
Fem medeltida kvinnor
påfrimärken

Av Ulla Wengraf

Personer som hedras med att hamna på fri-
märke har oftast betytt något för sin samtid
och kanske även för senare tid . Även om
man bortser från kungar, p residenter och
påvar, som ju i de allra flesta fall är av man-
ligt kön , så är de personer som utgör fri-
märksmotiv till största delen män . För Sve-
riges del kom den första kvinnan pä frimär-
ke 1938, den förste mann en - icke kunglig -
1936, Axel O xenstierna. Sedan kom det ut
ytterligare n io frim ärken med män innan
den heliga Birgitt as 550-ärsjub ileum som
helgon uppmä rksammandes 1941. Utveck-
lingen har varit likartad i de flesta länder.

Mitt intresseområde är medeltiden och
från den tiden finns det faktiskt en del kvin-
nor att studera. N ågra är ju väl kända, men
vem vet så mycket om Ermesinde av Lux-
emburg eller Elisabeth av Ungern? Jag har
valt ut fem kvinnor som jag av olika skäl
tycker är intressanta och som även finns på
frimärken , kvinnor som levt under olika
epoker av medeltiden . Dessa är H ildegard av
Bingen (1098-1179), Ermesinde av Luxemb urg
(1186-1247), Elis abeth av Ungern (1207-1231),
Katarina av Siena (1347-1380) och Jeanne
d'A rc (1412-1431).

Hildegard av Bingen

föddes pa somm aren 1o98 i ett adligt hem i
Reinhessen i Tyskland där fadern, H ilde-
bert, var länsherre. Det man vet om modern
är att hon hette Mech thild och blev mor till
tio barn, av vilka H ildegard var det yngsta.
Av syskonskaran kom flera att ägna sig åt
kyrkan . Liksom Birgitta hade H ildegard ti-
digt visuella upplevelser. H on sade sig leva i
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ett "ljus", som av familjen tolkades komma
från himlen . H ildegard sändes därför i unga
år till benediktinerklostret Disibodenberg,
där en vän till fam iljen , Jutta av Sponheim,
förestod ett kvinn ligt konven t i anslutn ing
till munkklostret.

I klostret levde kvinnorna utestängda
från världen , den enda vägen ut gick till
klosterkyrkan . H ildegard fick den uppfost-
ran som på denna tid gavs till flickor i klos-
ter, något lite av boklig kunskap , men mera
av det som räknades som kvinnliga sysslor.
Senare i livet klagade hon över att det latin
hon kunde kom från mässorna. H ennes vi-
sioner togs i alla fall på allvar och en lärd
munk vid namn Volm ar tog sig an H ilde-
gard, både när det gällde uppfostran och
nerteckn ing av hennes visioner.

Konven tet omvandlades till ett självstän-
digt nunnekloster och när Jutt a dog 13 6,
valdes H ildegard till dess abbedissa. H on
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Klost ret Rupertsberg som det såg ut innan
svenskarna förstörde det 1632. Teckning efter en
numera försvunnen oljemålning omkring 1625.

kom att leva där till 1 5o, dä hon tillsam-
mans med 20 nunnor flyttade till det av
henne grundade klostret Rupertsberg vid
Bingen , där hon levde till sin död 1179.

Redan under tiden i Disibodenberg bör-
jade H ildegard att med munkarnas hjälp
nedteckna sina uppenbarelser och få dem
prövade av påven och andra teologer. Up-
penbarelserna förklarades vara av gudom-
lig art och skulle därför tas på allvar. N är
H ildegard blev osäker och inte vågade följa
de bud hon fick från ovan , drabbades hon
av allehanda p lågor, som inte försvann för-
rän hon gjorde som Herren befallt . Uppen-
barelserna skildras i Liber Scivias, som finns
i en illustrerad handskrift från c:a 1230 .

