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SKOGSTAPETENS DATERING 

A v B e n g t T h o r d e m a n 

Ni är Er ik Salvén, som 1912 hade lyckan att upptäcka bonaden från 

Skog, elva å r senare gjorde den till föremål för en utomordentligt 

omsorgsfull och uttömmande publikation,1 gav han också en fyndig 

och väl genomtänkt interpretation av dess idéinnehåll, som sedan dess 

i huvudsak stått sig inför den fortsatta forskningen. Den suggestiva 

framställningen vill ge cn bild av kampen mellan hedendom och kris

tendom i en liten isolerad nordsvensk församling (fig. 1). Endas t i 

fråga om tolkningen av de tre stora f igurerna längst till vänster 

(fig. 2) och därmed även i fråga om hans förslag till datering av 

bonaden har diskussionen fortsatt ganska livligt och fört till resultat, 

som rätt väsentligt avviker från dem Salvén framlade. Han föreslog, 

om ock med tvekan, att de skulle uppfattas som heliga tre konungar2 , 

och han ansåg vävnaden utförd någon gång mellan 1000-talets och 

1100-talets mitt.3 

Redan i en recension av Salvéns avhandling i Uppsala Nya Tid

ning den 31 mars 1923 framställde jag mina tvivel på riktigheten av 

hans förklaring av de tre f igurerna i fråga. »Ligger det inte när

mare till hands att tänka på några hedniska kungagestal ter?», skrev 

jag där och fortsatte: »De i Uppsala tempel dyrkade gudarna voro 

ju tre, och av dem betraktades åtminstone två såsom forna svea

konungar.» Denna tanke* upptogs senare av Sten Anjou5, som gav 

don en utförlig motivering, och den torde numera vara den allmän-

1 E. Salvén, Bonaden från Skog, Stockholm 1923. 
2 Salvén, a. a., s. 112 ff. 
3 Salvén, a. a., s. 141 ff. 
4 Den antyddes också flyktigt i min uppsats Kyrklig lextilkonst i Sverige 

under åtta århundraden, Ord och Bild 1930, s. 5. 
5 S. Anjou, Uppsalatemplets gudabeläten avbildade på bonaden från Skog, 

Fornvännen 1935, s. 257 ff. 
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Fig. 1. Skogstapeten. The Skog tapestry. 

nast omfattade6, enär den väl kan sägas ge den enda hittills före

slagna tolkningen som på ett fullt naturligt sätt låter sig förenas 

med bonadens dramat iska berättelse och med hela dess innehållsliga 

miljö. 

Beträffande dateringen av bonaden ha Agnes Brant ing och Andreas 

Lindblom i sitt s tora textilverk anmält en avvikande mening mot 

Salvén.7 Det är återigen dessa tre figurer som fått liestå motiveringen. 

De äro försedda med egendomliga huvudbonader (fig. 3), som av de 

nämnda forskarna i anslutning till Salvén förklaras vara hjälmar. 

Knligt deras mening kan dock denna hjälmtyp ej ha förekommit 

förrän framemot slutet av 1100-talet, vilken tidpunkt sälunda av dem 

utpekas som den tidigast möjliga för bonadens tillverkning. 

Dessa huvudbonader äro i stort sett desamma på alla tre figurerna, 

men de båda yttre avvika något i detaljerna från den mellersta. De 

två förstnämnda bestå skenbart av en mössa eller hatt. vars kulle ä r 

nägot kantig och av en konturlinje skiljs ifrån huvudbonadens nedre 

ringformiga del, som tankes omfatta själva huvudet. Vid vardera 

örat är fästat ett palmottartat ornament, vars båda blad växa upp till 

i höjd med kullens krön och vars nedre, öronlappliknande del skjuter 

nedåt i en spetsig snibb och synes täcka örat. (En felvävning på den 

högra figuren gör att ett av »palmett»-bladen där råkat bli skilt från 

det andra och ingår i mosskullens bildyta.) I fråga om den mel

lersta figuren avviker huvudbonaden från vad som nu sagts i tre 

• Jfr t. ex. Agnes Geijer, Textilkonst i Tiotusen år i Sverige, Stockholm 
1945, s. 355. 

