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YTTERLIGARE ETT MEDELTIDA GRAVTÄCKE 

Av Anne Marie Franzén 

Vid konservering och därmed följande undersökningar av tex
tilier kan fortfarande nya rön göras även beträffande föremål, 
som sedan länge varit kända av forskningen. Genom sådana upp
täckter kan elt föremåls ursprungliga funktion visa sig ha varit 
en helt annan än den nuvarande. Därigenom kan värt lands be
stånd av mera sällsynta textila föremål bli berikat. 

Så har skett beträffande ett lextilföremål, som ingår i den ut
omordentligt rika och praktfulla kyrkliga textilsamling, som nu
mera utställs på Örebro museum. Samtliga dessa textilier har kon
serverats på Biksantikvarieämbetets textilkonservering. Bland 
dessa fanns ett antependium, fig. 1, som kommit till museet 
från ödeby kyrka i Närke. Delta var sammansatt av skilda ele
ment, en nedfallande kappa, som bildar vad man kallar elt brun, 
samt ett antependium. Det senare bestod av sammansydda vader 
av två sorters 1600-talsbrokad, omväxlande röd och grön. Brunei 
var förfärdigat av röd, granaläpplemönstrad sammet med dekor 
av en latinsk text, bildad av minuskler utförda i guld- och silver
broderi av tydlig senmedeltida prägel. I nederkanten var fästad 
en guldspets av tidig 1600-talskaraktär. 

Antependiet var dessutom prytt med fyra par vapensköldar 
utförda i samma sorts broderi och på samma röda sammet som 
texten. Varje par, sammankopplade med inskriftsband, var ut-
klippta som fyrkanter med ca 16 cm sida och monterade på ante
pendiets mill. 

Det utsökta medeltida broderiet har redan tidigare varit före
mål för uppmärksamhet. Agnes Branting och Andreas Lindblom 
har således avbildat det och ägnat en längre utredning åt texten 
i verket Medeltida vävnader och broderier i Sverige.1 De anser 

1 A. Branting — .1. Lindblom, Medellida vävnader och broderier i Sverige 
1, Sthlm 1928, s. 108—110. 
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broderiet vara utfört i Stockholm av en speciell och skicklig 
verkstad, som de kallar Stockholmsskolan, vilken hypotetiskt till-
skrlves Albertus Pictor, dokumentariskt belagd som pärlstickare 
och målare. Agnes Geijer har senare i samband med en utställning 
på Statens Historiska Museum i Stockholm definitivt betecknat 
"Stockholmsskolan" som Albertus' verkstad.2 

Sammansättningen av 1600-talstygerna med den under medel
tiden broderade textbården är sekundär och samtliga författare 
har också ifrågasatt, om den senare icke har tjänat andra ända
mål. Texten, som utgör en bön ägnad Katarina, den heliga Bir
gittas dotter, är stympad och bör, om den skall återge hela bönen, 
vara betydligt längre. Branting — Lindblom föreslår som ur
sprunglig funktion utom brun även baldakin eller päll, Agnes 
Geijer bonad.3 

I samband med konserveringen aktualiserades åter frågan om 
brunets ursprungliga funktion. De glittrande, väl bibehållna bok
stäverna stod helt främmande mot de nu förbleknade och utslitna 
1600-talsstofferna. Brunei lossades således, och vid den följande 
undersökningen visade sig den löpande texten beslå av fyra itu-
skurna remsor, två stycken kortare med en längd av 77 cm och 
två längre, 124 cm. 

Denna omständighet ingav tanken, att dessa remsor bildat 
delar av en sorts himmel av närmast styv form, en baldakin, med 
tak av exempelvis samma röda sammet medan remsorna skulle 
i form av nedhängande kappor bildat lång- och kortsidorna. 

Mot detta alternativ fanns dock flera invändningar, bl. a. att 
man icke avpassat texten bättre efter baldakinens storlek — den 
är avhuggen mitt i ell ord. Ännu större svårigheter beredde dock 
de fyra vapenparen. Hur skulle de kunna placeras i detta sam
manhang? Som förut påpekats är deras broderi och underlag 
lika med textremsans och samtliga delar hör alltså tydligt sam
man. På fig. 2 synes en sådan sammctskvadrat med två vapen. 
Ett small, mönslervävt band i rött, vitt och svart är monterat i 
vinkel i ena hörnet. Detta band återkommer på samtliga vapen-

