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Rogslösadörren och en grupp romanska smiden 

i de gamla Götalandskapen. 

av 

AXEL L. ROMDAHL. 

»uvudingången till Rogslösa kyrka invid Ombergs norra 
ände tillslutes av en rikt järnbeslagen dörr, fig. 1, vilken 
utan tvekan måste betecknas såsom den präktigaste 
i sitt slag inom landet. Ortsbefolkningen aktar den 

även med all rätt som en klenod, och det går en sägen, att dör
ren en gång i en grå forntid tillhört drottning Ömmas borg. 
Den upptill halvrunt avslutade dörren omges av en präktig 
flätverksbård och innehåller för övrigt en rik, fritt fördelad 
dekoration med figurala och vegetativa motiv. I det halvrunda 
fältet ses en hjort eftersatt av en lurblåsande jägare, en falk 
och ett par hundar, medan i det rektangulära fältet nedanför 
synes ett par träd av olika stilisering, en kvinnofigur med en 
gren eller kvist i handen, en orm, en djävulsfigur misshand
lande en kvinna och till sist ärkeängeln Mikael med en drake 
under sina fötter. För övrigt prydes dörren av en stör dörr-
ring, hållen av en hand och omgiven av koncentriska orna
ment och småringar hängande från bucklor samt av en rad 
likadana ringar och bucklor utefter översta gångjärnsbeslaget. 

Det rektangulära huvudfältets bilder äro lätta att tyda. 
Det övre symmetriskt stiliserade trädet torde få betecknas som 
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Fig. 1. Rogslösadörren. 
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livsträdet i analogi med vad fallet brukar vara vid dess före
komst å t. ex. de västgötska gravstenarne från romansk lid. 
Det undre oregelbundna trädet är kunskapens träd. Kvinnan 
håller en fruktgren av detsamma i sin hand och karaktärise
ras därigenom som Eva. Ormen slingrar sig vid trädets rot 
och djävulen plågar den brottsliga. Framställningen ger i 
bizarra former en bild av syndafallet. Mikaels kamp mot dra
ken åskådliggör åter det godas seger över ondskan. Vid in
gången till kyrkan skulle man alltså erinras dels om synden 
och fördömelsen, dels om den alltjämt fortsatta fejden mot 
det onda, en fejd i vilken kyrkan var den trygga borgen o.ch 
kyrkdörren själv den sköld, mot vilken ondskans pilar åter-
studsade. Dörrens komposition är ett mästerstycke af välbe
räknad utfyllning av ytorna och vacker anpassning. Tekniskt 
står arbetet ej mindre högt. Det kännetecknas av viss strävan 
efter plastisk effekt, vilken framträder i den fullt fristående 
handen ined dörr-ringen och i den rundsmidda ormen samt 
framförallt i användningen av nithuvudena i dekorationens tjänst. 
Nithuvudena äro onödigt tätt anbrakta och onödigt stora och 
placerade så att de pä sitt sätt göra en reliefartad verkan, vid 
kunskapsträdets grenfästen och blad, vid figurernas höfter, bröst, 
ögon o. s. v. I övrigt äro såväl ornament som bilder om
sorgsfullt utförda och figurernas teckning kompletteras genom 
sirlig punsning. Ornamentiken daterar verket till omkring 1100-
talets mitt och visar sig sammanhänga med de inflytelser från 
norra Italien, som på senare tider påvisats i vår konst under 
denna epok, särskilt genom Johnny Roosval och Evert Wrangel. 

Varifrån har man erhållit idén till detta egendomliga ar
bete? Man känner, så vitt mig är bekant, inga romanska smi
den av detta slag i utlandet, och de med Rogslösadörren be
släktade smidena i Sverige visa sig lokalt som kronologiskt 
ganska snävt begränsade. En vägledning för värt sökande 
ger oss verkets tekniska stilhållning. Denna är ej en i smide 
vanlig ytmässighet, utan en afgjort plastisk, svår att ernå i 
det ifrågavarande materialet och arbetssättet, men desto mera 
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lämplig i bronsgjutarens konst. Rogslösadörrens stil söker 
härma bronsreliefer, och denna hämtning är på flera punkter 
synnerligen trogen. 

