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FRANSKA 1200-TALSBRODERIER 

Av Agnes Geijer 

Från folkungatiden äger Sverige ett antal dyrbara textilier, vilkas 
konsthistoriska viirde ökas därför att de kan (exakt) dateras ge
nom anknytning till historiskt kända personer. Bland dessa finnes 
några högklassiga broderier av franskt ursprung. 

Politiskt och kulturellt var folkungatiden en betydande ny
daningsepok, kännetecknad av livliga internationella förbindelser, 
inte minst med Frankrike. Flera svenskar studerade vid universi
tetet i Paris, samtidigt som i Uppsala kort efter 1200-talets mitt 
grunden lades till en katedral, vilken från början sannolikt var 
planerad med Notre Dame i Paris som nära förebild.1 Detta stor
slagna byggnadsprojekt innebar, att ärkebiskopssätet skulle flyt
tas från Gamla Uppsala till ös t ra Aros, det nuvarande Uppsala. 

Primus motor i detta företag var ärkebiskop Folke Johansson 
Ängel.2 Ärkedjäkne vid företrädarens död 1267 kom han som den 
av domkapitlet utsedde ärkebiskopen att spela en mycket bety
dande roll, i trots av att det dröjde dryga 7 år, innan han blev 
invigd. Orsakerna till dröjsmålet var dels motsättningen till den 
danska ärkebiskopsstolen i Lund, dels stridigheter mellan kung 
Valdemar och hans broder Magnus, senare kung Magnus Ladulås, 
som var Folkes vän. Avgörandet kom 1274, då påven Gregorius X 

1 Ulan alt närmare gå in på den aktuella diskussionen omkring domkyrko-
bygget inskränker jag mig till alt anföra följande två publikationer: Gerda 
Boéthius och Axel Romdahl "Uppsala domkyrka 1258—1435" (1935) samt 
"Erik den helige. Historia — Kult — Reliker", redigerad av Bengt Thordeman, 
Uppsala 1954. 

2 I fråga om den historiska orienteringen hänvisas till Yngve Brilioth, 
"Svenska kyrkans historia", bd 2, 1941; Adolf Schuck, "Ängel-ätten" (i Histo
riska studier tillägnade Sven Tunberg 1942) samt till K. B. Weslman, "Erik 
den helige och hans tid" och Nils Ahnlund, "Den nationella och folkliga Eriks
kulten", båda i o. a. a. samlingsverk "Erik den helige". 
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kallade all kristenheten till kyrkomöte i Lyon. I detta betydelse
fulla koncilium deltog även en delegation från Uppsala med kani-
ken Roger i spetsen. Ärkebiskopsutnämningen avgjordes genom en 
bulla dagtecknad den 17 Augusti: Gregorius papa X Fulconi Electe 
Vpsaliense (D. S. 579). I en följande dag utfärdad skrivelse för
ordnas biskop Israel i Västerås att verkställa själva vigningen och 
att överlämna det pallium vilket skulle hemföras av Rogerius 
cnnonicus Ecclesiae Upsallensis (D. S. 580). Med pallium avses 
här utan tvivel det med fyra kors besatta band som ärkebiskop 
Folke bär på sitt sigill, fig. 1. Detta band, som skulle vara av vitt 
ylle, var en ärkebiskops personliga värdighetstecken, vilket för
länades honom av påven. Efter regeln borde den nye ärkebiskopen 
själv avhämta denna viktiga symbol; så gjorde Nils Alleson 20 år 
senare.3 

Redan som electus hade Folke fört förhandlingar med kurian. 
Att erhålla påvestolens samtycke till Erik den heliges helgonför
klaring var en av Folke och hans familj länge närd förhoppning, 
ett önskemål, som måste ha varit nära sammanknutet med kate
dralbygget. 

