
Ett märkligt romanskt broderi
Geijer, Agnes
Fornvännen 114-119
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1933_114
Ingår i: samla.raa.se



114 S Af A ii K £ M E D D E L A N D E N 

Tvärtom torde det vara i kyrkans eget intresse, att den sakkunniga värden 
av en domkyrkas minnesmärken nu såsom, förr lägges i händerna på en 
jierson, som kan se även med församlingsprästens ögon och sköta sitt an
svarsfulla kall med öjipen blick för vad som i nu berörda frågor kräves 
av kyrkan, i vår tid. 

Mats Amark. 

KTT MÄRKLIGT ROMANSKT BRODERI 

Helt nyligen har föreningen Pietas fullbordat ett lika intressant som för 
ateljén glädjande konserveringsarbete, om vilket en redogörelse i denna 
publikation torde kunna vara av intresse. Det är ett utomordentligt vackert 
romanskt broderi, närmare bestämt en stola från en biskopsgrav i Roskilde 
dorakyrka och utan tvivel en av de värdefullaste textilierna i det köpen-
hamnska Nationalmuseets 2:dra avdelning. 

Såsom framgår av bilden är — eller rättare sagt var — stolan prydd med 
ott broderi, som till allra största delen utfyllde dess yta. Det bevarade änd-
stycket visar en figurframställning av tämligen dunkelt innehåll. Under en 
rundbågig, av kolonner uppburen arkad, vilken kronos av tre tornliknande 
uppbyggnader, ursprungligen möjligen alla, nu endast de bada yttersta för
sedda med kors, stå tvenne gestalter, en kvinnlig (t. v.) och en manlig 
(t. h.), vilka i de mot varandra sträckta händerna omfatta ett föremål, som 
möjligen skall vara en kalk. Kvinnan särskiljes på den fotsida klädningen 
och de från handlederna nedhängande påsliknande delarna, vilka otvivel
aktigt måste tolkas som ärmar av det slag, som avbildas t. ex. å ett sigill 
av å r 1173, framställande grevinnan Elisabeth av Flandern1. Dessutom 
förefaller konturen antyda långt har. Mannen bär en livklädnad, som synes 
riicka till strax nedom knäna, oeh huvudet mied sin huvudbonad — en krona? 
— ger intrycket av en man, ehuru den klumpiga och primitiva teckningen 
bär lika litet som i den andra gestalten mäktat karakterisera anletsdragen. 
Åtminstone kan man nu föga se därav, men möjligt iir ju att någon färg ur-
sjirungligon givit mera tydlighet ät framställningen. Den lilla figurgruppen 
oinramas av cn sraåknlttrig och ganska ojämt tecknad romansk "ranka", 
vilken egentligen endast nedtill är cn riktig, fortlöpande ranka men f. ö. be
står av mot varandra ställda S-formiga voluter, som i föreningspunkterna 
bilda en lilja eller knopp. Den största bredden är här 11,3 cm. 

Ovanför detta ändparti börjar en lugnt och kraftigt tecknad symmetrisk 
dubbelranka med markerad mittstam, bildad av jämnbreda linjer eller band. 
I regel äro voluterna i sin huvudriktning böjda inåt, så att hjärtformcr 
bildas och tämligen regelbundet äro insatta fåglar, alltid parvis, blickande 
mot eller från stammen. Teckningen ansluter sig utmärkt till ytan, som i 

] A ! l w i n S c h u l t z : Das Höfische Loben zur Zeit der Minnesinger, 
bd I (1889), sid. 255, fig. 71. 
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Fig. 28. Fig. 29. 
Stöda frau Roskilde domkyrka före och efter konserveringen. 
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hela rankana längd, 91 cm., minskar från 8 till 4 cm. och upptill är skickligt 
avslutad, så att den utlöper i en lilja. Mellanjiartiet, som legat över själva 
nacken, har alltså varit oornerat, men hur långt detta varit är ovisst. Den 
<ma, kompletta delen av stolans broderi mäter 109 cm. i längd. Som nedan 
synes kunde längden på stolorna variera högst betydligt, men då en stola 
alltid skulle räcka åtminstone till över knäet, bör den ha haft en längd 
av bortåt 250 cm., varigenom vi kunna beräkna det oornerade stycket till 
omkring 30 cm, 

