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SMÄRRE MEDDELANDEN 

KYRKAN OCH FORNVÅRDEN « 

Flerårig tjänst som syssloman vid Strängnäs domkyrka har ofta givit 
mig anledning att beundra det sätt, varpå framsynta män i en viss omfatt
ning och, enligt min mening, på ett lyckligt sätt löst för Strängnäs stift 
den grannlaga frågan om kyrkan och fornvården. 

Vid mitt tillträde av sysslomanstjänsten ujipdrogs åt mig även vården av 
det med domkyrkan förenade kyrkorauseet. Detta är nämligen en fristå
ende institution, i domkyrkans hägn och under dess tak; men sedan många 
år är Södermanlands fornminnesförening ansvarig för dess vård. 

I det vackert välvda Vårfrukoret i domkyrkans sydvästra hörn, med 
egen ingång från västfasaden, är tjänlig plats upplåten för en samling 
äldre, kyrkliga konstföremål från olika delar av Strängnäs stift. Gamla, 
skröpliga textilier och skuljituror från stiftets kyrkor ha här fått skydd 
inom stiftkyrkans egna murar. 

Tanken att bereda husvilla helgoninvalider och andra kyrkliga kultur
minnen en tryggad asyl med nödig omvårdnad går i Strängnäs stift till
baka till 1860—70-talen. Det sorgliga tillstånd, vari äldre kyrkoinventarier 
råkat i mitten av förra århundradet, gav anledning till bekymmer. En säll
sam brist på pietet rådde; man kunde på kyrkoauktioner för några ören 
slå bort värdefulla konst- och forna kullföremål. Sådant måsto ujipkalla 
ansvarskännande män till handling. 

Förtjänsten av att inom Strängnäs stift ha väckt intresset för kyrklig 
forn- oeh kulturminnesvård tillkommer framför allt den lärde och origi
nelle loktorn i Strängnäs Henric Aminson. Outtröttligt sökte han förmå 
prästerskapet att tillvarataga och hos Fornminnesföreningen deponera äldre 
kyrkliga konstföremål. Därigenom hopbragtes i behaglig tid grundvalar 
för de nuvarande samlingarna i ovannämnda kyrkomusoum. Domkyrkan 
bereddes därigenom även tillfälle att småningom se sin egen ärevördiga 
"Domschatz" kompletterad gonom representativa föremål från hela stiftet 
och från olika tidsepoker. Men i synnerhet, och det bör icko glömmas 
bort, räddades på så sätt en mängd ömtåliga ooh skröpliga dyrbarheter 
från ytterligare vanvård, stundom från total undergång. Vår tid, som ser 

1 Föreliggande artikel har varit införd i Nya Dagligt Allehanda den 22 
febr. 1932 och återgives här ånyo mod författarens tillstånd på grund av 
sina för den kyrkliga minnesvården intressanta uttalanden. Red. 
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dem omhändertagna och i tryggt förvar bakom glas och lås, glömmer lätt 
hur det såg ut ett par mansåldrar tillbaka. Blott ott exemjiel. 

Vid den stora utställningen av äldre kyrklig textilkonst i Stockholm 1929 
hade från Strängnäs kyrkomuseum bland annat utställts ett fragment av 
ott mycket gammalt broderi, möjligen ett antipendium, som troligen jiå sin 
tid tillhört det berömda Johanniterklostret i Eskilstuna, och antagligen det 
enda konstföremål, som därifrån bevarats. Denna utomordentliga dyrbar
het, som i utställningskatalogen också angavs vara av europeisk betydelse, 
hade lektor Aminson efter långvarig korrespondens lyckats bokstavligen 
rådda från den sakristia, där den användes som dammtrasa. 

Vid lektor Aminsons sida stod domprosten, sedermera biskopen Th. 
Strömberg. 1890 upplåts det nämnda Vårfrukoret till lokal för de kyrkliga 
samlingarna. 1910 ordnades och katalogiserades dessa av friherre C. R. 
at Ugglas i samband med cn utställning. Don, som stiftet mer än någon 
annan bör tacka för fullföljandet av detta kyrkliga kulturarbete, är fram
lidne loktor Isak Febr, från 1880-talet Aminsons efterträdare som historia-
rum lektor i Strängnäs. 

Jag har dröjt så utförligt vid denna anordning i Strängnäs, därför att 
den ur kyrklig synpunkt tycks vara en ganska lycklig lösning. 

Ärkestiftets nordligaste del, Hälsingland, har ock en framsynt man att 
tacka för att så pass mycket finnes i behåll av iildre kyrkliga inventarier 
från denna landsända. Doktor Lars Landgren, den bekante Dclsboprostcn. 
såg faran, som hotade den medeltida kyrkokonsten, i synnerhet där nya, 
stora kyrkor uppförts och de gamla inventarierna blivit husvilla. Pä 1860-
talct åstadkoms i Enångers gamla förlagda kyrka en asyl för Hälsing
lands helgoninvalider. Alltså även där en fristad inom kyrkans eget hägn. 
Samlingen tycks dock mera haft karaktär av depä. 

