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Angående dateringen av en broderad 

dyna från Stånga kyrka, Gotland 

Av A n n e M a r i e F r a n z é n 

Är 1896 deponerades av Stånga kyrka i Gotlands Fornsal en dyna. 
Denna fick inventarienumret B 1141 och betecknades som »dyna till 
al tar pall». 

När den kom in till museet, var den i ett sorgligt tillstånd, trasig 
och täckt med olika textil lager, det ena utanpå det andra, fig. 1. Som 
synes av bilden bestod den undre klädseln av ett söndrigt var med 
dekor i relief som endast delvis skymtade fram. Ty ovanpå detta var 
fästat ett andra fragmentariskt överdrag, hopskarvat av ett tryckt tyg 
med varierande mönster. 

Dessa illa medfarna textilier syntes vara av en ålderdomlig typ och 
dynan sändes därför år 1911 in till den då relativt nystartade kon
serveringsateljén Pietas för behandling och undersökning. Enligt de 
principer angående textilkonservering', som rådde här vid denna tid, 
ändrade man så litet som möjligt på föremålens sammansättning. 
Ingen tvättning förekom; man lagade den undre klädseln, men lät det 
tryckta tyget sitta kvar fästat vid kuddens ena sida. På det sättet kunde 
dock det undre dynöverdraget komma helt till synes, fig. 2. 

Detta har ett broderi, som i mönster och tekniskt utförande är 
intresseväckande, rent av gåtfullt, isynnerhet ur dateringssynpunkt. 
Inte bara textil intresserade utan även andra forskare har därför upp
märksammat detta broderi. 

Bland dessa var även Johnny Roosval, som i sin katalog över medel
tida konst i Gotlands Fornsal karakteriserar den sålunda: »Bokdyna 
från Stänga kyrka av röd gåsögondräll med blått foder, ornering med 
kors, cirklar m. m. utförd med iäderremsor, fastsydda med langettsöm. 
Härtill hör ett gråvitt lärftsöverdrag med djurbilder i andra mönster 
från senare medeltiden.» Han daterar dynan till 1100-talet.1 

1 J. Roosval, Medeltida konst i Gollands Fornsal, Stockholm 1928, kat. nr 16. 
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lig. 1. Dyna från Stånga kyrka, Gotland. Bilden är tagen före konserveringen och \isai 
hur starkt skadad dynkUdseln var. Foto Nils Lagergren. — Cushion from Stånga 
( Inni h, Gotland. The photograph was taken before the conservation, and shows how 
badl) worn tlie cushion cover was. 

På utställningen av kyrklig textilkonst i Liljevalchs konsthall är 
1929 var även kudden utställd under katalognummer 533. Beskriv
ningen i katalogen, författad av Garl R. Ugglas lyder: »Dyna, lack
rött bomullstyg i gäsögonmönster. Ornering av kors och cirklar av 
tidigt medeltida typ, utförd med läderremsor, fastsydda med langett-
söm. Gotländskt arbete, 1400-talet.-

Även Agnes Branting och Andreas Lindblom har i sitt monumen
tala verk om medeltida textilier omnämnt Stångadynan, dock endast 
i en not. Efter att ha beskrivit dess broderi efter Roosval följer så 

2 Utställningen av kyrklig textil konst, Liljevalchs konsthall. Stockholm 1929, kat. nr JJJ . 
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Fig. 2. Samma dyna som i fig. i efter konserveringen 1911. Foto Nils Lagergren. — The 
same cushion as in figure i, after conservation in 1911. 

dateringen: . . . »Stilen verkar romansk, men bomullstyget talar för 
en relativt sen tillkomsttid (1500-1600-talen?).»^ 

På slutet av 1940-talet sändes dynan återigen in till Pietas (numera 
omvandlad till Riksantikvarieämbetets textilkonservering) med en 
uppmaning till dess dåvarande ledare Agnes Geijer att däröver göra 
en studie för Gotländskt arkiv. Kuddens stoppning visade sig vid 
undersökning innehålla mal, varför den avlägsnades. Därvid skildes 
även det tryckta tyget frän dynan, fig. 4. 