2 A. Geijer, Albertus Pictor, Målare och pärlstickare. Orientering och kata
log, Sthlm 1949. 

5 Branting — Lindblom, a. a. s. 109, Geijer, a. a. s. 34—35. 
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Pig, 1. Antependium från ödeby kyrka, Närke. Bilden 
visar blott en del av antependiet. Foto ATA. —• Altar 

frontal from ödeby church. Detail. 
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Fig. 2. Ett av de fyra vapenparen under konserveringen. 
Längs vänstra och nedre sidorna sgnes ett smalt, rutmönstrat 
band. Vapnen åsyftar Ivar Axelsson Tott och Margareta 
Karltdotter Bonde, Foto M. Gustafsson, ATA. — One of the 
four pairs of coats-of-arms during the restoration. The arms 
are those of Ivar Axelsson Tott and Margareta Karlsdotter 

Bonde. 

broderier i likartad form — en förbryllande om-ständighet. Någon 
mening måsle man ha haft med dilsättningen av dessa band. 

Lösningen himmel — baldakin föreföll således inte tillfreds
ställande. Brukel av sådana under svensk medeltid är dessutom 
hittills inte utrett och tillfredsställande belagt. Därför gjorde för
fattaren ett nytt försök att ordna delarna till en funktionell helhet, 
varvid även vapnen skulle ingå i sammansättningen. 

På antependiet hade den broderade bården bildal en samman
hängande textrad. Men så som textremsorna förelåg, efter att 
de frilagts, kunde det vara lika naturligt, att de bildade en ram. 
Resultatet av omprövningen blev ett långsmalt, rektangulärt kläde, 
där texten formade kantbärd längs två och en halv sida — resten 
fattades — och de fyrkantiga vapenbroderierna bildade hörn. 
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Fig. 3. Under rekonstruktionen. Vapenfyrkant passad samman med bok
staven S i textremsans början. Vapnen syftar på Sten Sture d. a. och Ingeborg 
Akesdotter Tott. Foto M. Gustafsson, ATA. — During the reconstruction. 
The square containing the coats-of-arms matched with tbc letter S at the 
beginning of the text. The arms are those of Sten Sture the Eider and Inge

borg Akesdotter Tott. 

Texten vände sig inåt medan vapnen dels riktade sig inåt, dels 
nedåt, som fig. 4 visar. 

Vid sammansättningen fick man hjälp av följande: sammetens 
rapportmönster och delvis bevarade gröna slädkanter kunde 
passas samman i de skilda bårderna och fyrkanterna. Den bro
derade texten gar även delvis in på vapenfyrkanterna, se fig. 3. 
Nedre delen av bokslaven S löper här in under den högra va
penskölden och bildar därefter en extra slinga. Även på baksi
dans lärftbolten märkes detta faktum, då bokstäverna är ned-
sydda med respektive blå och gul tråd. Även det mönstrade 
smala bandet, som var fäslat på vapenfyrkanterna, fick nu sin 
förklaring. Det har ursprungligen monterats för alt dölja skarvar 
i sammeten och har från början även löpt på textbårdernas in
sida enligt vad rester av rött ncdsyningssilke utvisar, fig. 5 och 6. 
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Detta långa smala kläde med sin kantande bård av minuskler 
liknade mest av allt en medeltida gravsten och dess ursprungliga 
funktion kunde knappast ifrågasättas längre — det var ett grav
täcke. Från början måste det ha förfärdigats för att pryda en 
gravsten i likhet med det kända täcke, som en gång smyckat 
Holmger Knutssons grav i Skoklosters kyrka. Måtten är förbluf
fande lika. Det förra mäter i höjd ca 245 cm och bredd ca 117 cm 
mot Holmgers 241—250 respektive 110—117 cm. Även på Holm
ger Knutssons gravtäcke, fig. 7, löper en text runt omkring. På 
mitten är framställd en idealiserad bild av Holmger. På vårt 
gravtäcke felas tyvärr mittpartiet, men troligt är, att botten 
utgjorts av samma röda sammet som kanten och att på denna 
har framställts en bild av den person, som vilat i den grav, för 
vilket täcket beställts. 

Denna person har med största sannolikhet varit Katarina Ulfs-
dotter, som man i Sverige under senmedeltiden strävade att få 
helgonförklarad i likhet med hennes moder Birgitta. Henne är 
den text tillägnad som löper längs med sidorna på täcket: 

Salue mäter inclita 
suecie patrona 
katerina predita 
virtutum corona 
seruis tuis flagita 
gra(cianum dona 
et celorum hadita 
fac videre bona). 

