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skola poängterat. Det andra önskemålet berör tiden efter Albertus. 
Cornell-Wallin slutar sin undersökning i och med 1400-talets utgång. 
Under 1500-talets första decennier fortsätter det uppsvenska måleriet 
sin blomstring — vi kanske här kan tala om en efterblomningstid — 
och en rikedom på motiv och ornamentala detaljer sammanvävas i detta 
senmedeltidens eklektiska måleri. Det måste vara en synnerligen loc
kande uppgift att närmare utforska detta senmedeltida muralmaleri 
och följa detta vid övergängen till renässansens epok. Och materialet 
för en dylik undersökning är rikligt! 

Bengt Ingmar Kilström 

EN LYCKAD KOPIERING 

En privatperson hade framställt en begäran om att få en kopia utförd 
av den bekanta Grödinge-bonaden, vilken kopia han ville bekosta och 
skänka till Grödinge kyrka. Riksantikvarien gav sitt tillstånd under för
utsättning att arbetet utfördes efter anvisningar och under kontroll från 
museet. Föreningen Handarbetets Vänner fick slutligen i uppdrag att 
utföra det krävande arbetet. 

Undertecknad hade tillstyrkt åtgärden i den förhoppningen att man 
genom kopieringen skulle så att säga komma denna märkliga medeltida 
konstprodukt mera in på livet. Med hänsyn till det konstnärliga resul
tatet är kopior visserligen alltid en vansklig sak, framförallt då det 
gäller alster med speciellt individuell karaktär. I detta fall ansåg jag 
emellertid, att föremålets estetiska verkan i väsentlig grad låg — och 
framför allt avsetts ligga — i mönstrets mekaniska upprepning och 
därav betingade fasta rytm och stränga stilisering. Just den mekaniska 
metoden har i detta fall ett egenvärde, och detta borde framkomma tyd
ligare, om man fick se mönstret i en upprepning, som mera närmade 
sig bonadens ursprungliga omfattning, än det bevarade fragmentet gör. 

Mönstret i den vackra blåvita dubbelvävnaden går tillbaka på bysan
tinska — och där bakcm persiska — sidenvävnader med inramade fabel
djur men även på kontinental bildkonst — bårdens bevingade drakar 
återfinnas både i skulptur och textil. Motivens överföring till dubbel-
vävnadstekniken, vilken fordrar en ytterligt sträng stilisering, är där
emot otvivelaktigt nordisk. Lika mycket ur konstnärlig som ur teknisk 
synpunkt är denna omsmältning mästerligt genomförd. Stilistiskt hör 
vävnaden hemma i 1300-talet, men möjlighet finnes för att den till
kommit först på 1400-talet. En snarlik men ur stilsynpunkt sämre vävnad 
från S. Mårtens kyrka i Finland är säkerligen yngre; dess helt avvikande 
bård tyder på att den icke kan ha tillkommit förrän vid medeltidens slut.1 

1 Grödinge-bonaden har behandlats av Arwid Baeckström, (Strängnäs
studierna I, 1913) och Vivi Sylwan (Branting—Lindblom, Medeltida väv
nader etc. I, 1928, kap. 2). Den finnes avbildad i »Medeltida textilier av 
svensk tillverkning ur Statens historiska museums samlingar», 1934, 
Lindbloms »Sveriges Konsthistoria», 1944, och »Tiotusen år i Sverige», 1945. 
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Grödinge-vävnaden (S. H. M. inv.nr. 14316) inkom till museet 1910 och 
hade dessförinnan, av dimensionerna (ca 100 X 240 cm) att döma, senast 
tjänat som antependium. Den var då ganska fragmentarisk. Ursprungligen 
har bonaden säkerligen varit betydligt större, både på längd och höjd. 
Hopkastade vävkanter mellan 3:e och 4:e rutan nedifrån ger anledning 
förmoda att höjden bildats av två vävbredder; det vill alltså säga om
kring 170 cm. 

Kopian följde exakt originalets skala: alltså samma tråd-antal per 
cm, och naturligtvis så lika material som varit möjligt att framställa 
genom särskild spinning och ullurval. Formatet ökades; upptill, så att den 
fjärde rutraden blev fullständig och på längden, så att man fick 13 i 
stället för 10 hela rutor. Vävandet skedde i riktning från vänster till 
höger, i sannolik överensstämmelse med arbetsgången i originalet. Till 
höger avslutades väven med en slät bård, vari invävdes Handarbetets 
Vänners signum, ordet »kopia» samt donatorsuppgiften: TilJ Grödinge 
kyrka från Olle Engkvist 1952. 

Intrycket av den färdiga nyvävnaden är utomordentligt gott. Givetvis 
verkar kopian hårdare, det vita yllegarnet har ännu icke hunnit gulna 
och inga smä trasigheter finnas, som kunna ge tidens oregelbundna patina 
och »charme». Man kan konstatera att teckningen väl uthärdade en regel
bunden upprepning, det bästa kriteriet på dess konstnärliga kvalitet. 
Naturligtvis blev kopian lite mera »precis» än originalet någonsin varit. 
I originalet växlar rutornas bredd från 21,2—22,7 cm, en gång upp till 
24 cm, beroende på att väven slagits till olika hårt. Men i mönstrets 
detaljer märkes knappast någon oregelbundenhet — utom i bården. Vä
verskan har här tydligen haft svårigheter med att återge fjällen i dra
karnas vingar, vilka därför — märk väl vid ett ingående studium — visa 
olika varianter. Inte minst dessa »skönhetsfläckar» betyga den beund
ransvärda skickligheten hos den medeltida väverskan. Den sentida kol
legan kan intet bättre beröm få, än att hennes arbete står sig bra vid 
sidan av originalet. 

Agnes Geijer 
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