Agnes Geijer intresserade sig mest för det senare, det tryckta tyget. 
Detta var hopsatt av flera fragment. En skicklig rekonstruktion gav 
till resultat, att en fyrkant framträdde, omkring 90 cm lång och 75 cm 
hög. Nedre kanten var prydd med vita tofsar. Det kunde nu fastslås, 
att dessa fragment utgjorde resterna av ett antependium av vitt linne 
med tryckt mönster i svart frän medeltidens slut.4 

3 A. Branting-A. Lindblom, Medellida vävnader och broderier i Sverige, I, Stock
holm 1928, s. 58. 
* A. Geijer, Stånga kyrkas medeltida antependium, Gotländskt arkiv 1950, s. .)(). 
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Fig. 3. Parti av bindningsmönstret i bottenväv
naden, Analys och teckning av Mary Lund. — 
Part ot the pattern of the ground weave. Ana
lysis and drawing by Mary Lund. 

Angående dateringen av den röda dynan är Agnes Geijer mera tvek
sam. Hon medger, att mönstret och sömnadstekniken med förgyllda 
läderremsor kan tyda på ett medeltida ursprung men hon anser att 
teckningen verkar alltför schematisk. Tyget är huvudsakligen av bo
mullsgarn, vilket enligt Agnes Geijer tyder på sen tid. Kompositionen 
förefaller henne dessutom »som en medveten pastisch från det eklek
tiska 1800-talet, dvs. från dess senare hälft».5 

Dateringen av denna röda broderade dyna varierar sålunda från 
tidig medeltid till 1800-talets senare hälft. En förnyad undersökning 
kunde därför anses motiverad. Då undertecknad sedan länge sysslat 
med medeltida broderier, bland vars utmärkande kännetecken just 
varit den förgyllda läderremsan som dekorativ insats, vände jag mig 
till Gotlands Fornsal och fick helt älskvärt låna in dynan för under
sökning. 

Själva bottentyget är således vävt i fyrskaftad kypert med omväx
lande gåsögon- och fiskbensmönster i oregelbundna partier, fig. 3. 
Garnet är enligt företagen fiberanalys8 på ena hållet lin (sannolikt 
varp) och på andra hållet bomull (inslag?). Det är färgat i en röd färg
ton närmast påminnande om kräpp och Z-spunnet, mycket ojämnt, 
och det gär ca 20 trådar på en cm. Det på mitten av dynan applicerade 
korset är av samma vävnad, ehuru färgen här är blå. 

Det broderade mönstret är utfört dels med vitt och blått lingarn 
i flätsöm, dels med förgylld läderremsa nedsydd med langettsöm i vitt 
lingarn, fig. 5. Det blå lingarnet är urfällt men har ursprungligen haft 
en kraftig blå färg. Läderremsans guld är nästan helt bortnött. Denna 
remsa är mycket smal med en bredd som varierar mellan 1-2 mm. 

Mönstret består som synes av cirkelformer, utförda i korsande stygn, 
dvs. flätsöm. Fem stora cirklar bildar ett kors. Dessa utfylles av mindre 
6 A. Geijer, a. a., s. 50. 
6 Analysen utförd av Statens provningsanstalt, Filialen, Borås. 
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Fig. 4. Dynan frau Slänga kvrka. Det tryckta tygel är nn borttaget, men stoppningen 
är kvar. Foto ATA. — The cushion from Stänga. The printed cloth is now removed, 
but the filling remains. 

rundlar samt blad och liljeformer. Utrymmet i hörnen mellan de 
stora cirklarna prydes av ett blad, som innefattas av svagt böjda strå
lar, som sä småningom anpassar sig efter cirklarnas runda linjer. 
Längs kanten en bård med viggar. Samtliga konturer och alla ut
fyllande linjer är utförda i läderremsor. Mönstret kan nu synas grovl 
och primitivt. Härtill är dock förstörelsen av materialet till stor del 
skulden. Teckningen är i själva verket god. Detta märks bäst i hinn 
partierna, där strålformerna är precist och vackert utformade, fig. 4. 