På samma sätt som skriften på Holmgers täcke åsyftar honom 
är denna delvis utformad som en hyllning åt Katarina, som kallas 
Sveriges skyddshelgon och säges vara smyckad med dygdernas 
krona. Resten utmynnar i en bön: utverka åt dina tjänare nådens 
gåvor och låt dem få skåda himlarnas uppnådda härligheter. 

Numera är således texten avbruten mitt i ordet gracianum 
(felskrivning för graciarum). Bäknar man de återstående bok
stäverna och beräknar det utrymme de skulle ta i förhållande 
till de övriga, så visar det sig alt hela bönen exakt fått rum inom 
gravtäckets bård. 
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Fig. 5. Nedre vänstra hörnet av gravtäcket efter genomförd rekonstruktion. 
Vapnen tillhör Gustnu Karlsson Giiutsebuuud och Ingeborg Filipsdotter Tott. 
Fota N. Lagergren, AFA. — The lower left-band corner of the tomb couer 
after reconstrudion. The arms are those of Gilstau Karlsson Gumsehuuud 

and Ingeborg Filipsdotter Tott. 
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Fig. 6. Nedre högra hörnet av gravtäcket med vapen til lhörande Laurens 
Axelsson Tott och Katarina Eriksdotter Ntpertx. F'oto N. Lagergren, ATA — 
The lower right-hand corner of the tomb cover with arms belonging to 

Laurens Axelsson Tott und Kulmina Eriksdotter Nlpertz. 

199 



A N N E M A R I E F R A N Z É N 

Texten är hämtad ur en bönbok nedskriven i Vadstena kloster 
sannolikt på 1470-talet.4 

Egendomligt nog har vi ett vittnesbörd om att ett Katarina 
lillägnat gravtäcke har existerat. I generalkonfessorn Nicolaus 
Ragvaldis berättelse om de festligheter varmed Katarinas trans
lation firades i Vadstena klosterkyrka 1489 ingår även en de
taljerad beskrivning av hur kyrkan pryddes inuti vid detta till
fälle. Några dagar före högtiden utrymdes kyrkan, så att den 
blev rum och fager, ett nytt altare murades i helga kors choor, 
huilket Biscop Mimik vigde om Sancti Olai dagh; vid Sanctae 
Kathrinae graf bggdes annorledes aen förra var, och öfverhölgdes 
grafsteenen med eth dyrt taekin, uppa huilko besaenkt var Sanctae 
Catharinae belaete myckit prydeliga g io r t ; . . .5 

1 Vadslena klosterkyrka fanns således i slutet av 1400-talet ett 
gravtäcke, som ansågs dyrbart och på vilket Katarinas bild var 
broderad. Huruvida detta är identiskt med det ovan beskrivna, 
nyupptäckta täcket är troligt men går knappast att bevisa. Det 
kan eventuellt ha funnits flera täcken i Vadstena, som var av
sedda att kläda Katarinas grav. Det var på kontinenten vanligt, 
att det fanns flera dyrbara kläden i samma kyrka till prydnad 
för helgons och förnäma personers gravar.6 Även i Sverige har 
vi elt exempel på detta bruk, när det omtalas från år 1318, all 
hertiginnan Ingeborg skänkte till Uppsala domkyrka efter her
tigarna Eriks och Valdemars död bland andra dyrbarheter även 
duo panni de papauere ad ponendum super sepulcrum in 
sollempnitatibus et sex baldachini pro feriis.'7 I samband med 
Katarinas grav namnes dock icke mer än ett täcke, varken i 
diariet eller i inventarieförteckningarna för klosterkyrkan. Det 
finns därför alla skäl anta, att detta i translationsberättelsen om
talade gravläcket är identiskt med det som nu rekonstruerats 
fram ur ödeby kyrkas antependium, och att med den utgångs
punkten låta undersökningen gå vidare. 

4 Svenska böner frän medeltiden. Samlingar ulg. av Sv. Fornskr. Sällsk. 
Hf 135, S. XVI. 

5 Scriptores rerum svecicarum III, s. 269. 
• Fr. Bock, Die liturgischen Gewändcr III, Bonn 1871, s. 170. 
' DS V, s. 345. 
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Fig. 7. Holmger Knutssons gravtäcke. Foto ATA, 
— Holmger Knutsson's tomb cover. 
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Delta gravtäcke har från början givetvis icke varit avsett för 
ödeby kyrka utan måste ursprungligen ha tillhört Vadstena 
klosterkyrka, där Katarinas grav fanns. Då broderiet på grund 
av tekniska och stilhistoriska drag med största bestämdhet kan 
sägas ha utförts icke av nunnorna i Vadstena utan av en annan 
verkstad, måste det ha blivit skänkt till kyrkan av utomstående 
personer. Av vilka? Ja, troligtvis kan de fyra vapenparen med 
inskriftsbanden här ge besked. De åsyftar som tidigare klarlagts 
följande personer i ordning efler den löpande texten: 

Sten Sture d. ä. f 1503 och hans maka Ingeborg Åkesdotter Tott 
t 1507. 

