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mer eller mindre deformerade. Dock synes som om fragmentet i ask 
nr 1 vore från häst och högra yttre framtanden i överkäken (3:dje 
Xinc), samt atl det torde vara en mjölktand. 

Ask nr 2. En tand är l:sta kindtanden frän vänstra sidan av un
derkäken frän svin. De tvänne skärvorna härstamma från vänstra si
dans framtänder från nötkreatur. Troligtvis hörrör sig det övriga i 
asken från samma djur, men frän överkäken. 

Ask nr 3. Från nötkreatur och sista kindtanden i överkäken pä 
högra sidan. Samtliga benskärvor torde vara frän samma djur. 

Ask nr 4. Dessa tanddelar äro från överkäk pä nötkreatur." 

Senmedeltida textiler i S. Råda kyrka i Värmland. 

Av 

VIVI SYLWAN. 

enna lilla, ej längre lill gudstjänst brukade träkyrka i 
S. Råda socken i Värmland på gränsen mot Västergöt
land har i silt kor ett av de vackraste och intressan
taste minnesmärkena från svenskt senmedeltida kyrko

måleri. I sitt stora arbete "Monuments scandinaves" har Mandel
gren givit en noggrann beskrivning över korets och skeppets 
målningar, de förra daterade 1323, de senare 1494. Andreas 
Lindblom har i sin utmärkta undersökning "La peinture gothi-
que en Suéde et Norvége" ägnat korets framställningar ett in
gående studium och påvisat att dess mästare otvivelaktigt hämtat 
sina förebilder direkt frän 1300-talets franska konst: från Pariser-
skolans miniatyrmåleri. Dessa kormålningar äro sålunda ett till
förlitligt vittnesbörd om de omedelbara och snabba förbindelser, 
som rått mellan medeltidens Sverige och Seine-staden; möjligen 
ett utslag av de konststudier, som där under 1300-talets första 
decennier bedrevos av svenskar. 

Utländska förbindelser med olika delar av Europa ha ju ge
nomgående satt sina spår i vår medeltida kyrkokonst, ej minst 
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Fig. 1. Dubbelvävnad från S. Råda kyrka, Värmland. 
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Fig. 2. Förstärkt vävnad, detalj av "antependium" frän S. Råda kyrka, Värmland. 

på konstslöjdens område. Vårt land hämtade under denna tid de 
ståtliga plagg och dyrbara tyger, som tillhörde den kyrkliga 
skruden, från utlandets broderiateliéer och stora sidenfabriker, 
därom förtälja antependier, kåpor, mitror och mässhakar än i 
dag. För den, som sysslar med svenska medeltidstextiler, blir 
det dock snart klart att det utländska förnämligare ateliébrode-
riet väl haft avläggare, i vårt land — t. ex. Vadstenaatelién —, 
men att de stora medeltida sidenväverierna och deras mönst-
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Fig. 3. Tryckt linne, fragment frän S. Råda kyrka, Värmland. 

rade produkter knappast haft något direkt inflytande på svenskt 
väveri. Detta har, så vitt man nu kan se, under medeltiden helt 
och hållet varit knutet till hemmets arbete, varit hemslöjd såväl 
vad beträffar de konstnärliga och tekniska som de ekonomiska 
och sociala betingelserna för dess utövande. Ännu är det täm
ligen outrett hur Sverige nåtts av de inflytanden, som bidragit 
till att i vår medeltida, troligen även förmedeltida, textila hem
slöjd skapa traditioner, vilka hos och genom vår allmoge be-
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varats ända fram till våra dagar. I stor utsträckning ha antag
ligen alster av mindre dyrbar europeisk och varför ej utomeuro
peisk produktion kommit till Sveriges bygder och här blivit an
vända som förebilder för inhemsk tillverkning. Det enklare me
deltida mönsterväveriet är på få undantag ej känt, ännu mindre 
undersökt. Dels har en del av materialet, ullen, lätt förstörts, 
dels ha själva vävnaderna för ägarna ej haft ett värde, som för
anlett större aktsamhet eller bevarande och slutligen ha for
skarna ej haft samma intresse för dem som för de långt dyrbarare 
och för världshandeln ofantligt mera betydande sidentygerna. 
För anspråkslösare förhållanden ha dock dessa i ett billigare 
material tillverkade vävnader varit ett lättare åtkomligt och säker
ligen mycket välkommet surrogat. Med sina förenklade mönster 
— en naturlig följd av en billigare lagd produktion — ha de 
för typernas spridning i folkens bredare lager haft en direkt 
mission, särskilt i länder sådana som de nordiska med en i 
primitiva tekniker arbetande hemslöjd, fast byggande på gammal 
tradition och samtidigt av allt att döma konstnärligt livaktig. 

För studiet av ovan antydda mönsterinsatser äro Råda kyrkas 
gamla textiler av utomordentlig betydelse. Det fordras dcck en 
mycket vidlyftigare undersökning än den, som ligger till grund 
för denna uppsats, för att verkligen komma till rätta med de 
tillverknings- och importproblem, som äro knutna till dessa väv
nader och deras uppträdande. Jag anser emellertid att denna 
undersöknings resultat är av så stort intresse, att det berättigar 
till ett publicerande utan att därför göra anspråk på att vara 
sista ordet i denna sak. 

Rådatextilerna utgöras av: ett täcke i dubbelvävnad (fig. 1), 
fyra fragment av en förstärkt vävnad (fig. 2), på dessa fragment 
fastsydda dels lappar av tryckt linne i två, eventuellt tre mönster 
(fig. 3 och 4), dels lappar av omönstrad grov lärft (ej avbildade). 

Då jag här nedan tämligen utförligt behandlat dubbelväv
nadens och den förstärkta vävnadens tekniker, är det därför, att 
dessa i vissa avseenden besläktade, i andra vitt skilda vävnaders 
tekniska egendomligheter, sammanställda med deras mönster, äro 
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Fig. 4. Tryckt linne, fragment frän S. Råda kyrka, Värmland. 

utgångspunkterna för de allmänna slutsatser, jag sökt draga av 
denna undersökning. De båda tryckta tygerna ha däremot här 
för mig närmast intresse som stöd, kanske något vacklande, vid 
bestämmandet av den förstärkta vävnadens ålder och ursprung. 

De tryckta tygerna förekomma endast i mindre bitar. För 
enkelhets skull kallar jag det ena, fig. 3, A (förekommer å fem 
lappar), det andra, fig. 4, B (förekommer å två lappar). Av det ovan
nämnda tredje mönstret finnas endast små reminiscenser i kanten å 
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en av A-mönslrets bitar, skilt frän detta genom en svart och en röd 
slät rand (synes överst å fig. 3). Om det varit en bård eller i 
vilket förhållende det stått till A-mönstret är omöjligt att utreda. 
Det tyckes dock som om det varit skurit å samma stock som 
detta. Tyget är i alla bitarna ett grovt tämligen löst linne med 
de otryckta partierna grånade. Såväl A som B har svart tiyckt 
mönsterbolten och utsparda mönster. I det senare äro färger in
tryckta: i A hela mönstret dels med gulbrunt, dels med mörkt 
tegelrött, i B endast delvis med rött. A-fragmentens mönster
rapport kan nästan helt och hållet rekonstrueras. Elementen i 
densamma synas tydligt å bilden. Höjden å densamma är 20,5 
cm., bredden 22 cm. B:s rapport är däremot ofullständig. Höjden (?) 
är 15,5 cm. 

