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En observation rörande Kettil Karlssons mitra. 

Av 

A X E L L. RO M D A H L. 

Agnes Brantings och Andreas Lindbloms monumentala 
verk Medeltida vävnader och broderier i Sverige Del I 
har å sidan 95 behandlats en relikask från Linköpings 
domkyrka, vilken tillskrivits Vadstenaklostrets broderi-

verkstad (fig. 127 ). Den avbildas å plansch 54 C och beskrives å 
sidan XIII : "Mått, asken cirkelrund, diameter 23, höjd 19 cm. (utan 
lock; lockets höjd 5 cm.); fotens höjd 19 cm. Material och teknik. 
Asken är av trä, klädd med broderi som å plansch 54 B och D, där
jämte ha pärlor, stenar (?), ströningar och större metallplattor fun
nits. En del pärlor kvar, den övriga besättningen, med undantag av 
ett ströningsfragment, borta. För pärlorna ett underlag av lintråd. 
Lockets yta är med sidenremsor (ursprungligen röda) delad i fält 
med blad och liljor. I askens underkant sidenremsor (som å locket). 
I lockets kant ett vävt band i rött och guld, innanför detta ett flät-
band i blått och silver. Rankan å askens sida är blodröd mot bot
ten, upptill av grönt, nedtill av blått. Lockets fält i grönt ohc rött, 
blått och rött. Triangelbård å asken (under locket) i rött, gult och 
grönt. Skaftet är klätt med röd brokadsammet, fotplattan med bro
deri å lärft och siden, i ytterkanten ett vävt band. Foder av blek-
rött lärft." 

Vid utställningen av kyrklig textilkonst i Liljevalchs konsthall 
under januari 1929 kom jag att studera denna ask omedelbart efter 
det jag ingående betraktat Kettil Karlssons mitra med dess prakt
fulla utsmyckning av emaljplåtar från tidig medeltid (fig. 128). Det 
slog mig då, att relikasken från Linköping företedde samma utspar-
ningar i broderiet för de numera bortsprättade emaljplåtarna, som 
man kan iakttaga å de ställen, där mitran mistat sina emaljplåtar. 
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Fig. 127. Rclikask. Linköpings domkyrka. 
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Fig. 128. Mitra. Linköpings domkyrka. 
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Lärftet ligger bart och lyser vitt mot den omgivande färgprakten. 
Jag kom på den tanken att mellan dessa båda föremål ur samma 
kyrka och ur samma textilverkstad kunde finnas även ett annat 
sammanhang, nämligen det att de hämtat sin skönaste utsmyckning 
från samma gamla klenod i Linköpings domkyrkas skattkammare. 
Vid mätning av relikaskens utsparade rundlar visade det sig, att 
deras format stämde överens med formaten på två grupper bland 
mitrans emaljmedaljonger. Mitrans runda emaljer fördela sig så
lunda: Format 1. Diameter 5 cm. — de fyra evangelisterna. For
mat 2. Diameter 4,2 cm. — Kristus, apostlarna Taddeus, Paulus, 
Matteus, Bartholomeus, Simon, Philippus, Andreas, Thomas, Petrus 
och Johannes samt två serafer. En ärkeängel har ett på höjden 
ovalt format 4,5X4,2 cm. Format 3. Diameter 3,4 cm. — åtta skägg
lösa manliga helgon med bokrullar å vänstra infulabandet (två av 
medaljerna bortfallna), nio liknande helgon å det högra bandet (en 
medaljong bortfallen). 

Ä relikasken finna vi sex medaljongutsparningar, som överens
stämma med formatet 2 å mitran. Dessa utsparningar förekomma 
i rankan kring askens liv. På locket, runt kanten, finna vi fyra 
utsparade rundlar med format 3 jämte tre sexpass och två mindre 
rundlar, storlek 2,3 cm. På lockets översida ha varit anbragta fyra 
små runda ströningar, storlek 2 cm. 

