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BONADEN FRÅN SKOG 

TILL FRÅGAN OM DESS INNEHÅLL OCH DATERING 

Av Vivi Sylwan 

I Fornvännen, häfte 2—3, 1948, s. 123—131, har Bengt Thorde
man tagit upp frågan om Skogtapetens1 datering till diskussion. 
Denna fråga skall här upptagas på nytt. Det förefaller mig syn
nerligen lämpligt att då även taga med bildframställningen, 
särskilt med hänsyn till idéinnehållet, enär, som Thordeman på
pekar, de tre stora figurerna längst till vänster på bonaden nu 
allmänt anses vara de i »Uppsala tempel dyrkade gudarna»2 

(s. 123) och »den enda hittills föreslagna tolkningen som på ett 
fullt naturligt sätt låter sig förenas med bonadens dramatiska 
berättelse och dess innehållsliga miljö» (a. a., s. 124). Andra 
tolkningar äro Heliga tre konungar (Salvén 1923),3 och Nordens 
tre skyddshelgon, St. Olov, St. Knut och St. Erik (Branting-
Lindblom 19284 och Salvén 19445). Tolkningen Odin, Tor och 
Frej (fig. 2) — Odin, enögd med sköld och yxa, Tor med dub
belyxa (hammaren och vigg(?), Frej med smal käpp(?) och 
pung(?) — förändrar visserligen ej framställningens huvud
innehåll, kristendomens kamp mot hedendomen i uppsvenskt 

1 E. Salvén, Bonaden från Skog, Stockholm 1923. 
2 B. Thordeman, Skogstapetens datering, Kyrklig tcxtilkonst i Sverige 

under åtta århundraden, Ord och Bild 1930 s. 5. — V. Sylwan, Dekora
tive Wirkereien und Webereien im mittelalterlichen Schweden, Zeitschr. 
f. bildende Kunst, Leipzig 1930, s. 94. — S. Anjou, Uppsalatemplets guda
beläten avbildade på bonaden från Skog, Fornvännen 1935, s. 257 ff. — 
A. Geijer, Textilkonst i Tiotusen är i Sverige, Stockholm 1945, s. 355. 

3 Salvén, a. a., s. 112 ff. 
4 A. Branting och A. Lindblom, Medeltida vävnader och broderier i 

Sverige, I, Uppsala och Stockholm 1928, s. 13 f. 
5 E. Salvén, Sankt Olovs kyrka, i N. C. Humble, Socknen pä ödmor-

den, Lund 1944, s. 242. 
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land, men den lämnar möjligheter till andra tolkningar än 
Salvéns och Branting-Lindbloms av en del av bildframställ
ningens motiv och därmed av innehållets mening. En analys 
av vissa motiv för även fram till en något mer preciserad da
tering än de olika förslagens, även Thordemans,0 vilka omfatta 
alternativen 1050—1150 och 1180—1215 (se s. 339 t ) . 

Det är ej min avsikt att här göra en allsidig utredning av 
ovan angivna frågor. Jag ämnar endast framföra till debatt 
några av de problem som den ändrade tolkningen enligt mitt 
förmenande ge anledning till, såsom tydningen av vissa bild
detaljer, samspelet mellan olika grupper och dateringen. Jag 
vill vidare framhålla att jag ej tänker jämföra Salvéns eller 
någon annans i de ovan citerade arbetena uttalade meningar, 
och min uppfattning, vilken jag, i stort sett, haft alltsedan Sten 
Anjou och jag åtskilligt före 1935 dryftade frågan rörande de 
tre figurernas antecedentia. Jag tänker endast framföra min 
egen mening. Jag tillåter mig därför att här en gång för alla 
hänvisa till särskilt Salvéns gradualavhandling »Bonaden från 
Skog» och hans uppsats »Sankt Olovs kyrka», så mycket mer 
som han i sin avhandling gjort omfattande och grundliga un
dersökningar med synnerligen värdefulla resultat, vilket med
ger en för mig lycklig begränsning till de problem som intres
sera mig. 

* 

Bonadens höjd växlar mellan 35 och 38 cm. Den högra kort
sidan är skadad, varigenom bildframställningen här saknar av
slutning. Bonadens nuvarande längd är 175 cm. 

På bonaden står en kyrka med klockstapel (fig. 1). Man kan 
anta att den placerats på mitten, den är bildens centrala punkt. 

Kyrkan angripes av hedniska makter från alla håll. Carl af 
Ugglas yttrade en gång att stämningen i bonaden är densamma 
som i första versen i psalmen »Förfäras ej, du lilla hop» med 
dess fortsättning »fast fiendemas larm och rop från alla sidor 
skälla» (Svenska psalmboken 508). Han hade rätt. Längst till 
vänster stå de tre hedniska gudarna (fig. 2). Deras utsända här 
av lejon rör sig i en hastig, jämn lunk mot kyrkan, den anföres 

0 Thordeman, a. a. 1948, s. 131. 
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Fig. 1. Bonaden frun Skug. Efler S. Anjou. — The Skog tapestry. After S. Anjou. 

i 4 A \ A A A A A A A / v V v y A V . 

/•'/(/. -'. Odin, 'lor och Frej. Detalj av Skog-bonaden, Efter S. Anjou. 
— Odin, Tor and Frey. Detail from the Skog tapestry. After S. Anjou. 

av en trehövdad hednisk gud — djävulen själv — ridande på 
ett lejon med ilsket uppsträckt svans (fig. 3). Fåglar, även de 
utsända av de tre gudarna — ett par sådana synas till vänster 
om Frejs huvud — belägra kyrkans tak. De anfalla kyrkan 
från luften. Kyrkans kor, åt höger — öster(?) — är stängt, den 
anfallande mannen kan med sin yxa ej komma åt kyrkans 
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heligaste. Stapeln är helt stängd. 
Från höger — från öster (sym
boliskt?) — komma hedningar
na, en ryt tarskara, anförd av 
två lejon, det ena med en män
niska i det vidöppna gapet, 
»Djävulen går omkring som ett 
rytande lejon och söker vem 
han uppsluka må» (Petri brev, 
I, 5: 8). Denna skara håller sam
ma takt som lejonhären på vän
ster sida, märk att hästarnas 
framben ha samma ställning 
som lejonens. Längst bort till 
höger syns en liten skara män
niskor, fem stycken, som stå i 
rad och hålla varandra i hän
derna med uppåtböjda armar. 
Yttrest syns en del av en ganska 
stor man med en yxa. Han är 
till häst? Det är svårt att med 
säkerhet avgöra om dessa män
niskor äro hedningar eller ej . 
Det sistnämnda är dock troligt. 