Klostret Rupertsberg blev precis som
Disibodenberg snart för trångt för alla som
sökte sig till H ildegard, och 1165 grun dades
därför ett dotterkloster vid Rudesheim.
Klostren fick höga beskyddare, kejsar Barba-
rossa och ärkeb iskopen av Mainz, som båda

Hildegard på ett frimärke från Liechtenstein 1983.

var person liga vänner till H ildegard .
Fran n 41 och ti ll sin död 17 9 ägnade

H ildegard all sin tid till att författa, korre-
spondera med den tidens stora, samt dikta
och komponera musik, som avvek från den
då härskande gregorianska sången och som
spelas än i dag. H ennes skrifter handlar -
som förutom dem som skildrar uppenbarel-
serna - om naturvetenskap och medicin .
Hennes kunskaper om läkeväxter är giltiga
ännu i dag; på svenska finns såväl hennes
örtabok som hennes kokbok. För sin tid
hade H ildegard mycket sto ra kunskaper
inom flera vetenskaper. Genom hela sin lev-
nad fick hon hjälp och stöd från munkar.
De författade även hennes b iografi vilken
fullbordades strax efter hennes död .

H ildegard räknas som en av medeltidens
märkligaste kvinnor och hon finns också re-
presen terad på åtminstone två frim ärken .

Hildegard på ett fr imärke från Västtyskland 1979,
utgivet t ill 800-årsdagen av hennes död.
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Ett frimärke frän Lich tenstein 1983, ur en se-
rie om "Människoandars stora verk" visar
H ildegard när hon tar emot en vision och
på ett tyskt frimärke från 1979 ses hon skriva
ner uppenbarelsen . H on lär i en vision ha
fatt veta när hon skulle dö den 17 september
nu79, och det tyska frimärket gavs ut 8oo är
därefter.

Det finns en viss anknytn ing till Sverige,
en dyster sådan . Rupertsberg skövlades av
svenskarna under det 30-äriga kriget. Men i
Vatheuers bok om H ildegard finns en bild
som visar hur klostret såg ut före kriget.

Ermesinde av Luxemburg

var dotter till Henr ik av Luxemburg, greve
av N amur och Agnes av Geldern. Ermesin-
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de föddes 1186, och som seden var vid den-
na tid, gifte hon sig redan 19 3 med Theo-
bald , greve av Bar. 1196 grundades Luxem-
burg som grevlig dynasti. Fadern dog sam-
ma år, och Ermesinde, som var enda barnet
och arvtagare, blev grevinna av Luxemburg
vid tio ärs alder. Efter Theobalds död 1214
gifte hon samma år om sig med Waleram,
hertig av Limburg. De fick tre barn tillsam-
mans och bland deras ättlingar i senare led
krön tes några till tysk-romerska kejsare. Wa-
leram dog 1226 och därefter styrd e Ermesin-
de Luxemburg, efter 1235 tillsammans med
den då myndige sonen Henr ik.

Ermesinde var en om tyckt härskare.
H on var öppen för vad som hände i om-
världen och genomförde en del förändring-
ar som bland annat gynnade borgarna. Stä-
derna fick rättigheter att styra sig själva ge-
nom råd och rådsherrar och borgmästare ut-
sågs bland borgarna. Ämbeten som dittills
betraktats som ärftliga inom adeln och kyr-
kan kunde nu tillsättas med andra kanske
mera lämpliga personer. De stadsrättigheter
som Ermesinde utverkade gav borgare och
han tverkare ökad möjlighet att driva handel
både inom och utom landet. Detta var helt
i linje med vad som hände i andra stater i
Europa vid denna tid. Ett frimärke från
Luxemburg visar när Ermesinde överlämnar
stadsrättigheterna till borgarna i Echter-
nach 1236.

Det är svårt att fastställa var Ermesinde
höll hov. Den första borgen hade byggts i
Lucilinburhuc, nuvarande staden Luxem-

LUCILINBURHUCxe G

Borgen Lucilinburhuc på ett
frimärke från Luxemburg 1969 .

Ermesindes grevliga sigill från 1238,
avbildat på ett fr imärke från Luxemburg 1986.

Ermesinde återgiven på ett
fr imärke från Luxemburg 1932.