Såvitt jag kunnat finna är ej något av dessa mönster förut 
avbildat, i varje fall ej i av mig känd litteratur. De tillhöra de 
under 1300- och 1400-talet ej ovanliga, oftast tyska, efterbild-
ningarna i tryck efter norditalienska brokader. A-fragmentet skulle 
enligt min förmodan närmast gå tillbaka på Luccatyger från 
1300-talets senare del under det att B-mönstret mera närmar sig 
venetianska förebilder från 1400-talets första del. Jag har all an
ledning att tro, att de tryckta tygerna härstamma från 1400-talets 
början, då, enligt Forrer,1 tygtrycken från denna tid just karak
täriseras av dessa utsparda mönster med svart botten. Troligen 
äro tygerna lysk tillverkning från Nurnberg eller Rhen-trakten. 
Jag har tyvärr ej kunnat tyda skriften å banderollen i B-frag-
mentet, men så vitt jag kan se, är det en verklig minuskelskrift 
och troligen rester av ett verkligt ord, ej som i allmänhet å de 
italienska förebilderna efterhärmade, till oförståeliga ornament 
ombildade arabiska inskrifter. Man kan antaga, att dessa tyger 
kommit till Sverige någon gång under 1400-talets förra hälft. 
För deras tyska ursprung talar även de mellan Sverige och 
Tyskland under denna tid allt mera växande såväl politiska som 

1 FORRER, E.: Die Zeugdrucke, Strassburg 1894, s. 21—22; Die Kunst 
des Zeugdruckes, Strassburg 1898, sid. 15 ff., 22 ff. I Ntirnbergs nunnekloster 
idkades tygtryck. Regensburg är känt för sina tygtryckare. 
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merkantila förbindelserna. Under 1300- och 1400-talen fullbordas 
målningarna i Råda kyrka. Det är helt naturligt att templet även 
försägs med kyrklig skrud. Troligen har man dock ej haft råd 
att lägga sig till med de dyrbara sidenbrokaderna i lidens stil 
utan har fått nöja sig med deras reflexer. 

De fyra fragmenten av den förstärkta vävnaden äro i Vitler-
hets-, Historie- och Antikvitets-Akademiens Dagbok av år 1860 
införda under Inv. n:r 27411 och betecknade som "antependium". 
Bitarna kunna emellertid ej sammanfogas till ett helt, ej heller 
kan man av resterna sluta sig lill föremålets ursprungliga foim 
eller storlek. Någon bestämd föreställning om dess ursprungliga 
användning kan man således ej få, men då det är mycket an
tagligt, att vävnaden varit ett antependium, bibehåller jag denna 
benämning. 

Antependiet har antagligen varit fodrat med den förut om
talade grova, omönstrade lärften, som nu erhållit en mörkbrun 
färgton. Endast några lappar och kanter återstå av densamma. 
För dateringen torde den ej ha någon betydelse. Den är antag
ligen av svensk tillverkning. 

Antependiet gör vid flyktigt påseende intryck av att vara en 
ren yllevävnad, då varpen endast skymtar i bindepunkterna. 

Vävnaden är tekniskt lika på båda sidor, endast färgställ
ningen är olika, d. v. s. omvänd. Vävnaden består av ett varp-
och två skottade inslagsskikt. Termen för en vävnad av denna 
art är i Sverige den av mig använda "förstärkt". Den tyska be
nämningen är "Doppelgewebe". Med dubbelvävnad mena vi där
emot en vävnad med två skilda vävskikt, vilka endast beröra 
varandra i färgväxlingspunkterna. En sådan kallas i Tyskland 
"Hohlgewebe". De båda inslagen i den förstärkta vävnaden äro 
av olika färg och mönstret bildas genom överförande av under
sidans inslag till översidan och vice-versa. Dessutom förekomma 

'Meddelat av d:r Bengt Thordeman, vilken även för mig påvisat dessa 
vävnaders tillvaro i Statens Museum. Dessutom är jag honom tack skyldig för 
den hjälp han lämnat mig vid inlån till museet av ej därstädes befintliga väv
nader. 
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inplockningar för hand i två andra färger. Mönstret bildas så
lunda huvudsakligen genom färgmotsatser. Varpens bindepunkter 
äro så ordnade, att ytans huvudeffekt blir fyrskaftad kypert, 
solvad i spets. Varpen är av grovfibrigt, oblekt, högerspunnet, 
otvinnat lin (hamp?) -garn, c:a 9 trådar på 1 cm. — Inslaget är 
av mellanblått och citronfärgat — det senare nu delvis grågult — 
vänsterspunnet, tämligen hårt snott, otvinnat ullgarn, c:a 8—9 
inslag på 1 cm., en tråd i inslaget i varje skikt, tillsammans i 
båda skikten 16—18 inslag. Dessutom äro de sexbladiga blom
formerna inplockade med en dubbelvikt röd eller vit tråd av 
samma slags ullgarn. Mönsterrapportens höjd växlar mellan 21 
och 22 cm., uteslutande beroende på inslagens packning, ej på 
olika antal inslag. Dess bredd är c:a 13 cm. från krukmitt till 
krukmitt. Antalet varptrådar i hela rapporten är 115, i spels-
solvningen och dess förhållande till mönstret insatta sålunda: 
1—57—1—56 (1 o. s. v.). Kyperten binder på var fjärde varp
tråd.1 — Inslagen äro på rapporthöjden alltid 175 i varje skikt 
eller tillsammans 350, vilket i denna vävnad vill säga 350 olika 
skälbildningar. Råda-antependiets alla varptrådar tjänstgöra som 
binde- såväl som mönstervarp, vilket innebär att denna vävnad 
har endast ett varpsystem. De senantika yllevävnaderna och en 
del av sidenvävnaderna fram till åren 1000—1200 äro tekniska 
föregångare till denna vävnadsteknik, som är använd i Råda-
antependiet, men alla dessa tyger hava två varpsystem. Bland 
senare medeltida tyger och överhuvud bland alla siden fram till 
jacquardvävnaderna finnes ej enl. Flemming några nu kända, i 
mekaniserad vävstol tillverkade tyger med endast ett varpsystem, 
För damastvävnader har i vårt land såväl som i nordligare Tysk
land använts upplockning av mönstret på käppar i anslutning 
till den i s. k. upphämta-vävnad brukade metoden, men den 
absoluta likformigheten i varje antependievävnadens lika åter
kommande inslag tyder på, att ett mekaniserat list- och solv-
system använts. 

