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Resume 
Coptic Textiles: Principles of Dating and Provenance Determination Based on Style, Motifs and 

Recent Scientific Analysis 

The study of the so-called Coptic textiles from the first millennium AD. has for the past 

thirty years attracted the attention of a growing number of scholars. Unlike most parts of 

the world, archaeological textile collections from Egypt are rich and abundant due to the 

exceptionally arid soil conditions.  

Until recently, the accurate dating and provenance determination of archaeological textiles 

were highly problematic. When brought to collections in the late 19th and early 20th 

centuries, archaeological evidence of Coptic textiles was not of interest to the collectors. 

Therefore, in most cases, all information about the specific textile, its finding region and 

context – whether it had already been a fragment or still was a part of a complete dress - 

was lost. During the 20th century, museums all over the world have bought or received such 

textiles as gifts from the descendants of the original collectors. Previous efforts to date the 

textiles hence were based mainly on art-historical research. Much effort was spent in 

analysing the motifs of the tapestry-woven remnants of garments or furnishing textiles and 

in placing them into stylistic categories such as Hellenistic, Byzantine or Islamic in order to 

create a reliable chronological system.  

Since the art-historical methods have proved to be rather imprecise, there is little doubt 

that in order to study archaeological textiles, natural sciences have become increasingly 

important. In recent years, radiocarbon dating has brought about considerable 

improvements in the exact dating of Coptic textiles. Although the method was invented in 

1949, it was not until it became possible to analyze very small samples of 10 to 50 

milligrams that the method became widely used for textiles. Another novel method, the 

strontium isotope analysis, has also demonstrated promising potentials for determining 

the provenance of raw materials in archaeological textiles.  

My thesis will focus on the dating and provenance studies of Coptic textiles in order to 

investigate whether the novel natural scientific methods will eventually replace the art-

historical approach or if the traditional art-historical methods will continue to be relevant 

alongside the new. 
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Indledning 
Tekstiler har i årtusinder været en uadskillelig del af menneskelivet, og et tilfældigt 

stoffragment afdækket ved en arkæologisk udgravning repræsenterer således én af 

menneskets mest personlige ejendele. Et stykke vævet stof består jo af mere end blot to 

trådsystemer, trend og islæt, der vinkelret krydser hinanden: Ethvert tekstil er 

menneskeskabt og rummer dermed information om de mennesker, som har frembragt det: 

Deres viden, redskaber og hvilke materialer de har haft adgang til. For hver arbejdsgang, 

som har været nødvendig for færdiggørelsen af tekstilet, har håndværkere, såsom 

spindere, vævere og farvere, efterladt sig spor, som kan afsløre detaljer om fremstilling, 

kulturbaggrund og handelsveje i fortidens samfund. 

Studiet af de såkaldt koptiske tekstiler fra det 1. årtusinde AD har i de senere år tiltrukket 

sig et voksende antal forskeres opmærksomhed. Forskere fra vidt forskellige akademiske 

grene er begyndt at se nærmere på tekstilfund for at opnå større indsigt i såvel oldtidens 

teknologi og produktion som socioøkonomiske aspekter. Tekstilerne blev fremstillet af 

forgængelige materialer, enten vegetabilske eller animalske fibre, som nedbrydes i tidens 

løb, med mindre ganske særlige forhold er tilstede. I modsætning til andre egne af verden 

er mængden af bevarede arkæologiske tekstiler fra Egypten overvældende, grundet 

landets ekstremt tørre jordbundsforhold. Et enormt materiale af velbevarede tekstiler er 

siden slutningen af det 18. årh. blevet udgravet1, og endnu flere tekstiler venter stadig på 

at blive afdækket i Egyptens nekropoli.  

Senantikkens Egypten var en del af det romerske imperium.2  Efter at Konstantin d. Store i 

år 313 havde legaliseret kristendommen ved udstedelse af Milano-ediktet, havde den nye 

monoteistiske religion for størstedelen afløst den gamle egyptiske religion, som var præget 

af et væld af zoomorfe guder. Kristendommen, som Egypten delte med resten af imperiet, 

medførte ændringer i egyptisk begravelsesskik.3 I takt med kristendommens udbredelse i 

2. årh. døde traditionen for balsamering ud4 og blev afløst i 3. årh. af kristne gravlæggelser, 

hvor de afdøde blev iklædt deres hverdagstøj, svøbt i stof og begravet i jorden, ofte uden 