Ermesinde överlämnar ett frihetsbrev t ill borgarna
i Echternach 1236. Frimärket är utgivet t ill

800-ärsminnet av hennes födelse.

burg, i början av 1ooo-talet, och kanske var
det där Ermesinde residerade. Resterna av
borgen är ännu syn liga mitt i staden . Först
1354 genom Wenzel, greve av Luxemburg
och konung av Böhmen, blev Luxemburg
ett hertigdöme som det är än idag. Wenzel
var Ermesindes ättl ing i sjätte generationen .

Ett frimärke från Luxemburg visar Erm e-
sindes grevliga sigill frän 1238. Samma motiv
finns pa frimärket frän 1932, som ocksä an-
ger Ermesindes regeringstid, 1196-1247.

Det är inte så enkelt att finna uppgifter
om denna märkliga kvinna ur tid ig medel-
tid, Luxemburg var ju ingen stormakt och
dessutom var hon just bara en kvinna. Troli-
gen deltog hon in te heller i de strider om
ökad makt och större landområden som på-
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gick i andra delar av Europa. Det är sådan t
som brukar bli stoff i historieböckerna.
Trots det så finns hon på frimärken, vilket
visar hennes betydelse, kanske även för se-
nare tiders medborgare i Luxemburg.

Elisabeth av Ungern

föddes 12 0 7 i Bratislava, som dotter till An-
dreas II , konung av Ungern och Gertrud av
An dechs-Meranien. Som fyraåring trolova-
des hon 12 11 med Herman, son till lan tgreve
H erman av Th uringen , och fördes till Wart-
burg för att uppfostras vid det lantgrevliga
hovet. Som följeslagare fick Elisabeth en
ung adelsman , Walter av Vargila, i vars
famn modern Agnes p lacerade sin dotter
och bad honom ta hand om denna "sin
största skatt". I brudföljet fanns även Guda,
en jämnärig flicka, som tjänstgjorde som
lekkamrat och kammartärna. Både Guda
och Walter följde sedan Elisabeth i hela
hennes liv.

Lantgreveparet H erman och Sophie
hade flera barn och bland dem växte Elisa-
beth upp och fick sin uppfostran . H ovet i
Wartburg var livligt med många gäster och
fester, där ordnades torneringar och där
hölls sångarfester. Den mest kända är den
sångarstrid som hölls några år före Elisa-
beths ankomst, den som Richard Wagner
gjor t till en opera, "Tannhäuser". De kring-
vandrade trubadurerna, "Mi nnesänger", gäs-

Slottet i Wartburg, där Elisabeth växte upp,
på ett fr imärke från Östtyskland 1966.

o owiwr y runic
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Elisabeth v isar upp sina rosor för en svåger,
en sägenomspunnen händelse som illust reras

på detta fr imärke från M onaco 1969.

tade o fta Wartburg, t. ex. Walter von der
Vogelweide och Wolfram von Eschenbach .

Elisabeth deltog i alla lekar och andra
aktiviteter, men d rog sig o fta undan för att i
ensamhet söka sig till slottskapellet, där hon
kände sig mera hemmastadd . Hon hade
motvilja mot hovlivets krav på smycken och
praktfulla kläder, något som gjorde att hon
av hovfolket betraktades som lite besynn er-
lig och detta gav upphov till tvister. Samti-
digt följde hon gärna seden att ge allm osor
och det i så hög grad att också detta gav
upphov till m isshälligheter.

Elisabeths trolovade H erman avled re-
dan 12 16 och den näst äldste sonen Ludvig
övertog säväl arvsföljd som Elisabeth . De
gifte sig fem år senare och fick tre barn:
H erman , Soph ia och Gertrude. Barnen kän-
de varandra väl och delade in tresset för väl-
görenhet av alla slag. Korstågen avlöste var-
andra och korsfararna kom hem med nya
sjukdomar som främst drabbade de fattiga.
H it hörde spetälskan, som drev dem som
drabbats ut ur gemenskapen . Det unga
fur steparet ordnade sjukstugor för spetälska
och Elisabeth tog själv hand om de mest
otäcka såren. Detta sågs inte alltid med bli-
da ögon av det övriga hovet.