'FLEMMING, E.: Textile Kunste, Berlin, s. 95. I ett siden med örnmönster, 
Salzburg, 1100-talet, förekommer för första gängen fyrskaftad kypert. 
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Vid sidan om och troligen sammanhängande med en-varp
systemet förekomma vissa, egendomliga oregelbundenheter i 
bindningen vid ombyte av färg. I den till synes på fyra skaft 
bundna varpen bortfalla, som det tyckes, de trådar, vilka skulle 
binda inslaget på det ställe där färgväxling sker. Dessutom "bort
falla" ibland ytterligare en, ibland flera varptrådar, så att mellan 
den varptråd, som binder det blå och den, som binder det gula 
inslaget på ömse sidor om den punkt, där färgbytet sker, kan 
som osynlig mönstervarp ligga från fyra till nio, någon gång 
ända till tolv trådar. Nu kan det ju ej vara tal om, att någon 
varptråd verkligen bortfaller. Det är endast bindningen, som ute-
slutes. Genom det oregelbundna varp-trådtalet mellan binde
punkterna förskjutas dessa i den "fyrbundna" kyperten åt höger 
eller vänster. I en på fyra grundskaft solvad varp kan en sådan 
förskjutning ej äga rum. Jag har emellertid ej här anledning att 
närmare ingå på, hur två-varpsystemet ter sig i en vävnad som 
antependiets. 

På grund av, att denna vävnad endast har ett varpsystem, 
har den även endast ett solvsystem, nämligen mönstersolvning, 
i vilken grundvävnadens solvning innefattas. Den ovan omnämnda 
förskjutningen av bindepunkterna måste korrigeras för att kypert-
linjerna ej skola brytas och ett virrvarr uppstå på vävytan i 
detta linjesystem (se fig. 2). Denna korrigering sker därigencm, 
att det även i inslaget förekommande serietalet fyra — vart 
fjärde inslag i varje skikt lika i bottenkyperten — brytes. Så 
överhoppas på två ställen i höjdrapporten två inslag, på två 
andra ställen ett. Dessa överhoppningar ske med längre mellan
rum av obrutna fyrtalsserier. På så sätt återställes eller kanske 
rättare förhindras efter hand under vävningen brytningen av 
kypertstrukturen. Det är troligt att en undersökning i samråd 
med en kunnig vävmästare skulle givit mera preciserade resultat 
beträffande de vävmetoder, som använts. Det är dock lämpligare 
alt företaga en sådan undersökning, när ett större antal av detta 
slag av vävnader kunnat sammanföras och en inbördes jäm
förelse samtidigt kan äga rum. Detta gäller i lika hög grad 
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material, spinning och färgning. Särskilt linets och ullens be
skaffenhet samt spinnmetoden kan vara av betydelse för bestäm
mandet av vävnadens ursprung. 

Emellertid anser jag, att man på grund av den hittills gjorda 
undersökningen kan fastställa: 1) att Råda-antependiet är till
verkat i någon sorts mekaniserad vävstol och att denna vävstol 
arbetat regelbundet; 2) att i denna vävstol endast ett varpsystem 
använts, nämligen mönstersolvad varp och att på grund därav 
inga grundskaft förekommit; 3) att vävnaden är vävd med slagbom 
och sked (detta på grund av rapportbreddens lika mått); 4) att väv
naden kan anses vara ett alster av någon sorts industriellt verk
stadsarbete i likhet med t. ex. Beiderwands-vävnaderna; 5) att 
vävnadsmetoden i fråga om varpsystemet skiljer sig från de 
hittills kända i siden fram till 1700-talets slut använda europeiska 
och asiatiska metoderna, vilka alltid ha två varpsystem. Så vitt 
jag kunnat finna är det även förhållandet med andra sidentygerna 
efterbildande ylletyger av utländskt medeltida ursprung.1 Då, 
som jag förut påpekat, sådana enklare medeltida vävnader 
knappast äro systematiskt undersökta, har detta för närvarande 
ingen betydelse vid avgörandet om antependiet är en svensk 
vävnad eller ej. Enligt min uppfattning tyder vävsättet på en 
industrialiserad hemtillverkning, som visserligen ej haft tillgång 
till de stora fabrikernas fackmässiga kunskaper, men dock an
vänt vävstolar på det hela taget uppställda efter deras. Möjligen 
kan man tänka sig en direkt efterbildning av sidentyger utan 
föregående patronering. Dock synes mig korrigeringen av binde
punkterna tyda på att någon sorts mönsterritning förekommit 
före vävens uppsättning. Det fordras emellertid en mera ingå
ende undersökning, möjligen en rekonstruktion, för att klargöra 
dylika detaljer. 

Några uppgifter om yllevävnader av denna typ förekomma, 
mig veterligt, ej i den utländska litteraturen. Jag känner av sä-

1 FALKE, O. v.: Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913. II, Abb 
313—317. 

12 — Fornvännen 1924. 
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dana vävnader endast till dem, som, härstammande från olika 
kyrkor i Sverige, Norge och Finland, nu i allmänhet befinna 
sig i dessa länders museer. Några av dem stå Råda-antependiet 
mycket nära, andra tyckas tillhöra en annan grupp, såsom t. ex. 
Resele-antependiet, åtminstone av avbildningen i Härnösands
katalogen att döma. Då således intet nu står att hämta ur böc
kerna om dessa vävnader, finnes det ej något annat än att låta 
dem själva tala och genom jämförelser söka sluta sig till åt
minstone ett eller annat om deras föregåenden. 

Tekniken är, som jag förut nämnt, en utbyggnad på de sen
antika yllevävnaderna. Dessa äro dubbelsidiga liksom antepen
diet, men ha tuskaft i vävytans struktur.1 De alexandrinska siden
tygerna ha treskaftad kypert med rät- och avigsida olika. Detta 
gäller även de siden på 1100—1200-talet, i vilka fyrskaftsky-
perten först framträder. Råda-antependiet och med detta besläk
tade vävnader ha alltså bibehållit den liksidiga vävnaden från 
den äldsta typen, men upptagit kypertbindningen från senare 
vävslag. 

Antependiets mönster består av från olika perioder sam
manförda detaljer. En sammanställning av Råda-mönstret med 
monsterna i några av de ovannämnda i Norden funna vävna
derna av samma eller närstående typer vidgar området och visar 
tydligare deras förhållande till efterbildningar i en som svensk 
känd teknik, dubbelvävnaden. Jag har därför här till jämförelse 
medtagit ytterligare två vävnader: ett fragment från Fundbo kyrka 
i Uppland, nu i Upplands museum, Uppsala (fig. 5) och ett täcke 
i Kristiania Kunstindustrimuseum, ett norskt fynd. Av det senare 
är endast en detalj avbildad (fig. 6). Vid en jämförelse mellan 
dessa tre textiler blir det klart att de tillhöra samma grupp så
väl vad teknik som mönster beträffar. Vävnadernas mönster och 
åtminstone till utseendet även deras struktur kunna härledas till
baka till några siden, publicerade av O. v. Falke2 och av honom 