                                                           
1 Mellem 100.000 og 150.000 fragmenter menes at befinde sig i samlinger over hele verden: Erikson 
(1997),8 
2 Imperiet blev delt i to efter kejser Theodosius’ død i 395  
3 Efter Theodosius I i slutningen af 4. årh. var andre religioner ikke tilladt  
4 Balsamering blev forbudt i 380, jf. Erikson (1997), 11 
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brug af kiste.5 Forskningen kan takke den gammel-egyptiske tradition for bevaring af de 

døde til efterlivet for, at den græsk-romerske tradition for kremering ikke påvirkede 

egyptisk begravelsesskik i nævneværdig grad. Selvom gravlæggelse af fuldt påklædte lig 

blev kritiseret af ledende kirkefolk i 4. årh.,6 fortsatte egypterne åbenbart til en vis grad 

med at konservere deres afdøde, hvilket sammen med områdets tørre klima bevirkede, at 

et stort antal tekstiler har overlevet.7 

Min fascination af koptiske tekstiler begyndte, da jeg som helt ung stod i lære som væver. 

Under uddannelsen, der i dagtimerne fandt sted på en værkstedsskole, fulgte jeg om 

aftenen Landsforeningen Stoftrykker- og Væverlaugets erhvervsmæssige kurser i 

billedvævning og skaftevævning. På ét af modulerne i billedvævsuddannelsen skulle 

kursisterne lære at væve nogle af de teknikker, som kopterne havde brugt i deres tekstiler. 

Det foregik ved at udføre teknikprøver på små væverammer. Jeg oplevede de koptiske 

teknikker som svære at arbejde med, og teknikprøverne i de ret grove materialer tog lang 

tid. Undervejs i kurset gik det op for mig, at de fotografier, kursisterne blev præsenteret for 

af koptiske tekstiler, forestillede ganske små dekorative dele af dragter og ikke, som jeg 

havde forventet, store vægtæpper. Det var en overraskelse at erfare, at de uhyre 

detaljerede motiver, såsom runde medaljoner med kæmpende dyr og jægere til hest 

omgivet af mæanderborter eller slyngede vinranker, i virkeligheden ikke var meget større 

end gengivelserne i instruktørens bøger, se eksempelvis fig. 0.a, der kun er 16, 7 x 18, 5 cm 

i virkeligheden.8 

 Til min forundring viste det sig, at væverne i Egypten for mere end 1000 år siden var langt 

dygtigere teknisk end nogen nulevende gobelinvæver, og at de havde skabt deres 

yndefulde motiver i meget tynde garnkvaliteter, som næsten ingen vævere nu om dage 

anvender til billedvævning. 

 

                                                           
5 Franzén, 91 
6 Kritikken kom fra kirkefædrene Sct. Jeronimus og Ambrosius af Milano ifølge A. F. Kendrick, Catalogue of 
Textiles from Burying-Grounds in Egypt, Vol. I, (London, 1920), 20, der citeres af Pritchard(2006), 49 
7 ”The bodies were usually bedded with head and feet on cushions and wrapped in large cloths, curtains or 
wall hangings, also in specially made shrouds”, Völker, 11 
8 http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-
collections/444303?rpp=20&pg=5&ao=on&ft=coptic+textiles&pos=95 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/444303?rpp=20&pg=5&ao=on&ft=coptic+textiles&pos=95
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/444303?rpp=20&pg=5&ao=on&ft=coptic+textiles&pos=95
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Fig. 0.a: Tabula fra Metropolitan Museum of Art, acc. nr. 90.5.824 

 

Mange år senere, i forbindelse med første del af kunsthistoriestudiet, var jeg i praktik på 

Kunstindustrimuseet,9 og fik her i nogle få uger lejlighed til at beskæftige mig med museets 

samling af koptiske tekstiler. Først skulle alle samlingens genstande lægges ind i museets 

interne database, et arbejde, der bestod i at overføre information fra kartotekskort til en 

computer. Herefter skulle selve genstandene undersøges for at konstatere, om 

oplysningerne på kartotekskort og i databasen var fyldestgørende. Dette gav en 

enestående mulighed for at komme helt tæt på mange af de velbevarede fragmenter i 

samlingen og analysere dem under lup ved at tælle tråde i trend- og islætsretning. Nogle af 