Vid mid sommart iden 1227 drog Ludvig
ut som korsfarare och redan i augusti föll
han offer för en feber. Denna nyhet nådde
Wartburg i september när Elisabeth just fött
deras tredje barn. För Elisabeth var nu "hela
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världen och dess lycka död".
Till en början hade Elisabeth svårigheter

att fortsätta leva det liv hon och Ludvig
hade vant sig vid. Hennes svågrar var inte så
intresserade av välgörenhet och drog in
hennes tillgångar för att hindra henne att
slösa med pengar. Enligt några källor blev
hon t. o. m. fördriven från hovet, men troli-
gen drog hon sig själv därifrån . En sägen be-
rättar hur hon gick ut med bröd till de fat-
tiga, men hindrades av en svåger som ville
se vad hon hade i korgen. "Rosor" sade Eli-
sabeth och när svågern drog undan duken
så var korgen fylld med rosor, inte bröd.
Denna händelse finns återgiven på ett Röda
Korsfrimärke frän Monaco 1969.

Elisabeth var mycket verksam de sista
fyra åren hon hade kvar att leva. Hon ord-
nade så att de två äldsta barnen fick stanna
vid furstehovet för att få sin uppfostran där.
Den yngsta dottern placerades i Altenbergs
kloster. Själv flyttade hon till Marburg där
hennes biktfar Magister Konrad levde. Där
inträdde hon som tertiär (lekman) i den he-
lige Fransiscus tredje orden. Fransiscanerna
krävde ju fattigdom, men Elisabeth behöll
sitt personliga arv efter maken och byggde
ett sjukhus - det tredje i hennes liv. Där vår-
dades de svårast och fattigaste sjuka och Eli-
sabeth deltog själv i allt arbete. Hon delade
ut mat och pengar till de fattiga, som i stora
skaror samlades i staden.

Magister Konrad såg tidigt att Elisabeth
hade själsliga gåvor som var ovanliga och
lade på henne stränga botgöringar för att
späka både själ och kropp. Bl.a. tog han
ifrån henne Guda och tre andra trogna tjä-
narinnor, som varit med henne sedan barn-

Ungern gav 1932 ut fyra fr imärken för att
ihågkomma 700-årsminnet av Elisabeths födelse.

På detta återges hon efter en målning
av Alexander Liezen-M eyer.

Ungern gav 1944 ut en serie frimärken,
" Förtjänstfulla kvinnor" , däribl and denna bild av

den Heliga Elisabeth (som hon kallades i Ungern).

y

Västtyskland har uppmärksammat
Elisabeth von Thuringen (som hon kalla s i Tysklan d)

med bl.a. detta fr imärke som ingår i en serie
" Berömda tyskar" från 196 1.

Västtyskland gav 1949 ut en serie fr imärken,
som avbildar människor som utfört välgörenhet.

På detta 8-pfennigmärke avbildas Elisabeth.

pI

domen och nu hjälpte henne i Marburg.
Dessa fyra och Magister Konrad har senare
vittnat om hennes helighet.

Elisabeth måste ha varit ovanligt stark
och frisk för att orka med det hårda liv hon
förde. Hon dog i novemb er 123 1 efter en
kort tids sjukdom och vid hennes dödsbädd
och senare vid hennes sarkofag inträffade
under. Vid begravningen hyllades hon som
ett helgon och redan 123 4 kanon iserades
hon av Gregorius IX.

Elisabeths kvarlevor förvarades under
några århundraden i ett guldklätt relikskrin i
Elisabethkyrkan i Marburg, men under re-
formationstiden bröts skrinet upp och re-
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likerna försvann . I Guldrummet på H istoris-
ka museet i Stockholm finns ett relikskrin
som kejsar Fredrik II pa 1230-talet lät göra ,
avsett för Elisabeths kranium . Det är en
romersk agatskål smyckad med guld och
ädla stenar. Svenskarna tog den med sig
hem frän W urzb urg 1631.

