla 

tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.85 

 

Utöver dessa två nyckelpersoner fäste även en rad andra kyrkofäder under kristendomens 

första sekel stor vikt vid dyrkan av Jesu namn. Av dem anses Ignatios av Antiokia, som levde 

under det första århundradet efter Kristus, ha varit den mest hängivna förespråkaren av 

sedvänjan – enligt legenden ska hans hjärta ha burit inskriptionen ”Jesus” i guld. Under 

medeltiden fördes idéarvet vidare av viktiga teologer som Bernhard av Clairvaux och Anselm 

av Canterbury samt franciskaner som ordensgrundaren själv, Franciskus av Assisi, och 

Antonius av Padua. På så sätt kan Bernardinus vördnad av YHS ses som del av en tvåhundraårig 

franciskansk tradition.86  

Monogrammet YHS, eller det mer korrekta och frekvent förekommande IHS, var från 

första början en av de vanligaste varianterna av förtingligandet av Jesu namn. Det placerades 

på den tidiga kristna kyrkans altare, religiösa klädesplagg, kärl och ornamentsföremål. 

Ursprunget till bokstavskombinationen är de tre första bokstäverna i namnet Jesus på grekiska, 

IHSOUS. Betydelsen förvanskades dock över tid och förkortningen kom att under den 

tidigmoderna eran ofta utläsas som bland annat ”Iesus hominum salvator” (Jesus, människornas 

frälsare), ”Iesus homo sanctus” (Jesus, den heliga människan) och ”In hoc signo (vinces)” (I 

detta tecken ska du segra).87 Varianten med Y i stället för I, som med andra ord bildade det i 

uppsatsen använda YHS, refererar till Yesha eller Yeshua som är den hebreiska varianten av 

Jesus.88 Bokstaven Y kan dock även vara en symbol för treenigheten.89 Bernardinus gjorde 

ytterligare en ändring när han latiniserade monogrammet: initialt var den rätta stavningen med 

C i stället för S.90  

Utöver förkortningarna för Jesu namn har kristendomen genom sin drygt tvåtusenåriga 

historia gjort bruk av en rad monogram för Kristus, så kallade kristogram. Två av de mest kända 

 
83 Servus Gieben, Christian Sacrament and Devotion, Brill, Leiden 1980, s. 18. 
84 Judith Anne Aveling, In nomine Iesu omne genu flectatur – The Late Medieval Mass and Office of the Holy Name 
of Jesus: Sources, Development and Practice, diss., Bangor University, 2015, s. 32. 
85 Aposteln Paulus, ”Filipperbrevet”, Bibeln, Libris, Örebro 2006, s. 1351. 
86 Aveling 2015, s. 39–47. 
87 Gieben 1980, s. 18. 
88 Frithiof Dahlby De heliga tecknens hemlighet – om symboler och attribut, Verbum, Stockholm 2002, s. 23. 
89 Dahlby 2002, s. 13. 
90 Dahlby 2002, s. 23. 
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och spridda är chi-ro som består av de grekiska bokstäverna X och P, det latinska alfabetets K 

och R, och alfa och omega som syftar på det grekiska alfabetets första och sista bokstav och 

därmed Kristus allomfattande makt. Andra tidiga symboler för Jesus Kristus är fisken och 

korset, där den sistnämnda bildrepresentationen intressant nog inte användes överhuvudtaget 

förrän på 400-talet. Fram till 600-talet var det dessutom brukligt att ersätta Jesus med ett lamm 

på korset, något som knyter an till frälsaren som offerlammet som dör för människornas 

synder.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Dahlby 2002, s. 19–58.  
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ANALYS 

 

 

En semiotisk analys av Bernardinus YHS-monogram 

 

Mot en mörkblå bakgrund strålar de guldfärgade och sirliga bokstäverna YHS (bild 2). De 

gotiska minusklerna är omslutna av en cirkel som i sin tur pryds av tolv stora och 144 mindre 

solstrålar, även de i guld, vilket får symbolen att likna en sol. De nedre delarna av bokstäverna 

är ornamenterade med lövklädda grenar (bild 5). Överdelen av bokstaven H bildar ett latinskt 

kors med den korsfäste Jesus (bild 6). 

En gyllene ram omgärdar symbolen och på den står att läsa: ”In nomine Iesu omne genu 

flectatur celestium terrestrium et infernorum” (”Alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, 

på jorden och under jorden”). 

 

Färg, former och motiv 

Det är en, vid en första anblick, relativt lättolkad samling tecken som presenteras för uttydaren. 

En sådan rättfram komposition tycks rimlig med tanke på den direkta effekt som eftersträvades 

i den känslobaserade predikokontexten. Tavlan med YHS-symbolen visades trots allt upp i 

slutet av massammankomsterna, som ett slags klimax efter att Bernardinus hade stegrat 

förväntningarna enligt en noga kalkylerad dramaturgisk modell.92 Därmed behövde dess uttryck 

vara lättfattligt och primärt tala till emotioner och inte intellekt. (Senare i analysdelen kommer 

dock även andra, mindre affektbaserade, aspekter av tavlans bruk att presenteras.) 

Bokstäverna, solstrålarna, cirkeln och ramen i guld är starka kommunikativa verktyg. 