                                                           
9 Siden 2011 Designmuseum Danmark 
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fragmenterne bar præg af tidligere tiders hårdhændede konserveringsforsøg, hvor man 

med lim havde klæbet dem op på pap eller lærred. Andre fragmenter havde undgået denne 

skæbne, hvorfor det var muligt at komme til at se bagsiden af det vævede ved forsigtigt at 

vende det om. Bagsiden kan afsløre meget om et tekstils fremstillingsproces,10 og jeg 

opdagede, at adskillige vævere måtte have arbejdet på væven samtidig under udførelsen 

af stoffet. Flere af gobelinmedaljonerne var nemlig omkranset af rester af det lærredsstof, 

de oprindelig var indvævet i. Men i stedet for at lærredsislættet pænt stoppede ved kanten 

til gobelinmotivet, fortsatte det tværs over bagsiden på dette, hvilket viste, at den ene af 

væverne måtte have vævet lærredet fra ægkant til ægkant, mens den anden havde 

koncentreret sig om arbejdet med gobelindelen.11Undersøgelserne af 

Kunstindustrimuseets koptiske samling bidrog til at forøge min interesse for denne tekstile 

skat, og da jeg senere fik studiejob på CTR, Danmarks Grundforskningsfonds Center for 

Tekstilforskning, hvor der forskes i arkæologiske tekstilfund, fødtes idéen til at gøre 

koptiske tekstiler til omdrejningspunkt for mit speciale i kunsthistorie. 

 

Problemformulering 
Indtil for nylig har præcis datering og proveniensbestemmelse af arkæologiske tekstiler 

været særdeles vanskelig. De koptiske tekstilers fundsteder er i de fleste tilfælde ukendte, 

når det drejer sig om ældre samlinger, men man ved, at størstedelen af tekstilerne stammer 

fra grave.12 De gobelinvævede dekorationer blev skåret ud af stoffer og dragter for at blive 

solgt til europæiske samlere i slutningen af det 18. og hele det 19. årh.13 I løbet af det 20. 

årh. købte eller modtog museer over hele verden sådanne tekstiler som gaver fra 

efterkommerne af de oprindelige samlere. Koptiske tekstiler fra mindre samlinger 

ledsagedes kun sjældent af dokumenter, der kunne kaste lys over deres proveniens.14 

Tidligere tiders forsøg på at datere tekstilerne baseredes hovedsagelig på kunsthistorisk 

                                                           
10 Harris, 119 
11 Denne arbejdsgang var åbenbart almindeligt forekommende og er dokumenteret i flere udgivelser om 
koptiske tekstiler bl. a. Carroll (1988), 119-120 
12 Du Bourguet, 183. Pozzi, 98 
13 Erikson(1997), 7 
14 Eksempelvis Ure-samlingen, der består af et antal tekstilfragmenter, som formentlig er udgravet i 
Akhmim(Panopolis), opkøbt af en kendt samler i det 19. årh. og givet til grundlæggeren af samlingen som 
gave fra British Museum i 1930'erne, jf. Harris, 117 
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forskning, hvor man med megen omhu analyserede de indvævede motiver på dragter og 

boligtekstiler. Endvidere opdeltes de stilistisk, i fx hellenistisk, byzantinsk og islamisk, med 

henblik på at opstille en troværdig kronologi. Også motivernes indhold blev gjort til 

genstand for forskernes interesse. Nogle forskere mente, at hvis man kunne tolke 

billedmotiverne og klarlægge deres indhold, måtte man også kunne afdække hvilken 

tidsperiode, de var fremstillet i. Eksempelvis blev den ikonografiske metode brugt til at 

forsøge at fastslå, om et motiv af en rytter, der jog sit spyd gennem et rovdyr, kunne 

forestille en fyrste på jagt - eller en helgen i kamp mod det onde.  

Vidensdeling mellem kunsthistorikere og konservatorer kaldes teknisk kunsthistorie og er 

en ny diskurs udviklet primært i udlandet. Teknisk kunsthistorie er således konservatorers, 

naturvidenskabsfolks og kunst- og kulturhistorikeres forskning i og viden om kunstværkers 

tilblivelse, fremstillingsteknikker og materialebrug. Metoden er dog ikke ny, når det drejer 

sig om koptiske tekstiler. Samtidig med at selve motiverne blev inddelt efter stilperiode og 

gransket ikonografisk, interesserede forskerne sig allerede meget tidligt for tekstilernes 

tekniske udførelse. Stoffet blev omhyggeligt undersøgt og alle detaljer vedrørende 

trådtæthed, spinderetning og brug af farvestoffer blev noteret. Selv de mindste variationer 

i væveteknikker blev registreret, med henblik på at afdække udviklingen af vævernes 

færdigheder.15 

Hovedfokus vil i mit speciale blive lagt på dateringsmetoder og proveniensbestemmelse af 

koptiske tekstiler i fortid og nutid. Derfor vil jeg gennemgå, hvorledes den kunsthistoriske 

formanalyse, den ikonografiske metode og den tekstiltekniske analyse er blevet anvendt 

og endnu anvendes på koptiske tekstiler. Dette med henblik på at belyse disse metoders 

styrker og svagheder og herunder inddrage den nyeste naturvidenskabelige forskning 

inden for datering og proveniensbestemmelse af tekstil. Den hypotese, som dette speciale 

skal undersøge er, om de ældre kunsthistoriske metoder stadig har nogen relevans for 

forskningen i koptiske tekstiler, set i forhold til de moderne naturvidenskabelige metoder. 