Laurens Axelsson Tott f 1483 och hans andra hustru Katarina 
Eriksdotter Niperlz f ? 
Gustav Karlsson Gumsehuvud f 1486 och hans andra hustru 
Ingeborg Filipsdolter Tott f 1494? 
Ivar Axelsson Tott f 1487 och hans tredje hustru Magdalena 
Karlsdotter Bonde f 1495. 

Dessa personer representerar under 1400-talets senare hälft 
några av de mäktigaste och mest inflytelserika släkterna i vårt 
lands historia, och de är alla nära befryndade med varandra. 
Sten Sture d. ä., Sveriges riksföreståndare, var styvson till Guslav 
Karlsson, som tillhörde Sveriges Rikes Råd och var lagman i 
Uppland. Sten Stures gemål, Ingeborg, var kusin till Gustav 
Karlssons hustru i andra giftet. De var döttrar till Åke och Filip 
Tott, vilka var bröder till Ivar och Laurens Tott, samtliga till
hörande den mäktiga brödrakrels, som brukar kallas Axelssö
nerna och som spelade en sådan roll i kampen mellan svenska 
och danska intressen om herraväldet i Sverige. Den mest bety
dande av dem var Ivar Axelsson Tott, vars makt stundom hade en 
för riksföreståndaren hotande omfattning. Hans hustru i tredje 
giftet var en dotter till Karl Knutsson och därigenom kusin till 
Sten Sture. 

Dessa personer, vars vapen bildar betydande och lätt iakttag
bara delar av den inramande dekorativa bården på täcket, har 
troligtvis skänkt detta dyrbara texlilföremål till Vadstena kloster. 
De har beställt det av en pärlstickare, vars skicklighet var känd. 
Denne pärlstickare har redan identifierats av föregående forskare 
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som Albertus Pictor. Detta är säkerligen riktigt. Trots att det här 
icke rör sig om figurframställningar utan endast om ornamentala 
detaljer av en given sort, nämligen bokstäver, så är dessa ut
förda med en skicklighet och pregnans, som pekar mot målaren 
Albertus, som även var bokillustratör.8 Dessutom finns där många 
tekniska detaljer, som även går att iaktta i andra verk av Alber
tus. Isynnerhet gäller detta vapcnbroderierna. De där förekom
mande inskriftsbanden med sin svarta text har således en mot
svarighet i språkbandet nedtill på Jakob Ulfssons mässhake i 
Uppsala domkyrka. Även utförandet av sköldarna med deras 
grova kantsnodd, tvinnad av svart silke och guldtråd, går igen, 
så bl. a. i en mässhake från Ängsö kyrka och på en clipeus till
hörande en korkåpa från Mariakyrkan i Sigtuna. Det rutmönsl-
rade dekorationsbandet finns på en kåpa från Vallentuna kyrka 
och även på den ovan omtalade ryggskölden. 

Om gravtäcket således i enlighet med tidigare forskare kan 
erkännas som ett verk utgånget från Albertus' ateljé, så är där
emot tiden för tillverkningen mera osäker. Branting — Lindblom 
daterar broderiet till 1483 av följande orsaker. Detta år inköpte 
Sten Sture Kägleholms slott, som ligger intill ödeby kyrka, och 
ingick tillfällig förlikning med Ivar Axelsson — motsättningar 
hade tidigare funnits. Agnes Geijer ansluter sig till denna datering. 