Färgens interpretanter är bland annat rikedom och överdåd, i en potentiellt oändlig semiosis 

med i sammanhanget positivt laddade associationer. Detta bländande med hjälp av maktens 

gyllene färg innebar en svår balansgång för Bernardinus. Risken för dyrkan av utanpåverket i 

stället för de inre värden som tavlan representerade fanns ständigt, vilket franciskanmunken var 

väl medveten om:93 

 

… [one should not adore] the colours, neither of gold nor silver, but the substance of that Name – 

Jesus – God and man; not gold, nor letters, nor silver, nor blue, nor rays, nor panel for their own 

substance and quality, but the substance that lay beneath those letters.94 

 

Bernardinus var dock inte heller sen att utnyttja potentialen i färgen. Bland annat hade 

han för vana att placera tavlan med Jesu namn i solen, så att guldet glimrade på ett sätt som 

 
92 Letizia Pellegrini, ”Faire en disant: Aspects performatifs de la prédication à l’automne du Moyes Âge”, From 
Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late Middle Ages, Maria Giuseppina Muzzarelli (red), 
Brepols, Turnhout 2014, s. 35–37. 
93 Bolzoni 2003, s. 175.  
94 Bernardinus av Siena, Florens 1424, publicerat i Prediche volgari: Firenze 1424, Ciro Cannarozzi (red), Pacinotti, 
Pistoia 1934, s. 147. En engelsk översättning av utdraget återfinns i Bolzoni 2003, s. 175. 
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närmast för tankarna till den hedniska vördnaden av solen. Hela praktiken låg med andra ord 

ständigt farligt nära en avgudadyrkan som var ivrigt bekämpad av kyrkan och belagd med 

dödsstraff.95 

Även den blå färgen var under 1400-talet förknippad med lyx – efter guld och silver var 

pigmentet ultramarin den dyraste färgen, men det fanns också billigare substitut. Ofta 

reserverades den till Jesus och Jungfru Marias plagg eller andra centrala objekt i den tidiga 

renässansens konstverk.96 Valen av färg i tavlan med YHS-symbolen, representamen, resulterar 

därför tydligt i interpretanterna makt och andlig upphöjdhet.97 

Vidare är solen och dess strålar en viktig del av målningen. Den bidrar med dynamik i en 

annars statisk bildkonstruktion som har skriften som bärande element. Solstrålarna kan i denna 

kontext förknippas med bländande gudom, en transcendent kraft vars figurativa uppenbarelse 

lyser starkt.98 Motivet har långa anor och kan kopplas till traditionen att avbilda gudar med 

glorior, mandorlor och aureolor. Under antiken framställdes exempelvis Mithras, Apollon och 

Helios med ljus omkring sig, något som sedan approprierades av värdsliga makthavare som de 

romerska kejsarna. Inom kristendomen förekommer den allomfattande aureolan, som 

solstrålarna kring Jesu namn måste räknas som, uteslutande i avbildningar av Jesus och Jungfru 

Maria.99 Andra interpretanter för solen, i en likaledes oändlig semiosis, är bland annat värme 

och därmed inkludering i den kristna gemenskapen samt gudomlig upplysning om den rätta 

vägen i tillvaron.  

Antalet solstrålar i Bernardinus tavla, tolv och 144, är ingen tillfällighet. Det syftar till de 

tolv apostlarna och de tolv satserna i trosbekännelsen samt de 144 000 utvalda själar som 

kommer till himlen i den yttersta tiden. Här laddar predikanten helt enkelt symbolen med 

teologisk kunskap, ett resonemang som utvecklades vid en sammankomst 1424:100 

 

And the second splendour is the powerful number that means one hundred and forty-four thousand 

of the designated ones. There are three mysterious numbers, and this morning you will learn the 

spiritual abacus of this number ’one hundred and forty-four thousand’, through which I will clearly 

explain the name of Jesus.101  

 

 
95 Bolzoni 2003, s. 170–75. 
96 Michael Baxandall, Painting & Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford University Press, Oxford 1988, s. 
11. 
97 Enligt predikanten själv stod den blå färgen för tron som var en förutsättning för härligheten. Origo 1963, s. 
118. 
98 Detta stämmer väl överens med Bernardinus egen beskrivning av solens roll i kompositionen: ”This name, 
glorious above all others, must be set in the most glorious place in the world, namely the sun”. Bernardinus av 
Siena, Florens 1424, publicerat i Cannarozzi (red) 1934, s. 224. En engelsk översättning av utdraget återfinns i 
Origo 1963, s. 118. 
99 James Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, Westview Press, Boulder 2008, s. 148–49. 
100 Bolzoni 2003, s. 173. 
101 Bernardinus av Siena, Florens 1424, publicerat i Cannarozzi (red) 1934, s. 217. En engelsk översättning av 
utdraget återfinns i Bolzoni 2003, s. 173. 
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Cirkeln som omsluter bokstäverna YHS och som utgör grunden för målningens sol kan 

för en nutida teckenuttolkare bära på historiskt avlägsna betydelser. Utöver mer moderna 

associationer som symmetri och perfektion är denna geometriska figur också evighetens symbol 

inom kristendomen.102 I en mycket intressant allegorisk tolkning av Arasse representerar 

cirkeln i stället sanningens sköld, kyrkan, som skyddar treenigheten i form av de tre 

bokstäverna. Y är här Jesusbarnet, H den helige ande på grund av minuskelns likhet med en 

havande kvinna och S fadern. Det blå fältet står i denna läsning för tron som kan liknas vid en 

kristallklar och vid himmel.103 I samma metaforiska och utbildande anda kan möjligen även 

grenarna med löv ses. Flera liknande exempel på Bernardinus bruk av bildliga liknelser 

förekommer i källorna: en serafs vingar och fjädrar eller just trädet med sina rötter, grenar och 

löv användes av predikanten som strukturerande hjälpmedel för att underlätta memoringen av 

predikningarnas digra informationsmängd.104  

Krucifixet överst på bokstaven H behöver egentligen inte ges större utrymme i en 

semiotisk undersökning av YHS-symbolen. Det är ett lättolkat tecken som förstärker 

målningens kristna interpretant. Samtidigt påminner krucifixet, som är en mer direkt form av 

kommunikativt verktyg jämfört med exempelvis de tre bokstäverna, också om Jesu lidande på 

korset. 