7 A. Branting och A. Lindblom, Medeltida vävnader och broderier i Sverige 
I, Uppsala och Stockholm 1928, s. 13 f. Salvén har sedermera själv anslutit 
sig till Branting—Lindbloms tolkning och datering: E. Salvén, Sankt Olovs 
kyrka, i N. C. Humbla, Socknen på Ödmorden, Lund 1944, s. 242. 
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Fig. 2. Detalj av skogslapelen. — Detail of lhe Skog tapestry. 

avseenden: 1) Mosskullen är kullrig och något smalare än det ring-
formiga parti, som den synes vila på. 2) På halva kullens höjd är 
tvärs över denna dragen en horisontal konturlinje, som samman
binder de båda »palmett»-bladen. 3) Mössans nedre konturlinje är 
mitt på pannan avbruten och viker med rät vinkel av nedåt där den 
på båda sidor avgränsar den linje som man först tror vill föreställa 
näsan. Dotta åstadkommer här vid närmare påseende intrycket att 
näspartiet utgör en del av huvudbonaden och att denna detalj avser 
att återge icke själva näsan utan en nasal, ett nässkydd på en hjälm 
(fig. 4). Det är väl också framför allt detta som lett tankarna in på 
att dessa huvudbonader skulle utgöra hjälmar. Man får dock härvid 
dels komma ihåg att det endast är en av de tre huvudbonaderna som 
ger detta intryck, och dels också observera hur ofantligt många fel
vävnader och inkonsekvenser som överallt kan upptäckas i fråga om 
konturernas dragning. Jag har just påpekat ett exempel härpå be
träffande den högra figurens »palmott». Det är därför min tro, att 
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Fig. 3. Skogstapeten. De tre stora figurernas huvudbonader. — The Skog tapeslry. 
The headgears of lhe three large figures. 

avbrottet ovanför näsan på den mellersta huvudbonadens nedre kon
turlinje är att förklara som cn felvävning och att det här alls icke 
är fråga om nasaler utan att dot är näsan soln man velat framställa. 
Emellertid har, som nämnts, först Salvén och därefter Agnes Bran
ting och Andreas Lindblom i sitt textilverk stannat för dessa huvud
bonaders tolkning säsom hjälmar, och genom att vidare pressa denna 
tolkning ha de båda sistnämnda forskarna nått en datering, som är 
betydligt senare än Salvéns. »Hjälmen», skriva de8, »är nämligen av 
den kullriga form som å kontinenten omkr. 1170 börjar konkurrera 
med århundradets huvudtyp, den spetsigt koniska, vilken förekom
mer å sigillen sista gången 1196. Men den kullriga typen blir likväl 
ganska kortlivad, redan omkr. 1200 ersattes den av den upptill rakt 
avskurna, vilken första gången uppträder å sigillen omkr. 1181. Här
igenom erhålles för Skogsbonaden on värdefull gräns bakåt: den kan 

s A. a. s. 24 1. 
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icke vara tidigare än omkr. 1170. För bestämmande av gränsen 
framåt har man att ta hänsyn ej blott till hjälmens avslutning uppåt, 
utan även till förekomsten av nässkydd (ev. även kindskydd); i 
Frankrike går utvecklingen i detta avseende så hastigt, att redan 1103 
ansiktet är täckt av sammanhängande plåtar, som 1214 gå runt hu
vudet, skyddande även nacken. Vore Skogsbonaden fransk, skulle så
lunda en datering till perioden 1170—1193 vara relativt säker; i Nor-

Fig. 4. Hjälm med nasal på Birger Brosas (f 1210) sigill. —• Helmet with nose 
on the seal of Birger Brosa (f 1210). 