1 SYLWAN, V.: Studier i senantik textil konst. Nägra skaftvävnader. 
Rig. 1923, s. 62, 63. 

2FALKE, O. v.: o. a. a. II. Abb. 283, 284, s. 35. 
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Fig. 5. Förstärkt vävnad frän Ftindbo kyrka, Uppland. 

betecknade som norditaliensk 1200-lalstyp (Lucca?). Även om 
dessa siden tillhöra Norditaliens 1200-lalstillverkning, äro de dock 
starkt påverkade av saracensk-sicilianska traditioner. I vilket fall 
som helst, är släktskapen mellan dem och de "nordiska" ylle
vävnaderna påtaglig. Uppställningen av rapporten, mönsterfor
mernas gruppering, sammanställningen av diverse lösa figurer 
mellan likaledes lösa, motställda fåglar, dessas markerade ving-
teckning, snedställda, med kraftiga klor försedda fötter och böjda 
näbb, därtill grundvävnad av spetssolvad kypert samt två starkt 
motsatta färger. Allt finna vi igen i ovannämnda siden. Tyvärr 
har jag ej varit i tillfälle att undersöka tekniken i dem, men av 
E. Flemmings nyligen utkomna bok att döma, ha de två varp
system. 

Ylletygerna äro dock ej några direkta avbildningar efter 
ovannämnda italienska siden. Frånsett fåglarna äro de lösa fi-



188 Vivi Sylwan. 

Fig. (i. Förstärkt vävnad, detalj frän täcke, Norge. 

gurerna i de båda tygtyperna väsentligt olika. Sidentygerna ha 
typiskt västislamitiska, om än något stelnade 1100—1200-tals-
former, under det att våra ylletyger ha avgjort europeisk karaktär, 
vilken dessutom är av betydligt yngre datum. Krukan med liljan 
i Råda-antependiet för ens tankar till 1300—1400-talets italienska 
konst och Florens. Träden och bladen i Fundbovävnaden äro 
troligen starkt förenklade träd-, blad- eller granatäpplemotiv från 
1300—1400-talets italienska praktvävnader. De små inplock-
ningarna — blomformer — i olika färg återfinna vi även i guld 
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eller silver i 1300- och 1400-talens italienska siden. Det är så
lunda obestridligt, att dessa i norden funna yllevävnader gå till
baka på italienska förebilder, vilkas typer utbildats under 1200-
talet, då sidenmönsternas former började lösgöra sig från de 
föregående århundradenas strängare inramningssystem. Utan att 
kunna framlägga något bestämt slilhistoriskt belägg, är jag dock 
böjd för att förlägga tillverkningstiden för dessa vävnader till 
tidigast 1300-talets senare del eller 1400-talets förra hälft. Må
hända sträcker den sig ända in på 1500-talet. Särskilt svårdater-
bar är en sådan enklare produktion, då den ej var utsatt för 
samma modepåtryckning som de stora fabrikernas. Att ett mönster 
bibehöll sin huvudkaraktär under minst ett eller två hundra år 
får man räkna med. Dessa vävnader torde varit alster av en 
småindustri, utövad i hemmen av vävarefamiljer, huvudsakligen 
under ledning av männen, med mönster och andra till yrket 
hörande traditioner gående i arv från far till son, kanske rättare 
från familj till familj. Den konservativa seghet, med vilken vissa 
motiv bevarats, visar bäst detta, ty om än fåglarna tillhöra 1200-
talets mönstervärld, tillhöra tygerna med säkerhet ej detta år
hundrade. 

Att bestämma tillverkningslandet är likaså eller kanske än 
mera vanskligt. Mönsterformernas karaktär, materialets behand
ling, randningen, som förekommer i de kända täckena av denna 
vävtyp, allt pekar, synes det mig, söderut på andra sidan al
perna. Men det är möjligt att man i södra Tyskland har att 
söka de platser, där dessa vävnader framställts. Nurnberg hade 
på 1400-talet med fortsättning under 1500-talet en på utländsk 
export inriktad tillverkning av "gestreimte Decken". "Nörem-
bergstäken" finnas upptagna i Skarabiskopens, Sven Jacobii bo
uppteckning av år 1554. Vi veta dessutom att yllevävnader till
verkades i Italien som ersättning för de allt "emellanåt genom 
lyxförbud svåråtkomligare sidenvävnaderna. Vi veta att Schles
wig-Holstein) redan på 1300-talet (uppteckningar från Soest) 
tillverkade s. k. "Beiderwand". Möjligen motsvarade dessa väv
nader icke det nuvarande begreppet. Med säkerhet voro de dock 
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på något sätt mönstrade yllevävnader. Det är även i hög grad 
antagligt, att man såväl på andra ställen i Tyskland som i Hol
land och Flandern tillverkat mönstrade ylletyger under 1400-
talet, dock tyckes det svårt att därom erhålla några mera detal
jerade uppgifter. 

Det synes sålunda ej vara möjligt, att för närvarande med 
bestämdhet fastslå vare sig tidpunkten eller tillverkningsorten 
för Råda-antependiet. De tryckta tygernas mera tillförlitliga an-
tecedentia tyckes mig dock kunna få tagas som en vink om den 
riktning, i vilken undersökningar för utredandet av dessa förstärkta 
vävnaders historia böra gå. Att utan vidare fastställa att båda 
dessa textiltyper importerats från Nurnberg är ju omöjligt, om 
än [mycket tycks tala för denna lösning. Att de senare skulle 
tillverkats i Sverige, som någon gång antagits, anser jag ute
slutet. Som jag i ett senare sammanhang skall söka visa, talar 
allt för motsatsen. 

Så återstår av de olika textilerna från Råda kyrka den sista, 
dubbelvävnaden. Detta täcke har i Råda kyrka gått under namn 
av "altarduk", antagligen helt enkelt därför att den använts som 
sådan. Därpå tyder t. ex. att den ena långsidan är renare än 
den andra, vilken senare hängt utmed altarbordet, under det att 
den förra varit täckt av altarduken. Genom sin form såväl som 
genom mönsteranordningen har denna vävnad dock en alldeles 
bestämd karaktär av täcke, varför jag även använder denna be
nämning. 

Täcket är hopsytt av två väder. Vid vävningen är inpass-
ningen av mönsterränderna tämligen väl beräknad, dock är den 
ena vaden något längre än den andra. Största längden är 189 
cm., största bredden 133 cm. Varje vävbredd är c:a 65—68 cm. 
—• Vävnaden är en dubbelvävnad med två varandra korsande 
skikt, vävda i tuskaft. Varptätheten är 42—46 trådar i varje skikt 
på 10 cm. Inslagstätheten c:a 46 trådar i varje skikt på 10 cm., 
allt beräknat på omönstrad vävyta. Grundvävnaden har alltså 
lärftskaraktär. — Dubbelvävnaden är av samma typ som den 
bohuslänska s. k. "finskevävnaden", en benämning, som även 
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Fig. 7. Teknikprov av dubbelvävnaden frän S. Råda. Rätsida. Vi, 

allmänt förekommer i 1500-tals-inventarierna. Färgväxlingen sker 
på två trådar i vardera riktningen (se figg. 7 och 8) med för
skjutning åt rätan av två trådar vid varje färgbyte. Därigenom 
packas rätsidans trådar tätare samman än avigsidans, en pack
ning, som ger den förras former renare konturer. Den äldsta 
kända dubbelvävnaden i Sverige med denna tekniska variation 
är Grödingevävnaden.1 Dessutom finnes den i den samtida väv-

1 BACKSTRÖM, A.: Grödingevävnaden. Äld. kyrkl. konst, Strängnäs, 1910. 
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Fig. 8. Teknikprov av dubbelvävnaden frän S. Råda. Avigsida. Vi. 

nåden frän S. Mårtens kyrkoförsamling utanför Åbo, i de jämt-
länsk-härjedalska "spadatäckena", i norska 1700-talsläcken och 
även i senare finska täcken. 