Texten på tavlans ram är intressant som utgångspunkt för en kort diskussion om dess 

legitimerande funktion. Citatet samspelar med och understryker alla de visuella budskap som 

framkommer i analysen av semiosis. Det hämtades från tidigare nämnda Filipperbrev av Paulus 

och kan därmed antas ha givit Bernardinus teologisk backning att vörda symbolen för Jesu 

namn. Även andra passager i Nya testamentet gav predikanten stöd att använda namnet, som 

ett skydd mot onda krafter. Allt detta var han var noga med att påpeka för sin publik: 

 

For every circumstance Jesus Christ has left us his name, ’Jesus’, which is good for all the things of 

the world, for the good and the evil man, and for every creature. You won’t find any better remedy 

than his name… Listen to what Christ said in the holy Gospel as recounted by Saint Mark: ’In the 

name of Jesus you will drive out the demons’ […]105   

 

I samband med denna språkbaserade ritual propagerade Bernardinus för en form av 

tillbedjan där betydelsebärande ord, namn och fraser skulle uttalas stillsamt och med stor 

eftertänksamhet. I dessa ansågs det nämligen finnas inneboende energier som frigjordes vid 

meditationen, vilket krävde full koncentration.106 Detta synsätt är analogt med de i teori- och 

metoddelen presenterade idéerna om visuella objekt som katalysatorer för religiös passion. Det 

går att argumentera för att Bernardinus med hjälp av tavlan med YHS-symbolen försatte 

åhörarna/betraktarna i ett tillstånd där de fylldes med Jesu kraft och på ett transmateriellt plan 

 
102 Dahlby 2002, s. 19. 
103 Arasse 1995, s. 126. 
104 Bolzoni 2003, s. 152–53. 
105 Bernardinus av Siena, Florens 1424, publicerat i Cannarozzi (red) 1934, s. 178. En engelsk översättning av 
utdraget återfinns i Bolzoni 2003, s. 171. 
106 Bolzoni 2003, s. 168. 
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visualiserade frälsaren. Även om målningen var av mer abstrakt art, som på ett sätt skulle 

kunnat försvåra en sömlös förflyttning till phantasmata, tillståndet där den troende placerar sig 

själv i de bibliska scenerna, kan tabula rasa-formen också tala till dess fördel. Här fick 

åskådarna i stället möjligheten att själva forma sina visioner, utan att förses med en begränsande 

mall, i en mer radikal version av många 1400-talskonstnärers religiösa avbildningsstrategier, 

där sådana som Masaccio, Giovanni Bellini och Pietro Perugino medvetet utelämnade detaljer 

till förmån för det generiska.107  

 

Ikon, symbol och index 

Något som direkt kan fastslås är att tavlan med YHS-symbolen inte är en ikon enligt Peirces 

kategoriseringssystem av tecken – den bär, kort och gott, inga likheter med det representerade 

objektet, i detta fall en gudom i mänsklig skepnad. Däremot kan den ses som både symbol och 

index. I och med att symboler är tecken vars betydelse utläses enligt konvention ryms den 

analyserade tavlan inom denna kategori. Den liknar inte personen Jesus, hur han än må ha sett 

ut, utan är en samling godtyckligt ihopsamlade tecken av mestadels abstrakt art. Det som gör 

att betraktaren kan avkoda semiosis är vetskapen om deras innebörd. För en modern uttydare 

är dock konventionerna, det vill säga det idéhistoriska och teologiska ramverket som 

avhandlades i föregående delkapitel, långt ifrån givna. Här handlar det inte så mycket om en 

betydelseförskjutning, utan snarare en grundläggande brist på förståelse av en svunnen tids 

visuella språk.108  

Att med säkerhet uttala sig om graden av förståelse hos det tidiga 1400-talets 

åhörare/betraktare är förstås nästintill omöjligt. Utgångspunkten bör dock ändå vara att anta att 

en kultur som genomsyrades av kristendomen försåg Bernardinus predikobesökare med en viss 

typ av förförståelse av de tecken som presenterades. Kanske rörde det sig snarare om skilda 

nivåer av kunskapsmässiga predispositioner, ett ämne som Bolzoni vidrör, men inte i 

semiotiska termer. Hon menar att folkpredikantens budskap riktade sig till en publik som var 

bildad i olika hög utsträckning och som därmed hade olika stora referensbildbanker som 

aktiverades av Bernardinus ord,109 något som återigen knyter an till teorierna om phantasmata. 

I samspel med Bernardinus instruktiva predikoform är det därför mycket troligt att YHS-

symbolen var en högst läsbar symbol för Jesus för den tidigmoderna betraktaren, enligt Pierces 

definition av begreppet. 

Det tredje klassificeringsbegreppet, index, är också användbart i denna kontext. 