Det är tydligt, att man vid smyckandet av relikasken använt vad 
som funnits i förråd, beslag avlägsnade från förslitna föremål av 
olika slag. Genom överensstämmelsen i format hos vissa av utspar-
ningarna på asken och två grupper bland emaljplåtarna på Kettil 
Karlssons mitra blir det sannolikt, att man för asken hämtat en del 
av utsmyckningen från samma uppsättning av emaljer, vilken an
vänts för den nya biskopsmössan. Man har för asken använt vad 
som blev över, helt enkelt. Plåtarna å mitran ha ej anbragts i sträng 
ikonografisk ordning utan som det ur dekorativ synpunkt föll sig 
lämpligt. Apostelraden är icke fullständig — två apostlar fattas. 
Man kan alltså icke utgå från de aderton medaljonger, som nu fin
nas såsom elt säkert ursprungligt antal och bygga en rekonstruk
tion av en romansk mitra på detta antal. Rimligtvis har det funnits 
två apostlar till. Seraferna ha väl även varit flera. Spåren å relik-
asken låta oss antaga, att dessa medaljonger funnits kvar i dom
kyrkans ägo vid den tidpunkt, då asken gjordes, vilken bör ha in-
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träffat efter det att man bestämt sig för hur många plattor man ville 
använda till mitran. Vi kunna nu ej med säkerhet avgöra, om emal
jerna härröra från en romansk mitra, ehuru naturligtvis mycket 
talar därför, särskilt de för bandens utsmyckning lämpade mindre 
emaljerna. 

Slutligen ännu en liten observation, rörande relikaskens orna
mentala stil. Om vi jämföra denna med stilen i de båda från Vad
stenaverkstaden stammande relikaskarna plansch 54 B och D, måste 
vi lägga märke till den stora olikheten. De två senare äro smyc
kade med utpräglade sengotiska rankor och blommor, moderna vid 
deras tillverkningstid. Linköpingsasken dekoreras med en romansk 
ranka, med stränga geometriska flätmotiv, med ett mönster av trian
gulära fält. Dessa motiv synas mig avsedda att ansluta sig till 
förebilder inom emaljkonsten från tidig medeltid, vilka sannolikt 
funnits i domkyrkans skattkammare. Då man såsom den viktigaste 
utsmyckningen av asken använde de gamla emaljplåtarna, ville man 
ge hela föremålet en med dem harmonierande karaktär. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

A x e l L. R o m d a h l ; - Eino Beobachtung betreffs der Mitra Kettil 
Karlssons. 

An einer fiir Kettil Karlsson Vase, Bischof in Linköping 1459—1465, im 
Kloster Vadstena angofertigton Mitra (Fig. 128), nunmehr im Museum 
vaterländischer Altertiimer in Stockholm, sind als Verzierung eine Anzahl 
prachtvollor Emailplatten aus dem friihen Mittelalter angebracht worden, 
von denen einige verschwunden sind und Liickcn in dor Stickerci hinter-
lasscn haben, wo dio Leinenuntcrlage bloss liegt und sich weiss von dor 
umgebenden Farbcnpracht abhebt. Beim Studium eines gleichfalls aus dem 
Dom zu Linköping herstammenden, in demselben Tcxtilatelier ausgefuhrton 
gostickten Reliqienkastens frappierto es den Verf., dass der Kasten ahnliche 
Liieken nach abgetrennten Emailplatten wie dio Mitra aufwies, wovon zehn 
beziiglich des Masses mit den Mcdaillons der Mitra ubcreinstinrmen. Es ist 
klar, dass man beim Schmucken des Reliqienkastens angewandt hat, was 
von dem Satze Emailplatten, der in erster Linie fiir dio neue Mitra in An-
spruch genommen wurde, iibrigblieb. Man känn also nicht von den Mc
daillons, dio an der Mitra vorhanden sind und vorhanden gewesen sind, 
ausgohen und oino Rekonstruktion einer romanischen Mitra auf diese An
zahl grunden. Wir können nicht einmal mit Sicherheit ontscheiden, ob die 
Emails von einer Mitra herriihren, obwohl vieles dafiir sprieht. 