Jeg vil forsøge at fastslå, om de nye metoder, som bl. a. omfatter muligheden for kulstof 

14-datering af mikroskopiske materialemængder ved hjælp af accelereret 

massespektrometri, helt vil kunne erstatte den kunsthistoriske tilgang, eller om de ældre 

                                                           
15 Erikson(1997), 7 
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metoder og naturvidenskaben i fremtiden stadig bør kunne supplere hinanden ved 

forskningen i arkæologiske tekstiler fra Egypten. 

 Kapitel 1, der redegør for de forskellige analysemetoder, som anvendes i tekstilforskning, 

introducerer stof, der ligger lidt uden for det almindelige kunsthistoriske felt, såsom geologi 

og kemi. Uden at foregive at have indsigt i laboratoriearbejde og kemiske analyser har min 

hensigt været at præsentere de nyudviklede naturvidenskabelige metoder på en forståelig 

måde. I kapitel 2, der beskæftiger sig med tekstilernes brug og fremstillingsteknikker, 

behandles tunikaens udformning og dekorative elementer, ligesom der redegøres for 

hvilke væve, egypterne havde adgang til. De mest almindelige væveteknikker uddybes - 

foruden farvning og spinding. Kapitel 3 gennemgår en række af de karakteristiske aftryk, 

som de forskellige kulturer, der på skift herskede over Egypten efter Alexander d. Stores 

erobring i 332 f. Kr., har sat på tekstilernes mønstre og motiver. Eksempelvis temaer fra 

græsk mytologi, sassanidiske perlebånd og modstillede dyr, arabisk kalligrafi og 

gammeltestamentlige skikkelser. I kapitel 4 redegøres der ved hjælp af case-studier for, 

hvorledes de nye naturvidenskabelige metoder har vist sig enten at understøtte eller afvige 

fra tidligere vurderinger af tekstiler, baseret på kunsthistoriske undersøgelser. Kapitel 5 

indeholder opsummering og konklusion. 

Da specialet omfangsmæssigt let kunne komme til at sprænge alle rammer, har det været 

nødvendigt at begrænse sig til tekstilernes datering og proveniensbestemmelse som den 

røde tråd. Nogle spændende emner må derfor udelades, såsom museernes 

udstillingspraksis for tekstil, der har gennemgået en interessant udvikling, siden man i 

slutningen af det 19. årh. begyndte at lade offentligheden se ”de tidlige kristne 

tekstilfund”.16 Et andet fascinerende emne kunne være den inspiration datidens kunstnere, 

ikke mindst impressionisterne, modtog fra de tidlige udstillinger af de egyptiske tekstiler 

og som dermed påvirkede malerkunsten i banebrydende, nye retninger.17Nulevende 

kunstnere lader sig også fortsat inspirere både teknisk og udtryksmæssigt af 

                                                           
16 Bock (1887), udtrykket ”frühchristlichen” bruges i forordet, selvom mange af tekstilerne ikke er 
udsmykket med kristne motiver og symboler 
17 De Moor(2008), 42 
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museumssamlingernes righoldige udvalg af koptiske fragmenter, især inden for moderne 

billedvævning.18 

 

Definition af datering og proveniensbestemmelse 
Arkæologen John Peter Wild fremfører i sin artikel fra 2007, ”Archaeology and the dating 

of textiles”, at man, når der drejer sig om datering, må tage fem tidshorisonter i det 

arkæologiske tekstils tilværelse i betragtning: Den første horisont er tekstilets fremstilling, 

den anden er dets primære brug til beklædning eller boligtekstil. Den tredje horisont 

udgøres af tekstilets sekundære brug, hvilket vil sige som genbrug i én eller anden form. 