Bernardinus menade att YHS-symbolen var en representation och ett ”spår i minnet” av en 

högre verklighet,110 vilket på så sätt gör den till ett tydligt exempel på indexikalitet, om man så 

vill. Motivet blir med andra ord ett tecken som står i direkt förbindelse med det som 

representeras, Jesus. Det i sin tur kan kopplas till substitutionsteorin som talar om den 

 
107 Baxandall 1988, s. 45–48. 
108 YHS-tavlans krucifix är egentligen det enda tecknet som sex sekel senare är möjligt att avkoda direkt. 
109 Bolzoni 2003, s. 148. 
110 Bolzoni 2003, s. 174. 
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tidigmoderna synen på religiösa bilder som objekt utan fast förankring i tid och rum. I stället 

ansågs föremålen ha en länk till gudomen själv, via en lång rad av likartade reproduktioner av 

ett visst bildmotiv. Det kan ha varit just detta förhållningssätt till religiösa artefakter som 

åsyftades av Bernardinus när han försvarade sig mot återkommande attacker från 

meningsmotståndare som anklagade honom för avgudadyrkan.111  

Slutligen, oavsett Bernardinus egentliga motiv och syn på frågan om Jesusmonogrammets 

förbindelser till högre makter, är personliga kännetecken, likt ett unikt namn som Jesus, 

indexikala tecken på den person som representeras.112 Det går därför att hävda att tavlan med 

Jesusmonogrammet även ur denna angreppsvinkel fyller funktionen av ett index. 

 

Bruket av tavlan med YHS-monogrammet – en analys utifrån semiotisk antropologi 

 

De affektskapande dimensionerna 

Uppsatsen inleddes med ett citat som beskriver de häftiga känslor som Bernardinus bruk av 

YHS-tavlan väckte. Det är bara ett av primärkällornas många exempel på liknande typer av 

reaktioner under franciskanmunkens predikningar – målningen fungerade tvivelsutan som en 

effektiv katalysator för massaffekt. En annan återgivning, hämtad från Florens 1424, tecknar 

samma bild: 

 

Having said so, friar Bernardino, ardent in the love of the Holy Spirit and of Jesus… pulled out a 

tablet about the size of an arm, on every side of which Il Nome del Gesù was figured against a blue 

background, with the letters of the name inside rays of gold. All the people in the church, kneeled 

down, uncovered their heads, and cried with the tenderness of their love for Jesus, and with great 

devotion adored and worshipped it.113 

 

Hur ska man förstå dessa starka uttryck av tro? Bernardinus såg, som konstaterat i förra 

kapitlet, YHS-symbolen som en representation av Jesus, vilket är analogt med Leone och 

Parmentiers begrepp standing in place of. Troligtvis förhöll det sig också på samma sätt för 

åhörarna/betraktarna. Det är samtidigt lockande att tro att substitutionstanken och skapandet av 

inre Jesusbilder ledde till ytterligare ett förhållningssätt till målningen som kan likställas med 

ovannämnda teoretikers making present again, vilket syftar på ett föremåls förmåga att 

levandegör det ogripbara. Enligt detta scenario skulle tavlan med Jesusymbolen ha befunnit sig 

i en representationsparadox där den fyllde funktionen av semiotisk medlare mellan en materiell 

verklighet och den transcendenta värld som övergår människans fattningsförmåga. Med hjälp 

av vördnadsobjektet kunde Bernardinus predikopublik med andra ord komma i kontakt med en 

 
111 Hans mest framstående kritiker i denna ikonoklastiskt präglade debatt var augustinmunken Andrea Biglia som 
ansåg att franciskanens kult av Jesu namn hade drag av magi i syfte att manipulera enkelt folk. Debby 2002, s. 
136. 
112 Chandler 2007, s. 37. 
113 Okänd författare, Florens 1424, publicerat i Cannarozzi (red) 1934, s. 213–14. En engelsk översättning av 
utdraget återfinns i Debby 2002, s. 136. 
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otillgänglig och mystisk gudom, och kanske var det just därför som åhörarna/betraktarna 

reagerade så häftigt – i YHS-tavlan hade de funnit en portal till frälsaren. 

Det tycks överhuvudtaget, intressant nog, finnas likheter mellan den semiotiska 

antropologin och substitutionsteorin. Båda dessa vetenskapliga perspektiv har en 

betydelsemässigt överlappande terminologi, som exempelvis den temporala flexibiliteten och 

ovan nämnda representationsparadox. I bägge fallen handlar det om en ritualiserad osäkerhet 

vad gäller förankringen av religiösa (konst)föremål i tid och rum, vilket gör de till tacksamma 

objekt att ladda med andlig mening. Det går helt enkelt att argumentera för att making present 

again är detsamma som substitutionen som också refererar till och ger liv åt 

originalavbildningen, och i förlängningen den heliga personen själv. 

I ”The Pragmatic Semiotics of Cultures” försöker Parmentier att definiera århundradena 

före humanismens och vetenskapens genombrott ur ett bredare semiotiskt perspektiv. Han 

menar att epoken karakteriserades av sofistikerade metaspråk, ett slags samhälleliga regelverk 

som utövade kontroll över det ideologiska tolkningsutrymmet.114 Det ledde till en 

sammanhängande världsbild med få alternativa sanningar och en kultur där objekt kunde laddas 

med transcendent mening.115 Tillsammans med Leone exemplifierar han detta med den 

medeltida transsubstantiationen, där vinet och hostian som förvandlas till Jesu kropp och blod 

hade rollen som semiotisk medlare mellan de två förståelsenivåerna standing in place of och 

making present again.116 Faktum är att Bernardinus, som i och med sitt franciskanska arv var 

präglad av de medeltida åskådningarna, också var inne på samma spår när han talade om hostian 

och andra materiella ting som medel för åtkomst till andlig kunskap: 

 