Rådatäckets material är i ena skiktet "vänstertvinnat, groft, 
oblekt tämligen ljust, troligen asklutat lingarn", lika för varp 
och inslag, "i det andra groft rödfärgat ullgarn, till varpen höger-
tvinnat och till inslaget vänstersnott, otvinnat". Garnerna äro 
undersökta av professor Gustaf Sellergren, som om ullen skriver 
följande: "Ullen utgöres dels av fina dunhår, dels av grova fäll
bar, sålunda ull från landfårras. Det föreliggande provet tyder 



Senmedeltida textiler i S. Råda kyrka i Värmland. 193 

ej på någon särskild fårras, varken av de 'blandade raserna' 
eller av den gamla 'bondrasen' från Jämtland, Norrbotten och 
vissa trakter av Dalarne eller Gottlandsrasen. Möjligen kan den 
härledas från samma fårtyper, som ännu förekomma på många 
ställen i Värmland, t. ex. i Gräsmarks och Östmarks socknar". 
Den röda färgen, som nu fått en ton ej olik vissnade rosenblad, 
något mellan blåaktig rosa och grå-brun-rött, har säkerligen 
varit starkare, men genom väta, fukt öch fällning fått denna i 
våra allmogevävnader ofta återkommande schattering. Doktor 
Carl Setterberg har varit vänlig att undersöka garnets färg och 
meddelat, att det troligen är färgat i kräpp, alltså ett färgämne, 
som sedan gammalt ingått i svensk tillverkning. 

Rådatäckets mönster har tre eller om man så vill fyra skilda 
element: 1) en enkel omramande och särskiljande mäanderbård; 
2) tvärgående bårdparti med fåglar, "träd" och klöverblad; 3) 
djur, insatt i fyrkant (ruta?), i upprepning bildande tvärgående 
bård; 4) nedre tvärbård; förvanskad efterbildning av en stav (?) 
med om denna lindat band. 

Mäanderbården n:r 1 är tidlös och förekommer överallt. 
Bandbården n:r 4 är ett i svensk senmedeltida kyrkomålning 
ofta förekommande motiv. Den förekommer bl. a. även i Råda 
kyrkas skepp. Mönstret kan ju vara laget från en dylik förebild, 
men kan också ha vävts efter ett träsnitt eller dylikt. Troligen 
är Rådatäckets bård ej en förstahandsefterbildning från ett som 
virat band tecknat original utan en kopia i andra hand. 

Att bården med fåglarna, "träden" och klöverbladen är en 
efterbildning efter ett tyg av antependiets typ, kan man utan 
tvekan antaga. Fåglarna äro nästan identiska med dem i det 
"norska" täcket. "Träden" äro nära besläktade med Fundbo-for-
merna. Dessutom är kring och på djuret (n:r 3) samma fyrbladiga 
blomma använd, som förekommer i "Norgetäcket". Frånsett form
bildningen har bården nr 2 fått sin prägel av den spetssolvade 
förebilden. Det är en rapport eller en i inslagsriktning upprepad 
rapport av en dylik förstärkt vävnad, som är avbildad, översatt 
i dubbelvävnadens teknik. Att en del finare detaljer därvid skulle 
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försvinna är naturligt. Man måste betänka att c:a 44 inslag i 
Rådatäcket motsvarats av c:a 80—90 i den förebildliga väv
naden samt att, då en färgväxling i det förra på två trådars 
bredd upptar mellan 4—5 mm., härden iden senare troligen upp
tagit endast en dryg sådan i varpriktning, i inslagsriktning en 
punkt. Observera trappstegslinjen i Rådatäckets mönsterkontur 

(fig- 7). 
Djuret hör hemma bland de fyrfotingar, som, mer eller 

- B II*""'" 

Fig. 9. Träd och djur från rödlakansvävnad. Skåne. 

mindre zoologiskt riktiga, allmänt uppträda i medeltidens dekora
tiva konst, ofta isolerade i en geometrisk eller arkitektonisk om-
ramning. De nyss omtalade vävnaderna från Grödinge och S. 
Mårten ha i rutor insatta lejon, gripar och örnar. Lustigt nog 
har Råda-djuret en nära släkting i ett Skåne-djur (fig. 9), isolerat 
insatt i åttkanter å mönster i åkedynor och "gynnen", vävda i 
rödlakan.1 Där omväxla djuren med s. k. "lifsträd". Skåne-djuret 
har en yvig, om medeltida heraldik minnande svans, under det 
att Råda-djurets är smal och slutar med en kraftigt accentuerad 
upprättstående blomform. Egendomligt nog återfinnes denna 

'Malmöhus Läns Hmsldfg: Gammal allmogeslöjd, Malmö 1916, hft. 3, 
fig. 110. Kudde frän Vemmenhögs härad. M. fl. 
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blomform i Skånevävnadens livsträd. Råda-djuret har lyftad fram-
tass. Djuret frän Skåne står stadigt på fyra ben, men framför 
det främsta finnes ett rudiment, som säkerligen en gång haft 
något med denna lyftade tass att göra. För övrigt finnas flera 
likheter: stjärnan mellan benparen, stjärnan på länden, den ut
dragna mulen och den kraftigt tillbakadragna halsen. Djuret 
torde i den svenska folkföreställningen närmast blivit en häst. 
I Skåne lär den kallas "Bäckahästen" i anslutning till sägner 
om detta sagodjur. Möjligen kan det vara en häst. Jag är dock 
mera böjd att anse dess anfader för ett lejon. Om man söker 
bland textila förebilder, stannar man utan tvekan vid de siden
tyger, som under tiden från omkring år 800 till omkring 1000— 
1100 tillverkades i orientaliska fabriker, närmare bestämt ost
iranska, vilka O. v. Falke1 påvisat och nämnt namn som Nischapur 
och Merw i Khorassan, berömda för sina sidenväverier. Siden 
av denna tillverkning ha hittats i europeiska, företrädesvis franska, 
medeltidsgravar. Fragment av sådana äro komna från Kina och 
de senaste fynden av detta slag äro gjorda i de ur den tibe
tanska ökensanden framgrävda platserna, ur städer och fästen, 
där folk från östan och västan möttes under väl halvtannat år
tusende; där man påträffat spår från 300 år före till omkring 
1200 år efter Kristus.'2 Det behöver ju ej ställas under debatt att 
Orienten, särskilt mellersta och västra Asien, haft ett mer eller 
mindre omedelbart inflytande på nordisk textil konst. När eller hur 
dessa österländska kulturer satt dessa spår, är på forskningens nuva
rande ståndpunkt svårt att avgöra. Vad särskilt djurformerna be
träffar, röra de sig såväl till tid som rum i så omfattande om
råden, att det fordras en ytterligt noggrann stilundersökning av 

