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Några medeltida band. 
Av 

AGNES GEIJER. 

•ppränningen till denna studie är ett band, som hittades 
vid sommarens (1927) grävningar i Alvastra klosterkyrka, 
och vilket jag av antikvarien dr O. FRÖDIN fick i upp
drag att undersöka och beskriva. Sedermera tillkommo 

de 4 smä bandbitar, som under år 1926 blevo funna i Gamla 
Uppsala kyrka vid grävningar, utförda av dåvarande docenten 
SUNF. LINDQVIST. Då band från äldre medeltid äro relativt säll
synta, har en publicering av dylika i Statens Historiska Museum 
befintliga textilier synts vara av värde, i all synnerhet som ifråga
varande band genom fyndomständigheterna, åtminstone ungefär
ligt, kunna dateras. Som jämförelse har jag även medtagit ett 
senmedeltida band, tillhörande en mässhake från Ösmo kyrka, 
vilket på grund av sin teknik, brickvävnad, hör nära samman 
med de äldre banden. 

Bandväveriet torde särskilt under den tidigare medeltiden 
spelat en mycket betydande roll. I de berömda Palermoverkstä
derna utfördes, utom broderier och tyger, även praktfulla band 
och bårder, vilka voro eftersökta detaljer i både den profana och 
den liturgiska dräkten, och vilka fingo en enklare motsvarighet 
i de välkända kölnerbanden. I sitt verk över det franska siden-
väveriet konstaterar CLOUZOT1 inledningsvis, att den ringa till
gången på råvarorna guld och silke länge förhindrade utveck
lingen av det franska sidenväveriet, varför man i stället desto 

1 HENRI CLOUZOT: Le Métier de la Soie en France (1466—1815). Paris, 
Ed. Devambez. 

1 — Fornvännen 1928. 
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mera kom att ägna sig åt de textila småtekniker, som falla under 
begreppet "ouvrage de mercerie", d. v. s. band, snodder, fransar, 
knappar etc. År 1258 fanns redan i Paris så många siden
vävare och "ouvriers de la petite navette" (med liten skyttel), 
att de hade anledning att organisera sig, och man torde kunna 
anta, att de senare ej varit få till antalet. En frän 1403 bevarad 
lista på närmare 200 utövare av yrket i Rouen innehåller endast 
franska namn, vilket tyder på att denna art då var bliven in
hemsk i Frankrike. Om såväl dessa som andra fakta ge vid 
handen, att Frankrike även på detta område intog en betydande 

Fig. 1, Brickband av silke med guldinslag pä rätsidan; från ärkebiskop Pierre 
de Charnys grav i katedralen i Sens. (Dubbelt förstorat.) 

ställning, har man dock skäl att anta, att det konstfärdiga band
väveriet, frånsett medelhavsländerna och Orienten, utövats även 
i andra och nordligare trakter. Jag behöver bara nämna de märk
liga fynden från yngre järnåldern1 — samt peka på en del ålder
domliga typer av band i nordisk folkkonst, där för övrigt den 
betydelsefulla brickbandstekniken lever kvar i sin enklaste form. 
Folkvisornas uttryck, "flickan väver röda gullband", och Eddans 
"frankiska mör, som göra guldband med brickor,"2 äro belägg 
för att band ansetts vara något fint och värdefullt. 

En mycket stor del medeltida kyrkotextilier äro prydda med 
band. På de äldre är bandorneringen mera betydande; den ut-

i HANS DEDEKAM: "Et textilfund i myr fra romersk jernalder', Stavanger 
Museums Aarshefte 1921—24, och T o textilfund fra folkevandringstiden', 
Bergens Museums aarbok 1924—25. Dessa m. fl. behandlade av VIVI SYLWAN: 
'Brickbandet som kulturobjekt," Fornvännen 1926. 

2 Jfr V. SYLWAN: Om brickband, Fornvännen 1921, sid. 220. 
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gör ofta hela besättningen å mässhakar, korkåpor och mitror. 
Senare undanträngdes banden av de figurbroderade besättning
arna, vilka emellertid ofta infattades med smala band. Dessa kant
band bliva för övrigt, speciellt å de flandriska broderierna, i sin 
tur ersatta med sydda bandimitationer, utförda i underfylld lägg
söm med guld, vilka gåvo en kraftigare ram åt de färgrika figur
framställningarna. 

