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MEDELTIDSEPOS OCH TECKNINGAR GÖMDA 1 
EN MÄSSHAKE 

AV 

.1 Q N E S G E l .1 E U 

U
ndersökning av gamla broderier kan understundom bjuda 
på överraskningar. Förr hörde det ej till ovanligheterna att 
nian som styvnad och fyllnad använde papper. 1 tider då 
denna vara var relativt dyrbar, var det naturligt att man 

därtill brukade sådant papper som tidigare tjänat ett annat ändamål. 
Brev och andra skrivna handlingar påträffas rätt ofta, och de kunna 
stundom lämna värdefulla upplysningar om respektive broderiers till
komst, t. ex. räkningar. Ja i vissa fall förefaller det nästan som om 
do infogats på sin plats för att Ijänn som historiskt dokument. Så 
t. ex. gömde Hillersjö kyrkas vackra altarbrun bl. a. ett par brev, 
det ena daterat 1485. från en småländsk präst till pärlstickaremästa-
ren Herman van Lynden i Lybeck, vari hl. a. beröres beställningar 
lör domkyrkorna i Kalmar och Linköping.1 I de flesta fall torde dock 
breven ej haft något direkt att göra med verkstaden, som väl köpt 
papperet efter vikt, som makulatiir. Även i sådana fall kan det ge 
en fingervisning om ursprunget. Det hände även att man tog kasse
rade broderimönster till godo för samma ändamål. Så i det ovan
nämnda Hillersjöbrunet och i en korkåpa från okänd kyrka, vilken 
bevaras i Statens Historiska Museum.2 

Det föremål som närmast givit anledning till ovanstående reflek-
tioner är en mässhake tillhörande Stöde kyrka i Medelpad, vilken 
hösten 1939 konserverades på Föreningen Pietas ateljé, fig. 1. Mäss
haken är av mörkröd sammet och prydes med helbroderade figurbår
der av det slag som under decennierna omkring 1500 i sådan ymnig-

1 A g n e s B r a n t i n g och A n d r e a s L i n d b l o m , Modell Ida vävna
der och broderier i svenska kyrkor, Bd II, 1929, sid. €7 ff. 

2 A. G o i j o r, Vad en korkåpa kan gömma, Eornvännon 1928. 

'l\ Fornvännen 19'it. 
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Fig. 1. 
Detalj av mässhaken från Stöde kyrka. 

1. Teilstllck des Messgewandes von der Kirche in Stöde. 
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het utfördes i Nederländerna och Flandern och därifrån exportera
des. Figurerna äro huvudsakligen utförda i silke med grov atlassöm 
samt applicerade; bakgrunden med sina arkitekturdelaljer framträ
der till övervägande del i nu mörknat tarmguld. Såväl det tekniska 
som schablonmässigheten i anordningen klassificerar arbetet som en 
skickligt gjord dussinvara ooh ger även dateringen, början av 1500-
talet. Intressant nog komma de utan tvivel från samma ateljé som de 
nyss nämnda korkåpsbroderierna i Statens Historiska Museum. Fyra 
apostlar (med otydliga attribut) äro nämligen så lika att de måste 
vara kalkerade efter samma arbetsrilning. Vidare är det tydligt att 
även Stödebårderna ursprungligen tillhört en korkåpa vilket plagg ju 
under medeltiden, såsom senare var fallet, ingalunda var förbehållet 
biskopar och deras vederlikar utan åtminstone i något exemplar fun
nits i de flesta landskyrkor. 

Broderiet ifråga var styvat med papper av följande slag: 1) grovt 
grått papper utan skrift eller dylikt; 2) 7 st. arbetsmönster för bro
derier, tecknade med svaga bläcklinjer och stuckna med nål för att 
kunna genomsläppa det pulver, krossat träkol eller dylikt, varigenom 
mönstret överfördes på tyget; 3) fragment av en teckning förestäl
lande en lejonstrid; 4) en mängd skadade små skriftfragment, som 
vid dechiffreringen visade sig utgöra en av de felande länkarna i en 
känd medeltidslegend och sålunda av betydande litteraturhistoriskt 
värde; 5) fragment av ett brev på svenska från 1600-talet. 