den får man vara försiktigare och räkna med ett eller annat årtion
des försening; vi komma sålunda fram till den ungefärliga perioden 
1180—1215. Nu får man emellertid icke blunda för att Skogs
bonadens synnerligen primitiva framställningssätt gör den här ovan 
presenterade hjälmteorien osäker i så måtto, att det skulle kunna tän
kas, det väverskan icke avsett framställa hjälmar i egentlig bemär
kelse, utan allenast kungakronor med halvsfäriska huvudkullar av 
något slag. Även under denna förutsättning måste dateringen emeller
tid bli relativt sen; de kraftiga »blad», varmed kronorna äro utrus
tade, förekomma nämligen på kontinenten tidigast omkr. 1150 och i 
Norden blott sparsamt före år 1200. — — — Också på denna väg 
kommer man emellertid till en datering av Skogsbonaden, som i tiden 
ligger avgjort efter 1100-talets mitt, sannolikt betydligt senare.» 

Detta resonemang är den ganska bräckliga grund — och även för
fattarna själva ha med tillbörlig försiktighet understrukit detta — 
på vilken Skogstapetens för närvarande allmänt oinfattade datering 
vilar. Man är nog berättigad förmoda att denna datering kunnat 
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hävda sig mera på grund av auktoriteten bos de forskare som fram
ställt den än på grund av slutledningens bindande beviskraft. Jag har 
redan antytt att jag betvivlar att väverskan velat framställa en hjälm 
mod nasal, och jag finner över huvud taget huvudbonadernas likhet 
med hjälmar av det slag, vartill Branting—Lindblom anknutit sin 
datering, mycket vag och avlägsen (jfr fig. 3 och 4). Men även om 
nian vill gå med på denna jämförelse, är likväl don datering som an 
givits icke obestridlig, i vart fall icke numera sen Gjermundbufyndet 
pä ett ganska sensationellt salt skänkt oss visshet om att de kullriga 
vendelhjälmarnas typ levat kvar i Norden till långt in på 900-talet 
och förmodligen längre.8 Det synes mig nu sannolikt att det är den 
sena vendelhjälmen som på nordisk botten påverkat den österifrån 
kommande koniska hjälmen så att den kullriga mellanform uppstod, 
vilken sedan kom att bilda utgångspunkten för medeltidshjälmens ut
veckling.'0 Hjälmteorien lämnar oss sålunda helt i sticket då det gäl
ler Skogstapetens datering, åtminstone på forskningens nuvarande 
ståndpunkt. 

Däremot tror jag att den tanke, som Branting—Lindblom i andra 
hand diskuterade, nämligen att huvudbonaderna föreställa kronor, 
leder oss in på ett spår, som icke blott ger oss en mera tillfredsstäl
lande interpretation av bilderna utan även sätter ett dateringsinstru-
ment i våra händer, även om våra krav på dess skärpa icke få sättas 
allt för högt. Då Branting—Lindblom hävda att de kraftiga »blad», 
varmed de tre figurernas kronor äro utrustade, icke förekomma förr
än omkr. 1150—1200, kan jag för min del icke biträda ett sådant ut
talande. Man behöver blott kasta en blick på Bayeuxtapetens kronor 
för att finna sådana, som till sin allmänna formgivning kunna jäm
föras med dem som nu intressera oss.11 Det finns emellertid en be
varad originalkrona som utgör en förbluffande god parallell till 
Skogstapetens. 

9 S. Grieg, Gjermundbufunnet, En hevdingegrav fra 900-årene fra Ringo-
rike, Oslo 1947 (Norske Oldtunn VIII), s. 3 f, 17, 34 ff. 