Ett viktigt bidrag till vår kunskap om medeltidens band är 
de i vår tid undersökta gravkläder, som tillhört ärkebiskoparna 
Hubert Walter i Canterbury (död 1205),1 Andreas Sunesson i 
Lund (död 1228)2 samt de av CHARTRAIRE publicerade3 fynden 
från ärkebiskopsgravar i Sens (1241 —1292). Betydelsefulla upp
gifter i denna fråga kunna även hämtas ur den medeltida bild
konsten, som inom skilda områden ger exempel pä användning 
av band. Då en del av plaggen i den vanliga klädedräkten 
måste ha varit gjorda av släta tyger, är det naturligt, att de kan
tande banden även gjorts prydande. Man torde med fog kunna 
antaga, att en icke oväsentlig del av medeltidens klädlyx just 
bestod i band. 

Äldst bland ifrågavarande band äro de i St. Clemens kyrka i 
Visby funna två bandstycken,4 vilka utförligt äro beskrivna av frö
ken AGNES BRANTING och professor GUSTAV SELLERGREN.6 Då de tek
niska detaljritningarna äro missvisande, måste jag emellertid göra 
ett tillägg: den vid kemisk undersökning konstaterade olikheten 
i färg må vara riktig; det är dock inte denna, som bildar zick-
zackmönstret. Detta har likt banden å fig. 1, 5 och 8 haft en 
sammanhängande yta av guldträd, som begränsats av brick-
strängar längs staden. Guldtråden har i regelbundna snedlinjer 

1 W. H. ST. JOHN HOPE, M. A. Vetusla Monumenta, Vol. VII, P. I. 
2 Behandlade av AQNES BRANTING i: 'Ärkebiskop Andreas Sunesons 

grav i Lunds domkyrka', utgiven av OTTO RYDBECK. 
3 E. CHARTRAIRE: Insignes épiscopaux et fragments de vétements litur-

giques provenant des sépultures d'archevéques de Sens conservés au trésor 
de la cathédrale de Sens. Bulletin archéologique 1918. 

1 Stat. Hist. Mus:s inv. nr 14360. 
5 EMIL ECKHOFF: "St. Clemens kyrka i Visby". Stockholm 1912, sid. 189 ff. 
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nedbundits av varpträdarna, och det är de härigenom upp
dragna trådarna som kvarstå och bilda zickzackmönster även 
där guldtråden fallit bort. Guldträden har således ej, som pro
fessor SELLERGREN säger, varit inbroscherad i mönster. Jämför 
fig. 2, som återgiver en del av bandet i dubbel skala. 

Fröken BRANTINGS antagande, att banden varit fastsydda på 
en albas ärmlinningar, synes i hög grad sannolikt. 

Graven nr 8, i vilken de båda banden blevo funna, anser 
ECKHOFF möjligen kan vara anlagd i den tredje kyrkan, ehuru 

Fig. 2. Detalj av bandet från S. Clemens kyrka, Visby. (Dubbel storlek.) 

den även kan härstamma från den 4:de kyrkans tid. Om man an
tager, att den fjärde kyrkan stått färdig ett par årtionden in på 
1200-talet, erhålles en datering av banden till 1200-talets förra 
del, möjligen 1100-talets slut. 

Bandbitarna från Gamla Uppsala,1 fig. 3 och 4, äro tydligen 
klippta av tvänne band med något olika bredd och mönster, men 
för övrigt alldeles lika. Varpen, bestående av fint, nu ljusbrunt 
silke, är så tät att den på rätan bildar hela silkesytan, mot vilken 
mönstret avtecknar sig i s. k. "äkta guld",2 som bildar ett på 
båda sidor synligt inslag. På grund av bandets ovanligt täta, 
nästan plåtartade struktur och trådarnas skörhet, kan bildningen 