Den fjerde er som affald – og den femte og sidste horisont er tekstilets ophold i 

jorden.19Videnskaben er med sine nuværende metoder endnu ikke i stand til at sætte årstal 

på alle det arkæologiske tekstils tidshorisonter. Datering efter kulstof 14-metoden giver 

udelukkende mulighed for at måle, hvornår indtaget af C-14 blev afbrudt, hvilket er lig med 

alderen på det tekstile råmateriale.20Ved datering efter kunsthistoriske metoder søger man 

at indkredse fremstillingstidspunktet for tekstilet, da det er dér formgivningen og dermed 

tekstilets visuelle udtryk er blevet fastlagt. Sædvanligvis tager det nogle måneder at 

forarbejde høstede plantefibre eller råuld til tråd, da fibrene skal igennem en række 

arbejdsgange, inden de kan spindes. Vævningen af tekstilet tager mindre tid. Man kan 

derfor normalt regne med, at fremstillingstidspunktet for tekstilet ligger under et år senere 

end det tidspunkt, hvor råmaterialernes C-14 indtag stoppede, da hverken tekstile 

plantefibre, råuld eller færdigspundet tråd skal lagres i årevis inden brug. Dette betyder, at 

både datering ved anvendelse af kulstof 14-metoden og datering efter kunsthistoriske 

metoder tilstræber at fastlægge det omtrentlige fremstillingstidspunkt for tekstilet.  

Når det handler om proveniensbestemmelse af et givent tekstilfragment ved hjælp af 

strontiumisotopanalyse, gør en lignende begrænsning sig gældende. Metoden har kun 

mulighed for at spore råmaterialets oprindelse, da ”isotopværdierne fungerer som en 

geokemisk signatur, der kan bruges til at udpege et bestemt geologisk område og dermed 

                                                           
18 Rössing, 114-131 viser værker skabt på grundlag af inspiration fra koptiske vævninger 
19 Wild(2005), 20 
20 Ibid, 20 
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en geografisk lokalitet”.21 De isotopværdier, der måles i et stykke tekstil, kan give svar på, 

hvor i verden dyret græssede eller planterne voksede, ud fra uld eller andre fibre spundet 

til trådene i tekstilet. Men metoden kan ikke fortælle, på hvilket sted vævningen af selve 

tekstilet foregik, hvor det var i brug, eller efterspore, på hvilken lokalitet tekstilet blev 

gravet ned.  

 

Kilder 
For at kunne undersøge, hvordan de forskellige kunsthistoriske metoder har været brugt, 

har det været nødvendigt at konsultere adskillige ældre kilder, heriblandt Aloïs Riegl, hvis 

bog Die Ägyptische Textilfunde im K.K Österreisches. Museum fra 1889 omhandler 

samlingen i det museum, der i dag kendes som MAK,22 Robert Forrers artikel ”Versuch einer 

Classification der Antik-koptischen Textilfunde”, ligeledes fra 1889, samt Franz Bocks 

Katalog frühchristlicher Textilfunde, 1887. Af yngre kilder, der illustrerer udviklingen af 

daterings- og proveniensbestemmelsesmetoder, kan nævnes Rodolphe Pfisters 

omfattende skrift fra 1934 Textiles de Palmyre. Découverts par le service des antiquités du 

haut-commisariat de la république francaise dans la nécropole de Palmyre  og Jean Pozzis 

artikel fra samme årstal, om udstillingen af koptiske tekstiler i Musée des Gobelins. Den 

nyeste forskning inden for kulstof 14-datering af koptiske tekstiler er centreret omkring 

Katoen Naties tekstilsamling i Antwerpen, hvilket også ses på artiklerne i min bibliografi, 

der i en række tilfælde er forfattet af forskere fra denne institution.  

Hvad angår materiale om strontiumisotopanalyse af tekstiler, er der endnu ikke publiceret 

nær så omfattende et kildemateriale, da metoden er ganske ny. Karin. M. Frei er den 

forsker, der har udviklet fremgangsmåden, der anvendes ved strontiumisotopanalyse på 

tekstil, og det er derfor naturligt, at hun står som enten hoved-eller medforfatter på 

samtlige artikler om emnet i min bibliografi.23 

Citater i teksten bringes så vidt muligt på originalsproget (dog med undtagelse af Herodot 

og Asterius af Amaseia, der begge citeres i engelsk oversættelse) 

                                                           
21 Frei(2011), 32 
22 Museum für Angewandte Kunst, Wien 
23 Det eneste laboratorium, der foretager strontiumisotopanalyse af tekstiler, befinder sig i Dansk Center for 
Isotop Geologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. 
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Terminologiske overvejelser 
Mønstrede tekstiler vævet i Egypten i 1. årtusinde AD kaldes sædvanligvis koptiske 

tekstiler. Tekstilerne er opkaldt efter kopterne, de gamle egypteres kristne 

efterkommere.24 Således har ordet koptisk fået to betydninger: dels et tilhørsforhold til en 

bestemt etnisk gruppe, dels det at praktisere den koptisk-ortodokse tro. Imidlertid påpeger 

