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forskningens uppgift icke så mycket att påvisa fel, som mera att tillägna sig, 
vad där funnits av positiv insats. Dess uppgift kan där sägas bliva, att i 
hans tankes gruvor blotta den rena malmen. 

Nils Åberg. 

TIOARSMINNET AV OSCAR MONTELII BORTGÅNG 

På 10-årsdagen av Oscar Montelii bortgång den 4 november 1931 avtäcktes 
med en värdig oeh stämningsfull högtidlighet dot av arkitekt II. Wadsjö ska
pade gravmonumentet över Oscar och Agda Montelius, vilket tillkommit 
jiå initiativ av Kungl. Vitterbeta Historie och Antikvitets Akademien samt 
Föreningen för Välgörenhetens ordnande. På kvällen samma dag samman
trädde Svenska Fornminnesföreningen till en enkel minnesfest i Farma-
ceutiska Föreningens lokal, Stockholm. Efter ott anförande av föreningens 
ordförande landshövding Nils Eden höll antikvarien T. J. Arne ett av in
tressanta brevutdrag och karakteristiska minnesbilder belyst föredrag om 
Oscar Montelius som forskare oeh jiersonlighet. Båda högtidligheterna över-
voros av H. K. H. Kronprinsen. 

SMÄRRE MEDDELANDEN 

E T T SVENSKT RENÄSSANSBRODERI 

Bland de under det förflutna året gjorda nyförvärven av äldre kyrklig tcx-
tilkonst till Statens Historiska Museum — för övrigt förhållandevis inånga 
i betraktande av den ringa acecssion, som nu till dags förekommer till 
museets kyrkliga avdelning — tordo det, varåt här några ord skola ägnas, 
kunna av vissa skäl räkna på ett särskilt intresse. Det stammar från den 
äldre Vasatiden, denna vår tidigare renässans, som i stort sett är så fatlig 
jiå bevarade konstminnen, och det äger en personhistorisk anknytning till 
några kända svenska adelssläkter, som säkerställer dess inhemska ursprung. 

Föremålet ifråga är en duk av vitt linne, dekorerad med broderier i rött 
silke — numera bleknat till violett — av 183 cm. längd och 85 cm. bredd. 
Beklagligtvis är duken ej i helt gott skick, utan missprydes av ett flertal 
större, svårutplånliga fläckar och — dossbättre rätt små — lakuner; lyck
ligtvis beröras ej de viktigasto partien i högre grad därav. Enligt on till
förlitlig uppgift bar duken varit använd som altarduk i Aspnäs" nu starkt 
förfallna gårdskapell i östervåla socken i Uppland. Det antagliga är dock. 
aft den ursprungligen hatt att fylla uppgiften av profan bordduk cl. dyl.1 

Hur den tillförts Aspnäs, kan nu ej med säkerhet utredas: jiåjiekas må 

i Intendenten Sigurd Wallin har gjort mig uppmärksam jiå, att det, ej 
är uteslutet, att duken är ett ännu ej hopsytt örngottsvar. 
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Fig. 36. 
Linneduk från Aspnäs gårdskapell . Uppland. 

emellertid, att en brors sonson till dukens första ägarinna — den uidan-
niiinuda fru Kar in Gylleiistierna — kammarher ren frih. Johan Gyllen-
stiorna av Lundhohn ( t 1658) i sitt andra äktenskap var gift med Katarina 
Posse, en dotter av hovjunkaren Arvid Posse till Aspnäs.1 

Vertikalt över dukens mitt löpa tvenne bårder, den mittre bredare (hr. 
10,5 cm.), de bada yttre smalare. Den förra upptar en rad löpande harar , 
varannan vänd åt höger, varannan åt vänster, vart djur inom en blad- och 
blorasmyckad a-dicula, medan mellan dessa ffidiculor äro instä l lda s tolpar 
uppbärande vart sitt pelikanbo, det hela fyllande ytan med ett tätt, jämt för
delat mönster. Harraotivet återvänder även på ytterbårderna, där emellertid 
djuren ställts ej i rad utan över, resp. under varandra och avgränsade från 
varandra av snedställda zigzagband, också de dock besatta av utskjutande 
blad- och blomstjälkar.2 

Till sin allmänna karaktär är denna broderidekoration italiensk och torde 
kunna återfinnas i någon av epokens italienska mönsterböcker eller clsal-
pinska efterbildningar av dylika*, Parställda harar växlande med vegetativa 

i E l g e n a t i e r na: Sv. adelns ättartavlor 111, s. B60, 
2 Långsidornas kanter äro fållade med samma slags röda silke som i 

broderierna. Kortsidorna, där detta icke är fallet, ä ro måhända i senare 
lid avklippta. 