1 Stat. Hist. Mus:s inv. nr 18186. 
2 'Äkta guldtråd' består av en förgylld silverlamell, som är spunnen 

kring en silketråd. Benämningen framhäver dess företräde framför den för
gyllda koppartråden, som lätt ärgar och vanligen är spunnen kring en linne-
tråd. Dylik metallträd förekom redan pä 1200-talet tillika med "tarmguldet", 
vilket det under 1400-talet nästan undanträngde. Jfr noten sid. 8. 
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ej avgöras med säkerhet. Den liknar s. k. oliksidig kypert och 
har intet drag som tyder på brickväv. Orneringen är ä båda 
banden ett av diagonallinjer bildat ytmönster utan markering av 
stadkanten. Mönstren ha samma typ som en hel del tidigt me
deltida broderier och vävnader. Båda återfinnas exakt i flera 
av de till Gössornaten (1200-talet) hörande plaggen och av 
mönstret abc finnas talrika variationer både av äldre datum, så
som besättning å en alba från Assisi (1100-talet), och av yngre 
datum, t. ex. skandinaviska allmogebroderier och vävnader.1 

Fig. 3. Bandbitar frän Gamla Uppsala kyrka. (Naturlig storlek, b sedd 
frän avigsidan.) 

Professor LINDQVIST meddelar, att banden anträffades år 1926 
vid de av honom ledda undersökningarna i Gamla Uppsala 
kyrkas golv inom en obetydlig rest av en medeltida grav, vilken 
till större delen blivit spolierad vid anläggningen av tvänne 
nyaretidsgravkamrar. Graven befann sig på mycket förnämlig 
plats, nämligen strax norr om kyrkans mittaxel, strax väster om 
absiden och alltså inom östligaste delen av det parti av bygg
naden, vilket utgjorde kor före en vid mitten av 1200-talet in
träffad brand och ärkebiskopssätets kort därpå skeende överflytt
ning till det nuvarande Uppsala. Byggnadsarten överensstämmer 
fullständigt med sättet för anläggningen av korets ursprungliga 
golv och det är därför troligt, att bandet tillhört skruden för 
någon av de biskopar eller ärkebiskopar, som varit begravna 

1 Avb. hos DREGER: "Der Gösser ornat ' , Kunst und Handwerk, Wien 
1908, och DEDEKAM, 'Hvitsöm fra Nordmer', Trondhjem 1914. 
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här, men som alla, med undantag av den siste, den år 1234 av
lidne Olov Basatomir, skola hava translaterats till det nuvarande 
Uppsala år 1273 (jfr Fornv. 1919, sid. 73). Eftersom föga mer 
än en kvadratdecimeter var kvar av gravens botten och band
stumparna lågo just där, torde det vara omöjligt att avgöra om 
denna grav berövats sitt väsentliga innehåll redan 1273 eller 
först under nyare tiden. Den kan m. a. o. tänkas ha tillhört Olov 

a d 

Fig. 4. Banden frän Gamla Uppsala (dubbelt förstorade). Jfr fig. 3. 

Basatomir lika väl som någon av de translaterade biskoparna. 
Som den äldste av dessa dog år 1190, synes nedläggningstiden 
i alla händelser vara tämligen noggrant fixerad. 

Bitarna lågo tillsammans vid ena sidan av gravkistan unge
fär vid händernas läge. Då det emellertid är möjligt, att de i 
senare tid blivit avsevärt rubbade, vågar man ej av detta draga 
någon slutsats om bandens ursprungliga användning. På grund 
av formatet kan man dock anta, att de varit fastsydda vid nå
got tyg som prydnad. Synbarligen ha de vid tillverkningen av
passats för detta ändamål. På den större biten (a) kan man 
nämligen tydligt se, att guldtråden är invävd endast så långt att 
ett regelbundet ornament bildats, varefter det ersatts med silke, c:a 
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2 mm. innanför klippningen. Frågan kompliceras av den ore
gelbundna formen, 3 st. av det bredare, 1 av det smalare ban
det. Men breddskillnaden är ju ej stor, och man kan väl även 
antaga, att längden ursprungligen varit lika a. Fröken AGNES 

BRANTING har framkastat ett antagande, att dessa bandbitar, lik
som tvänne stycken i Andreas Sunesons grav tillhört en mani
pel. Ett annat förslag är, att de, i analogi med bevarade band 
i ärkebiskop Pierre de Charnys (död 1274) grav i Sens, prytt 
ärmlinningen på en dalmatika eller alba.1 

Fig. 5. Bandet från Alvastra, överst: del av det länga stycket från rätsidan. 
Under: det fragmentariska stycket frän avigsidan. (Naturlig skala.) 