De bronsreliefer, det här är fråga om, äro de under 1100-
talet tämligen ofta förekommande dörrarna, av vilka S. Zenos 
i Verona höra till de mest bekanta. Det var från början just 
S. Zenodörren, som ovillkorligt erinrade mig om Rogslösa-

Fig. 2, a. 
Detaljer frän S. Zenodörren. Syndafallet. 

Fig. 2, b. 
S. Mikael och draken. 

dörren. En jämförelse mellan vissa väsentliga detaljer på båda 
dessa dörrar ger vid handen en likhet, som knappast är till
fällig. Jag vill nämna kunskapsträdet i Verona och Rogslösa, 
fig. 2, b; S. Mikaels alldeles kongruent gestaltade drake, fig. 2, b, de 
genom punsning fullbordade detaljerna å figurerna o. s. v. Orna
mentiken på den östgötska dörren hör för övrigt till samma 
kategori som den på den lombardiska. Helt visst är olikheten 
mellan de båda arbetena mycket stor, framförallt i fråga om 
komposition. Men denna olikhet är nödvändig och självklar. 
I ena fallet en stor dubbeldörr beslagen med en mängd brons-
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plattor och bronslister, i andra fallet en liten dörr översållad 
av smala järnband och små järnbitar direkt nitade pä träet. 
Bronsdörrens komposition lät sig ej överföras, men i viss mån 
dess dekorativa effekt, bild- och ornamentrikedomen, den 
plastiska fylligheten. 

Kombinationen Rogslösa-Verona synes till en början kanske 
orimlig, ehuru den ej i och för sig behöver vara mera besyn
nerlig än den fullt plausibla Lund-Pavia. Men denna kombi
nation är ej heller afsedd att beteckna det verkliga historiska 
sammanhanget. Rogslösa har hämtat förebilden från närmare 
håll. Vi känna bronsdörrar liknande de i Verona ej blott i 
Tyskland utan — genom sägnen i varje fall — också i vårt land, 
de s. k. Sigtunaportarna i Novgorod, se Jac. Ahrenberg: Några 
meddelanden om "Sigtuna-portarna' i Nowgorod. Fornvännen 
1907. Dessa dörrar äro just av samma typ som de i Verona 
och torde vara av sachsisk tillverkning. Utgår man från san
nolikheten, att sägnen innehåller någon sanning och att alltså 
Sigtuna ägt ett par praktfulla bronsportar, låter det sig även 
tänka, att dessa ej varit de enda i sitt slag inom landet, utan 
att åtminstone en eller annan domkyrka ägt en liknande kost
barhet. Varför ej då Linköpings domkyrka, om vars skick 
och öden under 1100-talet vi icke äga den minsta kännedom? 
Östergötlands kulturella och politiska roll var ju under detta 
århundrade betydande, och vi ha rätt att förutsätta, att dess 
katedral ej varit vanlottad. I Linköping tänker jag mig alltså 
att Rogslösadörrens mästare fått impulsen till sitt verk, en 
hypotes, av vilken riktigheten av mina iakttagelser om dettas 
stilistiska sammanhang med bronsreliefer på intet vis är be
roende. Rogslösadörren har som dörr intet motstycke, men 
väl ansluta sig till densamma några järnbeslagna kistor i Sta
tens Hist. Mus.: från Voxtorp, fig. 3, från Rydaholm fig. 4 
och från Ryssby fig. 5. Dessa visa ej blott samma stil och 
teknik — jag skall strax redogöra för de avvikelser, som 
kunna iakttagas rörande Ryssbykistan — utan även samma 
figurliga och ornamentala motiv som Rogslösadörren, ehuru 
horisontalt uppradade efter varandra. Rydaholmskistan, den 

Fornvännen 1914. 16 
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ståtligaste och bäst bevarade, har längst till höger livsträdet, 
så kunskapsträdet, båda här utan sammanhang med någon 
syndafallsscen, snarast rent dekorativt använda, vidare en jakt-

Fig. 3. Voxtorpkistan. Statens Hist. Museum n:r 4094. 