Så dateringen av detta märkliga broderi. Först kan man diskutera 
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lig. r,. Detalj av broderiet. 1 : 1. Här svins prov pa flälsönnne-n i blått Ungarn omgiven 
av konturerande läde-iremsor, nedsydda med laiigi-llsöni. toto Nils Lagergren. ATA. 

Detail Of embroidery, scale 1 ; I, Surface- filling in blue linen with einitours of 
leather strips, lewn on with herringbone stitch. 

tillkomsten av bottentyget. Som förut påpekats är det en vävnad i 
kypertbinclning av mycket fin kvalitet, sammansatt av bomull och lin. 
På sistone har vid vårt arbete vid Textilsektionen framkommit ytter
ligare liknande material, men daterat. I en korkåpa från 1100-talet, 
tillhörande Ärkebiskop!iga museet i Utrecht, var nederkanten på in
sidan skodd med en remsa av rött omönstrat tyg.7 Frän den kända 
textil forskaren Sigrid Miiller i Miinchen har jag fått ett litet prov 

~ Denna korkåpa konserverades Är 1965 pfi Riksantikvarieämbetets textilkonservering 
01 h finns beskriven i eless katalog under Pnr 4588. 

13 — 694440 Fornvännen H. 3, 196g 
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på en enfärgad brun kypertvävnad — i kvalitet mycket lik Stånga-
dynan — som suttit på insidan av en mässhake frän noo-talet. Enligt 
fiberanalys är båda dessa tyger sammanvävda av lin och bomull på 
liknande sätt som bottentyget i dynan från Stånga. Med hänsyn till 
ovanstående torde även detta kunna dateras till medeltiden. Flera av 
de författare som har sysslat med Stångadynan har på grund av att 
man antagit att bomullsmateria] varit sällsynt före 1700-talet velat 
placera dynan ganska sent. Det finns emellertid flera belägg tor att 
bomullsvävnader förekommit under medeltiden. 

Detta har också beaktats av en av författarna, nämligen Agnes 
Geijer, som senare skrivit en intressant artikel om import av tidiga 
indiska bomullstyger.8 Det är framförallt fynd frän avfallshögama 
vid hamnstaden Fustat utanför Kairo, som givit ett rikt material av 
mönstrade bomullstyger. Författaren giver även en sammanställning 
av texter med varierande namn på bomull i Europa. Av dessa olika 
material anser hon coltonum troligen förbehållen råmaterialet, som 
användes till stoppning av madrasser, täcken eller brukades till ljus
vekar. Övriga beteckningar såsom boceranttm, fuslan m. m. skulle va
rit bomullstyger mönstrade i olika färger. 

jag har här särskilt velat stanna vid ordet fuslan (mlat fustanum, 
mfr fustaine, mty fostein, meng fustam, nyeng fustian) och som samt
liga ordböcker definierar som ett sorts bomullstyg." Detta tyg före
kommer i tidigare nordiska källor, som ofta citerats, bl. a. konung 
Sverres saga, där det säges att Erlingr jarl Itafdi rundan kyrtil af 
fustani ok silkihufu10 Men fostan kan också beläggas i svensk medel
tidsskrift, nägot som kanske inte tillräckligt uppmärksammats. I kyr-
kobalken av Smålandslagen, flock 4, står bl. a. stadgat om prästens 
ansvar för kyrkan och hennes skrud »Han återgälde allt efter dess 
värde: kalk och korporale med tolv örar, mässhake med tolv örar . . . » " 
I ett tillägg heter d e t . . . »om den (mässhaken) är av siden eller sindal: 
är den av fostan med sex örar» [an han er silke alla pro al la) sin
dal. a r han fostan wari at örum sicex»).'-

' A. Geijer, Tidig import av niönslerfärgade indiska bomullstyger, Arkeologiska forsk
ningar och fynd, 1952. 
" I svenska medeltidsspråket förekommer enl. Söderwalls ordbok som beteckning för bo
mull utom fostan även bombas, bonnil. De IVÄ senare dock i belägg frän sent 1400-tal 
och 1500-tal. 
10 Fornmannusögur Vill, Köpenhamn 1834, s. 95. 
n A. Holmbäck-E. Wessén, Svenska landskapslagar V, Uppsala 1946, s. 424 och 440. 
'-' Kusluu-Halken af Smålandslagen, Utg. av C:, j . Schlyter. Bd 4, s. 99 not 69. 