Bandet från Alvastra, fig. 5, synes bestå av tvänne2 tekniskt 
sett olika partier, dels ett 12 mm. brett kypertvävt band, dels å 
ömse sidor om detta en flätliknande snodd, vilka delar jag i 
det följande benämner "kypertbandet" och "flätan." Kypert-
bandet har en struktur, som liknar vanlig 4-skaftad kypertvävnad, 
i vilken de av bindepunkterna bildade diagonallinjerna mötas 
på mitten och bilda vinkel. På tämligen jämna mellanrum (c:a 
5 cm.) brytes spetsuppordningen åt motsatt håll, varvid varan
nan gång bildas ett s. k. gåsöga. Över detta är, i en krabbasnårs-
liknande teknik, inbroscherat ett ornament, som följer vävnadens 

1 CHARTRAIRE: O. a. a. 
2 Stat. Hist. Mus:s inv. nr 18401. 
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diagonallinjer. I full överensstämmelse med medeltidens motvilja 
för schablonmässig upprepning äro alla de 7 ornamenten olika, 
ehuru med samma totalform (se fig. 6). Varpen utgöres av 
en fin silkestråd och det på rätan synliga inslaget av en 
tredubbel, mycket fin guldtråd ("tarmguld"1, spunnet kring en 
silketråd), vilken starkt mörknat och vars guldhinna delvis 
bortnötts. Guldinslaget vänder vid kypertbandets kant. Varpen 
bildar på avigsidan långa öglor, i vilka delvis ännu i form 
av mörka stoftkorn finnas kvar resterna av det nu förmult-

Fig. 6. De olika ornamenten ä Alvastrabandet. 

nade inslaget, som ursprungligen förenat flätorna med kypert
bandet (jfr bild 7, där guldinslaget betecknas ljust och bot
teninslaget svart). Detta kan antagas ha varit linne (möjligen 

1 Tarmguld eller s. k. cypriskt guld förekom redan pä 1000-taIct och var 
en billigare ersättning för antikens slagna guldtråd, attrum battutum. Tarm
guldet, vilket tillverkats på flera häll, användes i stor utsträckning som inslag 
i 12- och 1300-talens italienska brokader. Det består av en pä ena sidan för
gylld tunn remsa av tarmhinna eller dylikt, vilken är spunnen kring en tråd av 
silke eller linne. Tarmguldet är föga varaktigt; det anlöper mörkt och förgyll
ningen slites lätt av. — Jag stöder mig i detta på uppgifter frän de framstå
ende textilforskarna VON FALCKE, DREGER och FLEMMING. Andra uppgifter 
lämnar SOFUS LARSEN i sin artikel om kvinnligt arbete under medeltiden (Aarb. 
f. Nord. Oldk. og Hist. 1915). Stödd på herr LAMBERTUS' märkliga medde
landen ang. sömnadsmaterial (se HILDEBRAND, Sveriges Medeltid I) gör förf. 
gällande, att "cypriskt" guld under hela medeltiden varit identiskt med för
gylld koppartråd medan däremot tarmguldet kallals "kölnskt guld". Delta påstå
ende torde emellertid tarva en närmare undersökning. 
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någon annan vegetabilisk fiber), som visat sig vara betydligt 
mindre motståndskraftigt för förmultning än silke och ylle. Flä
torna, som på många ställen lossnat från kypertbandet, bildas 
var och en av tvänne åt var sitt håll snodda strängar å 4 sil-
kestrådar — alltså en regelrätt brickvävnad. De för denna tek
nik karaktäristiska omkastningarna av snoningen förekommer 
även, samtidigt för båda flätorna, men på ojämna avstånd och 
ej samtidigt med kypertbandets omkastningar. 

Detta faktum samt varptrådarnas antal i kypertbandet — 

Fig. 7. Schematisk bild av Alvastrabandets vävnad, 
a = det pä rätan liggande guldinslaget; 
b =; det nu förmultnade botteninslaget. 