Wild, at udtrykket “koptiske tekstiler” er misvisende25 og måske burde erstattes af 

udtrykket “senantikke egyptiske tekstiler”. Frances Pritchard bruger betegnelsen “post-

faraoniske tekstiler” om genstandene i The Whitworth Art Gallerys samlinger på 

Manchester University.26 En tunika eller anden beklædningsgenstand fundet på en 

begravelsesplads i Egypten, kan ikke nødvendigvis karakteriseres som koptisk i betydningen 

vævet eller båret af en indfødt kristen egypter, eftersom senantikkens Egypten ikke kun var 

beboet af indfødte egyptere - og langt fra alle egyptere var kristne. Landet havde en meget 

blandet befolkning, med bl. a. en stor græsktalende minoritet samt udstationerede 

romerske soldater fra hele imperiet, hvilket gjorde landet til “a rich, cultural melting pot”,27 

og det kan derfor ikke altid afgøres, om et tekstil var fremstillet af en koptisk væver eller af 

fx en syrisk væver bosat i Egypten.28 Derudover kan man vanskeligt vide, om en dragt blev 

båret af en indfødt egypter, en græker eller romersk borger, for ofte er kun fragmenter 

bevaret, og disse kan igen tilhøre forskellige museer. Så betegnelsen ”koptiske tekstiler” 

må tages cum grano salis. Her i specialet bruges udtrykket trods de religiøse konnotationer 

til at betegne tekstiler fremstillet i Egypten i 1. årtusinde AD, eftersom denne betegnelse 

bruges i næsten samtlige litterære kilder. 

I specialet refereres der til væveren som han i stedet for han/hun af pladsmæssige hensyn. 

Selvom Herodot i sin Historia påstår, at “i Egypten sidder mændene hjemme ved væven, 

mens kvinderne handler på markedet“,29 og væverne afbildet i Thut-Nofers gravkammer 

                                                           
24 ”A word derived from the Greek Aigyptos, which in Arabic became Kipt, from which we get Copt”, 
Kybalova, 11 
25 Wild(2002), 23 
26Pritchard(2007), 179 
27 Pritchard(2006), 37 
28 Völker, 9 
29 Herodot, 2.35 
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alle er mænd,30 er der ikke bevis for, at egyptiske kvinder i senantikken ikke vævede. Faktisk 

ved man fra papyri, at både piger og drenge kunne komme i væverlære.31 

Det vides ikke, hvad egypterne i 1. årtusinde AD kaldte deres vævede billeder. Udtrykket 

gobelinvævning stammer fra den franske farverfamilie Gobelin, der siden det 15. årh. 

havde haft værksteder ved floden Biévre syd for Paris. Under Louis XIV oprettedes den 

kongelige tapetfabrik Les Gobelins på stedet, og i Frankrig må kun et billedvævet tapet fra 

denne, nu statslige manufaktur, kaldes en gobelin.32I Danmark bruges betegnelsen gobelin 

almindeligvis om en tekstil vægudsmykning og i tekstilt fagsprog om en række klassiske 

væveteknikker for at adskille dem fra fx norsk billedvævning. Ordet gobelin har således 

intet med kopterne eller Egypten at gøre. Men gobelinvævning, som den blev praktiseret i 

Frankrig og Flandern i århundreder, er imidlertid den fremstillingsteknik, som kommer 

tættest på de koptiske vævninger.33Så når jeg i specialet vælger at kalde de indvævede 

billeddekorationer i islætsreps for gobelinvævning, er det fordi betegnelserne 

”billedvævning” eller ”mønstervævning” er for upræcise og kan omfatte talrige 

væveteknikker, som ikke blev anvendt i de koptiske tekstiler. Flere af de fransksprogede 

kilder, jeg har konsulteret, heriblandt Pfister, benævner ligeledes denne type billedvævning 

gobelin,34 hvorimod de ældre tyske kilder, bl. a. Riegl og Forrer, bruger udtrykket 

Wirkereien35 om de indvævede udsmykninger, mens Bock kalder dem Gobelin-

Wirkereien.36 

Definition af perioder 
Når man gennemgår de mange eksisterende kataloger og artikler om koptiske tekstiler, 

viser det sig, at der opereres med en række forskellige tidsperioder, hvis opdeling og 

betegnelser varierer fra forfatter til forfatter. Robert Forrer hævdede således i sit skrift 