Som det ondas tecken, he
dendomens och djävulens, fram
träder framför allt ett lejonlik-
nande djur (fig. 4) med bakben 
och svans förenade och böjda 
in under djurets kropp, ett fan
tasiväsen, ett fabeldjur (se not 
9, s. 335). Sådana fabeldjur 
»flyga» tät t bakom ryt tarnas 
huvuden (fig. 5). De finnas här 
och var på bonaden, bl. a. fram
för den lilla gruppen längst till höger, under den trehövdade 
ryttaren, bland lejonen till vänster, o. s. v. Man kan undra, om 
de i sist nämnda fall satts in för att framhålla att dessa lejon 

w y » - y r * "•".T w w •*• »r—• "i 
* • \ 

Fig. 3. Attack av Irehövdud hednisk gud. 
Detalj av Skog-bonaden. — Three-heud-
ed heatben gud of evtl in attack. Detail 

from the Skog tapestry. 

Fig. 4. Fabeldjur, lejontyp. Skog-bona
den. — Fabulous creature. The Skog 

tapestry. 
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äro onda och ej få anses som 
symbol för Kristus, »Lejonet av 
Juda stam» (Uppenbarelseboken 
5:5), utan tillhöra djävulens 
anhang. 

Kyrkan tycks färdig för kris
ten — katolsk — gudstjänst 
(fig. 6). Den har kor med altare. 
På kyrkans tak finns en klocka, 
i stapeln två. I koret vid altaret 
står prästen — han är klädd i 
fotsid, hel dräkt. Han har vän
ster hand lagd på ett föremål på 
altaret — en mässbok, en bibel? 
—, den högra är uppsträckt mot 
skeppet och dess människor. 

Kyrkan står beredd till för
svar. Den anstormande lejon
hären med dess trehövdade an
förare möts vid ingången till 
kyrkan av en liten skara av kyr
kans män. I täten står en man 
med uppräckta händer, en 
präst(?), han har hel dräkt. Ges
ten är avvärjande, »vik hädan, 

Satan» (fig. 3). Kyrkans skepp är fyllt av män. De fem män
nen stå med uppåt lyfta armar. Var och en av dem har en 
funktion, som på något sätt ingår i en gemensam rituell 
handling. Männen nummer 2 och 3, från koret räknat, ringa 
i kyrkans klocka, de andra tre hålla var och en i höger 
hand ett till huvudhöjd upplyft föremål. Det som bärs av 
mannen längst till vänster, vid yrkans ingång — han tycks 
också vara präst — är möjligen en processionsfana7 (fig. 7). 
Om symboliken i detta slag av fanor skriver Joseph Braun 
bl. a. att fanan är en symbol för Kristus och för Kristi Triumf 

7 Fr. Bock, Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters, Bonn 
1871, III, s. 213. Denna fana är ett arv från det romerska fälttecknet 
vexilla. 

SSSSS 
Fig. 5. Ryttare med fabeldjur - djur-
fylgior. Detalj av Skog-bonaden. — 
Horsemen wilh fabulous crealures — 
animal fylgias. Detail from the Skog 

tupestry. 
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Fig, 0. Kyrka med klockstapel. Detalj av Skog-bonaden. — Church wilh belfry. 
Detail from lhe Skog tapestry. 

(Honorius), samt att den vid processioner skall påminna om att 
i Kristus uppfylldes profeten Esaias' profetia om det räddande 
tecknet som Gud lovat att upprätta i folkens mitt (Durandus).s 

De tre männen i kyrkans skepp återge sannolikt en procession 
till erinran om Guds löfte genom profeten Esaias. Kyrkan är 
alltså fullt rituellt rustad för kampen mot hedendomen, i vilken 
ingår att genom klockringning driva bort djävulens anhang. 

Uppträdandet av fabeldjuren i lejonskepnad i bonaden har 
mer än något annat hjälpt mig att tyda idéinnehållet i bonadens 
bildframställning. Fabeldjuren företräda ju i den medeltida 
konstens ondskans makter, inklusive djävulen. Ewert Wrangel 
kallar de lejonliknande typer som förekomma i Lunds dom
kyrkas ornamentik för lejondrakar." Den i bonaden använda 
formen (fig. 4) är en starkt förenklad och ej så litet förvanskad 
sådan drake. Den har, enligt min mening, här använts för att 
framställa den nordiska ödestrons fylgia, ett övernaturligt 
väsen, vilket omtalas i de isländska sagorna såsom på »ett mys-

s Joseph Braun S. J., Handbuch der Paramentik, Freiburg 1912, s. 274, 
9 E. Wrangel, Lunds domkyrkas konsthistoria, Lund 1923, s. 298 ff., 

fig. 384 m. fl. 
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tiskt sätt förenat med en mans — en ätts — öde». Hon ter sig 
»å ena sidan som människans egen själ, hennes kraft och lycka, 
å andra sidan som skyddsande och ödesgudinna — ett väsen som 
sammanhänger både med människors och gudars värld. Dessa 

två sidor finnas så gott som ald
rig förenade hos samma fyl-
gia».10 

Fylgian uppträder i olika 
skepnader, dels som kvinna, dels 
i djurgestalt. Det är, säger Maj 
Lagerheim, en djupgående skill
nad på de berättelser där hon 
uppträder i den ena eller andra 
skepnaden. I sin undersökning 
av den germanska ödestron 
framhåller den tyske religions
forskaren Walter Gehl att de 
ställen där djurfylgian uppträ
der i synlig gestalt, äro få och 
beläggen tvivelaktiga. Djurfyl
gian uppträder i regel i dröm
men. Djurfylgians egentliga 
uppgift är att vara varsel, före
bud. Hon har den mans karak
tär som hon företräder. Hon är 
en utstrålning av denna person, 
hans dubbelgångare. Hon tän
ker och handlar som han. Det 
är därför naturl igt att hon ald
rig visar sig för sin bärare, 

hon skulle aldrig kunna uppenbara något för denne som 
han ej visste förut. Djurfylgian gör aldrig sin bärare någon 
tjänst, tvärtom visar hon sig för hans fiende som ett varnings
tecken, ett varsel. Hon är så nära förbunden med den män
niska hon följer att hon dör samtidigt med denna, vilket kvinno-

Fig. 7. Man (präst'.') med processions-
fana (se fig. 6 längst I. v.). Detalj uv 
Skog-bonaden. — Man (priest ?) with 
processtonal flag (see fig. 6 on extreme 

left). Detail from lhe Skog tapestry. 