26, ett tal som ej är jämnt delbart med 4, vilket är det naturliga 
för brickband — tyder på att bandet vävts i bandstol med 
solv och skaft, varvid man utanför stadkanten fört ett brickpar; 
en kombination av tekniker, som mig veterligt ej förut är kon
staterad. Visserligen finnes väl möjlighet för att hela bandet är 
brickvävt, men häremot talar det faktum, att det måste ha erbju
dit mycket stora svårigheter att endast medels brickor väva ett 
jämnt band med olika tät varp. I brickvävnad blir ju nämligen 
varpen alltid mycket tät och i Alvastra-bandet är den så gles 
som 26 trådar på 12 mm. mot flätans 8 trådar på 1 mm. Det 
antydda förfaringssättet synes i detta fall otvivelaktigt ha varit 
det mest naturliga och bevisar endast hur inrotad den med bric
kor vävda bandtypen var. 
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Bandet är i sin fullständiga bredd 14 mm. och består av ett 
längre (72 cm.) och ett kortare (9 cm.) stycke, vilka ursprung
ligen hört samman. Sedan leran, som gav bandet en grå färg, 
försiktigt avlägsnats med destillerat vatten, framträdde tydligt flere 
valörer i brunt, delvis stötande i rött. Med ledning av detta 
kan man, givetvis endast gissningsvis, göra sig en föreställning 
om bandets ursprungliga färger.1 Mot den tämligen släta guld
ytan, som begränsats av purpurfärgade flätor, ha de inplockade 
figurerna avtecknat sig omväxlande i rött (ljusare än flätan), gult 
och blått eller grönt. 

I det nyutkomna praktverket över tyska medeltidsbroderier 
avbildar MARIE SCHUETTE en "altarduk" från Wienhausens klos er, 
på vilken finnas några band av silke och guld, som på ett slå
ende sätt likna Alvastrabandet.2 Duken är hopsatt av 5 olika bro
derier, utförda med mångfärgat silke på linne, vilka av stilistiska 
skäl dateras till 1300-talets 3:dje fjärdedel. Eftersom banden syn
barligen också äro hopskarvade av olika sorter har man anled
ning anta att de ursprungligen hört samman med broderierna, 
varigenom ju erhålles en datering, som ungefär överensstämmer 
med vårt band. 

Fyndet gjordes i en massgrav under kyrkans korsmitt. Ban
det låg tillsammans med skelettet och ena hälften av den sönder
brutna sigillstampen, som tillhört kung Birgers marsk, Håkan 
Jonsson Lama. Denne donerade år 1327 Nässja gård till Al
vastra kloster för att där erhålla gravplats och omtalas i ett 
brev, daterat 29 juli 1339, som död.3 

Vid undersökningen kunde dr FRÖDIN konstatera, att den 
döde ursprungligen begrafts i en träkista, nedsatt under den 
plats, där skelettet nu anträffades, m. a. o. att detta vid någon 
senare tidpunkt upptagits ur kistan och placerats i en högre 

1 För en effektiv kemisk analys skulle fordras mera undersökningsma
terial, än vad som kan erhållas utan att skada bandet. 

2 MARIE SCHUETTE : Gestickte Bildteppiche und Decken des Mittelalters, 
Band I, Leipzig 1927, Tafel 10, 11. 

8 Sv. DIPL. 
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nivå. Ehuru denna uppflyttning har skett med tydlig pietet — 
benen äro i viss grad lagda i läge — har den likväl förstört 
möjligheterna för att bestämma bandets ursprungliga användning. 
Det läg vid framgrävandet hopringlat i en hög och visar inga 
märken efter söm eller vikning. Dock bör man kunna anta, att 
det utgjort kantprydnad å ett tyg, som förmultnat redan före om
flyttningen. 

Det synnerligen väl bevarade bandet från Ösmo är ett ty
piskt brickband. De likt flätor ordnade bricksnodderna bestå 

Fig. 8. Bandet pä östnomässhaken. (Naturlig skala.) 

var och en av två grova linnetrådar och 2 finare gulaktiga sil-
ketrådar, sånär som pä det näst yttersta paret, vilket är helt av 
grönt silke. Flätorna, som sammanhållas av ett osynligt inslag, 
bilda en jämn avigsida. Över hela rätsidan är inslagen en dub
bel guldtråd, "äkta guld", som nedbindes dels av de gröna 
bricksträngarna dels av de gula silketrådarna så att ett svagt, 
snedlinjigt mönster bildas. Mot denna guldbotten framträda på 
jämna mellanrum i snedrutor inskrivna ornament, utförda med 
broschering i blått, gulvitt (möjligen ursprungligen även flera 
färger) samt svart. 