scen med ett troll, ett sällsamt hjortdjur, en hornblåsande man 
i toppig mössa, en häst och en falk samt ett par hundar, till 
sist en bladslinga. Voxtorpkistan har längst till höger livs-

Fig. 4. Rydaholmskistan. Statens Hist. Museum n:r 8963. 

trädet, så bladslingan, därpå en stående man, kunskapsträdet, 
en hjort och en jägare med falk och två hundar. Här finnes 
även ett par ormar eller drakyngel. Å Ryssbykistan, fig. 5, synas 
längst till höger livs- och kunskapsträden, därefter en häst 
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med en ulv(?) under buken, en hjort med kors över pannan, 
en falk och en hund, ett par män, den ene möjligen knä
böjande och ytterst till vänster två symmetriskt ställda rankor. 

Ryssbykistan företer i detaljbehandlingen några avvikelser 
ifrån de övriga arbetena i denna grupp. Om man jämför dess 
livsträd med motsvarande ornament å de andra hållen, Rogs
lösa, Voxtorp och Rydaholm, befinnes det, att, medan i dessa 
tre fall bladparen sammanhållas genom tvänne horisontala 
band, dessa ä Ryssbykistan utelämnats — en förenkling som 
ej är till gagn för motivets verkan. Gå vi sedan till kunskaps
trädet, så iakttaga vi, att överallt bladen äro av spetsig form, 
utom å Ryssbykistan, där de äro runda, tydligen för att be-

Fig. 5. Ryssbykistan. Statens Hist. Museum n:r 9151. 

kvämare utföras och passa samman med nitarne. Effekten är 
även härvidlag mindre gynnsam, tamare'och mindre livfull. 
Ryssbykistans djur ha i övrigt ett slappare, mera prosaiskt 
tycke än de andra smidenas djurfigurer. Kompositionen har 
även en lösare och tunnare hållning med större tomma mel
lanrum. Av allt att döma äro Rogslösadörren, Rydaholms
kistan och Voxtorpkistan samtidiga och av samma mästare. 
Ryssbykistan åter ger snarast intryck av kopia eller imitation, 
säkerligen från en något senare tid. Man jämföre ornamenten 
längst till vänster å Ryssbykistan med ornament å Fornåsa- och 
Bjälbodörrarna. 

I samband med denna senare datering må uppmärksam
heten fästas vid det förhållandet, att endast Ryssbykistan har 
en genom kors kännetecknad Hubertushjort. 

De nu uppräknade arbetena bilda alltså Rogslösamästa-
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rens grupp. En annan tydlig grupp kan hänföras till den ge
nom signaturer kände Asmund. Detta namn läses å Väfver-
sunda kyrkdörr i Östergötland, å Ströja kyrkdörr å Visingsö, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Svensk Arkitektur, H. 1, Pl. 12, och 
å Versås kyrkdörr i Västergötland. 

Av dessa undersöka vi först 
Visingsödörren och konstatera 

dess motivsammanhang med 
Rogslösagruppen. Från Rogs
lösadörren känna vi igen flät
verksbården kring det halvrunda 
fältet, vilken å Visingsödörren, 
(vars hela anordning beror på en 
senare tids godtyckliga uppspi
kande av beslagen, förmodligen 
på en ny dörr, som ersatt den 
ursprungliga), placerats lågt ner 
och alldeles lösryckt. Ävenledes 
uppdyker ä Visingsödörren kun
skapsträdet, i två exemplar. Rund
lame, som äro trädda i varandra, 
få väl ävenledes anses såsom åt
minstone en variant av de kring 
en stång eller örtstängel växande 
ringarna nederståRogslösadörren. 

I övrigt upptages Ströjadör-
ren av nya motiv kännetecknande 
just för Asmunds dörrar: kruci
fix, sol, måne, nya flätmönster 
byggda på åttan som grundform, 
det kluvna vågbandet, de sned

ställda kvadratiska lås- och låsringsbeslagen med från hörnen 
utgående ornament o. s. v. Kompositionen låter sig dock ej stu
deras å den svårt förvanskade Visingsödörren, men desto bättre 
å den väl bevarade, i sin art ypperliga Väversundadörren, fig. 6. 

