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manna, uppskattande ordalag, då det icke var möjligt att från predik
stolen visa de delikata gravyrerna för en hel församling, 

lifter föreläsningen återbördades flöjeln i församlingens vård. 
J. A. E. Roosval. 

Till dateringen av våra medeltida mosaik- och applika-
tionsbrodericr. 

För den märkliga och vackra grupp svenska mcdeltidstoxtilier, som givits 
ovanstående benämning av Agnes Branting och Andreas Lindblom1, saknas 
i allmänhet sådana anknytningspunkter till andra inhemska konstområdon. 
att deras tillkomsttid låter sig med någon grad av visshet närmare bestäm
mas. Att själva dokorationsmotiven till sitt ursprung äro av hög ålder, 
hava do nämnda forskarna tydligt uppvisat, men i allmänhet synas de vara 
böjda att hänföra arbetena ifråga till en förhållandevis sen tidpunkt (1400— 
1500-talets början). Endast för ett enstaka föremål, den nu förlorade pallen 
i Östra Stenby i Östergötland, äro de benägna för en datering till en äldre 
epok; tack vare tvenne därpå anbragta vapensköldar kan pallen hänföras 
till 1300-talets förra del. 

Det synes mig emellertid vara av ett visst intresse att påvisa, att åtmin
stone ytterligare ett till gruppen hörande arbete kan, enligt min mening, 
äsättas en lika ålderdomlig datering. Det gäller tyvärr en av gruppens 
konstnärligt obetydligaste och dessutom minst karakteristiska företrädare, 
som också blott i förbigående namnes i de båda författarnas undersökning2, 
en dynbeklädnad av blå och röd vadmal och ylle med konturremsor av skinn 
— allt enligt den för gruppen egendomliga teknik, man känner från andra 
monument — vilken dynbeklädnad nu förvaras i Skoklostersamlingen och 
förmodligen tillverkats av nunnorna i Sko kloster. 

Som av fig. 147 framgår, består mönstret av fyra stora, tätt intill varandra 
ställda fembladiga rosor. Bladen äro hjärtformiga, men vad angår blom
morna i den nedre raden med en liten tunga utdragen mitt i "hjärtats" 
inskärning. Den övre radens rosor äro försedda med både "ståndare" och 
"pistiller" (rosettforiniga) — benämningarna giva av författarna i fråga —, 
den undres sakna ståndare. Blommorna i den undre raden äro inskrivna 
i var sin cirkel, de i den övre raden däremot icke. 

Det är den övre radens rosor, som jag här först önskar fästa uppmärk
samheten på, i och med jag hänvisar till en jämförelse mellan dem och ett 
fragment av kalkfärgsnialniiigar på trä (fig. 148), som blivit bevarat i Ununge 

1 Se dessa författares; Medeltida vävnader och broderier i Sverige (Stock
holm 1928—1929) I s. 53 ff. 

2 A. a. I s. 58 (avb. pl. 26 B). 
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kyrka i Uppland och helt visst ingått i kyrkans ursprungliga innertak.1 Här 
hava vi åter de stora, hjärtformiga bladen, "ståndarna" stjärnformigt ut
strålande från blommans centrum' och delta centrum tydligt markerat av en 
"pistill", må vara här rund, ej rosettformig. Don rosettformiga "pistillen" 
är däremot kraftigt utvecklad pä ett annat fragment av ett trätak ytterst 
nära besläktat mod det i Ununge och från dettas omedelbara grannskap, 
lian Häverö kyrka3: här hava vi också den omskrivande cirkeln från Sko
dynans undre rosrad, isolerande var blomma inom sin begräsado ring (fig. 
149). 

Trots Unungo- och Häverö-målniingnrnas fragmentariska tillstånd, kan det 
oj vara tvivelaktigt, vart de stilistiskt höra och vilken deras tillkomsttid är. 

Fig. 147. Dynbeklädnad. Skokloster. Efter Branting-Lindblom: Medeltida 
vävnader och broderier pl. 26 B. 

Olsson4 har med full oviilms klarlagt, an deras förutsättningar äro aii söka 
inom den nordtyska målarskola, som dels i Strängnäs, dels i Stockholms 
Uiddarholmskyrka vid 1200-talets slut och på 1300-talets början utfört val
vens dekorativa utsmyckning och som i Uppland utbildat en provinsskola 
— särskilt studerad av författaren till dessa rader' — vilken delvis för-

' O l s s o n ; Riddarholmskyrkau s. 86 f. 
2 Det kan väl ifrågasättas, om dessa "ståndare'' ej snarast äro att falla 

som en yttre krans av blomblad eller dylikt, skymtande fram mellan den 
inro kransens blad. Av bekvämlighetsgrunder begagnar jag mig dock här 
som senare av den redan skapade nomenklaturen. 