I sitt nuvarande tillstånd ger föremålet för vårt studium ett ganska färg
löst och torftigt intryck, men det råder intet tvivel om, att det Ursprung
ligen varit en synnerligen praktfall texlilie, som prunkat i guld och färg. 
Broderiet har nästan helt oeh hållet utförts i guld i den vid denna tid van
liga tekniken "neddragen läggsöm" (De Farcy: "point couché et retiré"). 
vilken gav eo tät och glänsande guldyta. Guldtrådarnas riktning följer i all
mänhet teckningens former. I de partier, som äro bäst utförda, den långa 
dubbelrankan. äro alla ornamentsformer i regel konturerade med silke — 
på samma sätt som på den liknande bården från Andreas Suncssons grav. 
Broderiet är utfört på ett tätt, omönstrat siden med kypertliknande yta, dock 
ej i vanlig kypeitbindning. Dess ursprungliga färg är nu omöjlig att be
stämma, men det ligger nära till hands att antaga att den varit röd; den 
nuvarande djupbruna tonen tyder på en mörk färg. Sidentyget är skarvat 
jiå flera ställen och på olika ledd; tydligen var del en högt skattad vara. 
som nian hado ont om. 

Då man ser de båda delarna av stolan bredvid varandra observerar 
inan ett par olikheter. Mest slående är den grå färgtonen över cn del av 
det högra partiets ornament, vilken kan bero på att guldtråden här varit av 
en annan kvalitet eller också jiå kemisk inverkan från underliggande par
tier av kroppen. Men vid närmare påseende visar sig även teckningen av 
rankan olika: den högra är mycket tunnare i formerna och mera utdragen 
än den vänstra. Åtskilliga oregelbundenheler i symmetrien förekomma ock
så. Synbarligen har man ritat jiå fri hand oeh föga bekymrat sig över exakt 
jvrecision, vilket ju icke är ovanligt att konstatera på medeltida arbeten. 

Graven, varur stolan iir hämtad, dateras av J. B. Löffler1 till 1200-talets 
l:a hälfi Denne hade sommaren 1892 på Nationalmuseets upjidrag utfön 
grävningar i Roskildedomen. I den med tegelsten murade graven beskrives 
den döde liggande iklädd två dräkter av linne: ett finare, vid armarna 
mycket veckrikt plagg (mässhake?) ovanjiå ett grövre (alba?), och mellan 
dessa stolan lagd kring halsen och korsad över bröstet med ändarna räc
kande ungefiir till knäna. Händerna hade troligen legat samlade över bålen. 
Såväl det faktum att do båda dråktplaggeu, ehuru i förmultnande tillstånd, 
dock voro i behåll som stolans dyrbara utförande gör emellertid troligt 
att do båda [daggen varit av silke, det undre ev. av ylle, vilka material äro 

1 "En kirkegaard fra den icldre iniddelalder" (Aarböger for Nordisk Old
kyndighed 1897, sid. 225). 
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mera motslandskrafliga mot förinullning. Hade dräkten varit av linne, skulle 
näjipeligen något alls återstått därav. 

Även stolan var ganska illa faren. Bottenfärgen är nu mörkbrun, var
emot mönstret avtecknar sig i l|usarc brunt ( = guldtrådens silkeskärna), 
i vilket enstaka stänk av guld (förgyllt silverlan?) ännu finnes kvar. 
På vissa partier, särskilt på den mest skadade hallien har den ännu åter
stående metallen bildat cn gråaktig beläggning på ornamenten. Fodret är 
helt försvunnet så när som på några ytterst små fragment av tunn, tuskaf-
lad vävnad. Den tråd, med all sannolikhet av linne, som bildat undersidan 
av den neddragna läggsömmen, är ävenledes förmiiltnad. Den ena hälften 
är mycket sönderfallen och fragmentarisk; så saknas det omramade slut 
partiet med figurerna helt på denna sida. Efter ujiptagandet ur graven hade 
stolan placerats på ett vitt tygunderlag, mot vilket det pressats fast under 
en glasskiva. Vid den nu företagna konserveringen befanns det, att de 
olika bitarna ej lågo i sitt ursprungliga läge i förhållande till varandra, 
varför flera omflyttningar måste göras. Sålunda hado do båda övre smala 
styckena blivit omkastade, f. ö. lätt förklarligt, då det antagligen varit just 
här de legat korsade; jämför ovan. Genom rekonstruktionen blev hela det 
ena (vänstra) broderade partiet komplett. Om detta i sin helhet legat över 
den högra eller vänstra axeln är nu icke möjligt att avgöra. På uppsätt
ningen från 1892 var bården med det fullständiga ändstyeket liksom nu 
jilacerat till vänster. De 13 k 14 mer eller mindre fragmentariska små-
stycken, som bilda den vänstra delens nedre hälft, voro sånär som på det 
nedersta alldeles felaktigt insatta. 