10 Jfr B. Thordeman, Stridsdräkten under forntid och medeltid (Nordisk 
Kultur XV B), s. 103 ff. — Dens., Nyfunna modeltidshjälmar, Sv. Vapenhist. 
Sällsk:s Årsskrift 1942—3, s. 36 f. — Dens., Två nya hjälmar av vendeltyp, 
Ib. 1917—8. 

11 E. Maclagan, The Bayeux Tapestry, London 1945, scen 1, 30, 32—34, 
pl. I, IV. 
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Fig. 5. Kejsar Henrik IILs ( t 1056) gravkrona, upptagen ur graven i Speyers 
katedral. — The funeral crown of Emperor Henry I I I (f 1056) taken from the 

grave in Speyer Cathédral. 

Ar 1900 undersöktes ke jsargravarna i katedralen i Speyer och i 

samband härmed upptogs ur kejsar Henrik I I L s grav den till hans 

begravning 1056 utförda gravkronan av förgyllt kopparbleck (fig. 

5).12 Med sin breda ring, sina kraftiga palmettliknande blad och s ina 

egendomliga nedskjutande öronskydd (eller hu r man skall kal la dem) 

synes den mig komma Skogstapetens kronor sä nä ra man kan begära 

med hänsyn tagen till de senares för figurframställning och detaljer 

12 Die Kunstdenkmäler von Bayern, Pfaltz III, Speyer, Miinchen 1934, 
s. 376, fig. 270. Jag står i tacksamhetsskuld till docenten Hans Wentzel, 
Stuttgart, för fotografier av denna och övriga ur kejsargravarna upptagna 
kronor. 
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löga lämpade avbildningsleknik. Om donna tolkning är riktig skulle 
det givelvis vara en inre mössa man ser skjuta upp ovanför kron
ringen på Skogs-tapetens huvuden, och del förtjänar omnämnas atl 
såväl gravkrona som därtill hörande mössa upptogs ur den 1106 av
lidne Henrik lV:s grav i Speyer.13 En mycket instruktiv bild frän 
ungefär samma tid av en krona buren över en mössa finns på Bayeux-
lapeten i den scen där den åldrige kung Edward tar emot Harold efter 
dennes besök i Frankrike. Kronan torde över huvud taget som regel 
ha burits med mössa. 

Tvenne avvikelser mellan Speyerkronan och dem som framställas 
på bonaden äro iögonfallande: »palmetternas» blad äro i senare fallet 
Ivå och ej tre, och vidare borde man på Skogsbilderna se ytterligare 
en »palmett», den som suttit mitt över pannan. Härvidlag har man en
dast att skylla på den förenkling, som avbildningstekniken framtvang. 
Ännu en »palmett» skulle nästan ha fyllt mellanrummet mellan de 
båda befintliga, och väverskan fann måhända atl detla skulle ge en 
allt för grötig bild; detsamma skulle förmodligen även ha blivit fallet 
om hon sökt ge »palmetterna» vardera ännu ett blad. Dessutom måste 
man nog tänka sig att väverskan aldrig sett en krona i verkligheten 
och sannolikt ej heller någon realistisk bild av eu sådan, över huvud 
laget kunna hennes förebilder redan de ha varit oklara och förvans
kade förutom att de med säkerhet voro starkt stiliserade. Det måste 
alltså föreligga en vid marginal för missförstånd. Som ett sådant bör 
man sannolikt också uppfatta den övre horisontala linjen på den mel
lersta figurens krona.14 

Denna krontyp utgör tydligen en av de former under vilka en 
byzantinsk krona med nedhängande sidoprydnader icke sällan efter
bildades i Västeuropa under äldre medeltiden.16 Ett studium av mynt-

13 A. a. s. 376, fig. 273. 
14 N. L. Rasmusson har välvilligt påpekat för mig att kronor med tre 

horisontala linjer förekomma på vissa engelska mynt från tiden (A Cata
logue of English Coins in the British Museum I, London 1916, pl. VII: 4; 
B. E. Hildebrand, Anglosachsiska mynt, Stockholm 1881, pl. 14, typ I, var. 
a), där den mellersta linjen är ett missförstånd för eller en förenkling av 
kronans pärlrad, vilket också kan vara fallet med motsvarande linje på 
Skogstapetens bild. 