8 Se Sv. kyrkor, Uppl. II s. 11, O l s s o n : a. a. s. 86. 
•» A. a. s. 86 f. 
* af U g g l a s . Studier i Upplands kyrkliga konst (1918) I s. 18 ff. 
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vandlat de övertagna motiven för sina särskilda intentioner. Utmärkande 
särskilt för Riddarholms-målningarna äro bl. a. just stora, onkelbladiga 
rosor med "ståndare"' och "pistiller" samt med de hjärtformiga bladen för
sedda med en liten förlängande spets av samma art som påpekades på tal 
om rosorna i nedre raden på Sko-dynan. Mer eller mindre likartade rosor 
anträffas också inom den nyssnämnda uppländska provinsskolan t. ex. på 
det till stor del bevarade trätaket i Ärcntuna. 

Genom sin kraftiga, något plumpa dekorativa stil ansluter sig orneringen 
av Sko-dynan så nära denna provinsskolas alster, att den bör sättas i in
timaste samband därmed: mönsterritaron eller -riterskan måste vid arbetets 
utförande haft sådana förebilder i tankarna. Detta konstaterande är viktigt 

Fig. 148. Fragment av målat trätak. Ununge, Uppland. Efter Olsson: 
Riddarholmskyrkan fig. 42. 

för dynans datering. Don uppländska provinsskolan bildades, enligt vad kan 
konstateras, icke många år in på 1300-talet och hade redan omkring 1330 
t. o. m. börjat visa vissa tecken på upplösning, en upplösning som vid år
hundradets mitt redan gått långt (Trefaldighetskyrkan i Uppsala)1. Sko
klosterdynan, som just har att söka sina närmaste stilfränder bland 
arbeten från 1300-talets första decennier, bör ej gärna vara yngre än vid 
pass år 1325 och härmod blir den ifråga om sin tillkomsttid i stort sett 
jämställd med den ovannämnda östra Stenby-pällon. Det kan vara av on 
viss vikt att fastslå, att tvenne av de textilverk, det här är fråga om, verk
ligen med visshet kunna hänföras till en så pass tidig epok, då, som ovan 
nämndes, förtattarna till "Medeltida vävnader och broderier i Sverige" i 
allmänhet luta åt att rycka dessa verk — östra Stcnby-pällen oberäknad — 
förhållandevis långt fram i tiden, till 1400—1500-talet; de stöda sig därvid 
särskilt på intrycket av en viss sengolisk försvagning däri av den kraftiga 
höggotiska stilisering av de ornamentala elementen, som karakteriserar östra 

iSe min anf. upps. s. 51 ff. Häverö-fragmenten hava också daterats till 
omkr. år 1300 eller ej långt därefter (Sv. kyrkor, Uppl. II s. 11, 18). 
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Stenby-pällen. Jag har i detta avseende svårt att följa dem — i mina ögon 
äro t. ex. djur- och växtmotiven på Ilsbo-pällen lika goda "höggoliker" som 
några andra1 — och att på en del av de ifrågavarande arbetena uppträda 
minuskelinskrifter, behöver ej motsäga en förmodan om en något äldre till
komstperiod för huvudparten av desamma än don, de blivit tillerkända2; 
som bekant existera exempel på minuskelskrift på svenska monument åt
minstone från 1300-talets mitt3. Då det visar sig, att mosaik- och applika
tionstekniken varit känd och praktiserad åtminstone vid mitten av 1300-
talets förra del, och då i själva verket huvudintrycket av dekorationen. 

Fig. 149. Fragment av målat trätak. Häverö, Uppland. Efter Sv. kyrkor, 
Uppl. II, fig. 20. 

vad det övervägande antalet arbeten angår, gör ett så starkt höggotiskt 
intryck som den gör, synes mig allt tala för att begränsa deras datering inom 
det nämnda århundradet. Det är kanske förtjänt att erinras om, hurusom 

1 För växtmotiven jfr t. ex. en ristning på en tegelsten från Riddarholms-
kyrkan daterbar till omkr. år 1300, Sv. kyrkor, Stockholm, II fig. 118. 