Konserverings- och rekonstruktionsarbetet utfördes sålunda: En stomme 
av slolans Ursprungliga form utfördes av en matt silkosvävnad i brun färg. 
Sedan fragmenten blivit inplacerade på detta, täcktes det hela med tunn, 
så gott som osynlig silkegas, vilken därefter nedlastades med fina stygn. 

Det här behandlade broderiet hör otvivelaktigt lill samma grupp som 
nägra av de broderier, som ingå i en del engelska och franska biskops-
gravar från 1100- oeh 1200-talen, oeh likaså bör man jämföra det med t. ex. 
do båda ståtliga dalmatikorna i Halberstadt — samtliga med djur och 
rankor av romansk karaktär som silhuettartat avteckna sig i guld mot 
tygets mörkare botten. Den neddragna läggsömmen iir här nästan i regel 
arbetad i en riktning, vilket än mera skärper intrycket av silhuett. Bland 
do ganska talrika fragment av liturgiska plagg, som ingå i de framtagna 
gravkläderna, finner man dock knappast något, som har mera än en allmän 
likhet med vår stola. Figurbroderiet för tanken till en del andra broderier 
i Halberstadt, särskilt em stola, av Marie Schuotto1 daterad till l:a hälften 

t De F a r c y : La Broderle etc. (1890, 1900, 1919); C h a r t r a i r e : 
Insignes épiscopaux ct fragments de vétements liturgiques (Bulletin ar
chéologique 1908); K e n d r i k : English embroidery (1904); M a r i e S c h u-
e t t e : Gestickte Bildteppiche und Decken des Mittelalters, bd. II (1930). 
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eller mitten av 1200-tale|. Men där är också olikheter. Det mest närstå
ende broderi vi känna till finnos förklarligt nog på närmare håll: bland 
de kläder, som blivit funna i den 1228 i Lunds domkyrka begravne ärke
biskopen Andreas Sunessons grav, noggrant beskrivna och avbildade av 
Agnes Branting1. Don breda bård, som var halslinots besättning, orneras 
av en romansk dubbel ranka av alldeles samma karaktär som Roskilde-
stolan, och även här se vi insatta djur. Sömsättet är identiskt, och t. o. ra. 
en sådan liten detalj som silkeskonturerna återfinnes. Trots att jag ej 
varit i tillfälle att direkt jämföra de båda broderierna, vågar jag hålla 
för sannolikt, att de äro utförda i samma ateljé, måhända belägen inom 
det dåtida Danmark. Tiden och övriga historiska förutsättningar gör det 
förra antagandet troligt, och frånvaron av direkta utländska paralleller 
jävar ej den senare hypotesen.2 Därtill kommer att Roskilde\stolans teck
nare visar sig vara betydligt underlägsen de mönsterritare, som följts i do 
franska och engelska broderierna. Figurteckningen är ju ganska primitiv 
och särskilt sammanställningen med den alltför smala ramrankan klum
pigt gjord, men så återfinna vi också dessa ålderdomliga ornament över
allt inom nordiskt konstområde, framför allt i sten. Dess rediga, föga ny
anserade bandformat synas som särskilt skapade för (eller av) utförande 
i plattrelief eller målning med en tämligen bred pensel — snarare än för 
nål och tråd, där andra utformningar faller sig mera naturliga. På on rela
tivt anspråkslös, avsides liggande broderivcrkstad tyder kanske också det 
snåla sparandet med tyget som ovan framhållits, men detta kunde ju före
komma litet varstans. 