”Versuch einer Classification der Antik-koptischen Textilfunde”(1889), som omhandlede 

tekstilfund fra Akhmim/Panopolis, at der var tale om tekstiler fra tre perioder: Den klassiske 

                                                           
30 Fig. 2.c i kapitel 2, s. 39 
31 J. G. Winter, Life and Letters in the Papyri (Ann Arbor, 1933, 69) citeres af Pritchard(2006), 32 
32 Woldbye, 11 
33 Pozzi citerer i sin artikel fra 1934 en tidligere direktør fra Les Gobelins, der giver udtryk for, at de koptiske 
vævninger er så teknisk lig fabrikkens tapisserier, at man ville kunne reproducere de antikke fund uden 
større besvær, jf. Pozzi, 13  
34 Pfister: Textiles de Palmyre, 36 
35 Forrer, 4 
36 Bock(1886), 1  
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periode fra 1.-3. årh.37, overgangsperioden eller den tidligt-kristne periode i det 4. årh.38, 

og endelig den byzantinske periode fra 5. til begyndelsen af det 7. årh.39  

Diane Lee Carroll har i Looms and Textiles of the Copts (1988) valgt denne opdeling: Det 

dynastiske Egypten fra ca. 2900 f. Kr til 323 f. Kr., Det ptolemæiske Egypten fra 305 f. Kr. til 

30 f. Kr., Den romerske periode fra 31 f. Kr. til 502 AD., Det byzantinske Egypten fra 527 til 

632 AD., og det muslimske Egypten fra 640-1250 AD.40 

Antoine De Moor arbejder med fire tidsperioder opkaldt efter Egyptens skiftende 

magthavere i værket 3500 Years of Textile Art(2007): Det gamle Egypten fra ca. 4000 – 31 

f. Kr,41 det romerske Egypten fra 30 f. Kr. – 395 AD,42 den byzantinske periode fra 395-642 

AD43 og Egypten under Islam fra 639-1922 AD.44Frances Pritchard har i Clothing Culture – 

Dress in Egypt in the First Millenium AD (2006)i lighed med de Moor opdelt sine tidsperioder 

efter Egyptens erobrere, men benævner perioden fra 639-969 som den arabiske periode.45 

Eftersom det står klart, at opdeling i tidsperioder baseret på tekstilernes stiltræk er 

behæftet med stor usikkerhed, har jeg i specialets henvisninger til, hvornår bestemte 

tekstiler blev fremstillet etc., valgt at følge den nyeste forskning, hvilket vil sige De Moors 

historiske periodeopdeling, med undtagelse af hans første tidsperiode Det gamle Egypten. 

Her har jeg foretrukket at opdele i to perioder nemlig:  

1) Det faraoniske Egypten fra ca. 4000 – 333 f. Kr. 

2) Den ptolemæiske periode fra 333-31 f. Kr. (Forskningen peger nemlig på, at der under 

det ptolemæiske styre fandt en afgørende udvikling sted på det tekstile område, idet 

egypterne begyndte at spinde og væve uld til klæder og at indvæve gobelinmotiver i farvet 

uldgarn.)  

3) Den romerske periode fra 30 f. Kr. til 395 AD.  

                                                           
37 Forrer, 8 
38Ibid, 9 
39 Ibid, 12 
40 Carroll(1988), 75-81 
41 De Moor(2007), 17 
42Ibid, 32 
43Ibid, 32 
44Ibid, 54 
45 Pritchard(2006), iv 
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3) Den byzantinske periode 395-640, der inkluderer det sassanidiske Persiens besættelse 

af Egypten ca. 618-629. 

4) Den islamiske periode fra 640 og frem. 

Fig. 0.b: Panel med personifikation af byen Panopolis (en version af navnet ses skrevet over figurens 

hoved) med attributter i form af kornaks og overflødighedshorn, V & A Museum nr. 2137A-1900 

  

http://collections.vam.ac.uk/item/O94309/panel-unknown/
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Kapitel 1: Metode, teori og forskning  
For den, som interesserer sig for den egyptiske tekstilskat og ønsker at forøge sin viden om 

den, står det hurtigt klart, at selv om koptiske fragmenter indgår i næsten alle tekstile 

museumssamlinger, er de kun sjældent blevet nærstuderet med samme videnskabelige 

investering, som er blevet de faraoniske tekstilfund af fx mumieklæder til del. Måske fordi 

de koptiske tekstiler ikke regnes for lige så prestigefulde for museumsfolk at beskæftige sig 

med som fundene fra de langt ældre kongegrave.46 Eller måske fordi der eksisterer så store 

mængder af bevarede koptiske tekstiler, at de bliver betragtet med en vis blaserthed. 