10 Maj Lagerheim, Bidrag till kännedomen om fylgia-tron, Svenska 
fornminnesföreningens tidskr., 12: 2, Nr 36, Stockholm 1905, s. 169 ff. 
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fylgian ej gör. Denna för också en mer självständig tillvaro än 
djurfylgian.11 

Det är troligt att en del av de föreställningar som enligt de 
isländska sagorna voro knutna till djurfylgiorna, även funnos 
hos skaparen av Skogsbonaden. En ny djurskepnad, lejondra
ken, har tagits upp i det uppsvenska textila bildförrådet för att 
karakterisera ondskan hos de hedniska makter och människor 
som angripa den kristna kyrkan. Har detta från främmande 
håll hämtade fabeldjur ansetts mer djävulskt till sitt väsen än 
de djurfylgior som uppträdde i björnens, vargen-varulvens, 
rävens o. a. nordiska djurs skepnader? Det finns på bonaden 
utom de lejonliknande fabeldjuren en häst med såväl framben 
som bakben förenade (fig. 5), alltså en ombildning analog med 
den hos lejondrakarna. Dessutom finns här och var över hela 
bonaden mer och mindre realistiskt framställda djur. Skola alla 
betraktas som fylgior? En del av dessa djur äro tecknade med 
smala linjer — vävda över en tråd. Ett sådant djur (se nyss 
nämnda bild) är fästat tätt intill bakhuvudet på den förste ry t 
taren i den undre raden, den som kommer närmast efter lejonet 
med en människa i gapet. Det föreställer utan tvivel en djur-
fylgia. Det har en mycket lång svans. Man tänker nästan osökt 
på en räv, detta sagt utan att vilja pressa liknelsen. Den nyss 
nämnda fabelhästen syns strax nedanför ryt taren i fråga, något 
till vänster.12 

Användningen av lejondraken är ett ganska intressant belägg 
för den kristna romanska bildkonstens inträngande i upp
svenskens tankevärld under brytningstiden mellan hedniskt 
och kristet. 

11 W. Cehl, Der germanische Schicksalsglaube, Berlin 1939, s. 130—131, 
137. F. Ström, Den egna kraftens män. En studie i forntida irreligiositet, 
Göteborgs Högskolas årsskrift, LIV, 1948: 2, s. 64—67. Docent Ström har 
varit vänlig att ge mig anvisning på en del litteratur, för vilket jag här 
vill uttrycka min stora tacksamhet. 

12 Gehl, a. a., s. 128, not 287. Gehl uppräknar här vargar, björnar, 
tjurar, oxar, rävar, galt, hund, fåglar, även drakar, maskar och andra 
djur nämnas. Alla dessa äro dock ej uttryckligen omtalade som (djur-) 
fylgior. Enligt Gehl gälla exemplen på bock och häst ej för fylgior. •— 
Lagerheim, a. a., s. 170. I fall 2 omnämnes en bock, i fall 4 en häst, 
vilka tydligen uppfattats som fylgior — djurfylgior. 
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Härmed torde några av de mer väsentliga delarna av idé
innehållet i bonadens bildframställning, sådant jag ser det, vara 
givna. Det är möjligt, för att ej säga troligt, att ett mer ingå
ende studium av detaljer skall kunna ge mer, kanske något an
nat, något nytt. Det sagda torde dock räcka till för att taga upp 
frågorna när och var bonaden kommit till. Jag vill då än en 
gång understryka att min avsikt är att så mycket som möjligt 
få fram vad bonaden själv har att förtälja. Mina utflykter där
vid åt olika håll kunna naturligtvis diskuteras. 

Som textilt bildverk visar bonaden en anmärkningsvärd 
rutin, även i användningen av, som man kan tycka, rent primi
tiva motiv. Väverskan har använt klara former, där sådana 
krävts. Att dessa såväl som de primitiva motiven i de flesta fall 
ej äro nyskapelser, torde man kunna taga för givet. Det är 
knappast första gången sådana figurer som de tre gudagestal
ternas vävts. Hästarna ha, frånsett frambenen, en sannolikt 
traditionell form, redan använd i hednisk vävnadskonst, den är 
besläktad med runstenarnas hästar.13 Kyrkan har troligen en 
vedertagen form för avbildning av en stavkyrka, människorna 
äro otvivelaktigt gjorda efter en bestämd kliché, andra detaljer 
att förtiga. Bonaden är ej något förstahandsarbete, den förut
sätter nästan en verkstad, i varje fall en viss skolning, teknisk 
och, vilket är intressantare, även stilistisk och kyrkligt rituell. 
Att de hedniska gudafigurema ej i allo utförts så, som de be
skrivas av Adam av Bremen, har intet att säga. En kristen vä
verska eller kristen konst över huvud kunde ej framställa dem 
så, som de hedniska riterna krävde. Till lejonen, av betydelse i 
stilistiskt avseende, återkommer jag längre fram. 

Vissa delar av bildframställningen, som de tre stora figu
rerna, ryttarna, lejonen och även mindre former, erinra i någon 
mån om låg relief, ett arv från den låga relief i sten och trä, 
som är använd i vikingatidens konst. Liksom denna har bonaden 
till uppgift att illustrera. Om man undantar bården och kyr
kans gavlar, har den dock föga, knappast något, som erinrar om 
vikingatidens ornamentala, starkt teoretiska stil med dess sling-

13 S. Lindquist, Gotlands Bildsteine, Stockholm 1941—42, I: Bild 78, 
134, 137, 144; II: Bild 350, 428, 429. — Salvén, a. a. 1923, fig. 87. Runsten, 
Dynna, Norge, omkr. 1050, kristen framställning. 
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rande band och utdragna djur- och människoformer. Den är 
enligt mitt förmenande en tämligen sen produkt av brytnings
tiden mellan hedniskt och kristet, men tillhör utan tvivel en 
tid då kristendomens seger var avgjord och all yt t re kamp 
nedlagd, ehuru kampens hårdhet ännu var bevarad i färskt 
minne. 