'FALKE, O. v.: o. a. a. I, s. 98 ff., Abb. 138—143. Vid jämförelse med 
de här avbildade djurtyperna, häst och lejon, torde det svenska djuret närmast 
te sig som en blandning av dessa båda djur. I sidentygerna äro djuren parvis 
motställda, men i persisk keramik av besläktad om än mera naturalistisk art 
förekomma de isolerade. I Grödingevävnaden m. fl. textiler, ä dopfuntar, annan 
kyrklig skulptur, målning o. s. v. finner man dem även ensamma. 

2 STEIN, AUREL: Serindia, Oxford 1921. 
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enstaka detaljer och deras uppkomst för att bestämma djurets 
och dess formers olika antecedentia. 

Man torde således ha svårt att på grund av täckets mönster 
sluta sig till dess tillverkningstid, så mycket mer som hela dess 
karaktär ger vid handen, att vi här ha att göra med ren husflit 
eller hemslöjd. Till detta återkommer jag längre ner. 

Ej heller ge notiser ur Råda kyrkas inventarium några upp
lysningar, som bidraga till besvarandet av dessa frågor. Jag lämnar 
dock här ett utdrag ur detta i den mån det är av intresse för 
denna undersökning. År 1702 — det tidigaste inventariet — 
finnes upptaget: "Päll, utgammal (i kanten senare tillskrivet 'finnes 
icke'); utgammal fahna till altarkläde, nytt altarkläde av plys 
och broderat 1689 I H S uppå." — 1724 finnes antecknat: "Altar
diskkläde, rödt, något slitet, ett gl. kläde på altaret något för
slitet." — 1831 är vid inventering upptaget: "2 gamla altar-
kläden samt ett antependium, 1 altardiskkläde nägot slitet, ett 
litet gammalt kläde på kyrkiogångsaltaret." Vid inventering 1857: 
"2 gamla altarkläden, elt antependium" med bifogad anmärkning: 
"i den gamla kyrkan". I anteckningarna från 1870 och 1873 till
kommer intet, som ger någon ledning för användning av dub
belvävnaden. Till detta kan så fogas den ovan anförda notisen om 
"antependiet", hämtad ur Akademiens Dagböcker av 1860. 

Något positivt ge, som synes, dessa uppgifter ej. Det enda 
man kan hämta ur dem är, att dessa gamla vävnader sannolikt 
funnits i den gamla kyrkan vid 1680-talets slut och då varit så 
illa medfarna, att ett nytt altarkläde av "plys" i tidens stil an
skaffats. Visserligen är det ej bevisligt att inventariets gamla 
altarkläden, resp. "päll" och "fahna" äro identiska med de nu
varande resterna, men det är dock antagligt, liksom det synes 
rimligt, att den vid den förstärkta vävnaden 1860 fasthängande 
benämningen "antependium" har någon tradition bakom sig, 
även om detta ord ej finnes upptaget i 1700-talsinventariet, utan 
först är använt 1831. Ej har det beträffande dubbelvävnaden 
lyckats mig att få några stödjande uppgifter ur Råda försam
lings äldre bouppteckningar. Ingenstädes finnes någon benäm-
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ning, som kan anses referera till detta slags vävnad. Man har 
alla skäl att antaga, att varken därstädes eller i det närgränsande 
Västergötland vävnader i denna teknik tillverkals i mannaminne 
från 1700-talets början räknat, ej heller där bevarats. I så fall 
skulle ordet "finske" säkerligen förekommit på något håll. Be
nämningen liksom tekniken fortlever ju än i dag i det närbe
lägna Bohuslän, och den förra förekommer ofta i den ovan an
förda bouppteckningen efter biskop Sven Jacobi i Skara. Täcket 
kan vara en genom knallar importerad vara, hämtad från Bo
huslän, vilket landskaps "finsketäcken" det står ganska nära. 
Det är också möjligt, att fortsatta undersökningar i äldre väst
götapapper kunna ge nya uppslag angående dubbelvävnadernas 
förekomst i Värmland-Västergötland under 1600- och 1700-talen. 

Av det ovan anförda framgår, att man varken genom mönster, 
teknik eller litteratur kan få någon tillförlitlig datering av dub
belvävnaden från Råda kyrka. Det synes mig dock antagligt, att 
man kan sätta tillverkningstiden till 1500-talet, eller till 1600-
talets första årtionden, men typen, som bär en något valhänt 
folkkonsts prägel, tillhör, om man här kan tala om en typ, 1400-
och 1500-talens av medeltida, ofta romanska former behärskade 
vävm.der. Med kännedom om vår textila bondekonsts sega ut
hållighet och dess mönsters långa livstid, bör det ej förefalla 
oss anmärkningsvärt att i detta fall räkna med en tillblivelsetid, 
som spänner över två århundraden. 

Att dubbelvävnaden är svensk, därom råder ingen tvekan, 
även om denna tekniska variant först tycks ha uppträtt i senare 
medeltid. De äldre representanterna, den norska listen från 
Rennebu, de olika listerna från Överhogdal, Revsund och Mar
by, vävnaden från Kyrkas,1 visa att detta vävsätt redan under 
tidig medeltid var en allmänt känd nordisk teknik, använd för 
efterbildande av europeiska och troligen även orientaliska väv
nader, utförda i mera komplicerade vävsätt. Grödinge, m. fl. se-

1 DEDEKAM, H.: Hvitsöm fra Nordmör. Trondhjem 1914; KARLIN, G.: 
Överhogdalstapeten, Östersund, 1914; SALVÉN, E.: Bonaden från Skog, Stock
holm, 1923, omnämna dessa äldre nordiska dubbelvävnader. 
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nare medeltidsvävnader jämte svenska, norska och finska all
moge-dubbelvävnader från 1700- och 1800-talen, för övrigt även 
från i dag, åtminstone de svenska, äro oemotsägliga vittnesbörd 
om, att tekniken i obruten tradition fortleva! från äldre medel
tid ända fram till våra dagar. Därtill komma inventarieförteckningar, 
som vad högre stånden beträffar, särskilt från 1500-talet1 ofta 
omtala detta vävslag. Av bondeboup-pteckningarna känner jag 
endast till Västergötlands och Bohusläns från 1700-talet. I det 
senare landskapet tyckes det allmänt ha förekommit redan vid 
detta århundrades början. 