Låt oss först betrakta broderimönstren, vilka här återgivas ren-
ritade. De båda ornamenten fig. 2, a—b, höra till alldeles samma 
grupp som ett par funna i den nyssnämnda museikåpan (Fornvän
nen 1928, fig. 5—6). Vid publiceringen av densamma framhöll jag 
i anslutning till Witte att en del av dessa karakteristiska arbeten icke, 
som ofta antages, endast utfördes i England, en åsikt som ytterligare 
bestyrktes av fynden i Hillersjöbrunet.3 Till samma grupp applika-
tionsbroderier med strömönster höra även det krönta monogrammet 
och det heraldiska motivet, fig. 3, d, f. Tillika med blomformer lik
nande fig. 2, a, b, återfinna vi minusclerna och samma vapen, en sköld 
med tre fågelhuvuden, på ett antependium i Xanten.4 Motivet fig. 3 g är 
väl avsett som ramverk i helbroderade bårder av det slag det utgör 

3 B r a n t i n g - L i n db 1 om, o. a. a. fig. 132. 
4 L. d e F a re y, La broderie etc., pl. 62. 
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Fig. 2. 
liroderiinönster pä papper iinvända som styvnad i figurbården, fig. 1. Skala % . 
Abb. 2. Stickcrcimuster auf Papier, als Versteifimg fiir die 1'ignrboiie Abb. 1 angewnndt. 

Gr. >/.. 

styvnad till. Till denna art hör ju även de båda draperifigurerna. Till 
framställningen av det himmelska svärdet, fig. 3 e, kan jag icke på
visa någon direkt replik i broderi men väl flera andra symboliska 
motiv, t. ex. den Helige Andes duva, på samma sätt omgiven av 
moln och strålar och insatt överst i ett mässhakskors. 

De fragmentariska djurteckningarna, fig. 4 och 5, ha säkerligen 
icke haft något med broderier att göra, men de härröra väl icke heller 
från någon sammanhängande skildring. Sannolikt tillhöra de någon 
skiss- och motivbok. Blandningen av olika motiv utan inbördes samman-
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Fig. 3. 
Hrodcriinönstcr, som i fig. 2. Skala 2/6. 

Abb. ;(. Slickcrciimister wie auf Abb, 2. Or. *lt. 

iiiiiiihaiig e r in ra r om den mest berömda, av Villard de Honnecourt ,5 men 

beträffande stilen är likheten mindre påfallande. P å det s törs ta frag

mentet synes ett lejon som angriper ett på rygg liggande djur, eu hjort 

eller åsna, vars klövar och öron tydligt framträda. P å lejonets länd ur-

skiljes ett par fötter av svårbestämbar art, möjligen en apas. P å de båda 

mindre fragmenten finnas öron och klövar men något sammanhang 

med det s törre fragmentet s tår ej att vinna. Full t tydligt ä r huvudet av 

5 II. R. H a h n 1 o s o r, Villard de Honnecourt. Kritiscbo Gesamtausgabe, 
Wien 1935. 
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Fig. 4. 
Teckiiingsfragmmt från mässhaken, fig. i. Linjerna något förstärkta. Skala'/i-
Abb. 4. Zeichnmigsteilstuck von dem Messgewand Abb. 1, Die Linien etwas vers lä rk t . 

Gr. ' / , . 