Av allt att döma har Helig Kung Erik dyrkats i Uppland ganska 
snart efter sin död — Erik Jedvardssons martyrdöd timade san
nolikt 1160. Omkring hundra år senare gav den politiska situa
tionen anledning till att aktualisera Sankt Erikskulten som en 
nationell angelägenhet med Uppsala som centrum. Nu samlades 
också mirakelberättelserna till Legenden om Erik den helige, ned
skriven av Israel Erlandsson, nevö till ärkebiskop Folke. I juni 
1273 torde den definitiva överflyttningen av S. Eriks reliker från 
Gamla Uppsala till den nygrundade katedralen ha skett. Men 
först vid pingst 1275 ägde ärkebiskop Folkes högtidliga invigning 
rinn. Härom förmäler Peringskiöld i sin historik över ärkebisko
parna i Uppsala: "Påven Gregorius överdrog honom ärkebiskops-
kappan then Upsala kaniken Rogerius ifrån Lyon hemförde år 
1274".4 

Det kan knappast råda någon tvekan om att den omtalade "är-

3 Agnes Geijer, "Textila skatter i Uppsala domkyrka" (engelsk uppl. "Tex
tile Trcasures of Uppsala Cathédral") 1964, Kat. nr 4—6, jfr Joseph Braun, 
Die liturgische Gcwandung, 1907, s. 620 f. 

4 Monumenta ullcrakerensia . . . 1719, s. 135. 
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kebiskopskappan" är identisk med den till sitt ursprung otvivel
aktigt franska kåpa, som ännu bevaras i Uppsala domkyrka 
(fig. 1). Denna kåpa är väl känd i litteraturen — och även om
diskuterad — dock utan att den ovan anförda exakta uppgiften 
observerats.5 Först en kort beskrivning av detta märkliga broderi. 

Kåpans halvcirkelformiga yta är fylld med rundlar, till över
vägande delen omramande martyrscener, vilka radiellt-sym-
metriskt arrangerats omkring en centralframställning: Marias 
kröning. Respektive martyrs namn angives med latinska bok
stäver.6 Dessa äro följande, om man läser uppifrån och ned med 
början från vänster: (1) S. Martin delar sin mantel med en tig
gare; (2) Simprianus' halshuggning; (3) S. Nicasius' halshugg
ning; (4) Johannes Döparens halshuggning; (5) S. Barnabas' hals
huggning; (6) S. Mattias' halshuggning; (7) S. Laurentius på 
halstret; (8) S. Clemens dränkes; (9) S. Urbanus' halshuggning; 
(10) S. Petrus' korsfästelse; (11) S. Dionysius' martyrium; (12) 
S. Sidonius' halshuggning; (13) S. Eleutherius' halshuggning; (14) 
Änglar med rökelsekar; (15) Marie kröning; (16) S. Stefans ste-
ning; (17) S. Matteus' halshuggning; (18) S. Andreas' korsfästel
se; (19) S. Jakob d. ä:s halshuggning; (20) S. Simons martyrium; 
(21) S. Johannes martyrens halshuggning; (22) S. Jakobs mar
tyrium; (23) S. Bartholomeus' martyrium; (24) S. Blasius' hals
huggning; (25) S. Thomas' martyrium; (26) S. Paulus' halshugg
ning; (27) S. Leodegarius' martyrium; (28) S. Cosmas' halshugg
ning; (29) S. Göran till häst; (30) S. Judas' halshuggning. — 
Svicklarna fyllas av sexvingade serafer; i de ofullständiga cirk
larna har insatts änglar svängande rökelsekar. 

Framställningen är broderad med guldtråd (i läggsöm) och 
mångfärgat silke (i kluven kedjesöm) mot en fond av cerisrött 
siden. Det tunna sidentyget (enkel kypertvävnad) har förstärkts 

5 C. B. af Ugglas, "Utställning av äldre kyrklig konst i Strängnäs", 1910; 
"Gotlands medeltida träskulptur", 1915; A. G. Christie, "The Uppsala Cope", 
Burlington Magazine 1924, och "English Medieval Embroidery", 1938. Agnes 
Branting & Andreas Lindblom, "Medeltida vävnader och broderier i Sverige". 
II. utländska arbeten, 1929. ("Medieval Embroideries and Textiles in Sweden", 
1932). 

6 Se även Geijer o. a. a. 1964, kat. nr 1. Observera att ordningsföljden är 
annorlunda än hos Branting-Lindblom. 
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Fig, 1. Detalj av ärkebiskop Folke» kåpa med martyrerna Petrus och Diony
sius, Uppsala domkyrkas skrudkanimare. — From the mar tyr cope at Uppsala, 
brought (rom France in 1274. Uppsala Cathédral. 
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med vitt linne, vilket, sedan sidenet delvis nötts bort, på dessa 
ställen nu ligger blottat. 