When I preach to you, showing you sometimes, for example, visible things and the intellect rises on 

high to invisible things, thus it is that when one speaks of the body of Christ, of the consecrated host, 

which one does not see, still seeing solely the white and round host, you don’t see anything else 

there; but he who tastes that true wisdom, immediately raises the intellect not having thought only 

on that which one sees, but on that which is hidden under that species.117 

 

Härifrån är steget inte långt till ett antagande att Bernardinus såg på tavlan med 

Jesusmonogrammet på exakt samma sätt, det vill säga i linje med ovan nämnda idékoncept från 

den semiotiska antropologin.118 Frågan är i så fall i vilken utsträckning detta skulle ha varit hans 

genuina tro, det vill säga att målningen med Jesusmonogrammet verkligen bar på andra 

gudomliga krafter än de rent representativa, och vad som var en renodlat pedagogisk strategi 

från franciskanmunkens sida. Att döma av historieskrivningens berättelser om YHS-tavlans 

 
114 Detta skulle också kunna benämnas som ett reglerande system av representation, det vill säga ett strikt 
ramverk för den religiösa representationen, för att använda ett annat av Leone och Parmentiers begrepp. 
115 Parmentier 1997, s. 64. 
116 Leone & Parmentier 2014, s. 13–17. 
117 Bernardinus av Siena, Siena 1427, publicerat i Delcorno (red) 1989, s. 1302. En engelsk översättning av 
utdraget återfinns i Muessig 2015, s. 193. 
118 Tyvärr har det i arbetet med studien inte hittats några direkta citat som bekräftar detta. 
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långa tillkomstperiod rör det sig med största sannolikhet om det sistnämnda, det vill säga ett 

kalkylerat sätt att lättare nå fram till de troende. 

 

Diskrepansen mellan intention och utfall 

Det är viktigt att komma ihåg att det främst är de framgångsrika referaten från predikningarna 

som har bevarats till eftervärlden. Sammankomsterna var i själva verket ett konstant samspel 

mellan predikanten och hans publik, med en utgång som i många fall knappast var 

förutbestämd. Långt ifrån alla åhörare lyssnade på Bernardinus i strikt religiöst syfte, utan hade 

snarare underhållningsvärdet som primär drivkraft. De italienska torg där många av 

predikningarna ägde rum var trots allt, i mångt och mycket, en sekulär arena för förströelse,119 

vilket även kyrkorna var med sina stora utrymmen som nyttjades till dans och hasardspel mellan 

mässorna.120 Detta är något som går att koppla till den semiotiska antropologins sätt att se på 

förhållandet mellan intention och utfall. Parmentier skriver: ”there will always be a relatively 

unpredictable relationship between the formal properties of a text […] and the social function 

the texts accomplish”.121 På så sätt är bilden av tavlan med YHS-symbolen som en fixerad 

semiotisk medlare i ett reglerande system av representation öppen för viss tolkning och inte 

fullständigt låst.  

Kanske var det Bernardinus folkliga tilltal och predikokontext som öppnade upp för 

möjligheten till en ständig omförhandling mellan honom själv och hans publik? Detta är 

onekligen en intressant dimension som bleknar med tiden när enhetliga och tillrättalagda 

narrativ om stora män och kvinnor återges. Avsikten med dessa reflektioner är knappast att 

förta något från den övergripande effekt som Bernardinus vördnadsobjekt så tydligt hade, utan 

att nyansera bilden av en unison och oreflekterad masshysteri något.122 

 

Kompletterande tolkningsperspektiv 

 

Bilder som verktyg för bildning 

En annan ingång till en analys av YHS-tavlans funktion är att fokusera på dess roll som 

instrument för religiös bildning. Det är ett ämne som vidrörs på flera ställen i uppsatsen, bland 

annat i En semiotisk analys av Bernardinus YHS-monogram. Bernardinus, likt de flesta andra 

observanter, ansåg att det mest effektiva sättet att ta till sig kunskap var att höra den, något som 

var inspirerat av ordensgrundaren Franciskus läror. Samtidigt insåg Bernardinus att omvägen 

via det visuella var nödvändig för att nå ut med sitt budskap, även om det var ett faktum som 

 
119 Polecritti 2000, s. 82–83. 
120 Origo 1963, s. 45. 
121 Parmentier 1997, s. 21. 
122 Bernardinus är långt ifrån den ende 1400-talspredikanten som kunde stöta på motstånd från sin publik. Ett av 
många andra exempel på detta är historien om franciskanen Giacomo della Marca som förde en lång kamp mot 
befolkningen i staden Fermo i mellersta Italien. Maria Ioriatti, ”When Words Alone are Not Enough: A Franciscan 
Preacher Facing a Reluctant Audience in Fifteenth-Century Italy”, From Words to Deeds: The Effectiveness of 
Preaching in the Late Middle Ages, Maria Giuseppina Muzzarelli (red), Brepols, Turnhout 2014, s. 225–33. 
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predikanten beklagade sig över.123 I ett slags didaktisk hierarkisystem, där de föreställda 

bilderna värderades högst, knöt han på så sätt an till teorierna om den tidigmoderna synen på 

bilder som alstrare av inre syner: 

 

Three are the kinds of writing: one mental, one verbal, and one visual. One lies in the heart, one in 

the word, and one in the image… The best writing of the name of Jesus is that of the heart, then that 

of the word, and then that of the image, painted or carved; seeing it often with the eyes of the body, 

it will show itself to the mental eye within, and often it will be named with reverence, with love, 

with faith.124  

 