I och med alt det nu kan göras troligt, alt detta broderi icke 
ursprungligen har tillhört ödeby, så faller den huvudsakliga 
motiveringen för detta påstående och man kan söka sig en annan 
utgångspunkt. Täcket är gjort för Vadslena klosterkyrka, men 
under vilken tid? Man kan länka sig alt det skänkts i samband 
med festligheterna vid translationen 1489. Emellertid står om
nämnt i skildringarna endast att Katarinas grav höljdes med elt 
dyrbart täcke, icke att detta skänktes då (snarare får man ett 
intryck vid genomläsning alt det fanns förut). Skulle det ha 
skänkts av riksföreståndaren vid detla tillfälle, borde delta ha 
uppgivlts. Herr Sten, som deltog i högtidligheterna, omtalas med 
största vördnad på ett flertal ställen. Bl. a. uppdrogs åt honom 
att bära S. Catharinae huvud i processionen, vilket han näppeli
gen taga ville, sägande han var därtill ovärdig.9 

8 A. Bomdahl, Ett nytt arbete av Albert målare, Fornv. 1922. 
9 Scriptores rerum svecicarum III, s. 273. 
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Ser man på vapnen och deras inbördes placering på täcket 
så verkar riksföreståndarens förnämast — därifrån utgår texten. 
Mill emot, på andra sidan av kortändan sitter Ivar Axelssons och 
hans hustrus. Han var den dominerande av Axelssönerna: hon 
var dotter till Kari Knutsson. Det förhärskande vapnet är det 
Tottska och deras vapensköld ingår antingen på den manliga 
eller kvinnliga sidan i varje vapenpar. Medlemmarna av denna 
släkt måste ha medverkat till täckels tillkomst. Gravtäcket bör 
ha beställts under den tid, då samarbetet mellan Axelssönerna 
och Sten Sture var gott, nämligen 1470-talet. Med deras hjälp 
blev Sten Sture år 1470 riksföreståndare och efter segern vid 
Bninkeberg återfick Axelssönerna genom förhandlingar en del 
av sina beslagtagna gods i Danmark. Ett första tecken till bryt
ning kom dock redan 1480, då Sten Sture tvang Ivar Axelssons 
maka och svägerska att till honom försälja gods, som tillhört 
hans morfar. Förhållandet blev allt sämre och kom slutligen till 
öppen konflikt 1487.10 

Del verkar alltså troligast, att det var under 1470-talet, som 
tanken på en gemensam gåva till Katarinas grav kan ha omfattats 
av samtliga personer representerade på täcket. Incitamentet har 
säkerligen varit Katarinas kanonisationsprocess, som pågick un
der åren 1475—77. Vid denna synes de flesta av ovan nämnda 
personer ha deltagit. Upprepade vittnesförhör anställdes i Vad
stena fr. o. m. augusti 1475 rörande underverk, som skett genom 
åkallan av Katarina. Vid ett sådant förhör den 7—10 oktober 
1476 märktes bland vittnena Margareta Karlsdotter Bonde. Till 
herremötet i Strängnäs 1477 hade församlats rikets förnämsta 
män, och då hördes som vittnen bl. a. Gustav Karlsson Gumse-
huvud, Sten Sture och Ivar Axelsson Tott.11 

Alt smycka Katarinas grav med elt praktfullt täcke var ett 
led i strävandena efter hennes helgonförklaring och underströk 
hennes helighet. Enligt Bock betraktades prydandet av ett helgons 
grav med ett kostbart hölje "als Vorbedeutung der Canonisalion".12 

10 K. G. Lundholm, Sten Sture d. ä. och stormännen, Lund 1956. 
11 Processus seu ncgocium canonizacionis B. Katerine de Vadslenio, ed. 

Collijn, Upps. 1942—46. 
12 Bock, a. a. s. 169. 
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Mmil 

Fig. 8. Gravhäll över väpnaren Mauritz Nilsson Sture, 
f 1493. Västerås domkgrka. Foto ATA. — Slab 
covering the grave of Mauritz Nilsson Sture, who 

died in 1493, in Västerås Cathédral. 

Vad angår Alberts verksamhet, så har Agnes Geijer i sin förut 
nämnda översikt understrukit, att där förefinns en lucka mellan 
åren 1465 (Mariefredsmässhaken, daterad genom vapen) och 1482 
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(Jakob Ulfssons mässhake), under vilken Albert tycks låta sitt 
textila arbete ligga nere. Hon framkastar, alt han under mellan
tiden ägnat sig åt annat, t. ex. resor. Emellertid finns han i 
Stockholm under denna tid; han gifter sig 1473 med Johan 
Målares änka och arvsskifte förrättas mellan honom och hans 
styvbarn, i slutet av 1470-talet är han inkallad som vittne.13 Ka
tarinas gravtäcke tillhör säkerligen hans 70-tals produktion, dit 
eventuellt även flera av hans odalerade verk kan föras. Troligen 
har gravläcket tillverkats under 1470-lalels sisla hälft. 