Dubbelvävnaden har i dess svenska form variationer i tek
niken, vilka väl kunna ha någon betydelse för mönstrens formbild
ning och vilka möjligen härröra från en viss utveckling inom den
samma. På det hela taget är dock den nordiska äldre dubbelväv
naden av en tämligen enhetlig typ. Här är ej platsen för en utredning 
angående denna vävnadsart. En kort allmän redogörelse för vad 
man nu vet om densamma torde dock vara av intresse. Så vitt 
jag kunnat finna, är den varken använd i det gamla Kina eller 
i den produktion, som från Egyptens gravar uppdagat för oss 
senantikens och därmed säkerligen i viss mån även antikens och 
de östra medelhavsländernas textila konst. På ett ställe har jag 
dock funnit den i senantikt väveri, nämligen i ytterst små par
tier i ett brickband. Den torde knappast heller ha funnits i södra 
Europas tidigare medeltida sidenfabrikation. Det är först på 1300-
och 1400-talen, som den uppträder därstädes och då i ett helt annat 
skick än den nordiska. I nästan alldeles samma tekniska variant 
som i Råda-täcket och i Bohustäckena och i ungefär samma 
färgställningar, dock mera i brunt och vitt, men i väsentligt fi
nare material och därmed i en mindre formbildning, återfinnes 

'BOTTIGER, J.: Svenska Statens Samling av vävda Tapeter, Stockholm 
1898, 1. s. 4—6. Av notiserna ur de här meddelade inventarierna framgår att 
"finske" och "ryss"-vävnader varit så allmänna under 1500-talet i de svenska 
fatburarna, att man med all säkerhet kan anse dem tillhöra även det svenska 
medeltida bohaget. Därtill omnämnas kvinnor som väverskor av detta slags 
vävnader, som väl får antagas ha tillhört husflitsalster. 
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den i Perus precolumbiska textilkonst. Dessutom har den an
vänts i Europa i vävnader med drällmönster utförda i vävstolar, 
lämpade för drällvävnader, så vitt man nu kan följa tillverk
ningen, från 1600-talet fram till vår tid. Allt lyder emellertid på 
att den primitiva vävnad, som tidigt funnits i Norden, ej har 
något egentligt sammanhang med söderns senmedeltida tillverk
ning eller de omnämnda drälliknande vävnaderna. I vad mån 
det verkligen är möjligt att en gång utreda, om dessa olika 
typer av liknande vävslag ha haft något inre sammanhang, och 
i så fall vilket, är nu omöjligt att säga. Kanske skall det lyckas. 
Det är ju av utomordentligt stort intresse för nordisk kulturell 
utvecklingshistoria, om det kan påvisas att vi verkligen här haft 
en på egen grund utformad tidig textil teknik, visserligen pri
mitiv, men dock så smidig, att den gjort det möjligt för oss att 
upptaga och omsätta den medeltida europeiska fabrikationens 
mönster, framställda i vävnader med långt mera komplicerade 
tekniker. Kan därtill fastställas att samma tekniska vävlyp an
vänts i Peru före förbindelserna med Europa, ha vi därmed ett 
bevis för att det mänskliga arbetet går i likformiga banor. 

Är dubbelvävnaden från Råda sålunda representant för en 
primitiv vävmetod, kan detta ej sägas om antependiet och de 
med detta besläktade vävnaderna. De ha samtliga ett, som jag 
sökt påvisa, tämligen komplicerat förfaringssätt, vilket fordrar ej 
blott träning utan alldeles särskilda fackkunskaper samt särskilt 
för ändamålet konstruerade vävstolar. Dessa vävnader förutsätta 
därjämte, som jag även förut påpekat, mekaniserade vävmetoder, 
utbildade vävare och därmed åtminstone antydningar till ett 
vävareskrå. Enligt Hildebrand1 förekommer vävare ej som yrkes
män bland medeltidens hantverkare, i varje fall ej nämnda i de 
medeltida urkunderna. Endast en gång har han sett denna be-

1 HILDEBRAND, H.: Sveriges medeltid, Stockholm 1879, 1, s. 587. S. 703. 
omtalas ett 1344 importerat "antipendium de veluro blaueo et glauco" (blått 
och gult). Veluro liktydigt med itali. Veluto — härig, ullig. Visserligen skulle 
man vara böjd att antaga, att Veluro vore sammet, men det är dock möjligt 
att ordet på 1300-talet haft en annan betydelse än det sedan fått. 
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nämning i Olaus Petri tankebok. Denna är ju dessutom så sen, 
att det mycket väl kunnat vara tapisserivävare det här varit fråga 
om. I författningar för hantverkare under 1500-talet tyckas ej 
heller sådana vävare vara omtalade. Den roll, som importerade 
textiler, såväl kläden som andra, spelat i tullförordningarna, ge 
oss all anledning att vara förvissade om, att hade någon form 
av mekaniserad industriell vävnad förekommit med därtill knutna 
utbildade vävare, skulle den även kommit in under lagstift
ningen. Hälsingelinne och vadmal äro tidigt föremål för stats-
ekonomiskt intresse och äro använda som skatteobjekt. De äro 
visserligen att betrakta som alster av en till hemindustri ut
vecklad hemslöjd, men vävmetoderna tillhöra helt och hållet 
hemslöjden. Detta torde, så vitt jag kan förstå, kunna sägas om 
hela Sveriges, troligen hela Nordens, medeltida väveri. 

Dubbelvävnaden är en utomordentlig typ för en högt driven 
hemslöjdsteknisk utveckling. Oaktat sin primitiva karaktär med 
monsterna helt upplockade för hand, är den dock genom själva 
utförandet med det skottade inslaget, mönsterbildningens art 
och relativa smidighet den vävnad, som står de europeiska och 
orientaliska fabrikernas produktion närmast. Särskilt gäller detta 
mönsterbildningen, som i denna skottade vävnad endast sker 
genom färgmotsatser å en fullständigt slät yta, analogt med 
nästan hela sidenproduktionen fram till 1000-talet. Sidenväv
naderna ha dock ej, som jag förut påpekat, haft något direkt, 
i varje fall ej påvisligt inflytande på våra dubbelvävnader. Av
ståndet mellan dem i teknik och material är för stort. I dubbel
vävnad ha däremot dessa förstärkta vävnader avbildats, därom 
vittna Rådavävnaden, liksom även jämtländska och norska väv
nader, vilka gå tillbaka på mönster av Sunnetäckets typ. 

