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samtidiga avlagringar på Krim.8 — I en undersökning över etruskiska 
skarabéer etc. av bärnsten framlägger von Bissing iakttagelser, som talar för 
att sådana tillverkats i Vetulonia och fäster uppmärksamheten på läget vid 
Tyrrbenska havet — med god möjlighet till kontakt med Sicilien — om 
nu råvaran skulle ha hämtats därifrån och ej från norr.9 — Bärnstensföre-
mål från Vetulonia iir också ämnet för elt arbete av Massaro. vari prove
niensfrågan ytterligare diskuteras. Nya analyser publiceras samtidigt av 
Passerini.10 

Man vill gärna instämma i de önskemål om fortsatta bredare undersök
ningar, som dessa studier över italienska bärnstensfynd u tmynnar i. Veter
ligen har t. ex. ännu ej prov gjorts på förhistorisk bärnsten med de optiska 
metoder, som lär användas för alt skilja iikta frän falsk bärnsten. 

En nordisk arkeolog ulan möjlighet atl fackmässigt bedöma de natur
vetenskapliga argumentens och motargumentens styrka måste väl under alla 
omständigheter konstatera, att kraven på de arkeologiska argumenten ifråga 
om sydeuropeisk bärnstens nordiska ursprung blir större ju mera de natur
vetenskapliga står under debatt . 

Cafl-Axel Moberg 

8 V. Zanon, Le dialomee dell 'ambra, Studi etruschi 3, 1929. 
• Fr . F . W. uon Bissing, Studien zur ältesten Kultur Italiens II, Elruski-

sche Skarabaeen und Skarabaeoide aus Bernstein, Studi etruschi 5. 1931. 
10 D. Massaro. La ambre di Vetulonia. M. Passerini, Analisi chimica di 

alcuni campioni di ambre etrusche. Båda i Studi etruschi 17, 1943. 

NÅGRA MEDELTIDA TEXTILIERS PROVENIENS 

Konstnären och fomforskaren Nils Månsson Mandelgrens samling av 
teckningar, akvareller m. m. i Lunds universitets konstmuseum utgör t i l l
sammans med hans reseberättelser för åren 1846—1848 i Antikvarisk-topo-
grafiska arkivet ett synnerligen rikt och ännu till stora delar outnyt t ja t 
mater ia l . Ett flertal nu helt försvunna eller fullständigt ombyggda kyrkor 
avbildas och beskrivas liksom också cn mängd kyrkliga inventarier av skilda 
slag. Mandelgren nöjde sig dock icke med att avbilda kyrkornas inventarier , 
i mänga fall sökte han också förvärva märkligare föremål för vad han 
kal lar »Kongl. Museum» eller »Antiqvitetsinuscum», d. v. s. närmast Kungl. 
Vit terhets Historie och Antikvitetsakademiens samlingar. Det intresse, som 
från akademiens sida visades hans nit för dess samlingars förkovran, var 
dock 1 a l lmänhet mycket r inga; i många fall lämnades församlingarnas 
erbjudande u tan svar. Flera föremål kommo emellertid till Stockholm, där 
de också införlivades med akademiens samlingar och nu således förvaras i 
Statens historiska museum. Tyvärr slarvade man icke sällan med at t ange 
föremålens proveniens med det resultatet , a t t en mängd föremål u tan 
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angiven ursprungsort nu finnes. Tack vare Mandelgrcns avbildningar och 
beskrivningar ha vi dock en möjlighet at t identifiera flera av dessa före
mål . I det följande skola tre exempel anföras. 

I Historiska museets text i lsamlingar finnas två medeltida pallar, som 
sakna ursprungsbeteckning, båda utförda i intars iabroderi . Den ena (inv. 
nr 23022:25) består av 12 kvadrater med var sin rundel med ett fabeldjur 
samt dessutom vid ena kortsidan en inskrift i minuskler : »iofr mar i vafru 
be» (jungfru Maria vår fru bed [för oss ] ) . Materialet är röd och blå vad
mal, konturer och vissa detaljer äro sydda med läderremsor, ursprungligen 
förgyllda. Pallen restaurerades senast åren 1944—1945 (av Pie tas) , dä bland 
annat ett foder (av sent da tum) av grov, blå lärft ersattes med ett nytt , 
svart lärftsfoder. Pallen har behandlats av bland andra Branting—Lindblom1 

och torde kunna dateras till 1300-talets slut eller omkring 1400. Den är 
med säkerhet ett inhemskt arbete. 