15 Jfr härom t. ex. Albert Boeckler, Das Stuttgarter Passionale, Augsburg 
1923, s. 42. 
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bilderna ger oss för de uppstående palmettliknande kronbladen den 

kronologiska latituden från slutet av 900-talet1" till slutet av 1100-

talet.17 

Om den förklaring av de tre f igurernas huvudbonader som hä r för

sökts ä r riktig, ligger frågan om Skogstapetens datering ånyo fri 

för diskussion.18 J a g t ror knappast att man med tillhjälp av kronan 

kan nå en nä rmare precisering inom den angivna latituden. Man är 

åter hänvisad till att utgå från den solida grund för diskussionen 

som lagts redan av Salvén och som utpekar tiden 1000-talets mitt— 

1100-talets mitt som bonadens sannolika tillkomsttid. J a g ansluter 

mig till denna åsikt intill dess att nya hållpunkter för dateringen 

kunnat framdragas. 

S U M M A R Y 

Bengt Thordeman: The Dating of the Tapestry from Skog. 

One of the most remarkable specimens of art that has been preserved 
in Sweden from the early Middle Ages is the figured tapestry from Skog 
Church in the province of Hälsingland. It was discovered 1912 by Dr 
Erik Salvén who 11 years låter published in a very exemplary way a 
great work about it (fig. 1). Salvén concluded that the tapestry was mado 
in Sweden about 1050—1150. Låter, in a work published 1928, Agnes 
Branting and Andreas Lindblom produced another dating. According to 
their conception the three large figures furthest to the left (fig. 2) are 
provided with headgears (fig. 3) which are copies of hemispherical helmets 
of a type appearing first in the latter part of the 12th century (fig. 4). 

" Det är förmodligen denna krontyp som bäres av kejsar Henrik II på 
mynt, präglade för honom såsom hertig (995—1002), konung (1002—1014) 
och kejsare (1014—1024): H. Dannenberg, Die deutschen Munzen der säch
sischen und fränkischen Kaiserzeit, Berlin 1876 ff, nr 1083, 1083 a (pl 87), 
1804 (pl. 48), 1181, 1181 a, 1182 (pl. 53) och 1181 b (pl. 87), samt av dennes fan 
hertig Henrik II (f 995) på mynt präglade i Salzburg: Dannenberg, a. a. 
nr 1730 (pl. 88). 

17 T. ex. B. Thordeman, Två fynd av Knut Erikssons Väslerås-brakteater, 
Fornvännen 1931, s. 207 ff, fig. 88:6. 

18 Branting—Lindbloms hypotes att de tre figurerna skulle föreställa de 
tre nordiska helgonkonungarna torde icke utgöra något hinder för en ny 
omprövning av dateringsspörsmålet. Även enligt den senast tänkbara datering 
av bonaden skulle en framställning med detta ikonografiska innehåll komma 
att ligga osannolikt tidigt. 
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By this means their dating ut the headgears is a great deal latcr than 
Salvéns, and since then this dating has been genorally accepted. 

The author of the present study, however, believes the comparisou mado 
by Branting and Lindblom to be improbable. He instead points out the 
resemblance between the headgears of lhe three figures and the kind of 
crowns exemplified by Emperor Henrik I ILs ( t 1056) funeral crown in 
tho Speyer Cathédral (fig. 5). Under no conditions can the dating of tho 
headgears be connected with the hemisphericiil helmets from the decades 
Bbout 1200, because the hemispherical helmets have already existed earlier. 
Therefore, one has lhe right to return to the first suggested dating, to 
the period about 1050—1150, a dating which is confirmed by comparison 
with Henrik I ILs crown. 
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