Det är min fulla övertygelse, alt därest vi haft en vävnads
industri, som frambragt Råda-antependiet och dess gelikar, hade 
vi ej haft någon dubbelvävnad. Dubbelvävnaden existerade ej i 
det senantika Egypten. Där ha vi däremot de dubbelsidiga ylle
vävnaderna, en mekaniserad, industriell produkt, som troligen bar 
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namnet "polymita"1 (mångskaftad eller mångsolvad) och som 
tekniskt är alldeles lika de äldsta senantika sidentygerna. De 
förstärkta vävnaderna, tekniskt direkt utvecklade ur de ovan
nämnda senantika ylletygerna, ha samma dekorativa hållning 
som dessa. De Schleswig-(Holsteinska) Beidewandsvävnaderna i 
stort sett likaså.2 Frankrike har haft en de förstärkta vävnaderna 
närstående medeltida eller 1500-talsproduktion för väggbekläd
nad, av vilken jag sett två prov.3 Det är överallt tämligen grova 
vävnader liksom våra dubbelvävnader, endast med den skillnad, 
att de äro alster av en mekaniserad tillverkning, under det att 
de nordiska dubbelvävnaderna uteslutande äro att betrakta som 
primitiv hemslöjd, även om täcken i denna teknik, som varit 
fallet i Norge, vävts för avsalu i större skala. I den mekanise
rade utomnordiska produktionen ha med säkerhet vävare — 
manliga yrkesmän — varit de egentliga tillverkarna, under det 
att vävnaden i Norden varit hemslöjd och huvudsakligen kvinno
arbete. 

Satsen om den nordiska kvinnans vävskicklighet har blivit 
ett axiom och detta troligen med rätta. Denna skicklighet — att 
jämnställa med naturfolkens — går tillbaka till hedenhös, till den 
tid, då männen drogo i härnad, under det att kvinnorna med de 
gamles och trålarnas hjälp i stor utsträckning skötte gårdens 
och därmed samhällets inre ekonomi. Såväl tillverkningssätten, 
som tillverkningens sociala och ekonomiska daning måste få en 
helt annan karaktär i en sådan miljö än i de stora europeiska 
kulturcentra, där industrialismen, i viss mån ärvd från de orien
taliska kulturerna, får insteg med de österifrån införda arbets
metoderna; där det manliga "fabriks-" eller verkstadsarbetet spelar 
en dominerande roll. Vid sidan om de stora fabrikerna utvecklar 
sig så de små industrierna, säkerligen åtminstone på vissa punkter 

'SYLWAN, V.: o. a. a. 65 ff. — MARQUARDT, J.: Das Privatleben der Rö-

mer. Leipzig 1879. II. Die Kleidung. 
2SAUERMAN: Schleswig'sche Beiderwand. Frankfurt a. M. 1909. 
3 Dessutom har jag sett en dubbelvävnad i Frankrike i alldeles samma 

mönster och material som dessa franska vävnader av förstärkt typ. 

13 — Fornvännen 1924. 
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i hög grad bundna vid förebilden i de stora industriernas orga
nisationer. Detta har inom väveriet varit förhållandet mer än på 
nägot annat område, därför att maskinernas fullkomning här ti
digare än i andra yrken haft en för hela arten avgörande be
tydelse. 

Inom de stora vävnadscentra är det stater eller staternas 
stormän, som äga och behärska arbetet och produktionen. Inom 
småindustrierna, arbetet i hemmet med den mekaniserade väv
stolen, gå vävstolarna med uppsättning, mönster och kundkrets 
i arv från far till son. Tillverkningen går väl även här utanför 
produktionsplatsen, men dessa vävare arbetade ock för bygdens 
egen befolkning. Denna ej endast sålde utan lämnade även sin 
ull till dem för att sedan återfå den som vävnad. På detta sätt 
utvecklar sig Beiderwandsväveriet och i denna arbetsform lägges 
grunden till Englands stora ylleindustri. England har dock med 
säkerhet utom sin klädesfabrikation även redan på medeltiden 
haft ett konstnärligt präglat väveri, möjligen i stor utsträckning 
tapisserivävnad. Detta framgår av berättelsen om att Wolsey 
kunde förse Hampton Court Palace med inhemska "foot carpets, 
cup-board carpets, window carpets and table carpets".1 Beskriv
ningen på mönster och färger i dessa täcken av olika slag tyder 
på en ganska stor omväxling. Axel Nilsson, som tidigt haft 
blicken fästad pä dubbelvävnadernas betydelse som kulturhis
toriskt objekt, misstänkte på grund av mönsterlikhet att Kidder-
minstermattorna stodo i någon sorts relation till de bohuslänska 
"finsketäckena". Kidderminsterfabrikationen av mattor går dock 
ej längre tillbaka än till 1700-talets tredje årtionde. Möjligen 
kunna de s. k. skottska täckena, omtalade i svenska tullförteckningar 
på 1600-talet, här varit av någon betydelse. Ha vi möjligen från 
landet i väster fått impulser för dubbelvävnadernas mönstring? 

Allt detta väntar ännu pä sin utredning. Men det tyckes 

1 MARTIN, FR.: Oriental carpets. London 1906, s. 138. — Pä grund av 
beskrivningen pä dessa vävnader skulle man vara böjd att tro dem vävda dels 
i tapisseri, dels i någon tvåfärgad vävnad, som kan ha varit besläktad antingen 
med den förstärkta typen eller med dubbelvävnaden. 
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mig dock vara av väsentlig betydelse att vi med ett förmodande, 
som gränsar till visshet, kunna antaga, att enklare vävnader in
förts till norden och här tjänat som förebilder för en vävkunnig 
befolkning, vilken ända sedan vikingatiden eller tidigare haft en 
teknisk utbildning på detta område, som trotsat utländska me
toder. Dessa industrialiserade metoder tyckas ha nått ända fram 
till Sveriges och Norges gränser i både söder och väster, men 
intet tyder på att ens ansatser gjorts för att överföra dem till 
nordisk mark. Vävsätten ha här redan under medeltiden sedan år
hundraden varit stabiliserade. Den vävande befolkningen var kunnig 
och fastvuxen vid landets eller kanske rättare bygdens starka och 
åldriga traditioner, vilka bottnat uti och burits av allmänna ekono
miska och sociala förhållanden. Det fanns i vårt land under medel
tiden ej någon jordmån för det industriellt utvecklade väveriet 
och dess mekaniserade metoder. 

Jag har redan förut omnämnt, att Axel Nilsson tidigt intres
serat sig för de nordiska dubbelvävnaderna. Under sina resor 
samlade han ett fotografiskt material för att en gång — så var 
hans avsikt — ge ut ett arbete om dessa vävnader. Någon be
stämd plan för publikationen förelåg visserligen ej, men det var, 
efter vad jag kunnat förstå, huvudsakligen hans tanke att ge 
detta arbete form av ett planschverk med kommentarer och be
skrivningar. Under den tid jag haft glädjen arbeta under Axel 
Nilsson, har jag gjort ganska grundliga teknikundersökningar 
av dessa dubbelvävnader och därigenom kommit in på de pro
blem, som uppstå kring dem, deras historia och deras betydelse 
för nordisk textilkonst. Det är min förhoppning att en gång få 
fullfölja dessa studier och på allvar taga itu med denna upp
gift, vilken jag betraktar som ett arv från Axel Nilsson. 

Jag har sedan detta skrevs haft tillfälle att undersöka siden av den ä 
sid. 187 omtalade 1200-talstypen och funnit, att de ha alldeles samma teknik 
som de förstärkta vävnaderna och endast ett varpsystem. Enligt min uppfatt
ning äro dessa siden saracenska, troligen sicilianska. Yllevävnaderna torde kunna 
betraktas som italienska (sicilianska?) ättlingar av dem. 