Såväl stilen som broderitekniken överensstämmer i stort sett 
med de höggotiska broderier vilka sedan länge varit kända som 
engelska, Opus anglicanum. Denna beteckning förekommer ym
nigt bl. a. i de innehållsrika påvliga inventarieförteckningarna från 
1295 och 1361, oomtvistliga bevis för den internationella beröm
melse som den engelska nålkonsten då synes ha åtnjutit. 

De nu anförda omständigheterna gav anledning till att vär 
kåpa, då den först uppmärksammades, blev betecknad som eng
elsk såväl av C. R. af Ugglas som av den engelska forskaren Mrs 
A. G. Christie. I Agnes Brantings och Andreas Lindbloms stora 
arbete om medeltida textilkonst i Sverige (1929) blev emellertid 
denna uppfattning utförligt vederlagd genom en mycket ingå
ende ikonografisk granskning. Denna gav bl. a. vid handen, att 
urvalet av martyrer måste betecknas som kontinentalt. Om några 
av martyrerna kunde Lindblom påvisa, att de varit okända i Eng
land, medan å andra sidan Thomas av Canterbury saknas — 
fakta som klart bevisa, att vår kåpa omöjligen kan ha varit ut
förd i England. 

Men även utan detta bevis talar inånga omständigheter för 
att kåpans ursprung är franskt. Redan de Farcy7 m. fl. hade pekat 
på dokumentariska uppgifter om broderier och brodörer vid 
denna tid. Men framförallt var det stilistiska jämförelser med 
franska bokillustrationer som gav underlag till en datering till 
mitten av 1200-talets andra hälft och därigenom till antagandet 
iill kåpan haft ett direkt samband med ärkebiskop Folke, even
tuellt att den använts vid translationen 1273. 

Bland de textila konstföremål som här skall diskuteras intar 
ärkebiskop Folkes kåpa en central plats. Det må därför vara 
motiverat att till ovan anförda referat av den första utförliga 
redogörelsen (i Medeltida vävnader och broderier) ytterligare foga 
några reflexioner som synes kasta nytt ljus över omständighe
terna under vilka dessa liturgiska textilier kommit till. 

Såvitt jag kunnat finna är Uppsalakåpan med sina 28 mar
tyrscener ett unikum ur ikonografisk synpunkt. Av helbroderade 

7 L. de Farcy, "La brodérie du XI. siécle jurqu 'a nos jours" Ångers 1890. 
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kåpor av lika förnämlig klass — franska och engelska från pe
rioden c. 1250—1350 — består kompositionen huvudsakligen av 
samhöriga scener eller enstaka figurer, vilka ansluter sig lill kyr
kans centrala förkunnelse, exempelvis Kristi barndom, Marias liv, 
apostlarna. I de fall man till sådana bildsviter fogat enstaka 
helgonframställningar synes detta ha skett av speciella skäl. 

Det nu aktuella jämförelsematerialet utgöres närmast av de 
12 engelska kåporna som 1963 visades på Londonutställningen 
"'Opus anglicanum" samt av den, så vitt bekant, enda i hem
landet ännu fullständigt bevarade franska 1200-talskåpan, den 
i Saint-Maximin.8 

Som Andreas Lindblom särskilt påvisade är kompositionen i 
Uppsala-kåpan gjord med stor skicklighet och med sinne för 
helhetsverkan, medan sammanställningen av texter och bilder 
stundom uppvisar inadvertenser som tyder på ovana vid det före
lagda motivet eller på brådska, kanske på båda omständigheter
na. Å andra sidan vittnar placeringen av de båda riddarhelgonen, 
S. Georg och S. Martin — på framskjutna platser vis ä vis var
andra dä kåpan bäres — om en avsiktlig omtanke. 

På grund av dessa observanda vågar jag framkasta hypotesen 
att kåpans bildframställning tillkommit med speciell syftning på 
de just vid 1200-talets slut i Uppsala aktuella aspirationerna: hel
gonförklaring av kungamartyren Erik Jedvardsson — national 
helgonet S. Erik. Accepterar man denna hypotes inser man snart, 
att kompileringen av alla dessa martyrer — delvis föga kända — 
och deras konstnärliga presentation i för helhetskompositionen 
lämpliga bildframställningar varit ett mycket omfattande och 
krävande arbete, som först måste utföras, innan man kunde gripa 
sig an med det ävenledes tidskrävande broderiarbetet. 