Elisabeth var oerhört omtyckt redan un-
der sin levnad och är fortfarande ett popu-
lärt helgon , framför allt i Ungern och Tysk-
land. H on finns avbildad på flera frimärken
från dessa länder. I Budapest finns det en
staty av henne i den stora Stefansbasilikan
och en trä skulp tur frän 14oo-talet finns i
Frötuna kyrka i Upp land .

Katarina av Siena

föddes i Siena 1347 som yngsta barn till fär-
garen Jacopo Benincasa och Lapa di Puccio
di Piagente. I famil jen fanns det 13 barn.
Katarina var egentligen tvilling, men systern
dog i späd ålder. Redan som liten fick Kata-
rina kon takt med det andliga. H on förde
samtal med Gud, som visade henne hur
hon skulle leva och , när så behövdes, gav
henne kraft att hjälpa andra. Den helige
Domenicus blev hennes skyddshelgon och
till hans kyrka San Domenico gick hon var-
je dag i mässan .

Italiens städer var vid denna tid inblan-
dade i stridigheter med varandra, en följd av
den kamp om makten som fördes mellan
kejsaren och påven . Båda ville ha den totala
överhögheten över såväl kyrka som stat och
de italienska städerna höll på än den ene,
än den andre och var ständigt i strid med
varandra. Siena stred bland annat mot Flo-
rens, och tidvis pågick det strider på gatorna
i staden . Katarina gick dock alltid säker och
utan fruktan omkring i staden .

Egentligen ville Katarina helst bli ere-
mit, men det tillät in te Gud , utan hon levde
som "eremit" i sitt hem, enkelt och utan
mer än vad som krävdes för att överleva.
Hon fick dock delta i det stora hemmets alla
göromål; det var många munnar att mätta.
Utöver själva familjen fanns det ett an tal
lärlingar och gesäller som skulle ha husrum
och mat. Familjen lät henne vara ifred med

3. 4 ' t a  ,
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På detta fr imärke från Vat ikanstaten 1962
avbildas Katarina efter en fresk  av  G. A. Bazzi.

sina visioner och böner. H ennes botövn ing-
ar innebar att hon gisslade sig och avstod
från all bekväm lighet. N är hon blev giftas-
vuxen vid 12-13 ärs alder, klippte hon av sig
sitt vackra rika hår för att inte vara tilldra-
gande för någon friare. Detta retade hennes
bröder och även hennes mor, som sedan lät
henne sköta allt hushållsarbete ens am. Det
gjorde hon dock med glädje, serverade alla
god mat, men åt själv endast råa grönsaker
och vatten .

Ö ver allt annat ville hon bli en "mantel-
late", botsyster i San Domenicus tredje or-
den , vilket innebar att leva i botgöring och
bedriva välgörenhet, men inte nödvändigvis
leva i celibat. Många av systrarna i denna
tredje orden var gifta med en botbroder i
samma orden . De skötte bl.a. sjukvården
vid de sjukhus som fanns och även i hem-
men om så behövdes. O rdet "mantellate"
syftar på den mantel som såväl systrar som
bröder bar.

1363 gick Kata rinas önskan i ful lbordan.
H on blev då en botsyster och arbetade se-
dan resten av sitt liv med att vårda sjuka.

Katarina ville lära sig läsa för att själv
kunna ta del av brevarier och tideböner,
men det gick trögt och till slut gav hon upp.
Vår Herre skulle säkert ge henne möjlighet
att kunna läsa om han ville det. O ch så
p lötsligt en dag kunde hon läsa. Däremot
kunde hon troligen inte skriva utan diktera-
de brev och böner för b l. a. sin b iktfar Rai-
mond av C apua.

Under Katarinas levnad uppehö ll sig på-
varna i Avignon i Frankrike, mer eller min-
dre fångna hos den franske kungen . Birgitta
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500 år efter Katarinas kanonisering gav Italien
ut en serie fr imärken, ett med detta t räsnitt från

San Domenico och ett med en fresk
av Andrea Vanni.