3 Utan resultat har jag dock genombläddrat några därav såsom (.T. 
S i b m a c h e r ) : "Neires Modelbuch In Kupfer gemacht — —" (Niimberg 
1604, nytryck Berlin 1909) och "Sebön nevves Modelbuch von hundert und 
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Aspnäsduken. Detalj av bårderna. 

ornament förekomma t. ex. på bården av cn kalkduk från Törnevalla kyrka 
i Östergötland (fig 39), också den av linne med broderi i rött silke1. Detta 
arbete har också uttryckligen betecknats som av italienskt ursprung, väl på 
grund av tekniken, som skiljer sig från den, vari Aspnäsduken är utförd; bott
narna äro nämligen helt täckta av rutsöm och dekorationen utsparad däri. 
Den dragna slutsatsen torde dock knappast vara ovillkorlig. Tekniken har 
uppenbarligen kommit till användning även i vårt land att döma t. ex. av 
bården till ett örngott från 1500-talet, som för några år sedan skänktes till 
Nordiska Museet (fig. 40)2; här iakttages vissa detaljer, som knappast fått 
sin form under undra händer im cn nordisk broilös", cn omständighet vartill 
jag längre fram skall återkomma. 

Vad Aspnäsduken angår är — som jag ovan antytt — dess inhemska ur-

achtzig schonen kunst reichen Mödoln — — Franckliirt am Main, In Ver-
legung Sigismund! Lutomi M. DC. VII". Antalet av likartade mönster
böcker är emellertid, som bekant, under renässanstiden mycket stort. 

1 I Statens Historiska Museum. Textilutställningen i Stockholm 1929, 
kat. nr 376. 

2 A n n a L e v i n : Lakan och örngott Iran Vasatiden (Fataburen 1930, s. 
232). 
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Fig. 38. 
Aspnäsduken. Vapengrupp. 

spiiing praktiskt taget fullt säkert tack vare de broderade vapensköldarna, 
vilka i sitt Sömeätt icko alls skilja sig från bårdernas. Dessa vapensköl
dar sitta i grupper på tre och tre, varje grupp ungefär mitt på det för 
övrigt tonima fältet mellan bårderna och kortsidans ytterkant linda grup
perna äro Identiska. I radens mitt ses Gyllcnsticrna-ättcns sjuuddiga stjärna, 
till höger därom (i heraldisk mening) ätten Lilljeörns vapen (halv lilja, 
örnvinge), till vänster ett vapen, som närmast identifieras med Natt och 
Dag-släktens. Sköldarna äro hjärtformiga och konturerade med ett band-
verk, som jiå vardera hjärthalvans lob bildar en rundel och på de horison
tala sidorna ett slags bladformig knut. 

Med den tydning av vapnen, som ovan gjorts, låter sig ingen annan kom
bination uppställas än följande. Gyllcnsfierna-vapnet tillhör hovmästarinnan 
hos drottning Katarina Jagellonica Karin (iylli nsticrna av Lurulholm, i 
livet ännu under 1600-talets första år. De båda övriga vapnen syfta på 
hennes förste man, Nils Månsson Natt och Dag till Bro (Brokind) i Öster
götland, gift 1553, död redan följande år, samt hövitsmnnnen Ivar Ivarsson 
Lilljeörn (örn) till Strömstad och Visbohammar, trolovad med fru Karin 
år 1566, men bragt om livet på Erik XIV:s befallning i samband med Sture-
morden i Upjisala redan på våren följande år1. 