De nära överensstämmelserna med Andreas Sunessons halslin talar för 
att dessa broderier äro ungefär jämnåriga. Däremot är det ej nödvändigt 
att förutsätta att det senare var helt nytt, då det 1228 nedlades i graven. 
Hela sakens ålderdomliga karaktär gör att en datering omkring detta år 
förefaller väl sen. Det ornamentala betyder väl mindro som dateringsgrund, 
ty dylika former ha lång livstid. Figurframställningen kan måhända er
bjuda fastare halljiunktor, ty i avseende på dräktmodet torde man även i 
det cn smula avlägsna Danmark ha varit tämligen med sin tid. 

Modet med de omkring överarmen tätt åtsittande och därunder orimligt vi
da och långa ärmarna började enligt Enlart3 på 1140-talet och övergavs så 

i R y d b e c k , F i i r s t och B r a n t i n g : Ärkebiskop Andreas Sunes
sons grav i Lunds domkyrka (1926). 

2 1 en uppsats om "Kvindeligt haandarbejde i middelalderen med sserlig 
hensyn til folkeviscrne" (Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 
1915, sid. 4) lämnar S o f u s L a r s e n åtskilliga belägg för att guldbro
deri utövats i Norden under donna tid; bl. a. påvisas ett ställe i biskop Absa-
lons testamente, vari omnämnes en successiv utbetalning för en kåpa, som 
alltså med all sannolikhet var under arbete inom landet. 

8 C a m i l l e E n l a r t : Manuel d'Arehéologie francaise, III Le costume 
(1916). 
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småningom under perioden 1180—1200. A. Schultz1 visar emellertid med 
stöd av en del schlesiska sigill, att dylika former ännu brukades i början 
på 1200-talet I en så speciell föremålsgrupp som de gyllene altarna från 
Valdomarstiden2 finner man vissa drag, som gör det troligt, att broderierna 
blivit utförda i samma miljö. De romanska akantusrankorna ha samma typ 
och användes på båda hållen som markerad inramning till en figurgrupp 
under en arkadbåge. Broderiets oskickligt konrponerade ranka tyder just 
på on förebild i annat format. I de frontalen, som ha målad ornamentik, 
guld mot brun botten (Broddetorp, Sindbjorg), är denna likhet slående. 
Dessa daterar Nörlund till 1150—1200. Även tornarkilekturen kan ha sina 
förebilder i metallarbetena, ehuru de där förekomma mer självständigt, 
som krön på överstyckena. 

Fastän stolan hörde till de obligatoriska liturgiska plaggen och enligt 
inventarierna förekommo i många exemplar i varje skrudkammare äro 
medeltida dylika nu långt mera sällsynta än de större plaggen, kåpor, mäss
hakar och dalmatikor, tillsammans med vilka de buros. Liksom dessa kun
de stolorna vara av synnerligen skiftande material och utförande.3 Under 
den äldre medeltiden räckte de i regel till den fotsida albans eller tunikans 
kant (se t. ex. fig. 157 i Måle: L'art religieux du XII:e siécle) men blevo 
senare kortare. Do få fullständiga stolor, som bevarats från 1100- och 1200-
talen, äro i allmänhet ganska långa (Thomas Bookets i katedralen i Sens 
290 cm, Halberstadt 286 cm., Arlon 275 cm.) men även en så pass liten 
längd som 200 cm är känd (Marienberg i Tyrolen). De många 1400-tals-
stolor, sam finnas i Halberstadt och Danzig, äro däremot alla omkring 
240 cm. länga. 

Agnes Geijer. 

MINIATYRERNA I DEN BROMELLSKA SAMLINGEN 

I det av riksdagen 1734 inlösta v. Bromellska myntkabinettet4, grund
valen för K. Myntkabinettets svenska samling, ingick även ett antal minia
tyrporträtt. Några notiser om dessa i Bromells och Berchs kataloger synas 
ur både samlings- och konsthistorisk synpunkt förtjänta av beaktande. I 
omstäendo sammanställning har även införts resultatet av ott försök till 
identifikation med nr i den av C. R. af Ugglas utgivna katalogen: Ur den 
Kungliga Skattkammaren och andra samlingar, Stockholm 1930, 2:a uppl. 

i A. a. 
2 P o u l N ö r l u n d : Gyldne allre, Jysk metallkunst fra Valdemarstiden 

(1926). 
8 Se J o s e p h B r a u n : Die liturgische Gewandung (1907). 
4 N. L. R a s m u s s o n : Det Bromolius-v. Bromellska myntkabinettet och 

dess bestånd av myntskattcr, Fornvännen, 1931, s. 377 ff. 