Bandet är 24 mm. brett och bildar kors å bakstycket av en 
mässhake, som år 1893 överlämnades av Ösmo församling till 
Statens Historiska Museum, där den ingår i inv. nr 9300. Mäss
haken är utförd av nu bleknad, ursprungligen röd italiensk si
dendamast med granatäpplemönster från 1400-talet samt fodrad 
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med blått linne.1 Halsringningen är kantad med ett smalt brickband 
av samma typ fastän mycket grövre i kvaliteten och av sämre 
guldtråd (nu mörknat "tarmguld", spunnet kring linnetråd) samt 
utan broscheringar. Ehuru ett par till synes omotiverade skarver 
nedtill på sidenet samt en skarv på bandet skulle kunna tyda på 
att denna användning är sekundär för såväl band som siden, 
bör man dock kunna datera det hela till 1400-talet. Guldets 
kvalitet är typiskt för denna tid, och bandets struktur påminner 
mycket om de många broderier med figurer mot guldgrund vi 
känna från 1400-talets slut. 

Övergång till just detta slag av broderier utgör ett Röhsska 
Museet tillhörigt band, vilket är ett intressant belägg för brick-
vävnadens seglivenhet. Det bildar bakgrund för en madonna
bild, som färdigbroderad applicerats på bandet. Bilden tyder, 
ehuru rätt grovt utförd, på en viss skicklighet; den torde vara 
ett tyskt arbete från 1400-talets början eller mitt. Bandet är 
tekniskt lika Ösmobandet, fast grövre, och har ett över hela 
ytan gående snedlinjigt mönster, vilket till utseende alldeles lik
nar de i underfylld läggsöm med guldtråd broderade ytorna, 
som utmärka de tyska och nederländska senmedeltida broderi
erna.2 Med all sannolikhet äro dessa broderier, såsom fröken 
SYLWAN muntligen påpekat för mig, just inspirerade av dylika 
brickvävda band. 

De här ovan beskrivna banden kunna, ehuru jämförelsevis 
enkla, anses som goda exempel på tidens prydnadsband. Visser
ligen är det jämförelsematerial, som här stått till mitt förfogande, 
relativt litet och de utländska banden publicerade på ett sätt som 
utesluter ingående studium. Man kan dock göra sig en unge
färlig föreställning om typerna. Karaktäristiskt för en stor del 
bredare band från 11—12- och början av 1300-talen synes vara 
en enhetlig guldbotten, mot vilken i silke avteckna sig ornament 

1 Damastmönstret överensstämmer nära med avb. 183 i ERRERA: Cata
logue d'Étoffes. 

2 En detalj av bandet är avbildad av fröken SYLWAN i Fornvännen 1921, 
sid. 226. 
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eller ornamenlsgrupper med tydliga mellanrum, flankerade å 
ömse sidor av raka, längsgående linjer. Besläktade med dessa 
äro de band i mindre format, vilka, likt det fig. 1 avbildade 
bandet från ärkebiskop Gautier de Cornuls (död 1241) grav 
i Sens, äro utförda med brickor. Guldtråden är inslagen på 
bandets rätsida så att nedbindningarna bilda ett svagt ytmönster, 
och ränderna äro utförda med till flätor ordnade bricksträngar; 
de med mellanrum återkommande silkeornamenten äro här för
enklade, geometriserade — såsom å en del av Sensbanden, Al
vastra- och Ösmobanden — eller saknas alldeles — såsom å de 
fig. 1 och 2 avbildade banden från Sens och St. Clemens, ban
det å Andreas Sunesons halslin och ett mässhaksband från ärke
biskop Hubert Walters grav i Ca n t e rbury katedral. 

Gamla Uppsala-banden ha med sitt i guld utförda ytmön
ster en helt annan typ, som, efter tillgängligt material att döma, 
synes mindre vanlig. En mitra från Salzburg (1100-talet) och en 
"senromansk stola", båda avbildade av DREGER1, äro de exempel 
jag funnit på diagonalmönstrade band utan markerad kantlinje, 
men då alla tekniska uppgifter saknas är en jämförelse med dessa 
av föga värde. I andra textiltekniker är däremot denna mönster
typ, såsom redan påpekats, mycket vanlig. 