Birgersdotter försökte under sin tid i Rom
fa påven att återvända dit och efter hennes
död fortsatte Katarina detta arbete. När inte
hennes brev hjälpte besökte hon Gregorius
XI i Avignon 1376 och faktiskt ätervände pa-
ven följande år till Rom. Katarina besökte
även nästa påve, Urban VI i Rom, och brev-
växlade flitigt med honom. Genom påvens
försorg fanns det alltid en munk i hennes
närhet for att uppteckna hennes visioner
och de under som skedde runt henne.

Katarina fick som gåva av Gud att kunna
se in i människors själar, hon kunde frälsa
dem som var på farliga vägar och hon kun-
de driva ut onda andar. Detta gjorde att
hon snart hade en "barnaskara" hos sig,
människor som betraktade henne som sin
"moder". Hon hade svårt att vistas i närhe-
ten av människor med orenheter i sina sjä-
lar - enligt hennes åsikt luktade de förfärligt.

Katarina kom att betraktas som ett hel-
gon redan under sin levnad. Hon blev ofta

smittad av de svårt sjuka som hon vårdade
och kunde själv nästan vara döende, men
blev mirakulöst frisk så fort någon behövde
hennes hjälp. Hon stigmatiserades men bad
Gud att såren inte skulle synas, endast kän-
nas. När hon låg på sin dödsbädd blev dock
såren synliga. På två av de frimärken som
gavs ut till hennes minne syns dessa sår.

Katarina dog i kretsen av sina "barn"
den 29 april 1380. Sjuka som knäböjde vid
hennes bår blev friska och även andra under
skedde. Hon kanoniserades 1461. Man vet
ganska bra hur hon såg ut : på en pelare i
kyrkan San Domenico finns en bild utförd
av en av henn es "söner".

Biktfadern Raimond skrev Katarinas bio-

1938 gav Frankrike ut ett fr imärke som
avbildar påvepalatset i Avignon.

grafi och han hade ju möjlighet att prata
med dem som levt med henne och även
med hennes mor Lapa, som överlevde sin
dotter. Dessutom finns många av hennes
brev bevarade, vilket gör att man vet ganska
mycket om hennes liv. Hon dikterade också
ner sina böner, som finns bevarade i 26
band. Dessutom finns en "Dialogue" där
hennes upplevelser under visionerna finns
beskrivna.

Dessa t re italienska frimärken gavs ut 1948, 600 år efter Katarinas födelse.
Ett visar henne som Italiens skyddsängel, ett när hon ger bort sin mantel och ett t redje när hon dikterar brev.
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Katarina är ett populärt helgon i Italien
och finns representerad på flera frimärken,
avbildad när hon ger bort sin mantel, dikte-
rar brev eller som Dominikanerordens
skyddshelgon. Träsnittet från San Domeni-
co finns på ett märke liksom en byst utförd
pa 14oo-talet, inte sä längt efter henn es död.

Katarina blev skyddshelgon för
Dominikanerorden och avbildas här enligt en

kopparbyst från 1400-talet.

Jeanne d'Arc

är kanske den mest kända av dessa fem
medeltida kvinnor. Det är inte så att hon
finns avbildad på flest frimärken, men rent
litterärt finns det mycket skrivet om henne,
antagligen därför att hennes korta liv var så
fyllt av dramatiskt stoff.

Jeann e föddes 14 2 i byn Domremy vid
Meuse, yngst av fem syskon. Fadern var
bonde och verkar ha varit rätt betrodd av
övriga bybor. Modern, Isabelle Rome, lärde
sina barn både att arbeta och att bedja; dä-
remot var det föga troligt att Jeanne kunde
läsa och skriva. Men en av hennes bröder
blev präst.

Jeanne levde ett vanligt liv för en bond-
flicka i Frankrike och deltog i alla de sysslor
inomhus och utomhus, som hörde till flick-
ornas vardag. Hon var stark, snabb och rör-
lig, på något sätt väl förberedd för det hårda
liv som skulle bli hennes.