Det är inte alls underligt, att önskan uppstår i hemförsamlingarna att 
återfå de i museer och asyler deponerade minnesmärkena. I synnerhet där 
man börjat lida av kyrkorummets lorftighet och kyla. Men här uppkomma 
situationer, som böra lösas icke enbart genom licmbygdsentusiasni, utan 
även med insikt om vad den goda smaken kräver. 

I många fall måste man fråga sig: Var i denna stora, banala byggnad 
skall en värdig plats beredas de gamla minnena — i fall de tagas hem? 
Det är tydligt att särskilt de medeltida bilderna oeh altarskåpen kräva 
sin särskilda bakgrund och miljö. Återtagas de i kraft av den kyrkliga 
äganderätten, måste kyrkan genom sina egna myndigheter kräva icke en
dast värdiga platser åt dem, utan även nödiga konserveringsåtgärdor och 
on fortsatt omvårdnad. Särskilt i vissa, ömtåligare fall, och allra mest när 
fråga blir om dyrbara men skröpliga textilier. Som ett led i don allt moder
nare hembygdsrörelsen har under särskilt det sista decenniet kunnat mär
kas cn stegrad iver att söka återfå till hemkyrkurna deposita av allehanda 
slag — sak samma i hurudant skick do befinna sig och hur de passa i 
dea lör dem ofta fullkomligt främmande omgivningen i den forna hemför-
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samlingen. Typiska prov på detta slag av hembygdskärlek kan inan finna 
flerstädes. 

Det kan svårligen bestridas, atl pä sina håll ivern att återtaga kyrkliga 
fornminnen varit betydligt större än intresset att tillvarataga och konser
vera vad som ännu finnes kvar i hemförsamlingen av sådana. 

I en nyligen avlåten svarsskrivelse till Järvsö församling har riksan
tikvarien förklarat, att det givetvis icke möter något formellt hinder för 
församlingen att återtaga de i Enångers kyrkomuseum deponerade inven
tarierna, under förutsättning att de konserveras och att betryggande garan
tier av församlingen lämnas för deras framtida vård i Järvsö kyrka. Emel
lertid anser sig riksantikvarien böra avråda församlingen från att åter
taga dem, för såvitt avsikten skulle vara att i Järvsö anordna ett separat 
museum. Föremål av denna art få nämligen sitt värde ur rent museal syn
punkt framför allt i en större samling, där do kunna studeras i samband 
med andra liknande föremål. Innan definitivt beslut fattas i frågan, bör 
därför, enligt riksantikvariens mening, först undersökas, huruvida inven
tarierna befinna sig i ett sådant skick och äro av sådan karaktär, att de 
kunna uppsättas i själva kyrkorummet och på ett verksamt sätt bidraga 
till att pryda detta. 

Detta utlåtande förefaller tänkvärt oeh av en räckvidd vida utöver detta 
specialfall. 

Ett flertal resor de senare åren i olika stift ha övertygat raig om att det, 
trots alla skedda depositioner, finns gott om husvilla kyrkoinventarier, som 
kräva vård. För många av dem synes det vara ett livsbehov att bli över
flyttade till en kyrklig asyl. — Varför icke till ett stiflsmusoura under kyrk
lig uppsikt och i kyrkans eget hägn? 

Tillvägagångssättet i Btrfingnts' stift synes vara efterföljansvärt. Don, 
som fått tillfälle att något överblicka förhållandena, och som vill se saken 
ur annan synpunkt än rent lokaljiatriotisk, kan svårligen förneka behovet 
av sådana asyler. 

Man kan icke begära, att flertalet församlingspräster skall ha insikter i 
sådan inventarievård. Men de kyrkliga föremålen och framför allt kyrkans 
juestige kräver, att dyrbara gamla kyrkoinvontaricr icke längre förvaras 
i olåsta klockstaplar, belamrade tornkamrar eller läktare och övergrodda 
nijcd lager av damm och smuts. Vore det icke ur kyrklig synpunkt mest 
sympatiskt, om kyrkan själv, helst i varje stift, ägde tillgång till någon 
erfaren person, som vid behov kunde ute i församlingarna, bistå stiftets 
juäster med råd oeh anvisningar i dithörande ting och som därjämte, där 
så lämpade sig, kunde öva tillsyn över ett mindre stiftsmuseum? 

Hur skulle det vara, om vid besättandet av syssloinanstjänstorna vid våra 
olika domkyrkor hänsyn toges till sökandes insikt i kyrklig fornvård? 

Vår kyrkolagstiflning har redan för cirka 250 år sedan fastslagit, att 
syssloman vid domkyrka skall vara präst. Intet i vår kyrkas nuvarande 
utveckling har, såvitt jag känner, gjort d< lina bestämmelse mindre önsklig. 

8 — Fornvännen 1933. 
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Tvärtom torde det vara i kyrkans eget intresse, att den sakkunniga vården 
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 järanbreda 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. 