. H l l _ « l 
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Fig. (i. Del av broderad linneduk, Schweiz, isoo-talet. — Part of enibroidered linen fab-
ric, Switzerland, 13111 century. 

Här finns sålunda från 1300-talets början en intressant värdering, 
(i örar (man måste förutsätta att det här gäller (i öre silver) var då 
likvärdigt med en häst, om man jämför med Upplandslagen (stadfäst 
129(1), Smålandslagens Kristnubalk torde vara ungefär samtidig med 
Upplandslagen.13 

Att man förfärdigade liturgisk skrud av bomull har sin motsvarig
het även i det övriga Europa. I de isländska maldagarna uppräknas 
altarkläden och mässhakar av fustan.14 I förteckningen av den påvliga 
skatten i Avignon 1314-1376 synes fustan utgjort material till kuddar 

13 T. Wennström, Brott och böter, Lund 1940, s. 232. För denna litteratnrbänvisning 
jämte givande diskussion tackar jag förste antikvarie N. L. Rasmusson. 
" Hj. Falk, Allweslnordische Kleiderhunde, Kria 1919, s. 66. 
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och madrasser, till mitror och dalmatikor prydda med guldband.1 ' ' 
Bomullstyg under namn av fustan har således förekommit i Europa 

under tidig medeltid och har skattats tämligen högt.18 Man har även 
angivit färger såsom rött, blått, vitt.17 Frågan är om termen Instan 
även omfattade de blandtyger, som vi fått fram genom fiberanalys. 
Troligen är så fallet. Våra exempel kan tyda pä att det i Europa 
har funnits en fabrikation av dylika tyger under medeltiden. Man 
har haft tillgäng till importerat bomullsgarn. För att spara på detta 
ganska dyrbara och märkvärdiga material har man tillsatt hemodlat 
lingarn, förmodligen som varp. Man har färgat det i bl. a. blått och 
rött. För detta biandtyg har icke någon bestämd beteckning kunnat 
spåras. H u r pass vanligt det har varit, är det framkomna materialet 
ännu för litet fiir att man skall kunna ge ett bestämt svar. Men jag 
ät övertygad om, att en genomgång av medeltidstextilier skulle kunna 
ge till resultat ett flertal enfärgade tyger, där bomull utgör en del av 
materialet. 

Om man således kan räkna Stångadynaus bottentyg som medel
tida — hur stämmer detta med själva broderiet? Ser man till själva 
mönsterbilden kan man instämma i, att den har vissa likheter med 
ett 1800-talsbroderi. Men med hänsyn till den fina kvaliteten pä bot
tentyget och den förgyllda läderremsan, som helt säkert inte var vanlig 
under 1800-talet, så måste man gä tillbaka till medeltiden for att 
finna något liknande. I Sverige och Finland finns stora täcken och 
dynor med färgrika mönster i ylle-intarsia vars konturer markeras 
med förgyllda läderremsor. lx De brukar dateras från 1300-talet till 
in på 1500-talet. Men materialet är grovt vadmal och guldremsan 
minst 3 gänger grövre än i Stångadynan. Så är även förhållandet i 
tyska och schweiziska broderier av liknande art. 

Stångadynans mönster, som bygger på ett växelspel mellan breda 
former och tunnare linjer påminner mest om medeltida tyska vit
broderier, de s. k. opus teulonicum, t. ex. en altarduk från Hessen 