Var har då bonaden vävts? Att ange någon bestämd plats 
därför torde vara omöjligt. Innehållet är så starkt präglat av 
tryck av och intryck från det hedniska Uppsalatemplet att nå
gon plats, belägen långt bort från det dåtida Svearike, ej är 
tänkbar. Endast i detta tempel tyckas de t re gudarna haft ge
mensam plats och gemensam dyrkan i Norden. Man kan undra 
om en liknande strid, beskriven av t. ex. en norsk kristen 
väverska, ej skulle haft med en bild av helig Olav. Det kan 
invändas att han kan ha varit placerad i det bortryckta stycket 
— se den store mannen längst till höger på bonaden (fig. 1). 
Det vore dock knappast förenligt med den i övrigt högst konse
kvent genomförda kompositionen. Även om bonaden kommit 
till i en miljö, påverkad av tidens både kul tur och bildning, 
behöver den ej vara gjord i omedelbar närhet av Uppsala men 
otvivelaktigt inom det område som utgjorde eller kom att ut
göra Uppsala biskopsstift, senare ärkebiskopsstiftet. Närmare 
kan man väl knappast komma nu? 

När har bonaden vävts? Innan vi ge oss in på detta intrikata 
spörsmål, torde det vara lämpligt att notera de förslag till date
ring som gjorts (mig veterligen), ehuru de redan för kort tid 
sedan framlagts av Thordeman i hans här i början anförda 
uppsats.14 

I sin gradualavhandling (1923) förlägger Salvén bonadens till
komst till tiden 1000-talets senare—1100-talets förra hälft.1'' 1 
det stora verket om medeltida textilier (1928) ha Agnes Bran
ting och Andreas Lindblom daterat bonaden till tiden omkring 
1180—1215.10 De bygga denna uppfattning på de huvudbonader 
som bäras av de tre stora figurerna till vänster på bonaden 
(fig. 2), vilka de i anslutning till Salvén anse som kronprydda 

M Thordeman, Skogstapetens datering, Fornvännen 1948, s. 123 ff. 
15 Salvén, a. a., not 1. 
18 Branting-Lindblom, a. a., not 4. 
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hjälmar, men av en senare typ än denne ansett. I sin uppsats, 
Sankt Olovs kyrka (1944), har Salvén övergått till Branting-
Lindbloms åsikt.17 Nu har Thordeman påvisat (1948) att huvud
bonaderna ej äro hjälmar utan mössor, omgivna av kronor. 
Utan tvivel äro de kullriga toppar som synas ovan kronorna 
mer lika mössor än hjälmar. Till jämförelse anför Thordeman 
de gravkronor, som påträffats vid undersökningar av kejsar
gravarna i Speyers katedral år 1900. I kejsar Henrik IILs 
(t 1056) grav fanns en krona men ingen mössa, en sådan fanns 
tillsamman med den krona, som upptogs ur den 1106 avlidne 
kejsar Henrik IV:s grav. Thordeman hänvisar även till en krona 
med mössa som finns på Bayeux-tapeten. Den bärs av den 
gamle kung Edvard i den scen där han tar emot den från Frank
rike återkommande Harold. »Man är», skriver Thordeman, 
»åter hänvisad till att utgå från den solida grund som lagts 
redan av Salvén och som utpekar tiden 1000-talets mitt—1100-
talets mitt som bonadens sannolika tillkomsttid. Jag ansluter 
mig till denna åsikt, intill dess nya hållpunkter för dateringen 
kunnat framdragas.»18 

Problemet rörande bonadens datering är invecklat nog. He
dendomen var djupare förankrad i Sverige än i de andra nor
diska länderna med deras tidiga förbindelser med det kristna 
Västeuropa. Ej minst var detta fallet med Svearike. Den svenske 
bonden var mer traditionstroget inställd till sed och tro än 
danskar och norrmän. Uppsalatemplet var Nordens mest an
sedda hedniska helgedom, helt naturligt skulle striden i Svea
rike därför bli hård och långvarig. Om den skriver Schuck: 
»Denna strid uppfattades icke som en strid mellan en verklig 
gud och väsenlösa skuggor, ty den kristne förnekade alls icke 
Tors eller Odins existens. Dessa voro för honom lika verkliga 
som Vite Krist, men han erkände dem icke som gudar, utan såg 
i dem onda andar eller djävlar, som stridde mot Kristus.»19 De 
hårdaste striderna stodo helt visst i samband med det med 
nio(?) års mellanrum återkommande riksblotet i Uppsala. Något 
säkert därom tycks dock ej stå att få veta. Händelserna under 

17 Salvén, a. a., not 5. 
18 Thordeman, a. a., not 6. 
19 H. Schuck, Svenska folkets historia, Lund 1914, I, s. 273. 
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1000- och 1100-talet i Uppsverige och Uppsala, dess mest om
stridda plats, utgör de dunkla kapitlen i Sveriges historia. 
Något som helst stöd för bonadens datering ge ej de få kända 
säkra källorna. Spekulationer föra ej långt. En notering av 
några säkra data och händelser ge dock en viss relief åt det 
visserligen symboliskt framställda skeende som bonaden ger 
i bild. Först då två brev från påven Gregorius VII, det ena 
daterat den 4 oktober 1080 och ställt till »L, glorioso Suetonum 
regi», det andra från 1081 och ställt till »Wisigothorum glo-
riosis regibus I. et A.». I. antages med viss sannolikhet ha varit 
kung Inge den äldre. Av det första brevet framgår att kristen
domen fått nyt t liv i Sverige och att det nog var hopp om 
framtiden: »Som vi hört att till Ditt rike kommit några det 
Heliga Ordets t jänare . . . vi hysa också utan tvekan ett stort 
hopp om Eder framtida välgång.» Påven ber att en biskop eller 
en lämplig klerk sändes till Rom med underrättelser. I det 
andra brevet få vi veta att så skett, samt att påven önskar att 
klerker skickas till den heliga stolen för »att lära sig Romerska 
kyrkans seder och sedan bli instruerade».20 Den slutsats som 
den strängt kritiska forskningen kunnat draga av dessa brev 
samt av Adam av Bremens korta notiser, innebär att det hed
niska Uppsalas tempelpräster vid slutet av 1000-talet u tkäm
pade sin sista förtvivlade kamp för tillvaron, men att det hed
niska partiet dock ännu kunnat fördriva kungar, som ej voro 
det behagliga. Till en av Adams notiser, den om en konung 
som ej velat förrätta blotoffret, kan fogas liknande uppgifter 
från den isländska Hervararsagan. Om en from sveakonung, 
Inge, som för sin tros skull fördrivits av svearne, talar även 
Eskillegenden. En engelsk biskop, Eskil, som missionerat i 
Sverige, skall ha dödats av hedningarna, sannolikt vid res
ningen mot kung Inge.21 Vi se att det visserligen ej stora käll
materialet pekar mot samma händelse, sannolikt den sista 
framgångsrika hedniska resningen i Sverige. Snorre omnämner 
visserligen i Magnussona saga en hednisk reaktion mot kristen
domen år 1120, som ställts i samband med ett korståg mot små-