Holmger Knutssons gravtäcke — i vars tillkomst Albert också 
varit medverkande — kan således inle längre betraktas som "ett 
unicum inom svensk medeltidskonst".14 Det har tillkommit ännu 
elt, Katarina Ulfsdotters.15 Båda täckena har med stor sannolik
het utgått frän samma ateljé, och båda har förmodligen haft 
som förebild en gravhäll, med inramande text och den dödes 
bild på mitten, fig. 8. 

Tidigare gravtäcken, som icke finns bevarade utan endast 
omnämnda arkivaliskt, tycks av beskrivningarna att döma 
bestått av ett dyrbart tyg. Någon särskild utsmyckning med bro
deri omtalas icke. Så var förhållandet med de ovan nämnda, som 
skänktes av hertiginnan Ingeborg. År 1334 erhöll Andreas Sunes
sons grav i Lunds domkyrka elt liknande hölje: Item ad tumbam 
beati andree ibidem vnum baldekin.16 

En motsvarighet till dessa pallia ad tumbas torde ifråga om 
material, ja, även utformning, det bevarade relikvietäcke utgöra, 
som för närvarande förvaras i S:t Eriks skrin, men som en gång 
förmodligen legat över det ursprungliga helgonskrinet. Det ut-

13 Stockhloms stads jordebok 1420—1474, s. 383. Stockholms stads tanke
bok, 1474—1483, s. 219. 

14 Branting — Lindblom, a. a., s. 116. 
15 Det i Vadstena klosterkyrka även förekommande texlilföremål av vio

lett atlas med en broderad dekor föreställande Kristus på korset omgiven av 
Maria och Johannes, har s tundom betecknats som gravtäcke. Häremot svär 
dock formatet 211 X 164 cm och kompositionen. Troligen har det tjänat som 
fasleduk — för detta alternativ talar den violetta färgen och motivet. 
Fastedukar av bysantinskt ursprung med broderade framställningar av den 
döde Kristus finns bevarade från 1400-talet. Elt ex. är avbildat i 50 Master-
pieccs of Textiles, Vic. & Alb. Mus. London 1951, s. 15. För denna lill. hän-
visn. lackar jag fil. kand. J. Eslham. 

>• DS IV, s. 373. 
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Fig, 9. Brokadtäcke från S:t Eriks skrin. Foto ATA. — Brocade cover from 
S. Erik's shrine. 
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göres av en praktfull brokad, mönstrad i silver mot röd botten 
och omgives av en ram av grönt siden, samt mäter ca 96 X 136 
cm. fig. 9. Det omnämnes 1293 som pretiosum baldekinum.17 

En tidigare typ av gravtäcke i form av ett tunt hölje av brokad 
eller liknande dyrbart stoff ersattes sålunda i Sverige under 1400-
talels senare del av ett tyngre täcke rikt utrustat med broderad 
figurframställning. Egendomligt nog tycks efter vad som hit
tills framkommit intet sådant gravläcke bevarats inom Väst
europas lexlilkonst. Däremot finns såsom redan framhållits av 
Branting •— Lindblom inom området för den grekisk-ortodoxa 
kyrkans utbredning exempel på liknande gravtäcken, vilka till
kommit under 1400-talets slut och 1500-talets början.18 De har 
samma långsmala form och samma komposition med en in
skriftsbård omfattande en figurframställning, se fig. 10. Att 
Albert i sin broderikonst tagit intryck från östtyskt och polskt 
konsthantverk är ofta påvisat. Har han möjligen vid något till
fälle, kanske i samband med en resa, sett ett sådant främmande 
täcke och därefter i Sverige omsatt denna idé efter en förebild, 
som låg nära till hands — en gravsten? 

Till sist återstår frågan, hur gravtäcket har kunnat komma till 
ödeby kyrka från Vadstena. Då författaren ännu inte hunnit med 
några arkivforskningar, skall här endast framläggas de fakta, som 
stått att utvinna av redan publicerat material. 

Under Gustav Vasa indrogs till kronan vid upprepade till
fällen en stor mängd av Vadstena klosters dyrbarheter.19 Under 
slutet av 1500-talet, då klostret gick sin upplösning till mötes, 
förskingrades och såldes många föremål, som tillhörde kloster
kyrkans utsmyckning, däribland även textilier.20 Dock tycks fort
farande klostret förfogat över en del värdefulla ting. Ty då 
klostret efter riksdagen i Söderköping formellt upplösts och ett 

17 A. Geijer, Textilierna i Sankt Eriks skrin, s. 290. Erik den helige, Stu
dier ulg. av B. Thordeman, Sthlm 1954. 

18 / . Heinonen, Ortodoksinen kirkkomusco, Osma 1957, fig. 3. O. Träfall, 
Le trésor Byzantin et Boumain du monastére de Poutna, Paris 1925, s. 51—56. 