" Die Invenlare des piibstlichen Schatzes in Avignon i j i j - y å utgiven av Herman Mo
berg, Gitta del Vaticane 1944. I dessa inventarier skiljer man tydligt pÄ fustan och 
cottonum, t. ex. s. 441-450. 
IB I engelsk litteratur frän slutet av 1300-talet, The Canterbury tales, bär riddaren 
i pilgrimsskaran a gepoun av fustan (dvs. Jupon =cn tunn jacka under harnesket). 
G. Chaucer: The Canterbury tales, utg. av Th. Wright, 1847-51 s. 14. För denna litte-
raturhänvisning tackar jag antikvarie Ingrid Swartling. 
17 Hj. Falk. a.a., s. 66. 
18 A. Branting-A. Lindblom, a, a., s. 53 ff. 
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omkr. 1300"' eller ett schweiziskt linnebroderi från 1200-talet, fig 6. 
De äldsta av dessa dukarna från 1200-talet är av finare art. Men flat-
sömmen förekommer ofta här, ibland också i blått lingarn. Stångady
nans mönster har troligen sitt ursprung i opus teutonicum från 1200-
talet. Den förgyllda läderremsan och de grövre formerna kan emeller
tid tyda på 1300-talets första del tor dess tillkomst. Den kan ha ut
förts i Tyskland eller pä Gotland. 

Själva dynan med dess mått 51 x 54 cm har troligen utgjort icke en 
bokdyna, som Roosval anger i sin katalog, utan ett hyende använt 
som sittdyna. Som bekant är hyende en frän medeltiden och även 
senare använd benämning på en fyrkantig mindre dyna. Enligt ett 
inventarium av år 1582 har Stånga kyrka 13 gamla hyender.-" Säkert 
behövde kyrkan flera hyender — icke minst med hänsyn till att den 
ägde en dubbel bänk. Man erinrar sig härvid Linnés uttalande i sin 
Gotländska resa 1741 . . . Bänkarna i rummen såg man allment öfwer-
lagda med långa eller ock många små fyrkantiga Dynor, ut molliter 
ossa cubent.21 

Summary 

In 1896 a cushion was deposited in the Gotland Museum in Visby. Figure 
1 shows its appearance then, wilh several layers of worn textiles. After being 
conserved in 1911, another cushion, under the printed cloth, was revealed, figure 
2, red, and ombellished with an embroidered cross, circles, etc, of gilt leather 
straps. This embroidery has aroused the interest of scholars, and has been dated 
very differently; lath centry (note 1), 15U1 century (note 2), iBth-iyth century 
(note 3), latter half of igth century (note 4). At a låter conservation, the printed 
cloth was separated from the cushion, and the filling removed so that only the 
upper part remained, figure (i. 

An examination made by the author revealed the following. The cushion cover 
is red twill weave, of which, according to microscopic analysis, the warp is 
linen and the weft a fine quality cotton yarn (20 threads/cm), figure 4. For the 
embroidery a linen thread, alternating white and blue, was used, worked in 
heringbone stitch, and with gilt leather strips sewn on with button tide stitch. 
The leather strips are narrow; only ca. 1 mm wide. 

19 M. Schuette och S. Miiller-Ghristensen, Broderikonsten från antiken till Jugend, 
TUbingen 1963. fig. 154. Jfr V. Trudel, Schweizerische Leinenstichereien, Bern 1954. 
Tafel I. 
20 Inv. 1582 N:i Visby landsarkiv. 
21 G. Linnaci, Öländska och Gotländska Resa Ähr 1741, Stockholm och Uppsala 1745. 
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Since it was assumed that the bottom cloth was wholly ol coitoii, lhe cushion 
b.is lieen regarded as relatively recent. But cotton fabric occurrecl early in medie
val Europé, also in Seandinavia. Names such as cottanum, fustan, etc, are found 
in European records. Fostan is mentioned in a Swedish provindal law dating 
from the beginning of the 141b century, where a silk chasuble is valuecl at 12 
örar. while one of fostan is valuecl at 6 örar. This latter sum was probably 
eejiial to the price of a horse. The author has found iwo other examples of 
linen and cotton fabrics in liturgical vestments dating from the i2th century, 
both uni-coloured. Such material may be equivalent to fostan. 

The material in the cushion cover should therefore be medieval. The em
broidery, too, probably dates from this period, because of ils obvious similiariiy 
to German white embroidery-opus teutonicum. The same stitches and similar 
patterns are found there, figure (i. As a whole, the cushion may be dated to 
the first hall of the 141b cenlury. The cushion, 51 x 54 cm, was probably used 
in lhe church as a bench cushioii-hyciulc. According to an inventory dated 1582. 
Stånga Church had ihirteen old cushions. 

Translated by Albert Kemi 