Ärkebiskopskåpan skulle alltså ha tillkommit på direkt, n. b. 
ganska detaljerad beställning. Och denna order måste förelegat 
avsevärd tid före 1274. I och för sig ligger det nära till hands 
att antaga, att ärkebiskop Folke pa ell eller annat sätt slått 
bakom anvisningarna. Han hade sannolikt själv sett vad som 
kunde utföras i Frankrike — Brilioth tar för givet att han, lik-

8 "Opus Anglicanum, English Medieval Embroidery", The Victoria and 
Albert Museum 1963, katalog n:ris 30, 32, 34, 35, 37, 40, 53, 54, 55, 71, 
77, 83. 
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som alla bildade svenska klerker på denna tid, i sin ungdom 
hade studerat i Paris. Men ett speciellt motiv gör detta antagande 
än mer troligt. Svicklarnas dubbelvingade serafer för tanken till 
ärkebiskopens familjenamn — Ängel — och till Peringskiölds 
notis att Fulco " i sitt fingergull hade ett änglahuvud med upp
slagna vingar".9 Visserligen är liknande änglafigurer icke så 
ovanliga — de förekommer ju ofta i engelska medeltidsbrode
rier — men anledningen till att de satts in i detta sammanhang 
förefaller ha varit mer än en tillfällighet. 

Hur det än förhållit sig ifråga om sistnämnda detalj, syns 
det svårt att förneka sannolikheten av att den röda martyrkåpan 
varit beställd av den store ärkebiskopen. Kanske hade han hop
pats kunna bära den redan 1273, vid translationen av Eriksreli
kerna? Men den passade ju också bra 1275, vid pingsthelgen — 
martyrernas fest. 

I Branting—Lindbloms verk publiceras även den tyvärr stark! 
mutilerade skruden — efter min uppfattning ursprungligen sna
rare en kåpa som först i sen tid ändrats till mässhake — från 
Skara domkyrka (detalj fig. 2 och 6). Mot den nu blekt röd-
violetta bakgrunden står enstaka figurer — apostlar och änglar 
— arrangerade omkring en Marie kröning. En av dessa magnifikt 
tecknade gestalter, Paulus med svärdet, jämfördes av Branting— 
Lindblom med samma mycket snarlika framställning på en frag
mentarisk kåpa, tillhörande Musée de Tissus i Lyon, fig. 3. Kå
pan (?) i Skara hade Agnes Branting10 redan 1915 satt i förbin
delse med den framstående kyrkomannen Brynolf Algotsson, som 
uppges ha tillbringat 18 år i Frankrike — han skall i Paris även 
ha grundat ett svenskt kollegium. Snart efter återkomsten till 
hemlandet besteg han (1278) biskopsstolen i Skara, varför man 
har allt fog att antaga att Brynolf själv hemfört kåpan från 
Paris — således ett par—tre år efter det ärkebiskopskåpan hit-
förls av kanikcn Roger. Kanske från samma ateljé? 

Uppsala domkyrka äger emellertid två föremål, vilka av de 

0 Jfr B. E. Hildebrand, "Svenska sigiller frän medeltiden", 1862; ser. 2 nr 
78, Pl. 7. 

10 A. Branting, "Tvänne mässhakar i Skara domkyrka" . Sv. Slöjdföreningens 
Tidskrift 1915. 
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Fig. 2. Detalj av kåpa med apos
teln Paulus, franskt arbete. SJcara 
domkyrka. — From a cope at 
Skara Cathédral, brought from 
France before 1278. 

här ofta citerade författarna med all rätt sammanställdes med 
Folkes kåpa: en bokdyna och en manipel. 
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Den förra11 var av cerisrött siden. På båda sidor syntes starkt 
utplånade figurbroderier, vilka tydligen blivit bortnötta genom 
att dynan använts på altaret som underlag för melallbeslagna bok
pärmar. Då emellertid dynan till typen icke syntes mig vara av 
medeltida karatär och formatet på densamma dessutom gav 
direkt anledning gissa att det rörde sig om ett par paruror (=be-
sättningsstycken nedtill på en alba), föreslog jag att dynan i 
samband med konservering skulle upplösas i sina beståndsdelar. 