Fig. 6. Väversundadörren. 
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Denna är uppdelad på ett helt annat sätt än Rogslösa
dörren. Å denna åstadkoms den enkla uppdelningen genom 
de kraftiga, tvärs över hela ytan gående gångjärnsbeslagen. 
Här ha gångjärnen ingen betydelse för kompositionen, utan 
ligga alldeles utom dörrytan, skilda därifrån genom en av 
dubbla lister bildad bård. Innanför denna uppdelas fältet i 
horisontala bälten med omväxlande utsmyckning ungefär i 
analogi med textila alster, vepor och lakan. Överst till vän
ster syndafallet med kunskapsträdet. Kristus på korset, om
given av två figurer (Johannes och Maria ?, Longinus och 
Stephaton ?). Ännu ett träd (livsträdet?) och till höger en 
trisqvetra (treenighetssymbol). I andra raden tre dubbelblad, 
det mellersta med skaflet uppåt, och inom de båda bladparen på 
sidorna två fåglar. 

Därnedanför ett ornament av fyra hela ringar och två 
halva samt två fiskar. Osannolikt är ju ej att, som Otto Janse 
antagit möjligt i sin text till Medeltidsminnen från Östergöt
land, fig. 9, denna framställning på något sätt hänsyftar på de 
bibliska fem bröden och tvänne fiskarne. I så fall är dock 
detta ett tillfälligt påhitt. Rundlarne ingingo i Asmunds form
förråd och likaså, som vi skola se, fiskarne. De förra ha här 
händelsevis blivit fyra hela och två itubrutna och givit anled
ning till infallet. Under rundlarne löper det förut av mig 
omnämnda dubbla vågbandet, ett järnband som pä regelbundna 
ställen klyvts och utbuktats, varigenom det kommit att bilda 
ett lika enkelt som sinnrikt ornament. Nästa fält innehåller 
läsbeslagen och jämte dem ett svansförsedt troll och en harpyia. 
Underst komma två symmetriskt utvecklade flätornament, det 
övre behandlat som en drake, det nedre som ett träd. Kom
positionens flesta element återfinnas å den av Asmund sig
nerade dörren i Versås i Västergötland fig. 7. Nederst på denna 
se vi ett träd liknande det å samma plats å Väversundadörren 
men med en blomma, ett hakkors och två fiskar inuti slingorna. 

Däröver nppträda de i varandra trädda ringarna, medan 
nästa fält upptar ring- och nyckelbeslagen, tvänne fåglar och 
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Fig. 7. Versåsdörren. 
Ur Västerg. Fornm. Tidskr. H. 4, 5. Västerg. Runinskr. 111 80. 
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en trisqvetra. Detta parti omfattas upptill och nedtill av det 
förut karaktäriserade vågbandet. Upptill vidtaga figurala och 
arkitektoniska motiv. Tre lodräta pelare uppbära rundbågar 
förenade med rundlar i sammanknytningspunkterna. På var 
sin sida om den mellersta pelaren se vi två obeklädda män
niskogestalter, den till höger liksom räckande åt den till 
vänster, som synes taga emot. Till höger om dem ses en beklädd 
gestalt med förmanande lyftad arm och till vänster om dem 
en naken figur med djurhuvud och svans, från vars hals en 
orm synes kasta sig mot de båda mittersta figurerna. G. Stephens 
har i lllustreret Tidende, Kjöbenhavn 1880, sid. 413, framställt 
en fantasifull tolkning av dessa gestalter, vilka han samman
ställer med den ovanför dem åskådliggjorda kampen mellan 
en man och en drake och med de nedanför förekommande fåg-
larne, så att han får fram en skildring av Sigurd Fafnesbanes 
saga. Hans Hildebrand åter har i Svenska Fornminnesföre
ningens Tidskrift, del 5, sid. 203, nöjt sig med en mera be
skrivande analys: "Att tyda allt som förekommer å denna 
dörr vill jag icke åtaga mig; somt har väl tillkommit utan att 
smeden därmed haft någon medveten avsikt." 