Trots att Bernardinus framförallt har kommit att förknippas med den spektakulära 

vördnaden av Jesu namn var det inte den enda visuella metoden som han använde sig av i sina 

predikningar. I själva verket var målningar viktiga för honom i de flesta predikosammanhang, 

som centrala komponenter i ett pedagogisk samspel mellan ord och bild. Ofta fick dessa stå 

som grund för och illustrera komplicerade religiösa berättelser. På så sätt skulle det moraliska 

budskapet lättare fästa i åhörarnas/betraktarnas minne. Mest känd är troligtvis hans användning 

av Ambrogio Lorenzettis Det goda och dålig styrets allegori i Sienas stadshus (bild 7). Den 

fyrtionde predikan i en cykel av religiösa sammankomster 1425 tillägnades freskserien och den 

symboliska innebörd som fanns att utläsa i verket. Vid ett annat tillfälle, 1427, var det i stället 

Simone Martinis och Lippo Memmis altartavla i Sienas katedral med bebådelsemotivet som 

fick agera exempel på föredömlig kvinnlig kyskhet (bild 8).125  

Samma år tog Bernardinus till en ännu mer komplex strategi. Under en predikan som 

hade till syfte att stärka enigheten i Siena frammanade franciskanen inre bilder genom att 

förlägga apokalyptiska berättelser ur Uppenbarelseboken till hemstaden och dess omnejd.126 

Återigen går det alltså att belägga hur centralt förhållandet mellan bibliska berättelser och den 

troendes aktiva medverkan i dessa, phantasmata, var under den tidigmoderna eran. Ibland 

försattes publiken i detta meditativa tillstånd med hjälp av visuella medel, ibland med hjälp av 

orden som uttalades av en karismatisk predikant som Bernardinus av Siena. I ytterligare andra 

fall användes båda tillvägagångssätten samtidigt. 

Uppsatsen argumenterar som synes för att YHS-tavlans bruk och vördnadsfunktion var 

tudelad: samtidigt som den kan ses som en katalysator för religiös affekt, i egenskap av 

semiotisk medlare mellan representation och levandegörande av det transcendenta, användes 

målningen också som en ingång till teologisk bildning. Detta konstaterande är viktigt att 

understryka då studiens syfte är att söka förstå motiven bakom Bernardinus bruk av tavlan och 

dess mottagande. Ett citat av franciskanmunken själv får sammanfatta den dubbla uppgift som 

 
123 Muessig 2015, s. 195–96. 
124 Bernardinus av Siena, Florens 1424, publicerat i Cannarozzi (red) 1934, s. 208. En engelsk översättning av 
utdraget återfinns i Bolzoni 2003, s. 175. 
125 Debby 2002, s. 139–44. 
126 Bolzoni 2003, s. 144. 
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vördnadsobjektet hade för dess upphovsman. Bernardinus knyter här an till föregående dags 

predikan då exponeringen inför tavlan hade väckt häftiga känslor hos publiken: 

 

Yesterday you were shown his Name, which you saw with the eyes of your body. And I believe that 

there was not one of you who did not weep with your body’s eyes out of sheer devotion. And what 

was those tears? Have you seen when one makes honey water how abundantly it froths? The same 

thing happened yesterday. Those tears were the froth of honey water, after which the water remains 

all sweetness. And so you remain then with consolation and grace. Today I would like to explain to 

you what you saw yesterday, the Name of Jesus. I want to demonstrate to you the four meanings 

contained in his name.127 

 

Fredsmäklande, informationskontroll och spridning 

Ytterligare en funktion som målningen med Jesusmonogrammet fyllde var att skapa 

samförstånd i en tid av våldsamma konflikter i de italienska städerna. Enligt de samtida källorna 

ledde exponeringen inför YHS-tavlan till att mångåriga blodsfiender enades under de 

försoningspredikningar som tog formen av fredsförhandlingar.128 Dessa redogörelser berättar 

också om att Bernardinus ersatte husfasadernas och kyrkorummens emblem för konkurrerande 

släkter och stadsdelar med förkortningen för Jesu namn. Tanken var att antagonisterna i stället 

skulle samlas under en gemensam kristen symbol.129 En angränsande aspekt som däremot sällan 

nämns är läsningen av franciskanmunkens bruk av Jesusmonogrammet som ett sätt för honom 

att kontrollera det budskap som kommunicerades. Den enda forskaren i uppsatsens 

sekundärlitteratur som, i en mening, beskriver YHS-symbolen som ett maktmedel är Delcorno: 

”A permanently visible sign of Bernardino’s victory, a sign of his attempt to mark and to control 

every public and private space”.130 

Ett sådant mindre idealiserande påstående öppnar upp för intressanta 

tolkningsmöjligheter. Den vida spridningen av YHS-symbolen skulle exempelvis kunna 

förklaras utifrån Carpos teorier om texten som förmedlare av visuell information. Innan 

genombrottet för Gutenbergs tryckpress i mitten av 1400-talet premierades, som konstaterat i 

teori- och metodkapitlet, skriften på bekostnad av bilden. Det innebär att universella uttryck var 

viktigare än det unika och individuella, i fråga om budskap som en upphovsman ville få ut till 

ett större antal mottagare. Genom att utforma en symbol för frälsaren som inte fokuserade på 

mimetisk likhet, utan bestod av enkelt reproducerbar text, kan det därför tänkas att Bernardinus 

uppmuntrade till fri spridning utan att riskera större förvanskningar av originalet. I och med att 

YHS-monogrammet var så förknippat med honom var det i så fall en klipsk strategi för att 

markera sin närvaro i det offentliga rummet. Skälen till det behöver inte ha varit rent 

narcissistiska, utan snarare motiverade av en vilja att nå ut med sitt och observansens budskap 