Det visade sig då, att de båda pannåernas baksidor var ganska 
väl bevarade och kunde besanna vårt antagande (fig. 4—5). Där 
kvarstod nämligen den vita linnetråd varmed det på rätsidan ur
sprungligen dominerande guldet varit nedsytt — arbetet hade 
varit utfört i tekniken neddragen läggsöm (fr. point couché et 
retiré). Såsom framgår av bilderna framträder den ursprungligen 
sparsamt förekommande silkesömmen däremot ännu mindre på 
baksidan än på den utslitna framsidan, en naturlig följd av tek
niken "kluven kedjesöm". 

De båda pannåerna återges här från de blottlagda baksidorna. 
Fastän den kraftiga vita linnetråden förgrovar teckningens lin
jer, inger dessa bilder en känsla av sällsynt kvalitet i figurteck
ningen och av en väl avvägd balans i kompositionerna. Figur-
framställningarna, som är inplacerade i ett smäckert gotiskt bäg-
system, består i den ena pannan av Bebådelsen, Födelsen och Her
darnas tillbedjan, i den andra — den märkligaste — av Konung
arnas tillbedjan och omskärelsen. 

Madonnan framställes i mitten, tronande på ett egenartat, gra
cilt säte, som uppbäres av två smäckra kolonner. Vid Madonnans 
ena sida slår en stake med ett högt ljus. Kristusbarnet, med gyl
lene korsgloria, har ursprungligen avtecknat sig i färger mot 
gudamoderns gyllene mantel; hans frontala ställning ger ell ma
jestätiskt intryck. I sin högra hand bär Madonnan en elegant 
tecknad liljespira och över hennes huvud har en gyllene stjärna 
lyst. Medan den förste konungen, som delvis skyms av den eua 
kolonnen, avtagit sin krona och knäböjande frambär sin gåva, 
avvaktar hans båda följeslagare stående nära varandra: den grupp 
de bildar balanserar fint den motstående mera figurrika scenen. 

De 1957 nyavtäckta broderierna monterades, sedan de undergått 

" Gdjcr o. a. a., nr 2. 
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Fig. 3. Fragment av kåpa i Lyon, Musée des Tissus. F rån avigsidan; jfr fig. 
i—.5. — Fragmentarg cope at Lyons (reverse side). Cf. Figs. 4—5. 
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konservering, i en slags tvåsidig passepartout som gör det möjligt 
all även i fortsättningen studera dem från båda håll. På detta 
sätt visades de på den samma år i Historiska museet ordnade ut
ställningen "Folkungatid, konstverk från svensk höggotik".12 

I utställningskatalogen framhölls som jämförelse två illuminerade 
evangelier från Sainte Chapelle i Paris, daterade ca 1260—1270. 
Bibi. Nat. MS 8892 och 17326. 

Det kan knappast råda tvivel om att de båda pannåema, vilka 
enligt inventarieförteckningarna någon gång på 1600-talet sam
manfogats till en bokdyna, ursprungligen varit placerade som 
besättningar nedtill på en alba. Icke heller kan man betvivla. 
att alban tillhört samma ärkebiskopsskrud som kåpan. 

Jämför man de båda pannorna med kåpan fig. 1, framträder 
flera olikheter. Beträffande stil och komposition talar bilderna för 
sig själva. I fråga om det tekniska är pannornas fondmaterial 
att observera: en fast och solid sidenvävnad, som icke behövde 
förstärkas; i samtida förteckningar kallas siden i denna speciella 
vävnadsart för saniitiim (på svenska nu "tvåvarpskypert"). Det 
var ett idealiskt broderiunderlag som vid denna tid också ofta 
använts för detta ändamål; så t. ex. kåporna från Skara och 
Lyon (se fig. 2 och 3), vilken senare även beträffande broderi-
tekniken mycket nära överensstämmer med parurorna. 