19 C. Silfverstolpe, Klostret 1 Vadstena. Hist. Bibi. I, s. 57. O. Källström, 
Medeltida kyrksilver från Östergötland, Upps. 1935, s. 48 ff. 

20 Silfverstolpe, Vadstena klosters uppbörds- och utgiftsbok 1539—1570, 
s. 55 ff. Antiqvarisk tidskr. för Sverige 16. 
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Fig. 10. Gravtäcke från år 1551 tillhörande 
grundaren au klostret i Konevitsa. den helige 
Arsenij. Ortodoxa museet, Kuopio, Finland. 
Efter Hdnonen . — Tomb cover of 1551 
belonging to S. Arsenius, the founder of the 

monastery at Konevitsa. 
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inventarium upprättals över dess tillhörigheler år 1595, fanns 
där ett flertal kyrkliga textilier, bl. a. över 30 mässhakar, vilka 
senare pä hertig Karls befallning utdelades till olika kyrkor i 
Vadslena med omnejd. Bland dessa textilier märkes även Sanete 
Carines graftecht scngt med guld.-1 Ännu vid denna tidpunkt 
verkar det således, som om Katarinas gravläcke fanns i behåll. 
Men därefter är det försvunnet och återfinnes icke i kyrkans 
senare inventarier från 1600-talet.22 Förmodligen konfiskerades 
det tillsammans med de silverföremål, som uppräknas i samma 
inventarium. 

Till ödeby kyrka har troligtvis della broderi kommit genom 
någon ägare till Kägleholm. Detta slott innehades som förut om
talats av Sten Sture d. ä. under slutet av medeltiden. 1541 in
köptes det av Gustav Vasa, och genom hans gemål Margareta 
Leijonhufvud gick slollet över till hennes släkt. På 1670-talet 
ärvdes godset av Magnus Gabriel de la Gardie.23 

I inventarierna från ödeby kyrka kan broderierna med säker
het identifieras först år 1681, då bland andra ting iiven uppräknas: 
1 Kappa kring det gambl: altarklädet borderat med munkestyl 
af Sölf samt smala guldfrantzar kring. Möjligen kan della vara 
identiskt med en altarekappa mädh pärlestickarearbete i 1640 
års inventarium. I varje fall var tydligen allareklädet, d. v. s. 
antependiet, 1681 använt ett antal år, då det betecknas som gam
malt. Detta äldre stoff blir utbytt mot de nuvarande 1600-tals-
brokaderna enligt följande upplysning i 1694 års inventarium: 
/ altarekläde som hennes fnrstl. Durchlt. förbettrat medh Kappa 
derlill af rödt Sammet och medh munche Bookstäfwer Bourde-
rat.2i 

Av ovanstående torde man kunna draga den slutsatsen alt av 
Katarinas gravtäcke kom till ödeby kyrka endast kantbärden, 
vilken i sönderklippt form fick pryda elt antependium. Vad som 
hänt med mittfältets dekor är höljt i dunkel. Men man skulle 
kunna förmoda, när man har seit andra verk av Albert, t. ex. 

21 Vadslena klosters uppbörds- och utgiftsbok, s. 155. 
22 Enl. uppg. av C. M. Kjellberg, S:ta Katarinas gravsten, s. 249. Fornv. 1914. 
23 M. Both, Kägleholm och Magnus Gabriel de la Gardie, Örebro 1867, s. 6. 
24 Uppgifterna ur ödeby kyrkas inventarier hämtade från Sveriges Kyrkors 

exccrptsamling med benäget medgivande. 
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den praktfulla madonnamässhaken i Uppsala domkyrka, alt även 
Katarinas bild blivit utförd på elt ytterst dyrbart sätt; tungt 
broderad med guld och silver samt besatt med äkta pärlor. Som 
sådan måste den ha representerat ett betydligt värde vid hertig 
Karls reduktion och undgick därför sannolikt icke ödet att bli 
sönderdelad och förintad.25 

25 Konserveringen av ovan beskrivna lexlilförcinål har utförts av konserve-
ringsassistenfen Margit Wikland. 

S U M M A R Y 

A. M. Franzén: Another Swedish medieval tomb cover. 
Among a number of ecclesiastical textiles belonging to the museum of 

Örebro, which recently have been restored at the textile department of Biks
antikvarieämbctet (The Central office of lhe National Antiquities, Stockholm), 
there was also an allarfrontal from ödeby church in the Swedish province of 
Närke. This was made up of two different paris, a valance or börder and a 
frontal. The lalter consisted of two kinds of 17th-ccnlury brocade. The 
decorative börder was of red, pallerned velvet ornamented with Latin 
minuscules in gold and silver embroidery of a late medieval style (Fig. 1). In 
lhe middle of the antependium there were applied four pairs of armorial 
shields made with the same kind of embroidery and on lhe same velvet. They 
hade been cut out as squares. 