Den andra pallen (inv.nr 23022:26), som är ganska svårt skadad, består 
också den av 12 kvadrater , prydda med konturbroderier föreställande blom
mor, vapensköldar, enstaka bokstäver (minuskler ) , hjortar , en pelikan, en 
bågskytt m. m. Dessutom finnes broderat inskriften »Maria». Materialet ä r 
röd och blå vadmal, fodret blå lärft av samma slag som det nu avlägsnade 
fodret på den första pallen. Även denna päll är säkert inhemskt arbete 
men senare än den förra, sannolikt icke äldre än omkring 1500. Den har 
även behandlats av Branting—Lindblom.2 

På en lapp, daterad 1848, i Mandelgrenska samlingen i Lund finnas 
anteckningar rörande Dalhems kyrka i Småland. Bland annat beskrivas 
två i kyrkan förvarade pallar . Båda bestodo av 12 rutor, omväxlande i röt t 
och blåt t . Den ena hade rundlar med lejon, h jor tar m. ni. samt var försedd 
med inskriften »iufruu . . . vafru be», den andras ru tor voro prydda med 
bilder av bland annat hjortar , lejon och en pelikan. Vidare läste Mandel-
gren inskriften »hielp maria». Trots at t Mandelgrens beskrivningar icke äro 
särskilt detal jerade (hans handst i l är dessutom 1 vissa part ier svår at t 
tolka) förefaller det dock vara ganska tydligt, a t t det måste vara fråga om 
de två anonyma päl larna i Statens historiska museum. Full säkerhet vinnes, 
om man går till Antikvarisk topografiska arkivets handl ingar angående 
Dalhems kyrka, där man bland annat finner ett brev från kyrkoherden 
Carl Adolph Enelius i Dalhem till en icke namngiven bibliotekarie, datera t 
den 26 maj 1848. Kyrkoherden meddelar, at t han samtidigt översänder en 
låda med »2'"' gamla Altardukar eller Antipendler», som Mandelgren funnit 
i kyrkan och uppmanat församlingen at t skänka till »Antiquitcts Museum» 
i Stockholm. Brevet avslutas med följande mening: »Dalhems Församling 
lemnar gjcrna till Museum denna obetydliga föräring, under t i l lönskan, 
att den för Museum måtte kunna wara af någodt, om ock ringa, värde a t t 
äga.» Av en skrivelse från Mandelgren ti l l vi t terhetsakademien, daterad 

1 Agnes Branting—.4. Lindblom, Medeltida vävnader och broderier i Sve
rige, Sthlm 1925—1929, del I, s. 57, pl. 23—24. 

' A. a. del I, s. 59, pl. 29. 
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den 3 j anua r i 1850, framgår slutligen att päl larna (eller å tminstone en av 
dem) konserverats av honom (med kemiska reningsmedel) .3 Sannolikt till— 
kommo också vid detta tillfälle de blå lärftsfodren. De två päl larna be
skrivas för övrigt också i kyrkans inventar ium för år 1829.' 

Det torde således vara fullt klart , att de två päl larna, av vilka den ena 
— den äldsta — utan tvekan är ett av museets förnämsta prov på svensk 
medeltida fcxtilkonst, hä r s tamma frän Dalhems kyrka 1 Småland samt at t 
de ti l lförts samlingarna genom Mandclgrens försorg. För forskningen ä r 
det icke u tan intresse, at t man således kan konstatera, at t de komina från 
samma stift, som den praktfulla pallen från ös t ra Stenby kyrka i Öster
götland. Denna päll, upptäckt och avbildad av Mandelgrcn men icke långt 
därefter tyvärr förstörd5, kan tack vare några på den anbringade vapen
sköldar med ganska stor säkerhet dateras t i l l 1300-talets förra hälft. Dal-
hcms-pällarna från omkring 1400 respektive omkring 1500 representera 
samma typ och visa således, at t en fast t radi t ion synes ha förelegat inom 
stiftet beträffande päl larnas utformning. 

Det tredje föremålet i Statens historiska museums tcxtl lsamlingar, som 
kan identifieras med hjälp av uppgifter hos Mandelgren, är ett senmedel
tida antependium (inv.nr 20646:2) med tryckta framstäl lningar av Kristus 
som smär toman, flankerad av S. Barbara och S. Katar ina av Alexandria 
mot en granatäpple-mönstrad bakgrund utförd i stoftteknik. Antependiet, 
som utförligt behandlats bland annat av Ingegerd Henschen0, har förmodats 
komma från Vadstena klosterkyrka. I sin reseberättelse för år 1846 redogör 
emellertid Mandelgrcn för hur han vid ett besök i Västra Skrukeby kyrka 
i Östergötland (nu riven och socknen sammanslagen med Högby) under 
al tarets sedvanliga beklädnad fann »ett stycke tyg med tryckta figurer och 
ornamentcr , föreställande Kristus och 2 n o helgon». Detta »stycke tyg» över
lämnades av församlingens pastor direkt till Mandelgren, som därefter i 
sin tur enligt vad han anger i reseberättelsen överlämnade detsamma til l 

' Mandelgrcn anhål ler i brevet att Akademien måt te utfärda ett intyg, at t 
den av honom företagna restaureringen icke förorsakat några skador på 
texti l ierna. 