I fråga om framställningens moliv och stil är likheten mellan 
parurorna och Lyonkåpan än mer påfallande. Båda har den 
eleganta gotiska arkaduppdelningen, som icke finnes på något 
annat av de här diskuterade broderierna. Vidare har Mariekrö-
ningsbilden på Lyonkåpan en ovanlig detalj som exakt återkom
mer på den ena paruran: den lätta, av gracila kolonner uppburna 
bänk som Madonnan sitter på; jfr fig. 3 och 5. Denna ovanliga 
arkitektoniska detalj skiljer sig på ett påfallande sätt från den 
massiva tron som vanligen förekommer på tidens kröningsfram
ställningar och som avbildats på övriga kåpor, både de franska 
(Uppsala (fig. 1), Skara och S. Maximin) och de fyra engelska 
där Marie kröning förekommer. 

Trontypen är så pass sällsynt och likheten i övrigt så stor att 
man frestas antaga, att parurorna och Lyonkåpan tillverkals 

'- Katalog utarbetad av Jf. Bydbeck, A. Andersson och A. Geijer", nr 99. 
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Fig. 4—5. Besättningsstycken för alba, Uppsala domkyrkas skrudkammare. 
Guldbroderiet bortslitet; baksidorna visar den linnetråd varmed guldtråden 
varit fästad. — Apparels of an alb (reverse side). The design is marked by 
a while linen thread once "couching" the gold embroidery which is now 
worn off. Upptala Cathédral. 

samtidigt och i samma verkstad. Såsom påvisades redan i Bran
ting—Lindbloms publikation, föreligger betydande överensstäm
melse mellan kåporna i Skara och Lyon. Dessa tre arbeten bör 

205 



A G N E S G E I J E R 

alltså vara jämnåriga och således icke yngre än 1274 då ärke
biskop Fulcos skrud fördes från Lyon till Uppsala. 

Slutligen skall beröras några arbeten vilka säkerligen icke, 
såsom tidigare antagits, är av fransk tillverkning, men vilka ut
gör exempel på påverkan från de hit importerade franska mäster
styckena. 

Som nyss nämnts hörde till Uppsalakåpan, förutom den alba 
vars paruror bevarats, även en manipel.13 Föremålet, som är det 
enda i sitt slag som bevarats i landet från medeltiden, har tyd
ligen redan frän begynnelsen varit en kostbarhet. Hela ytan är 
överbroderad, figurer i mångfärgat silke avtecknar sig mot en 
gyllene bakgrund. Däremot är kompositionen torftig, den ena 
hälften upprepar den andra: en ungdomlig krönt gestalt (fig. 6), 
som av olika författare identifierats som S. Erik, avbildas om
given av tvenne biskopar.14 Denna framställning har gjort det 
naturligt att sammanställa manipeln med kåpan. Antagandet att 
även denna tillverkats i Frankrike har följt automatiskt; dessutom 
verkade hypotesen sannolik genom likheten i guldtrådens behand
ling: läggsöm i fiskbensmönsler. 

En nyligen företagen undersökning har emellertid kommit mig 
att ändra uppfattning. Såväl ur konstnärlig som ur teknisk syn
punkt är manipeln vida underlägsen de båda övriga delarna av 
Folkes skrud. Observera bl. a. de illa utförda ansiktena (jfr fig. 
6 och 7) och den genomgående tafatta teckningen — bl. a. av de 
magra "arkadbågarna" som förefaller vara gjorda av "klöver
blad", uppenbarligen förgrovade växtmotiv från kåpan; jfr fig. 1. 
Den fantasilösa upprepningen av figurer skulle knappast heller 
ha förekommit i en rutinerad fransk ateljé lika litet som den 
grovt utförda silkesömmen, vars oregelbundenhet för övrigt bidra
git till att de båda versionerna av S. Erik nu ter sig en smula 
olika. Efter vad jag förstår utesluter skillnaden i kvalitet varje 
möjlighet för att manipelbroderiet skulle ha kunnat tillkomma 
på samma konstnärliga breddgrad som de övriga här behandlade 
franska arbetena. 

13 Geijer, o. a. a., nr 3. 
14 llranting-Lindblom o. a. a.; Thordeman "Erik den helige i medeltidens 

bildkonst" i o. a. a. 1954. 
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Fig. 6. Detalj av manipel med Fig. 7. Detalj av kåpan fig. 2 med ängel 
Sankt Eriks bild, Suenskf arbete. suängande rökelsekar. — Ängel swinging 
Uppsala domkyrka. — Port ton oj a censer. Detail from the same copc as 
maniple representing St. Erik, Fig. 2. 
Swedish embroidery, before 1275. 
Uppsala Cathédral. 
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Ett direkt indicium för Sverige — måhända t. o. m. för Upp
sala — är likheten mellan manipelns broderade Eriksbilder och 
motsvarande bild på det utmärkt vackra kontrasigill för Uppsala 
domkapitel vars äldsta kända förekomst är på ett dokument från 
1275.15 Det förefaller sannolikt, att manipeln tillverkats här i 
landet efter det att kåpan anlänt och man funnit att en manipel 
saknades till denna. 