The exquisitety skilful embroidery has been observed by several scholars 
(notes 1 and 2), who assigned it to the well known w o r k s h o p of Albertus 
Pictor. This late 15th century artist is known not only as a painter of churches 
in tlie provinces surrounding Stockholm but also as a professional embroiderer. 

The horder containing the text and the coats of arms must originally have 
decorated another object — hut which one? During the restoration work the 
wcll-preserved embroidered parts were released from lhe very much worn 
antependium. The running text lurned out to consist of four lengths, two 
shorl (77 cm) and two long. They might have formed the valance of a canopy 
but Ihis theory led lo several complications. The text was cut off in the middle 
of a word and the four pairs of arms could not be placed in this context. 

The writer therefore Iried fresh combinalions lo find a unity, in which the 
coats of arms might be included. The final result was a narrow rectangular 
cover (Fig. 4), in which the text formed a horder along Iwo and a half sides 
— the remainder was missing — and in which the four pairs of arms formed 
the corncrs. Fig. 3 shows how lhe lower part of the letter S at lhe beginning 
of the text runs in under the right hand shield. 
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This cloth must originally have been a tomb cover i.e. it must have been 
made to decorate a lombstone in a church. During the late Middle Ages it 
was common practice to adorn lhe lombs of saints and distinguished persons 
with costly coverings. Swedish medieval records often mention such objects. 
On lhe olher hand only one such covering has been preserved so far as is 
known: the tomb cover of Holmger Knutsson in lhe church of Skokloster 
(Fig. 7), now cxhibited in the National Historical Museum. 

This cover too has a surrounding decorativc text. In this case the text is 
framing an idealized representation of Holmger. Unfortunately the central 
part of the actual tomb cover is missing, but it was probably made of the 
same red velvet as lhe börder forming the back-ground for the effigy of the 
person in question, whosc tomb was adorned by this cover. 

This person must have been Katarina Ulfsdotler, who died about 1381. 
During the late Middle Ages efforts were made in Sweden to get her canonized 
like her mother St Bridget. The text (see page 196) is addressed to St Catherine 
and is taken from a book of prayers, wrillen down at the Vadslena convent 
in the 1470's. 

Probably Ihis cover is idenlical with lhe grave cover mentioned in an 
account of St Catherine's Iranslalion, which took place in 1489 (nole 5). There 
is related how her tombstone was covered wilh a costly cloth, on which her 
picture was emhroidered. 

This tomb cover was presumably presented lo Vadstena convent by the 
persons represented by the four pairs of coats of arms (see Figs. 2, 3, 5, 6). 
They all belonged lo lhe leading and most influenlial families in Sweden 
during the laler part of tlie löt li cenlury, amongst others lhe Sture and Tott 
families. 

The writer finally discusses when lhe cover could have been made and by 
whom. It was certainly Albertus Pictor, who made Ihis one as well as the 
effigy on the cover of Holmger Knutsson. Probably it was made in the låter 
part of the 1470's, when relations between the Begent, Sten Sture the 
Eider, and lhe Tott brolhers still were good. II was during this period that the 
process of St Catherine's canonization was going on and most of the persons 
here represented took pari in it (note 11). 

The writer also points out that similar covers are chiefly to be found in areas 
dominated by the Eastern Orthodox Church (cf. fig. 10). In fact Albertus was 
strongly influenced by the art of East Germany and Poland. 

It is not known how parts of this embroidered tomb cover found their way 
frön) Vadstena Abbey to ödeby. Presumably the cover was confiscated during 
one of the numerous reduclions which afflicled lhe convent in the 16lh 
cenlury, after lhe Beformation. The figure of St Catherine, which might have 
been worked in gold and decorated with genuine pearls like olher works by 
Albertus, was probably cut oul. But tlie remaining embroidery was left to be 
used and probably found ils way to ödeby church via some owner of Kägle
holm near ödeby. In the inventory lists of the church's properly, still 
preserved, lhe embroidery is first mentioned during lhe 1711) cenlury. 
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