Det kan förefalla egendomligt att finna ett vapen som det sistnämnda, 
fört av en person som blott intagit den trolovadcs ställning i förhållande 
till fru Karin, sammanställ! i heraldiskt likaberättigad position med hennes 
eget och den mans, som tidigare haft henne till äkta. Förhållandet sam-

1 E 1 g e n s t i e r n a: a. a. III, s. 358. Jfr K o s m a n : Bjärka-Säby och 
dess ägare II, s. 53 ff, med en utförlig biografi över fru Karin. Det Lill.je-
örnska vapnet är med full säkerhet belagt från gravstenen över hennes son 
med Ivar Ivarsson, Ivar Ivarsson d. y. ( t 1590), i Vårdinge kyrka i Söder
manland ( R o s m a n : a. a. II, fig. 10), ehuru där den halva liljan och 
örnvingen äro omkastade i förhållande till varandra. 
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Fig. 39. 
Kalkduk frun Törnevalla kyrka, Östergötland. Hela 11 

manhäiiger väl därmed, att fru Karin efter Ivar Ivarssons frantalle aldrig 
ujijihördo att yrka på den äktenskapligt legala karaktären av sin förbin
delse, som ägt rum i faderns och andra släktingars närvaro samt bekräf
tats med ett formligt fästebrev, gent emot mannens släktingar, som nekade 
att som arvsberättigad erkänna den son, den yngre herr Ivar, som blev 
frukten av förbindelsen. Lilljeörn-vapnets närvaro på vår duk kan alltså 
bero på fru Karins vilja att demonstrativt opponera mot do nedsättande 
betänkligbeter, som uttalats, men trots allt blir det en smula gåtfullt. Hon 
blev dock tvungen att föra en process om saken såväl mot anförvanterna 
som de kyrkliga myndigheterna, en process som sträckte sig över decen
nier, ja, som till trots för konungens eget ingripande lill hennes förmån 
fortsatte ända till 1602 utan att ens då definitivt vara bragt ur världen; 
ännu år 1005, då såväl sonen som fru Karin själv redan voro avlidna, är 
dot tal därom.1 Ett sa starkt trotsande av den allmänna meningen som 
att låtsas om intet och signera sina fillhörigbcter med ett märke, vars rät
tighet lill jilatsen vid sidan av hennes eget var så ivrigt bestridd, det har 
man dock ej helt lätt att tilltro en kvinna av det 16:de seklet. Man kan där
för fråga sig, om ej duken blivit arbetad före borr Ivars död, alltså med 
tanke på det utsålla bröllopet och som del i den trolovades utstyrsel. Man 
skulle med godtagande av denna förmodan hava vunnit en utmärkt datering 
därav: trolovningsåret 1566—1507. 

En särskild omständighet bidrar också i viss grad att göra laken antag
lig. Do ovan påpekade bladknutarna på de broderade sköldarnas ramverk 
äga onekligen ännu ett visst sengotiskt kynne — man anar därbakom en 
akantus av den hårt "skrynklade" och sönderflikade art, som från en 
tidigare epok följer med långt upp på 1500-talet — och denna observation 
ger i vart fall ett visst skal alt ej förlägga arbetets utförande lill en tid
punkt allt för långt fram i seklet2. .Iag jiå|iekar också, hurusom hårdbro-

1 Se R o s m a n : a. a. II, s. 50 ff. 
2 En knut av mycket närbesläktat slag bar .jag anträffat i cn fransk 

mönsterbok, tryckt 1530—1533: "Livré nouveau. diet patrons de lignerie 
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fig. 10. 

örngott i Nordiska Museet. Detalj av broderi i rött silke. Efter Fataburen 1930. 

deriema pa den sängutstyrsel, som tillhört ståthållaren Erik Olovsson Stake 
( t 1598) och som torde vara förfärdigad till hans bröllop med Ingeborg 
Posse 1588 (Nordiska Museet)1, äga en långt mognare, mer framskriden 
renässanskaraktär ån Aspnäsdukena ornering. A andra sidan ingå i den 
tidigare omnämnda ömgåttsbården i Nordiska Museet (fig. 10) en del blad
former just av den karaktär av må vara ytterligt försvagad gotik, som jag 
är benägen att spåra på några enstaka punkter också hos Aspnäsduken — 
märk do tunglikt framdragna bladspetsarna, det markerade åderverket, de 
hårda linjeböjiiingarna! Något fixt datum kan visserligen icke fästas vid 
örngottsbården ifråga, men också för dess vidkommande är knappast ett 
datum mycket långt efter 1500-talets mitt särdeles troligt. Såväl örngotls-
hården som Aspnäsduken böra därför vara att räkna till de äldsta arbeten 
i vårt land, i vilka den — i huvudsak — rena renässansstilcn av kontinen
tal typ tar sig uttryck i en art av fextilkonst, som — i motsats till t. ex. 