20 B. Nerman, När Sverige kristnades, Stockholm 1945, s. 150—151. 
21 T. Schmid, Sveriges kristnande, från verklighet till dikt, Stockholm 

1934, s. 74 ff. 
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länningarna,22 men därom tyckas några närmare uppgifter ej 
föreligga. År 1129 nämnas två biskopar i Uppsverige i en notis 
om sankt Botvids elevation detta år. Den ingår i Botvidslegen-
den och kan anses pålitlig. En av biskoparna, Henrik, kallas 
episcopus Upsaliensis, ehuru biskopssätet ännu 1134 var för
lagt till Sigtuna. I legenden namnes Uppsala som Stefans resi
densstad. Det förefaller sålunda, som skulle förhållandena stad
gat sig någorlunda mot slutet av 1130-talet. Fastställandet av 
biskopssätets flyttning till Uppsala 1140—41 måste tydligen tas 
med en viss reservation. Huru därmed än förhållit sig, har den 
kyrkliga utvecklingen under de närmaste tio—femton åren ej 
varit fullt så lycklig som man hoppats. Den påvlige legaten, 
Nikolaus Breakspear — som påve Hadrianus IV — gjorde år 
1152 en resa till Norden för att upprätta ett norskt och ett 
svenskt ärkebiskopsstift. Det gick jämförelsevis lätt i Norge, men 
misslyckades i Sverige. I svearnas huvudlandskap, Uppland, 
fanns visserligen en stiftsstad, Uppsala, men någon biskop har 
troligen ej funnits där. Pålitliga underrättelser saknas mellan 
1143, då man finner en Uppsalabiskop, Siward, som flykting i 
utlandet, och 1164, då Stefan blir ärkebiskop.23 Därmed var 
kristendomen, åtminstone officiellt, genomförd i Svearike, den 
hedniska falangen hade lagt ned vapnen. 

Om Uppsalatemplet varit rivet eller ej, när bonaden vävdes, 
kan ej avgöras. Man kan utgå ifrån att bonadens idéinnehåll 
förutsätter kristendomens seger, men att kampen var hård å 
ömse sidor. Hedendomen har uppbådat alla ondskans krafter, 
kristendomens kamp förs med färre och stillsammare, men ej 
mindre intensiva vapen. Kampens intensitet har varit fullt 
present för bonadens skapare, men framställningen därav kan 
knappast betraktas som en verklighetsskildring. För oss ter den 
sig närmast som en blandning av naturalistiskt tecknad verk
lighet — gudabilderna, de med yxor anfallande männen vid 
stapeln, de hedniska ryttarna, männen i kyrkan och utanför, 
prästen vid altaret, ringningen — och klar symbolik — lejon
hären, den trehövdade ryttaren-guden, fylgiorna: fåglarna, 

22 H. Ljungberg, Den nordiska religionen och kristendomen, Uppsala 
1938, s. 265, not 8. 

23 Schmid, a. a., s. 91, 100—101. 
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häst- och lejon-drakarna. Samtiden torde betraktat bonadens 
bildvärld som full verklighet. Den har sett den så som de män
niskor, som voro vana vid fornnordisk dikt och saga, sågo på 
de i dessa skildrade händelserna, ofta uppfattade och fram
ställda som skeende i drömmens och diktens visionära och 
fantasifyllda värld, men tillika med en insats i levande livet. 
Bonaden är en dikt i bild, vare sig den skapats under det direkta 
inflytandet av det den vill åskådliggöra, eller den som inspira
tionskälla haft en dikt av samma dramatiska halt som de nor
diska gudasångerna, Völuspa, Hymeskvädet, o. a.24 

Sammanställer man händelserna så som de te sig på grund 
av ovan anförda pålitliga källor, med den rådande stämningen 
i bonadens skildring, finner man att den situation, som skulle 
kunna inspirera till den våldsamt dramatiska framställningen i 
bonaden, måste varit i släkt med den hätska kamp som utmärkt 
anfallet mot kung Inge vid Uppsalablotet någon gång under 
1000-talets sista årtionden, vid hedendomens sista stora strid 
för att behålla makten. I bonaden råder dock ingen nederlags
stämning, ej hos anfallna, ej heller hos anfallande. Där skildras 
snarare, synes det mig, början av ett anfall. Enär, som vi skola 
se, bonaden av stilistiska skäl näppeligen kan dateras före 1100-
talets mitt, snarare senare, är det troligt att den inspirerats av 
en dikt om ett hedniskt angrepp och ett kristet försvar. Dikten 
har bundit konstnären-väverskan — en eller två personer — vid 
delvis gamla, välkända klichéer, samtidigt som det funnits till
gång till nya bilder, som sade mer än de gamla. 

De hittills gjorda försöken att på stilistiska grunder be
stämma tiden för bonadens tillverkning ha huvudsakligen syss
lat med de stora figuremas, de hedniska gudarnas, huvud
bonader. Finns det då ingenting annat än dessa som, stilistiskt 

21 Det har flera gänger satts i fråga att jämföra Skogsbonadens fram
ställning med den norska medeltidsdikten Draumkvedet. Den senare 
dateras dels före 1149, dels närmast efter är 1200. Underlag och atmosfär 
äro dock i de båda verken så olika att det syns mig vanskligt att göra 
detta. Men kanske kunna Olav Åstensons i drömmens form skildrade 
upplevelser tagas som ett stöd för antagandet att Skogsbonadens fram
ställning fått något av en dröms karaktär. 