Agnus Dei, men det är med knapp nöd man därbredvid urskiljer en 
del av en hjortkrona. Teckningen är flott och levande, men dess otyd
lighet och fragmentariska tillstånd försvårar ju i hög grad en stilis
tisk bestämning och datering. Rådfrågade medeltidsspecialister äro 
tveksamma om attributionen hög- eller sengotik, och direkta motsva
righeter tyckas vara svåra att finna. En datering till 1400-talet torde 
emellertid vara den mest sannolika: i detta sammanhang har av do
centen C. Nordenfalk påpekats överensstämmelser i kompositions
hänseende med drolerier och klotterteckningar i senmedeltida hand
skrifter. 

Beträffande de ytterst skadade skriftfragmenten anföres härmed 
holländska lektorn vid Stockholms högskola, Dr Phil. Martha Muus-
ses, som icke blott gjort sig mödan att lösa deu rätt mödosamma 
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Fig. 5. 
Teckningsfragment frän mässhaken, fig. 1. Skala Vi-

Abb. 5. ZeichnungsteilstUck des Messgewandes Abb. 1. Gr. '/,. 

pusseluppgiften utan även lyckats filologiskt-litteraturhistoriskt be
stämma skriften ifråga:6 

»Fragmenten bestå av över 60 versrader på medelnederländska, 
vilka av handstilen, stavningen och vissa ordformer att döma äro 
skrivna omkring 1500. De ha tillhört en sen avskrift av det IHM kil 
kända medeltidseposet Keinout van Montalbaen, som i fullständigt 
skick måste ha omfattat minst 15 000 versrader, av vilka ej fullt 3 000 
i olika manuskriptfragment bevarats till vår tid. De nu funna raderna 

0 M a r t h a A. M u u s s e s , Een in Zweden ontdekt fragment van 
Reinout van Montalbaen. (Bundel opstellen van oud-leerlingon aangeb. 
aan Prof. Dr. C. G. N. De Vooys ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-
jarig hoogleraarschap aan de rijksuniversiteit te Utrecht 16 okt. 1940.) 
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äro till största delen hittills okända: 18 av dem svara till samma antal 
rader i ett fragment, som upptäcktes i en pärm till en nederländsk in
kunabel från 1471, vilket fragment dock troligen fallit offer för den 
stora branden i Louvain i augusti 1914.» 

Beträffande dateringen och ursprungsbestämningen av Stödebro
derierna ger sig helt naturligt ungefär samma resultat som ifråga 
om den förut kända kåpan. Aktualiteten för de genom denna place
ring kasserade broderimönstren kan fördela sig på de tre sista decen
nierna av 1400-talet och ett stycke in på 1500-talet. Den på franska 
avfattade skrivelsen i museikåpan, gällande affärstransaktioner, är 
säkerligen, såsom på annat håll framhållits, skriven mellan 1500 
och 1516 och omnämnandet av städerna Lille och Antwerpen liksom 
den på ett annat papper påträffade påskriften »Jan van Borren» 
tyder på att verkstaden legat på nederländskt område. Dialekten i det 
nu påträffade cposfraginentct styrker ju detta antagande men det ger 
icke något bidrag till ott närmare preciserande av ursprungsorten. 
Genom alla dessa pappor ha vi emellertid fått cn givande inblick i 
dessa broderiverkstäders arbetssätt. De olikartade arbetsmönstren 
tyda på en oväntat mångsidig repertoar, ty det finnes knappast någon 
anledning till alt antaga annat än att de varit i bruk i den ateljé där 
do slutligen blivit insydda som styvnad till nyare arbeten. De yrkes
mässiga pärlstickarna voro säkerligen icke så specialiserade som 
nian vanligen tror och som klostren av naturliga skäl var. 