Som trettonåring fick hon sina första vi-
sioner: hon förnam ett starkt ljus och en
röst som manade henne att vara stark och
att behålla sin kyskhet. Hon blev tydligen
inte rädd, hon var väl förtrogen med helgon
som redan som mycket unga hellre valde

martyrdöden än äktenskap.
Runt om i landet rasade hundraårskriget

mellan Frankrike och England. Den franske
kungen var sinnessjuk och hans son Karl
utan självförtroende. I slag efter slag vann
engelsmännen stora segrar. England hade
dessutom hertigarna av Burgund på sin
sida, hertigar som också var intresserade av
ta makten i Frankrike. I Domremy höll man
på den franske kungen, så när rösterna bör-
jade mana Jeanne att befria Frankrike, kän-
des det antagligen bara naturligt för henne
att följa uppmaningen.

På något sätt lyckades denna unga kvin-
na ta sig fram till den unge tronföljaren där
hon sattes på prov av prästerna för att de
skulle kunna avgöra om de röster hon hör-
de var äkta. Karl trodde henne och 1429 fick
hon en här, som hon, klädd i skinande rust-
ning, ledde mot det av engelsmännen sedan
flera är belägrade Orleans. Det lyckades
Jeanne att befria Orl eans och detta gav
fransmännen hopp om fred. Hon vann yt-
terligare fyra slag och sedan förde hon Karl
till Reims, där han kröntes till kung Karl
VII av Frankrike.

När hon sedan drog mot Paris blev hon
den 24 maj 1430 särad och tillfängatagen av
hertig Philip den gode av Burgund. Karl VII
ansåg sig inte kunna betala lösen för henne,
vilket däremot engelsmännen gärna gjorde
och satte henne i fängsligt förvar. Nu starta-
de den rättsprocess som varade ett år och
som slutade med att Jeanne brändes på bål i
Rauen. Hela detta år tillbringade hon i ett
fängelse bevakad av engelska soldater, som
inte behandlade henne särskilt höviskt.
Trots att hon var engelsmännens fånge be-
stod den tribunal, som tillsattes för att
döma henne, av franska jurister och teolo-
ger. Hon anklagades bl.a. för att vara häxa
och kättare och dessutom hade hon ju upp-
trätt i manskläder, en stor synd på den ti-
den. Alla dessa förhör finns nedtecknade
och Jeannes svar på domarnas frågor gör att
vi vet mycket om henne. Denna lärda tribu-
nal ställde ibland frågor till henne, som hon
inte hade någon möjlighet att förstå, och de
fick henne också att "underteckna" bekän-
nelser, som hon inte kunnat läsa. Prästerna
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lurade henne att tro att innehållet var något
annat.

U nder hela denna tid var Jeanne lugn
och samlad, "lämna mig till Gud, varifrån
jag kommer" var ett svar hon ofta lämnade.
H on älskade Gud och kyrkan , men om kyr-
kan ville att hon skulle göra något som var
emot Gud, så lydde hon Gud allena. H ela
tiden talade hennes änglar till henne, hon
kände dem som Gabriel och M ichael, och
de gav henne styrka.

Den 30 maj 1431 kläddes hon i en svart
mantel och fick en papperskrona med in-
skrift : "Apostel, Avfälling, Kättare, Avgu-
dadyrkare". H on bands fast vid en påle och
fick ett kors att kyssa och när lågorna flam-
made upp run t henne ropade hon "Jesus".
N är de engelska soldaterna vände åter mot
sitt läger muttrade de "Vi är förlorade, vi
har dödat ett helgon .". Hennes aska ströd-
des i Seine, och unga flickor strör numera
ut vita blommor på samma ställe varje år
den 30 maj.

In te förrän 1460 började kung en göra nä-
got för att rentvå Jeanne. Men det tog fem
år att fa domslutet frän 1431 annullerat och
det dröjde till 1920 innan hon kanon isera-
des, men då hade hon dyrkats som helgon
av vanliga fransmän sedan 14oo-talet.