 
127 Bernardinus av Siena, Siena 1425, publicerat i Cannarozzi (red) 1958, s. 189. En engelsk översättning av 
utdraget återfinns i Bolzoni 2003, s. 172. 
128 Polecritti 2000, s. 76. 
129 Origo 1963, s. 136–41. 
130 Delcorno 2015, s. 168. 
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på ett lättfattligt vis.131 De olika kristna samfunden konkurrerade som bekant om 

tolkningsföreträdet och folkets gunst, vilket de återkommande kätterianklagelserna mot 

Bernardinus var ett utslag för. Att Bernardinus främjade en storskalig kopiering av motivet är 

dessutom ett välkänt faktum. Det visar inte minst historien om spelkortstillverkaren i Bologna 

som beklagade sig över brännandet av fåfängligheter, däribland de produkter som han själv 

tillverkade. Som kompensation för inkomstbortfallet erbjöd Bernardinus honom att börja måla 

tavlor med YHS-symbolen i stället.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 Den tidigare nämnde augustinske motståndaren Andra Biglia menade dock att fåfänga var ett av Bernardinus 
motiv bakom bruket av Jesusmonogrammet. Origo 1963, s. 123. 
132 Moorman 1968, s. 464. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 

1450, blott sex år efter sin död, helgonförklarades Bernardinus av Siena. Den karismatiske 

folkpredikanten hade under sin levnad gjort en imponerande resa från anonymitet till att bli en 

av sin tids stora personligheter. Anledningarna till det var många, inte minst det faktum att han 

levde i en epok av samhällelig förändring och krav på kyrkliga reformer. I den kontexten 

passade franciskanens folkliga tilltal och betoning på moralisk resning perfekt. Samtidigt som 

Bernardinus propagerade för omdaning, sågs han inte heller som ett omstörtande hot av 

centralkyrkan och kunde därmed hela tiden bygga vidare på sina framgångar. De främsta 

kritikerna återfanns i konkurrerande munkordnar. 

Observansen, den progressiva strömning inom kyrkan som toskanaren var en del av, fäste 

stor vikt vid bildningen av folket. Bernardinus förde därför, i sann franciskansk anda, vidare 

sin ordensgrundares tradition att tala till vanliga människor på vanliga människors vis. Enbart 

det visade sig dock inte vara effektivt nog, vilket gjorde att visuella medel kom att inkorporeras 

alltmer i hans predikningar. 1417 gjordes de första försöken att nå fram till åhörarna på ett nytt 

och mer direkt sätt genom att visa upp tavlan med YHS-symbolen. Exponeringen inför 

målningen gav omedelbart upphov till starka emotionella reaktioner och metodens effekt kom 

att förändra franciskanmunkens ställning och tillvaro fullständigt. Vördnaden av Jesu namn var 

knappast ny i sig, men det tidigkristna motivet hade modifierats av Bernardinus och tillmättes 

nu en tydligare roll som rituell symbol. 

De häftiga känslor som målningen väckte kan ses utifrån dess roll som semiotisk medlare 

mellan två förståelsemässiga plan: som representant för en gudom, Jesus, men samtidigt också 

levandegörare av det transcendenta. Det går därför att argumentera för att tavlans samtida 

publik upplevde att verket saknade förankring i tid och rum. I stället befann sig föremålet, i 

enighet med substitutionsteorin, i en temporal flexibilitet, eller representationsparadox för att 

använda ett begrepp från den semiotiska antropologin. Motivet var dessutom laddat med tecken 

vars interpretanter var, och i viss mån fortfarande är, religiös makt och potens. Sådana direkta 

kommunikativa medel bör rimligtvis ha bidragit till genomslaget, med tanke på att bokstäverna 

i sig är arbiträra i grunden. 

Detta resonemang går att koppla till tesen att strategiska motiv kan ha legat bakom 

spridningen av en teckenkonstruktion med bokstäver som bärande element. Incitamentet till att 

släppa kontrollen över en sådan enkelt reproducerbar symbol bör ha varit större än om YHS-

tavlan hade varit av ikonisk art, det vill säga en teckentyp med anspråk på mimetisk likhet med 

det avbildade objektet. På så sätt riskerade Bernardinus inte några allvarliga förvanskningar av 

Jesusmotivet. Denna aspekt av kontroll över budskapet behöver givetvis undersökas mer genom 

att bland annat ta stöd i primärkällorna, något som studien inte har haft möjlighet att göra. Ändå 

är det ett spår som skulle kunna visa sig utgöra ett komplement till befintlig forskning i ämnet. 

En annan dimension som uppsatsen inte har valt att fokusera på är att söka förstå hur YHS-

symbolen kom att spridas och användas under decennierna och seklen efter predikantens 
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frånfälle. Hur sanna var efterföljarna mot det ursprungliga bruket och de betydelser som 

Jesusmonogrammet laddades med av sin skapare? 

Ytterligare en viktig faktor för att förstå de abstrakta tecknens genomslag är Bernardinus 

pedagogiska insatser under predikningarna. Genom dem kunde han leda åhörarna/betraktarna i 

rätt riktning vad gäller tydningen av semiosis. Det är detta perspektiv som under analysens gång 

har framträtt som Bernardinus, möjligtvis, primära motiv för bruket av tavlan med YHS-

symbolen. Predikanten ville helt enkelt inte bara väcka affekt för affektens skull, utan såg den 

emotionella ritualen som en metod för att nå de troendes inre. Väl där kunde kunskapen om de 

bibliska berättelserna få ordentligt fäste och bli en del av ett religiöst jag. Dock, som uppsatsen 

har påpekat, är det viktigt att understryka att predikantens intentioner inte alltid överensstämde 

med utfallet. Vissa predikobesökare besökte massammankomsterna för att bli underhållna, 

vilket gör att YHS-tavlans roll som semiotisk medlare bör nyanseras i vissa fall – även i tider 

av kristendomens dominans över existensens alla domäner var människor komplexa varelser 

med skiftande agendor. Sammanfattningsvis tycks det alltså ha funnits en viss diskrepans 

mellan Bernardinus syfte med bruket av målningen, bildning genom emotioner, och publikens 

förväntningar, som i högre utsträckning fokuserade på förströelse och omvälvande upplevelser. 