Se Ivar Mortensson-Egnund, Draumkvedet, Oslo 1927. Förf. redogör 
i inledningen för litteraturen om dikten. 
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sett, kan ge stöd åt en datering? Enligt mitt förmenande kan 
man, då det gäller just data, ej gå förbi de romanska lejonen, 
ej heller lejondraken, som använts för att återge djurfylgian. 

I kända textilier från Persien—Främre Asien—Byzans—Ita
lien, tillhörande äldre medeltid och tiden fram till 1100-talets 
mitt,25 har jag ej funnit något motiv som kunnat leda till bo
nadens lejonbilder. Gotthard Johansson har påpekat att tex
tilier — främst sassanidiska siden — skulle ha förmedlat den 
persisk-byzantinska fabeldjursfaunans m. m. uppträdande i 
särskilt Smålands dopfuntars dekor.26 Det är både möjligt och 
troligt att så varit fallet. Bland sådana siden och andra vävna
der, som på ett eller annat sätt kommit till Sverige, kan också 
ha funnits något, vars mönster utgjort förebilden för bonadens 
lejon. Men dessas teckning har ej främst »textil» karaktär. Den 
erinrar, som redan antytts s. 338, mer om formgivningen i ar
beten av sten, metall eller trä utförda i låg relief eller endast 
i graverad eller ristad dekor. 

Har möjligen den i bonaden använda snärj tekniken något att 
ge vid en undersökning av förebilderna till bonadens lejon? 
Ursprunget till denna teknik är ej känt. Mina egna förslag där
om må lämnas utan avseende (Salvén 1923, s. 48—50). Tekniken 
är använd i senantika vävnader, funna i Egypten och Syrien 
(Palmyra), för att med två eller något flera inslagsrader för
stärka partier, som äro utsatta för stark nötning eller sönder-
rivning. Den är där aldrig använd för framställning av mönster. 
Som mönsterteknik förekommer en variant i armeniska mattor 
från vår egen tid, kallade Soumak-mattor. Denna armeniska 
variant har säkerligen äldre traditioner. Vid en fortsatt under
sökning rörande bonadens teknik såväl som lejonens typ får 
man, enligt min mening, även räkna med Svarta Havs-området, 
d. v. s. med från och över Byzans-Ryssland kommande infly
tanden. Här må då särskilt påpekas den av Thordeman fram-

25 Se V. Sylwan-A. Geijer, Siden och brokader, Stockholm 1931, Litte
raturförteckning: översikter och Litteratur för de olika kapitlen I—VIII, 
s. 140—141. — Phyllis Ackerman, Textiles through the Sasanian Period. 
— A. U. Pope, A survey of Persian Art, London o. New York 1938, I, 
s. 681, IV pl. 199—202. 

26 G. Johansson, En romansk dopfuntsgrupp i Småland, Rig 1925, s. 212. 
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förda teorien om ett österländskt, närmast byzantinskt eller 
armeniskt, inflytande på den ursprungliga byggnadsplanen till 
S:t Olofs kyrka i Sigtuna27 och på den stora betydelse som den 
eurasiatiska djurstilen haft för skapandet av den nordiska vi
kingastilens djurornamentik. Vi ha alltså att räkna med en 
ström av inflytanden som under flera århundraden trängt upp 
från Svarta Havet till Östersjön och svenska områden.28 

Enär jag ej haft tillfälle till eller förutsättningar för de om
fattande studier som en undersökning av ovan antydd art krä
ver, har det synts mig lämpligare att se till, vad jag kunde finna 
inom Sverige självt och i undersökningar av skilda områden. 
En sådan undersökning måste dock göras, även med risk att 
få ett negativt resultat. 

Lejon höra, som sagt, ej till den nordiska fylgiatrons djur
skepnader, sådana vi känna dem från isländsk och norsk dikt 
och saga. Detta är ett av skälen, varför jag ej tror att bonaden 
tillkommit under norskt stil- och kulturinflytande. Lejonen i 
romansk stil är en nyhet i uppsvenskt tidigt medeltida bild
förråd, som tydligen även nått textilkonsten. Lejonen ha kom
mit med kristendomen och kyrkobyggena. Lund med domen 
öppnade vägen från södra Europa, de ha troligen vandrat vidare 
över Gotland. Låt oss då se litet närmare på dem. 

Under sökandet efter förebilder till bonadens lejon har jag 
funit att lejon i antikens konst, de må vara naturalistiskt åter
givna i fri miljö eller infogade i ornamental dekor, nästan 
aldrig ha svansen indragen mellan benen. Denna gest av djuren 
är ju alltid ett tecken på känsla av skam eller av något slag av 
förnedring. Antikens lejon äro i allmänhet framställda jagande 
eller jagade, någon gång i kamp med människan. I de akemeni-
disk-partisk-sassanidiska jaktbilderna2''' ha de flesta lejon i strid 
eller frihet svansen fri, medan sårade och döende lejon oftast ha 
svansen indragen mellan bakbenen, ibland lagd runt upp över 

27 Erik Lundberg, Sigtunakyrkorna och Norge, Fornvännen 1935, H. 4, 
s. 228, not 9. Lundberg anför här B. Thordeman, En österländsk kyrkotyp 
i Sverige? Dikt och Studie, Uppsala 1922. Jfr Fornvännen 1948, s. 22 ff. 

28 T. J. Arne, »Austr i Karusm» och Särklandnamnet, Fornvännen 1947, 
s. 290 ff., bekräftar på ett utomordentligt sätt det anförda. 

8» A. U. Pope, Survey of Persian Art, a. a., Vol. IV, Plate 204—231. 
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Fig, S. Tympanon frän Hörs kyrka, Skåne; 1100-tolels senare del. Efter M. Ryd
beck. — Tytnpunum from Hör church, Skåne; latter pari of 12th century. After 

M. Rydbeck. 

ryggen. Så vitt jag minns rätt, ha också en del liggande lejon, 
som göra tjänst som väktare — äro tämda? — svansen lagd på 
liknande sätt. De vilande lejonen i Orientens konst ha över 
Byzans och Italien nått domkyrkan i Lund. 