I detta sammanhang bör också beröras det egendomliga tex
tila huvudrelikvariet i Abo domkyrka och det altarfrontale med 
Marie Kröning, som ursprungligen tillhört franciskanerklostret i 
Eskilstuna-Fors, under flera år förvarat i Strängnäs. Då det sist
nämnda först upptäcktes i samband med en kyrklig utställning 
i Strängnäs 1910 uppfattades det som franskt, vilken beteckning 
länge fick stå kvar.16 

Den på B. Thordemans initiativ företagna stora undersökning
en av S. Eriks reliker och därmed samhörande problem gav anled
ning till att Åborelikvariet fördes till Uppsala för jämförelse. 
I sin redogörelse för detta stycke gav C. A. Nordman17 övertygan
de skäl för att den på relikvariet broderade figurscenen — en hals
huggning som måste ha varit avsedd att föreställa mordet på 
S. Erik — varit utförd i Uppsala och direkt inspirerad av den 
röda franska martyrkåpan. Tidpunkten för relikvariets iordnings-
ställande — det innehåller sannolikt delar av helgonets skelett — 
är Nordman tveksam om. Men broderiet, utan tvivel avsett som 
relikhölje (ehuru kanske icke i nu existerande form) sätter 
han till 1200-talets slut eller strax före 1303, då ett öppnande av-
skrinet ägde rum. I detta sammanhang framkastade Nordman 
också en efter min uppfattning mycket sannolik förmodan: att 
även Eskilstunaantependiet skulle vara svenskt. I denna attri
bueringsfråga bör också observeras att båda broderierna ha etl 
märkligt fondmaterial, som torde ha varit tämligen sällsynt 1 

15 Thordeman o. a. a. fig. 57, s. 179. 
18 C. R. af Ugglas o. a. a. 1910; återgivet av de Farcy, Supplement II (1900), 

pl. 183. 
17 C. A. Nordman "En relik av Erik den helige i Äbo domkyrka", "Erik 

den helige" o. a. a. 1954, s. 317. 
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Fig, 8. Detalj av kåpa. förvarad i katedralen i Saint-Mnximin. Provence. — 
From a copc preserved in the Cathédral of Saint-Maximin, Provence. Late 
IStb century. 

Europa vid denna tid: kinesisk sidendamast, sannolikt importe
rad till Sverige direkt östifrån.18 

De tre sist omnämnda broderierna äger intresse framför allt 
ur svensk synpunkt. Kanske kan det dock vara någon utländsk 
forskare lill nytta att få dessa i litteraturen hittills som franska 
helecknade arbeten definitivt karaktäriserade som svenska alster, 
bevisligen inspirerade av en känd fransk förebild. 

18 Nordman o. a. a. s. 303 ff; se även Geijer "Oriental textiles in Sweden", 
1962, s. 36 och nr 2. 
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Beträffande broderikonstens utövande i Frankrike har äldre 
forskare påvisat åtskilliga historiska notiser.19 I Frankrike har 
bevarats utsökta broderier från höggotiken: till exempel mitroma 
i kyrkan i Slxt (Haute Savoie) och i museet i Evreux20 eller före
mål av profan karaktär som den charmerande lilla "aumöniére" 
från ca 1340, vilken för ett antal år sedan förvärvades av konst-
industrimuseet i Hamburg.21 

Dessa m. fl. exempel stammar dock alla från 1300-talet, medan 
1200-talets franska broderikonst praktiskt taget syns vara okänd. 
Jämte det ruinerade fragmentet i Lyon — vilket först genom de 
i Sverige bevarade broderierna kunnat närmare bestämmas — är 
kåpan i katedralen i Saint-Maximin ensam om att i sitt hem
land representera detta århundrade. I sin egenskap av vördad 
relik har detta storartade "nålmåleri" trotsat de faror som för
stört mängder av franska kyrkoskatter. I katedralen i den lilla 
staden S. Maximin i Provence har kåpan varit väl skyddad och 
gömd — så väl gömd att den synes icke ha uppmärksammats 
av franska konsthistoriker! Dess, så vitt jag vet, enda publicitet 
har förmedlats av den gamle de Farcy som återgivit den i sitt 
stora planschverk.22 