De fredsmäklande funktioner som franciskanmunkens bruk av Jesusmonogrammet fyllde 

är ännu en ingång till förståelsen för genomslaget. Genom att ersätta det offentliga rummets 

många lokala symboler, som eldade på de blodiga konflikterna i de italienska 

renässansstäderna, försökte Bernardinus i stället ena befolkningen under ett gemensamt 

emblem. På köpet fick hans YHS-symbol därmed också, som fastställt, en stor spridning, vilket 

ökade Bernardinus makt bland de tidigmoderna predikanterna. 

Slutligen måste det konstateras av Bernardinus levde och verkade i en brytningstid. Hans 

idéer utgick från medeltidens läror och traditioner, vilket tydliggörs av det explicita refererandet 

till Franciskus av Assisi och det tidigkristna idéarvet. Omkring honom förändrades dock 

samhället – övergången till det som historieskrivningen har kommit att kalla för den 

tidigmoderna eran och renässansen var redan i full gång. I detta i efterhand, förenklat uttryckt, 

humanistiskt etiketterade femtonde århundrade fanns uppenbarligen ändå utrymmet för extatisk 

dyrkan av Bernardinus tavla med Jesusmonogrammet. Detta visar på existensen av två 

parallella, eller kanske snarare komplext sammanvävda, syner på världen, något som studien 

hade kunnat fördjupa sig i än mer, i en bredare undersökning. Det till trots finns förhoppningen 

att uppsatsen har kunnat visa på ingångar till alternativa läsningar av bruket av visuell kultur i 

Bernardinus av Sienas djupt fascinerande italienska 1400-tal. 
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Bild 1. Sano di Pietro, Bernardinus predikar på Piazza del Campo i Siena, 1445. Tempera på pannå, 162 x 102 

cm. Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italien. (Bilden har erhållits från verkets rättighetsinnehavare, Museo 

dell'Opera del Duomo, Siena, Italien, som godkänner användningen av reproduktionen) 
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Bild 2. Toskansk verkstad, okänd upphovsman, tavla med YHS-monogrammet tillhörande Bernardinus av Siena, 

1424 (?). Tempera på pannå, 91 x 74 cm. San Francesco-kyrkan, Prato, Italien. (Bilden har erhållits från verkets 

rättighetsinnehavare, San Francesco-kyrkan, Prato, Italien, som godkänner användningen av reproduktionen) 
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BILDEN VISAS INTE AV UPPHOVSRÄTTSLIGA SKÄL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Andrea Mantegna, Antonius av Padua och Bernardinus av Siena med Jesusmonogrammet, 1452. Fresk 

på pannå, 316 cm bred i den nedersta delen. Antonius av Padua-museet (ursprungligen ovanför huvudentrén till 

Antonius av Padua-kyrkan), Padua, Italien. (Hämtad från http://www.arcadelsanto.org/museo-antoniano/) 
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Bild 4. Sano di Pietro, Bernardinus av Siena, 1400-tal. Olja på duk, 168 x 65 cm. San Francesco-kyrkan, Civita 

Castellana, Italien. (Hämtad från 

https://www.beweb.chiesacattolica.it/heritage/work/5181209/Sano+di+Pietro+sec.+XV%2C+San+Bernardino+d

a+Siena#action=CERCA&da=11&frase=sano+di+pietro&ordine=rilevanza&locale=en) 
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Bild 5. Toskansk verkstad, okänd upphovsman, detalj ur tavla med YHS-monogrammet tillhörande Bernardinus 

av Siena, 1424 (?). Tempera på pannå. San Francesco-kyrkan, Prato, Italien. (Bilden har erhållits från verkets 

rättighetsinnehavare, San Francesco-kyrkan, Prato, Italien, som godkänner användningen av reproduktionen) 
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Bild 6. Toskansk verkstad, okänd upphovsman, detalj ur tavla med YHS-monogrammet tillhörande Bernardinus 

av Siena, 1424 (?). Tempera på pannå. San Francesco-kyrkan, Prato, Italien. (Bilden har erhållits från verkets 

rättighetsinnehavare, San Francesco-kyrkan, Prato, Italien, som godkänner användningen av reproduktionen) 
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BILDEN VISAS INTE AV UPPHOVSRÄTTSLIGA SKÄL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Ambrogio Lorenzetti, Det goda och dålig styrets allegori, 1338. Fresk, rummets storlek är 296 x 770 x 

1440 cm. Palazzo Pubblico, Siena, Italien. (Hämtad från https://www.wga.hu/frames-

e.html?/html/l/lorenzet/ambrogio/governme/index.html) 
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Bild 8. Simone Martini & Filippo Memmi, Bebådelsen och två helgon, 1333. Tempera på pannå, 184 x 210 cm. 

Galleria degli Uffizi, Florens, Italien. (Hämtad från 

https://hiveminer.com/Tags/annonciation%2Cverk%C3%BCndigung) 

 