För min del anser jag tolkningen vara ganska nära till 
hands. De båda nakna figurerna äro att uttyda som de nakna 
människorna framför andra i medeltidens konst, Adam och Eva, 
placerade mitt emot varandra på båda sidor om en pelare, vilken 
får fungera som livsträdet. Den i sida kläder höljda figuren 
till vänster är Gud, den fantastiska figuren till höger djävulen 
med ormen. Ovanför kampen mellan ormens säd och kvinnans 
säd skildras — måhända mera speciellt S. Mikaels strid, jfr Rog-
lösadörren. I jämförelse med Rogslösadörrens syndafallsbilder 
synas dessa vara mera teologiskt och dogmatiskt tänkta, mindre 
fulla av bizarr halvhednisk fantasi. Asmunds dörrar göra även 
i det hela ett mera nyktert och torrt intryck. 

Granska vi ur teknisk synpunkt Asmunds dörrar, röjer sig 
en märklig olikhet i förhållande till Rogslösamästarens smiden. 
Medan dessa, som vi sett, hava en plastisk hållning, äro As
munds beslag rena ytornament, applikationer och silhuetter. 
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Asmund har reducerat nitarnes antal och storlek till det rent 
nödvändiga. Deras huvuden äro hos honom obetydliga i jäm
förelse med Rogslösamästarens fylliga knoppar, placeringen 
aldrig plastiskt effektfull. Medan varje ring i ringornamentet 
på Rogslösadörren har åtta nitar, ha ringarna å Väversunda

dörren fyra, å Versåsdör-
ren fyra till sex. Slutligen 
må nämnas, att Asmunds-
dörrarnes figurer endast 
obetydligt behandlats med 
punsning utan verka vä
sentligen genom ytterkon-
turerna. 

Liksom Rogslösasmi-
dena ha lämnat en del 
motiv i arv åt Asmund, sä 
hava dennes motiv delvis 

I övertagits av andra smeder. 
Dörren i Götlunda i Väster
götland, fig. 8, visar det för 
Asmunds dörrar karaktä
ristiska vågbandet, ävenså 
de i varandra trädda ring
arna. Men i det hela är 
Götlundadörren av en ny 
typ, där de geometriska 
och ornamentala motiven 
trängt undan de figurala 

Fig. 8. Götlundadörren. och symboliska. Beteck-
Västerg. Fornm. Fören. Tidskr. Runinskr. II, 55. n a n c j e för denna grupp äro 

träd och kors under arkader (Götlunda, Högby (fig. 9), Härberga, 
Skönberga, de tre senare i Östergötland), ringornament med 
ringarna förbundna av genomgående raka band, helt eller grupp
vis (Götlunda, Bjälbo, Fornåsa (fig. 10), Risinge, de tre sista i Ös
tergötland), gärna utstofferade med små bladflikar, symmetriskt 
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placerade S-formiga rankor (Bjälbo, Fornåsa), en kombination 
av med rundlar sammanbundna snedställda rutor och därinom 
framväxande bladmönster (Götlunda, Edåsa, Västergötland, 

Fig. 9. Högbydörren. 
Statens Hist. Mus. n:r 4779. Fig. 10. Fornäsadörren. 

Skönberga, Högby, Bjälbo), ett rutmönster med eller utan 
små bladflikar (Edåsa, Fornåsa, Högby, Ask (Östergötland) 
Risinge). Dessa dörrar äro i all sin formrikedom fantasilösa 
och tråkiga. Arbetet visar väl olika teknisk godhet, men vi 
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sporras ej här att leta efter individuella mästare inom skolan 
eller gruppen. 

Snarast har man känslan av degeneration, av en smak, 
som överlevat sig själv och som ej har kraft att pånyttföda 
sig vare sig inifrån eller med hjälp av de påverkningar utifrån, 
vilka allt tydligare göra sig kännbara. Gentemot denna grupp 
gör exempelvis dörren från Östra Skrukeby, Otto Janse, Me
deltidsminnen frän Östergötland, Stockholm 1907, fig. 11, 
intryck av ungt och nytt liv, byggd som den är på unggoti
kens konstruktiva principer, med all dekoration utgrenad från 
gångjärnen och med en ny smidighet i formgivningen. Även i 
denna dörr förekomma emellertid minnen frän den föregående 
utvecklingen. Nederst i mitten avslutas ett växtornament på 
samma sätt som ringornamentet å Rogslösadörren, frisen å 
dennes runda överstycke möter oss till vänster mitt emellan 
gängjärnen, och en topphuvad jägare springer strax ovan låset. 