Av bonadens lejon har endast det (fig. 3) som bär den tre-
hövdade figuren, fri svans, en därtill ilsket uppåtsträckt. Den 
ger ett intensivt intryck av de båda varelsernas ondska, tyder 
m. a. o. på att konstnären förstått att med svansens ställning 
uttrycka en stämning, en känsla. Däremot höra de andra lejo
nens mellan benen uppdragna, över kroppen lagda svansar föga 
samman med den ganska snabba »lunk», som de svängda, från 
marken upplyfta frambenen, sannolikt avse att uttrycka. Vill 
konstnären med dessa frambens ställning uttrycka även något 
annat, eller är den en tillfällighet? Frågan må lämnas öppen. 
Här skall endast påpekas att hästarna ha likadana framben som 
lejonen och röra sig i samma »lunk». Medan den egendomliga 
ställningen hos de senare ej väcker någon bestämd opposition, 
finner man den alldeles orimlig hos hästarna. Ingen häst lyfter 
sina framben så. Någonting liknande finns varken på runste
narna eller Bayeux-tapeten bland deras många exempel på 
dessa djurs sätt att röra sig. Hästarna ha utan tvivel fått låna 
lejonens framben. Om detta gjorts för att erhålla samma rytm 
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på båda sidor om kyrkan eller av annat skäl må även lämnas 
därhän. 

Någon övertygande förebild för bonadens lejon har jag ej 
funnit. Mest lika tyckas mig två motställda lejon (fig. 8), som 
utgöra dekoren å ett tympanon i Hörs kyrka i Skåne.30 Medan 
bonadens lejon äga en viss korrekthet, jag skulle nästan vilja 
säga disciplin, äro Hör-lejonen mest lika ett par mjuka, klunsiga 
valpar. Deras framben med tassarna äro ej lika hårt svängda 
som frambenen hos bonadens lejon, men liksom dessa göra de 
intryck att vara lyfta från marken. Lejonparet från Hör styrker 
mig i den förmodan att vi ha att söka förebilden till bonadens 
lejon i den stenkonst som från Lunds byggnadshytta spred sig 
över Sverige och även nådde uppsvenskt område. 

Sten Anjou har i sin ovan citerade uppsats till jämförelse 
med bonadens lejon tagit en cuppa från en dopfunt från Appuna 
socken i Östergötland, här avbildad fig. 9.31 Dessa lejon erinra 

30 Monica Rydbeck, Skånes stenmästare före 1200, Lund 1936, s. 180— 
181, fig. 160. 

31 Anjou, a. a., fig. 2, not 5 s. 238. Jag vill här tacka för den värde
fulla hjälp dr Anjou givit mig till denna undersökning, dels genom 
direkta upplysningar på olika punkter, dels genom anvisningar av 
litteratur. 

Fig. 9. Dopfunt frän Appuna kyrka, Östergöt
land; 1100-talets slut eller omkring 1200. Efter 
F. B. Martin. — Baptismal font from Appuna 
church, Östergötland; end of 12th century or 
circa 1200. After F. B. Martin. 
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onekligen om den typ som bonadens väverska använt, även om 
de ej stå den så nära som lejonet från Hör. Appunafunten 
dateras av Margit östman till omkring 1200.32 Av den är endast 
cuppan bevarad. Genom denna funt föras vi något närmare det 
forna Svearike. I sitt arbete om Gotlands stenmästare har 
Roosval fört den till en grupp inom en bestämd skola. Inled
ningsvis anför han att de uppländska runmästama voro de 
skickligaste på det svenska fastlandet under 1000-talet och det 
börjande 1100-talet, och att deras arbeten sannolikt rönt in
flytande från de gotländska bildstenarna. De böra sålunda ha 
skapat en tradition för besläktade yrken. Man har tillika kunnat 
påvisa ett engelskt inflytande, varför man kan tala om en 
engelsk-gotländsk Mälardalsskola redan under 1000-talet. 

Om bemälta grupp skriver Roosval »Der Hauptmeister der 
Gruppe ist von den Traditionen der ältesten Gotlandsschule 
(Hegwaldr) ausgegangen. Sein Stil hat jedoch starken Einfluss 
von den byzantinisierenden gottländischen Skulpturschulen, 
besonders von Majestatis erfahren, und seine Ornamentik ist 
nach lundensisch-lombardischem Muster oder nach einem 
östlichen verwandten Vorbilde, wahrscheinlich byzantinischem, 
geordnet. Er ist also ein Zeitgenosse oder jiinger als Anonymus 
Majestatis und gehört dem Ende des 12. Jahrhunderts an. 

Andere zugehörige Taufen sind in Litslena, Sånga und Jär
fälla (alle in Uppland) zu sehen. 

In Östergötland und Småland ist auch eine Kolonie gott-
ländischer Kunst des 12. Jahrhunderts wirksam gewesen. Das 
Taufgefäss der Kirche Svanhals, jetzt in Statens Historiska Mu
seum, ist ein guter Vertreter dieser Schule.» Beskrivningen slu
tar »Der Leib der Schale ist in 7 Arkaden aufgeteilt . . . In jeder 
Arkade stehen klauenfiissige Tiere mit einem Blattstiel im 
Munde. Diese manomane Vorliebe fiir Darstellungen von Fabel-
tieren ist fiir den Meister der Svanhalstaufe und ihrer Ver
wandten so bezeichnend, dass wir ihm — der keine seiner Ar
beiten signiert hat — den Notnamen BESTIARIUS bestimmt 
haben. 

32 M. östman, Appunafunten, i J. Roosval, Dopfuntar i Statens Histo
riska museum, Stockholm 1917, s. 48. 
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In Östergötland sind weiter zwei seiner Taufbecken bekannt, 
nämlich Skärkind und Stora Åby. Von Appuna ist nur die 
cuppa bewahrt.»3 3 

Även om Appunafunten sättes till omkring år 1200, tyckas 
dock lärjungar till Bestiarius, mästaren med fabeldjuren, något 
tidigare varit verksamma i den s. k. engelsk-gotländska Mälar
dalsskolans område. Det skånska Kör-tympanet torde emel
lertid vara än tidigare. Monica Rydbeck säger om dess lejon att 
»de påminna i hög grad om Mårtens lejonfigurer».34 Hon skri
ver om denne skånske stenmästare: »Om man tänker sig att 
Mårten efter Lundadomens färdigblivande vid tiden omkring 
1100-talets mitt ägnat sig åt byggnadsverksamhet i provinsen, 
skulle hans arbete kunna dateras till tredje fjärdedelen av 
1100-talet . . . Emellertid måste fullbordandet av det stora antal 
byggnads- och skulpturverk som grupperats kring Mårtens 
namn ha sträckt sig in i 1100-talets sista fjärdedel.» (Ibid. s. 
200). 