Men vår mässhake har mer att berätta. Ungefär hundra år senare 
hado man i den lilla norrländska landskyrkan icke längre använd
ning för en korkåpa — delta plagg hade efter reformationen blivit 
ett biskopligt värdighetstecken — varför man gjorde om den till en 
mässhake. Även denna tilldrageiso finnes dokumenterad i skrudens 
innandömen genom ett brev. som av stil och stavning att döma måste 
ha skrivits framemot år 1600. Fil. dr Solve Gardell har haft vänlig
heten dechiffrera dokumentet och han lämnar därom följande redo
görelse: 

i 

Brevulfärdaren är uppenbarligen präst och mottagaren antagligen 
den dåvarande biskopen i stiftet, om man får döma av uttrycket 
»käre fader», vilket förekommer som tilltal två gånger i brevet. Be
träffande innehållet talas om »den förfärliga hem-(sökelse)» som 

7 B r a n t i n g - L i n d b i o m, o. a. a. sid. 53. 
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drabbat mottagaren samt omtalas att till trakten kommit utskickade 

från regeringen, om vilkas ärende man ingenting fått veta. Med an

ledning härav befarade man att stora förändringar skulle inträffa, 

vilka icke skulle vara alla till lags. — Av ortografiska och paleo-

grafiska skäl torde man kunna datera brevet till tiden mellan 1500-

talels slut och 1600-talets början. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

A G N E S G E I J E R : Mittelalicrlichs Eposfragment mit Zeichnungen 

in einem Messgewand. 

Be] der Restaurierung eines Messgcwandes aus einer kleinen Landkircho 
in Norrland wurden verschiedene Papicre gefunden. die als Vcrstcifung fiir 
die spätmittelalterlichen Figurstickereien gedient haben. Ein Teil waren 
Schriftrestc, die literaturhistorisches Interesse beanspruebon: sio bilden näm
lich Teile des bekannten mitlelalterlichcn Epos von Reinout van Montalbaen, 
von dera nur ein Bruchteil bis in unsere Zeit erhalten ist. Die jetzt aufge-
lundenen Strophen vervollständigen die frUher bekannten und sind von Dr. 
l'bil. Martha Muusses in der Festschrift fiir Prof. de Vooys veröffentlicht 
(16/10. 1940). Ferner wurden sieben mit der Nadel gestochene Arbeitsmuster 
ftir Stickereien gefunden, Abb. 2 und 3, die nicht mehr anwendbar gewesen 
sein diirftem, Stellt man sie mit den Funden in einem anderen Ge wand (siehe 
diese Zeitschrift 1928 und Branting und Lindblom a. a.) zusammen, die 
iinzweifolhnft in derselben Werkstatt ausgefiihrt sind, wabrscheiulicb sogar 
von derselben Hand, so gowinnt man durch diese Muster einen Einblick in 
eino während dor Jahrzchnto um 1500 auf nioderländischem Sprachgebiet 
lätige Stickereiwcrkstatt — das Alter des frtiher veröffcntlicbten Chor-
gcwandes lässt sich durch einen Brief bestimmen, der in dor Zoit von 1500— 
1516 geschrieben sein muss. Dio Muster, die auf eino raunnigfalligc Produk
tion hindeuten, diirften im allgomeincn vor 1500 modern gewesen sein. Dio 
Zeichnungen auf Abb. 4 und 5 habon dagegen keinen direkten Zusammenhang 
mit der Arbeit der Werkstatl gehabt: wahrscheinlich sind sie ans irgend 
einem Skizzenbuch aus dem 15. Jahrlmndert ausgorissen. Auf dem grösseren 
Sliick känn man einen Löwen erkennen, der oin Tier, vielleicht einen 
Hirscb, zu Boden goworfen bat; auf den Lcnden des Löwon sieht nian die 
Kasse eines anderen Tieres, möglicherweise eines Affcn. Dagogen gehören 
die beiden Motive auf dem kleineren Fragmen! kanin zusannnon. Schliess
lich wurden in dem Messgewand Teile eines um das Jahr 1600 geschriebenen 
schwedischen Briefes gefunden, der sicherlich bei der Gelegenheit verfassl 
sein diirfte, als das damalige Chorgcwand in ein Messgewand verändert 
wurde. 