Jean Gerson, lärd man och teolog, var
den ende av prästerna som trodde på Jean-
ne och hennes visioner. H an spådde dock
att hon skulle bli misstrodd och illa be-
handlad av prästerskapet. H an fick rätt men

Jeanne d'Arc vid uttåget ur Vaucouleurs
år 1429 på ett franskt frimärke från 1968.
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Jungfrun från Orleans på ett franskt frimärke
från 1946 i serien " Beröm da personl igheter" .
I samma fr imärksserie avbildas bl.a. teologen
Jean Gerson (1363-1429) och kung Karl V II

av Frankrike (1403-1461).

han dog 1429 innan häxjakten på henne
började.

Man kan undra varför hon var så farlig,
in te bara för engelsmän och burgundare,
utan också för de franska prästerna och ju-
risterna, för det var ju faktiskt de som döm-
de henne. Trots allt så räddade hon ju O r-
leans ur en flerårig belägring och gjorde där-
med det franska riket en stor tjänst. Visserl i-
gen fortsatte kriget ytterligare en tid, men
sedan engelsmännen förlorat några slag
drog de sig ut ur Frankrike 1453.

Nu räknas Jeanne d'Arc som skyddspa-
tronessa för Frankrike, men det finns märk-
ligt nog in te så mycket filatelistiskt material
om henne. Det tidigaste frimärket är från
1929 ; pa det rider hon mot O rleans med
O riflamme - fanan - bakom sig. 1968 utko m
ett annat frimärke med samma m otiv -
Jeanne till häst med en här bakom sig, på
väg mot O rleans 1429. Ett annat frimärke vi-
sar hur hon tar emot budskap från sina äng-
lar. I övrigt finns det frimärksmotiv som
kan anses höra till hennes h istoria, såsom
katedralerna i Reims och Rouen , Karl VII
och Jean Gerson .

500-ärsjubile et av Orleans befrielse
firades 1929 med detta franska fr imärke.
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Avslutning

Att enbart använda det rent filatelistiska
materialet för att levandegöra dessa kvinnor
i en motivsam ling anser jag vara svårt. Det
gäller för övrigt de flesta medeltida personer
som återfinns på frimärken . Då är det bra
att kunna utnyttja annat material som på ett
eller annat sätt hör samman med dem . Så
finns t. ex. H ildegard von Bingen avbildad
i sina skrifter, liksom hennes visioner. H en-
nes örtabok finns på svenska och hennes
musik finns på en C D . Dessutom finns
dem hon brevväxlade med av den tidens
stora på frim ärken .

N är det gäller Ermesinde är det svårare,
men där har jag i m itt eget samlande följt
upp hennes efterlevande och noterat hur de
steg i makt. Då handlar det visserligen mest
om män , men de är ändå av hennes b lod .

Elisabeth finns på många helgonbilder
från olika delar av Europa. H on finns som
staty i en kyrka i Budapest och som redan
sagts, faktiskt även i en svensk kyrka, Frötu-
na kyrka i Uppland. Till Elisabeth kan man
även koppla de "Minn esänger" som kan
knytas till Wartburg: Tannhäuser, Walter
von der Vogelweide m . fl. och de finns både
på frimärken och som illustrationer i hand-
skrifter.

För Katarinas del finns det faktiskt så
många frimärken som visar henne i olika si-
tuationer att det kanske skulle kunna räcka
för att illustrera hela hennes liv och verk.
Men till henne går det också lätt att koppla
Avignon , Rom och de påvar som hon brev-
växlade med. Jeanne d'Arc slutligen, hör
verkligen till historien , till allt det som finns
i text och bild från hundraårskriget, både
från engelskt, franskt och burgundiskt håll.

Det är på detta sätt som jag tycker om
att med hjälp av filatelistiskt och annat ma-
terial göra dessa och andra gestalter ur
medeltiden verkligt levande.
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