1 I ATA. Båda kallas för antependier ; om den mindre av dem säges bl. a., 
att den har många utsydda sirater, om den större att den är prydd med 
lejonbilder m. m. samt har en inskrift med munkst i l . 

' N. M. Mandelgren, Samlingar t i l l svenska konst- och odlingshistorien, 
Sthlm 1866, häfte 1. — Branting—Lindblom, a. a., del I, s. 55 ff, pl. 22. 
Mandelgrcn publicerar ett sockenstämmobeslut av den 23/1 1848, enligt vilket 
församlingen avstod pällcn till vi t terhetsakademien »likväl med det vilkor, 
att nämnda Akademie på egen bekostnad utverkar Kongl. Maj :ts nådiga t i l l 
stånd, att detta antependium [d. v. s. pallen] får från kyrkan överlåtas, 
och sjelf ombestyr dess afhemtning härifrån». 

6 Ingegerd Henschen, Tygtryck 1 Sverige (Nordiska museets handl ingar : 
14), Sthlm 1942, s. 94 ff., där också övrig l i t teratur , i vilken antependiet 
behandlats , refereras. 
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r iksant ikvarien. Även om beskrivningen ocksä i detta fall är summarisk, 
torde det dock få anses klarlagt att Historiska museets tygtrycksante-
pendium och al tarbcklädnadcn från Västra Skrukeby kyrka äro identiska, 
så mycket mera som vi ju av Mandelgrens berättelse få veta, at t den sist
nämnda in lämnats till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens 
samlingar. 

Åke Nisbeth 

NATTVARDSKALKARNA I E R I K S B E R G S OCH 

VÅMBS KYRKOR I VÄSTERGÖTLAND 

I Eriksbergs församling i Gäsene härad finns cn nat tvardskalk av silver. 
Utmed dess fotlist löper en inskription så lydande: »TENTO 1619 K. G. 
DABOWAN DO K. STABZECHOVIC A SLUZEKA ZA B. I. SZMH. ZA K. H. 
VOZILA G. H. LAUBEK». Cuppan, som gjordes om 1841, bar dessförinnan 
ini t ialerna I. G. Z. II. I. M.1 I katalogen över utstäl lningen av kyrkligt silver 
i Skara 1913 är kalken upptagen som nr 42 och anges ha slavisk inskription 
och vara tillverkad 1617.2 

Vid ett besök i Eriksbcrgs kyrka gjorde förf. cn noggrann nedteckning av 
bokstavstyper oeh interpunktion på foten jämte en beskrivning av kalken 
i övrigt. Preceptorn i slaviska språk vid Göteborgs Universitet G. Jacobsson 
gjorde sedan följande tolkning av den gammaltjeekiska tex ten: »tento 1619 
k /a l i ch / g /e / darowan do k /os le la / Starzcchovic a Sluzcka za B. I. SZMH. 
za K. H. vozila G. H. Laubek» eller i översättning »denna kalk 1619 skänkes 
till kyrkan i Starzcchovicc och Sluzek (församlingar?) för R. I. SZMH. (obe
griplig förkortning) för K. H. (obegriplig förkortning) hon brukade föra (?) 
G. H. Laubek». 

De i texten nämnda församlingarna Starzechovice och Sluzek (ty. Sta-
rechovvitz och Sluzin) ligger i distr iktet Proslejov (Prossnitz) i Moravia 
(Mähren) i Tjeckoslovakien. De kallas numera Starechovice och Sluzin. ' 

Under det tret t ioåriga krigets slutskede gjorde Lennart Torstenson en 
framstöt mot Wien över böhmiskt -mähr isk t område och hemsökte under 
försommaren 1645 också t rakterna kring Brno (Brunn).4 Församlingarnas 

1 1829 års inventering. Eriksbergs Församlings Kyrkors Inventarier , i ATA. 
2 Utställning af Kyrkligt Silfver från Skara Stift, 1913 (katalog) . 
3 Enligt uppgifter frän Tjeckiska Legationen i Stockholm och Bundes-

dcnkmalamt i Wien. 
4 Slaget vid Jankow 1645 22/2 1945. Minnesskrift u ta rb . och utg. av För

svarsstabens krigshistoriska avdelning. Stockholm 1945. Mil i tär l i t teratur-
föreningens förlag 192. Se s. 125—131 och s. 136—137 (ka r t an ) . 
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