2 Jag frånser givetvis i detta sammanhang klara sengotiska arbeten som 
pallen från en okänd kyrka i Statens historiska museum a. a. I pl. 29, 
Bexheda- och Bysta-pällarna. Skepptuna-pällen är väl också relativt sen, 
raen, ville jag tro, ej yngre än vid pass år 1400 eller kort därefter. 

3 Se t. ex. af U g g l a s , Upplands fornm. för. tidskr. VI s. 297 not 1, 
L i n d b l o m : La peinture gothique en Suéde et en Norvége s. 175. I den 
av mig uppgrävda dominikanerklostcrkyrkan i Lödöse äro anträffade tvenne 
gravstenar daterade respektive 1349 och 1353, där inskrifterna äro återgivna 
med ett fullt utvecklat minuskelaltabct. De äro i detta avseende av en viss 
vikt, då de — av skäl som jag i annat sammanhang får utveckla — helt 
visst äro utförda på platsen och därmed bevisa, att de nya bokstavstyperna 
vid denna tid voro praktiserade även av de enkla hantverkare, som svarat 
för stenarna ifråga. 
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— enligt vad jag nyss påpekat — den samtida vegetativa ornamentiken, så 
som den manifesterar sig i uppländska tak- och valvmålningar, redan vid 
1300-talets mitt i det närmaste upplöst sitt samband med det sistförflutna 
halvseklets stil och stär beredd till sin förvandling i sengotisk anda. 

Carl R. af Ugglas. 

Vendels ky rkmåln inga r av Johannes Ivan 1451—1452. 

Redan på detta tidiga stadium har ett omnämnande av de i dagarna 
framtagna Vendolinålningarna från 1400-talets mitt ansetts här böra in
flyta. Konservator Alfred Nilsson leder arbetet med målningarnas fram
kallning och Erik Fant är arkitekt för restaureringen, som grundas på 
Riksantikvarien Curmans förslag. Undertecknad har -även på riksanti
kvariens uppdrag haft tillfälle alt följa arbetet.1 

Bland don stolta serien av något hundratal målade uppsvenska kyrkor 
iir det ju blott några få, som äro b å d e daterade och signerade. Till dom 
hör nu Vendel, och dess upphovsman har från att blott hava varit ett 
namn i vår konsthistoria ryckt fram som den fjärde av hittills mera be
märkta målare under 1400-talet (i nu nämnd tidsföljd): Johannes Roscn-
rodh — Johannes Ivan — Peter — Albert. Do två mellersta verksamma 
frän omkr. 1400-talots milt bilda liksom portalfigurer för do gamla2 Syl-
wanska gmppbeteckningarna: Johannes Ivan för don mera nationellt 
(af Ugglas3) i äldre ornamentsstil förankrade Bro-Knivsta-gruppen mod 
kandelaber- eller kedjemönstret i valvkappornas mitt och sparsam figurs! 
valvraålning, och Peter för den tyskinlluerade Kumla-gruppon (Alberts 
grupp) med en rikedom av scener (Biblia Pauperum i träsnitt) och växt-
ornament mest företrädd i Mälardalen. 

Johannes Ivan är så radikalt skild från den något senare most i Söder
manland verksamme Peter och Albert-gruppens övorrika figurprydda valv, 
att han i Vendel och även i östra Ryd blott låtit fina växtslingor följa 
valvbågar och valvkappor på deras luftiga färd. Bågarna understödjas i 
Vendel även av de frän äldre måleri kända gotiska, krabbliknande höjda 
bladen i ljusa löner. Dot är blott gördelbagen, närmast triumfbågen, ined 
de tretton patriarkerna i rundlar (jämför närmast Färentuna), som är 
( nsain om figurer i långhusets välvda dolar. 

På grund av Vendelmalningarnas tidiga datering i det uppländska måle
riet skrov Hildebrand redan 1881: Det vore av synnerligt intresse att få 

1 En första uppsats angående signaturen inflöt i Sv. Dagbl. den 4. 8. 1930. 
2 I det stora samlingsverk över det uppsvenska senmedeltida kyrkomålo-

riet, som doc. Cornell har under avfatlning, får Johannes Ivan en närmaste 
fortsättning i "Tiorpsgruppen"' mod utlöparo i Finland. 

8 Studier i Uppl. kyrkl. konst 1918. 