Den östgötska smideskonsten har i det längsta hållit fast 
vid sina traditioner, men här äro de i alla händelser förblek
nade, och den lille jägaren ter sig som en skugga från ett 
halvhedniskt fantastiskt förgånget, som vi bäst lära känna i 
Rogslösamästarens praktstycken. Den föregående framställ
ningen har låtit oss följa ett utvecklingsförlopp med tre skeden, 
vilka sinsemellan hänga samman och sinsemellan avvika på 
ett betecknande sätt. 

Rogslösamästarens arbeten äro omgestaltningar av plastiska 
förebilder och röja i hela formbehandlingen detta ursprung. 
Asmund har av Rogslösamästaren övertagit vissa motiv, till
räckliga att säkerställa sammanhanget med denne, men låter den 
plastiska prägeln försvinna under anslutning till textil komposi
tion och materialets egna betingelser. Den tredje gruppens 
smiden röja delvis sitt sammanhang med denna äldre inhem
ska konst, men ge samtidigt rum för nya senromanska former, 
vilka tanklöst och schematiskt hopas under fåfänga försök att 
överbjuda de tidigare arbetena i prakt. Med gotiken börjar 
en helt ny tid för smidet som för andra konster. 
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Kronologiskt skulle förloppet bli följande: Rogslösamästa
ren omkring 1100-talets mitt, Asmund 1100-talets senare hälft, 
den tredje gruppen — Götlunda m. fl. omkring 1200-talets bör
jan, Östra Skrukeby 1200-talets mitt. 

Den relativa kronologien belyses ypperligt genom en ty
pologisk sammanställning av lås- och dörr-ringbeslagen. Rogs
lösadörren har ett litet rektangulärt låsbeslag, inpassat i bården 
och utan betydelse för det helas komposition, men ett vidlyf
tigt, rikt anordnat ringbeslag. Asmunds dörrar ha ett sned
ställt kvadratiskt ringbeslag och ett likadant läsbeslag, tätt in
vid på samma höjd. Den tredje gruppens dörrar ha dessa 
båda beslag hopbragta inom en likaledes snedställd kvadratisk 
ram (Götlunda, Fornåsa, Risinge, Bjälbo — senare förändrat—, 
ej Högby, ej Edåsa). 

Den geografiska förekomsten av de olika verken måste 
slutligen uppmärksammas. Till en början är det ägnat att 
förvåna, att Rogslösamästarens övriga arbeten påträffats så långt 
från det verk, som är hans förnämsta. Men förbindelseleden 
mellan Rogslösa och de småländska kyrkorna Voxtorp, Ryda-
holm och Ryssby är lätt funnen. Dessa kyrkor äro nämligen 
belägna invid den färdväg, som i gamla tider torde ha följt 
Lagans dalgång från Vettern nedåt Småland och de skånska 
landskapen. 

Att mästaren själv bott i västra Östergötland och ej nere 
i Småland, torde få anses ställt utom tvivel, hälst hans efter
följare Asmund har de tre kända proven av sin konst utplan
terade runt Vätterns nedre ända, i Väversunda vid Omberg, 
annex till Rogslösa, å Visingsö och i Versås invid Hjo. Den 
tredje gruppens smiden finnas på orter längre bort ifrån Vät
tern, företrädesvis på den östgötska sidan. Dessa dörrar an
träffas ända borta vid Skönberga nära Söderköping och i Ri
singe i landskapets norra skogsbygd. Detta förhållande pas
sar väl tillsammans med det förlopp, vi i Östergötland få tänka 
oss för den kristna odlingens utbredande från väster mot öster, 
från slätten till skogsbygderna. 