SUMMARY 

A. Geijer: French 13th Century Embroideries. 
The aim of the present a r t ide is lo give a short survey of the Franch 

13lh century embroideries still in existence. When preparing her manuscript 

1B Francisque-Michel, de Farcy m. fl. 
20 Se utställningen "Notre-Dame de Paris 1163—1963", kat. nr 71 och 36. 
21 Marie Schuette & Sigrid Miiller-Christensen, Das Stickcreiwerk, 1963. 

(Sv. uppl. "Broderikonster" 1964) fig. 216 ooh pl. XI. 
22 En konturteckning av helheten återges av de Farcy, o. a. a. 1890, pl. 2. 

1 Dictionnaire d'archéologie chrétienne, tome X:2 1932, finnes en utförlig redo
görelse för den märkliga kultplatsen Saint-Maximin (dep. Var) men där 
namnes intet om kåpan, vilken förvaras bland relikerna i kryptan. Möjligen 
kan beställningen av kåpan äga samband med uppgiften alt fursten Karl av 
Salerno, älste son till Karl av Anjou, år 1279 lät undersöka kryptan, vilket 
företag ledde till att synnerligen betydelsefulla reliker upptäcktes. — Den 
detalj som här återges har fotograferats på uppdrag av de ovan ofta citerade 
författarna till del stora svenska tcxtilverket. 
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for lhe catalogue of the Uppsala Cathédral textile collection (issued in the 
summer of 1964) the writer in some cases had to cnlarge her investigations 
to includc other related items. 

To the discussion on the famous "Uppsala cope", (Fig. 1), Andreas Lind
blom' : convincing attribution of it lo France, the present writer adds the 
information given by the 17th-century scholar Peringskiöld that the "archi
episcopal cope" was brought from Lyons in 1274 by Canon Roger, of Uppsala, 
and that it was used at lhe consccration of Archbishop Fulco (Folke Johans
son Ängel) on Whit Sunday 1275. 

The writer emphasizes the unique character of lhe pictorial program of the 
cope (28 scenes of mar tyrdom). This kind of representation was probably 
due to special conditions. The cope was very likely ordered specially by 
lhe great archbishop, who for years had conccntralcd on trying lo bring 
about the canonisation of King Erik Jedvardsson (Saint Erik) . 

Among the ilems belonging to the same set are two apparels of an alb 
(Figs. 4—5), which were adapted in the 17lh cenlrury to make an altar 
cushion. Their original character was revealecl during recent measures of 
conservation. The gold of the embroidery has been completely worn off, 
but the linen couching thread on the back still preserves a design of high 
artistic value. These newly dicovered compositions, however. are closely relat
ed lo a fragmentary cope in the Lyons Musée des Tissus, (Fig. 3), which has 
already been compared by Branting & Lindblom to another French embroi
dery preserved in Sweden, the cope of Skara Cathédral (Figs. 2 and 7). The 
latter vestment was no doubt brought lo Sweden by Brynolf Algotsson, Bishop 
of Skara from 1278, who had earlier spent many years in France. The rela-
tionship lo the French embroideries preserved in Sweden thus fixes the date 
of the very mutilated Lyons fragment, which—apart from the magnificent 
"needle painting" af Saint-Maximin (Fig. 8)—seems lo be the only 13th-
century embroidery still preserved in France. Her study of these French 
objets d'art, all revealing skill of the highesl s tandard, has enabled the writer 
lo correct the hitherto acceplcd atribution lo France of an cmbroidered 
maniple representing St. Erik (Fig. 6). Like the unique head reliquary in 
Äbo Cathédral (Finnland) and the altar frontal from Eskilstuna—characteriz-
ed by Nordman some years ago as Swedish works inspired by the famous 
French cope of Archbishop Fulco—the writer feels that this maniple must 
also have been executed in this country, possibly in some convent belonging 
to the archiepicopal see of Uppsala. 
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