a l.vo(n), chez Pierre de saincte Lucie" (nytryck av C o c h e r i s : Patrons 
de broderie et de lingerie, Paris 1872, 
II, onumr. pl.; här fig. 41). I let kan 
anmärkas, att, att döma av denna och 
andra franska mönsterböcker från 
1500-talets förra del, de franska mo-
delltecknarna under den äldre renäs
sansen länge bevarade en viss förkär
lek för gotiserando detaljer. 

1 So redogörelsen för Nordiska Mu
seets utveckling och förvaltning år 
1929 (Fataburen 1930. tillägg, s. 26 f.). 
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Fig. 41. 
Knut ur mönsterbok från 1500-

talets förra hälft. 
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broderiutsiiiyckningen på de högsta klassernas importerade eller efter im
porterade mönster utförda praktdräkter — slagit fast och varaktig rot i den 
inhemska marken. 

Carl R. af Ugglas. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

ACTA ARCHAEOLOGICA, Vol. 1. 1—3. Kebeiilinvn 1930. 

I Skandinavien jmbliceras jiå de inhemska språken många värdefulla ar
keologiska inlägg, som vore förtjänta att komma till en mera internationell 
publika kännedom. Våra museer äga utomordentliga skatter, årligen göras 
viktiga utgrävningar av skandinaviska forskare, men det dröjer ofta länge, 
innan resultaten bli allmän egendom för den europeiska forskningen. För 
att avhjälpa detta missförhållande har den nya tidskriften Acta Archaeolo
gica startats år 1930. Den utges i Köpenhamn, närmast under redaktion av 
dr J. Bröndsted, mod ekonomiskt stöd främst från Danmark, men också 
mod anslag från övriga nordiska länder och medredaktörskap av åtta andra 
nordiska fackmän. 

Tidskriftens program är vidsträckt: orientalisk, klassisk, europeisk arkeo
logi ända långt fram i medeltiden finna i densamma ett gästfritt mottagande. 
Även sådana arbeten av utländska forskare, som hänföra sig till nordisk 
arkeologi, tryckas i densamma. 

Årligen utkomma tro häften i kvartfonnat, tryckta jiå förnämligt papper 
med synnerligen vackra illustrationer. Prenumerationspriset är 15 kr. Bi
dragen tryckas på tyska, engelska och franska. 

En blick på den första årgångens trenne häften visar, att de svenska för
fattarna fått det jiroportionsvis största utrymmet. 

Ett par längre uppsatser behandla nordiska stenålderaproblem. Den ena 
är författad av professor O. Rydbeek och bär titeln: "The earliest setti ing 
of man in Seandinavia"; den andra av dr. Arne Europaeus rör "Die relative 
Chronologie der steinzeitlichen Keramik in Finland". Professor Rydbeck 
betonar, att under littorinatiden och dess fortsättning ägde rum ej blott en 
utan två eller tre trans^ressioner av havet, den senaste mot slutet av yngre 
stenåldern, och att fynden i Järavallen i Skåne vittna om, att kökkenmöd-
dings- eller Erteböllekulturen där fortlevde in i det sista transgressionssla-
diet. Sistnämnda idé, som innebär bl. a., att de slagna skivyxorna fortlevat 
långt ned i neolitisk tid, har ju redan för länge sedan utvecklats av prof. 
R. Den "spetsnackiga yxans period" i början av den yngre stenåldern, 
vilken hittills ej lämnat några bojdatser, kan sålunda strykas ur utvecklings-
schemat. 

Det åkerbrukande megalit folket härstammade enligt Rydbeck ej från det 
äldre boplatsfolket utan invandrade åtminstone partiellt från de Brittiska 
öarna och slog sig ned i Danmark och sydvästra Sverige, där det, före-