Om de årtal som anförts för Bestiarius' och Mårten sten
mästares arbeten ej undergå någon ändring genom nyfynd eller 
fortsatta undersökningar, skulle bonadens tillverkningsår, satt 
i samband med dessa arbeten, tidigast vara omkring 1170— 
1180, med en nästan antaglig förskjutning upp mot år 1200. 
Bonadens hela hållning synes mig bättre stämma samman med 
1100-talets mitt. Även om textil tillverknings bekanta konser
vatism skulle medge en datering fram mot 1200-talet, synes 
mig minnet av Uppsalatemplet framstå för mycket levande i 
bonaden för en så — man skulle vilja säga — försenad presta
tion. 

Ej utan intresse är i detta sammanhang Reidar Kjellbergs 
undersökning rörande användning av lejon som kapital- och 
portal-figurer å norska stavkyrkor (Fataburen 1946). Han visar 
i ett par fall dessa lejons påtagliga likhet eller släktskap med 
några av Lundadomens lejon. Han förmodar att den är en följd 
av förbindelserna under 1100-talet, då Norge tillhörde Lunds 
ärkebiskopsstift, och att norrmän besökt Lund vid domens 

33 J. Roosval, Die Steinmeister Gottlands, Stockholm 1918, s. 134—137. 
34 M. Rydbeck, a. a., s. 180—181. 
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invigning 1145, enär stavkyrkorna i fråga tillhöra 1100- och 
1200-talen. Kan man ej tänka sig möjligheten av enstaka för
bindelser mellan Skåne och Svealand, som fört impulser från 
domens rika skulpturvärld till verkstäder i det senare? Jämför 
s. 345. 

Vilken betydelse har bonaden för vår kunskap om stil och 
stilutveckling i Mälarområdet eller — för att taga ett större 
stycke av uppsvenskt land — Uppsala ärkebiskopsstift under 
1100-talets slut och det inbrytande 1200-talet? Väl relativt litet? 
Som en illustration i tidens folkliga stil till en berättelse om 
kyrkans strid är den helt visst av värde. Måhända även som 
belägg för konstens dåtida användning i propagandans tjänst? 

I sin stora svenska litteraturhistoria avslutar Schuck sin un
dersökning av vikingatidens svenska litteratur sålunda: »Att 
vikingatidens svenska litteratur varit lika rik på sagor och 
sånger som den norska och den danska, våga vi således antaga. 
I de allmänna dragen känna vi också den yttre form, som denna 
litteratur bör ha haft, ty sannolikast är väl, att de svenska dik
terna haft ungefär samma form som de norska. Men längre 
kunna vi tyvärr ej komma. Det väsentliga, den poetiska form, 
i vilken de svenska skalderna klätt det sagostoff, som de be
handlat — om detta veta vi intet, ty denna form var individens 
egen .. .» Om den första kristna tiden skriver han att de hed
niska föreställningssätten levde kvar, i stor utsträckning under 
kristna benämningar. Men även här tycks från den tidiga me
deltiden mycket litet vara bevarat.35 Schiicks uppfattning torde 
på en del punkter vara diskutabel. Det är då ej utan bety
delse att få ett direkt och högst påtagligt belägg för att till 
fylgiatron knutna föreställningar funnits också i Sverige, och 
där varit levande ännu under 1100-talets senare del, till och 
med i så måtto att den tagit upp nya former från den invand
rade romanska konsten för att därmed skapa uttryck i bild ej 
blott för en idé utan även för ett själsligt tillstånd. 

35 H. Schiick o. K. Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, I, 
Stockholm 1926, s. 187 och 194. Omarbetad av H. Schuck. 
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B O N A D E N F R Å N S K O G 

S U M M A R Y 

Vivi Sylwan: The Hanging Tapest ry from Skog. 

The hanging tapestry from Skog, Sweden's most famous medieval 
woven picture fabric, has been described in detail by E. Salvén, and 
others have also dealt with it (see p. 330, the notes, and Fornvännen 1948, 
p. 131). The main features of the iconographic content, the struggle 
between Christianity and Paganism in Northern and Central Sweden, 
have been established. The former is represented by the Church and 
its men in full action in the assumed centre of the hanging, the latter 
by the pagan powers violently attacking the Church on the left: farthest 
away are the three large ligures identified as the trilogy of Old Scan
dinavian gods, Odin, Thor and Frey, the triple-headed heathen god and 
the lions directly attacking the Church. The present Contribution 
continues the discussion as to the content and dating of the hanging. 
The presentation is best explained as an illustration — inspired by a 
poem? — of the struggle between the Christian and Pagan faiths in 
the Kingdom of the Sveas during lhe very early days of the Church. 
The attacks of Heathendom are made from all quarters: from the left 
the powers of evil, from the right the evil humans, the horsemen led 
by »the Hon of wickedness». Behind the heads of most of the horsemen 
»fly» lionlike monsters, a somewhat distorted form of a so-called »lion 
dragon», employed in Romanesque art as a symbol of evil — the devil, 
known from e. g. the Romanesque forms of Lund Cathédral. In my 
opinion this distorted form of a fabulous animal was employed by the 
creator of the hanging as a symbol of the Old Scandinavian fylgia of 
the fatalistic belief, in this case the so-called animal fylgia, an emanation 
of the essence of its bearer, a premonitory sign which only others see, 
not himself. The obvious influence from Uppsala — the heathen trilogy 
of gods — speaks in favour of the place where it was made having been 
in the Kingdom of the Sveas. Whether this can be localised in the parish 
of Skog in Hälsingland remains an open question. The time when the 
hanging came into being, which earlier research workers have taken to 
be 1050—1150 (Thordeman) and 1180—1215 (Branting-Lindblom) respect-
ively, was probably during the end of the 12th century, most likely 
towards the year 1200. Undoubtedly, when asigning a date, the regular 
Romanesque influence emanating from Lund •— lions and lion dragons 
— must be taken into account, rather than Nordic cultural currents 
and the headdresses of the large figures, as has been attempted earlier. 
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