Att bestämt avgöra var dessa band tillverkats är för närvarande 
knappast möjligt. Den fina kvalitén och materialet i de båda äldre 
banden torde emellertid tyda på sydligare länder, och det ligger 
då nära till hands att tänka på Frankrike. Alvastrabandets lik
het med banden å Wienhausenbroderiet visar ju på Tyskland. 
Ösmobandet däremot bör väl kunna vara inhemskt. 

1 o. a. a. 



14 Agnes Geijer. 

ZUSAMMENFASSUNO. 

Agnes Geijer: Einige mi t t e l a l t e r l i che Bänder. 

Von den oben behandelten, im Statens Historiska Museum in Stockholm 
befindlichen Bändern können die drei ersten auf Grund der Fundumstände in 
den 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts datiert werden. Vergleichbare Bänder 
sind in den aus dem 13. Jahrhundert herriihrenden Erzbischofsgräbern in Sens, 
in Canterbury, Hubert Walters Grab, und in Lund, Andreas Sunesons Grab, 
gefunden worden. 

Das in Fig. 2 abgebildete Band aus der Kirche St. Clemens in Wisby 
känn in den Beginn öder die Mitte des 13. Jahrhunderts datiert werden. Es ist 
mittelst Brettchenweberei aus Seide hergestellt, die rechte Seite mit Goldfaden 
iiberschossen. Die Bandstiicke, Fig. 2—4, sind in einem Grabe in der Kirche von 
Gamla Uppsala gefunden worden, fur das man begrundeten Anlass hat zu ver-
muten, dass es die irdischen Uberreste entweder des 1234 gestorbenen Erzbi-
schofs Olow Basatomir öder eines anderen Erzbischofs zwischen 1190 und 
1273 enthalten hat; vielleicht haben sie ein Manipel öder eine Dalmalika ge-
schmiickt. Sie sind aus Seide mit durchgewebtem Muster in Gold von einem 
fur das friihe Mittelalter gewöhnlichen Typus. Das Band aus der Klosterkirche 
von Alvastra (Fig. 5—7) ist zusammen mit dem Siegelstempel gefunden, das 
dem Marschall Håkon Jonsson Lama (gest. zwischen 1327 und 1239) gehört 
hat. Seinem Aussehen hat Fig. 1, 2 und 8 geähnelt mit einer von schmalen 
Brettchenschniiren begrenzten Goldfläche. Die Struktur geht aus Fig. 7 hervor. 
Material: Seide und Häutchengold sowie ein jetzt vermoderter Faden, wahr
scheinlich Leinenfaden, der den Mittelteil mit den Brettchenschnuren ver-
einigt hat (fig. 7, b). Verf. halt es fiir wahrscheinlich, dass die Technik 
eine Kombination von Brettchenweberei und gewöhnlicher Bandstuhlweberei 
ist. Das Band ähnelt ubrigens sehr einigen Bändern an einer Altardecke aus 
dem Kloster Wienhausen, dat. Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Gesamtlänge 
der 2 erhaltenen, zusammengehörigen Stiicke beträgt ungefähr 80 cm. Uber die 
Anwendung geben die Fundumstände keine Auskunft. Das Band Fig. 8, an 
einem Messgewand (aus der Kirche von Ösmo, Södermanland) aus italienischem 
Damast des 15. Jahrhunderts, steht dem Typus nach die älteren Bänder nahe. 
Es besteht aus einem mit Brettchen gewebten leinenen Qrundgewebe, die auf 
die rechte Seite mit Goldfaden bedecht ist auf welche vereinzelte Ornamente 
einbroschiert sind. Andererseits steht es einem Röhsska Konstslöjdmuseet in 
Göteborg gehörigen Brettchenband wahrscheinlich deutschen Ursprungs nahe, 
das als Fond fiir ein gesticktes Madonnenbild dient, und das den Besatz eines 
Messgewandes öder dgl. gebildet hat. 

Die bemerkenswerten Bänderfunde aus der nordischen jiingeren Eisenzeit, 
gewisse litterarische Angaben sowie das reichliche Vorkommen von Bändern in 
der mittelalterlichen Bildkunst deuten darauf hin, dass Bänder einen nicht un-
wesentlichen Teil des Kleiderluxus im Mittelalter gebildet haben. 