Desuden har kunsthistorien traditionelt anskuet tekstiler som kunsthåndværk og anset 

dem for et mindre interessant genstandsfelt sammenlignet med andre kunstformer: 

”L’intérêt pour les arts appliqués et notamment pour le textile reste bien modeste en 

regard de celui suscité par les arts dits majeurs comme la peinture ou la sculture”47 Måske 

derfor har man mest koncentreret sig om blot at klassificere og katalogisere disse tekstiler 

fremfor at undersøge deres brug og betydning i det omgivende samfund.48 

 En undtagelse udgør de islamiske tiraz-tekstiler, der ligesom de faraoniske gravfund kan 

sættes i forbindelse med den herskende elite. Kort efter den arabiske erobring af Egypten 

i år 640 begyndte landets kejserlige væveværksteder at fremstille de såkaldte tiraz-

tekstiler, hvor navnet på den regerende hersker blev indvævet eller broderet på. Tiraz-

tekstilerne, der blev fremstillet fra det 8. til det 11. årh. blev brugt som hædersbevisninger: 

Når en arabisk regent ønskede at belønne udvalgte undersåtter, tildelte han dem fine bånd 

forsynet med indvævede korancitater og sit navn, som modtagerne så kunne bære syet 

fast på deres klædedragt som tegn på den fyrstelige gunst.49 R. B. Serjeant citerer i sin bog 

Islamic Textiles den nordafrikanske historiker Ibn Khaldun fra det 14. årh. for at hævde, at 

tiraz-systemet oprindelig stammede fra det sassanidiske Persien, hvor fyrsterne lod deres 

portrætter og andre magtsymboler indvæve i kostbare stoffer.50 Serjeant nævner dog også, 

at fremtrædende europæiske forskere allerede i det 19. årh. afviste Ibn Khalduns forklaring 

og i stedet mente, at tiraz-systemet snarere havde sit udspring i de kejserlige byzantinske 

                                                           
46 Erikson(1997), 20 
47 Martiniani-Reber, 33 
48Carroll, 3  
49 Von Folsach og Keblow Bernsted, 12-16 
50 Serjeant, 7 



 
 

16 
 

væveværksteder, som araberne overtog, da de kom til magten i Egypten.51 Selvom tiraz-

tekstilernes oprindelse var omdiskuteret, var det naturligvis en fordel for kunsthistorikerne 

i det 19. årh., at der var fyrstelige navne og nogle gange endda årstal angivet på tekstilerne. 

Det var også muligt at aflæse af selve den anvendte skrifttype såsom kufi52 nogenlunde 

hvor gammelt et sådant tekstil måtte være.53 

Størstedelen af de nyere udgivelser,54 der omhandler koptiske tekstiler, består af 

museumskataloger over bestemte samlinger. Katalogerne ligner ofte hinanden indbyrdes: 

De indeholder et forord, hvor de (i reglen sparsomme) oplysninger om samlingens 

proveniens findes, derefter følger gerne et afsnit med den historiske kontekst for Egypten 

i 1. årtusinde AD, derefter et afsnit om teknisk udførelse, materialer, farvning etc. Inden 

den sidste del af kataloget med illustrationer og beskrivelser af udvalgte tekstilfragmenter 

begynder, er der som regel indskudt et afsnit, hvoraf det fremgår, at man vanskeligt kan 

datere tekstilerne særlig præcist. Sådanne kataloger efterlader én med indtryk af, at der 

ikke skete de store fremskridt, hvad angår dateringsproblematikken for koptiske tekstiler 

før ca. 1990.55  

Allerede i slutningen af det 18. årh. kom de første koptiske tekstiler til museer i Europa. De 

blev hjemført af de arkæologer, som fulgte med Napoleon på hans felttog til Egypten i 

1798-1799.56 I løbet af det efterfølgende århundrede kom egyptologien på mode, og det 

blev populært for velhavende mennesker at foretage rejser til pyramiderne og at samle på 

arkæologiske genstande og kunsthåndværk fra Mellemøsten og Asien.  Forskerne stod 

overfor betydelige udfordringer, når det drejede sig om at systematisere de mange tekstiler 

og tekstilfragmenter, som i det 19. årh. blev erhvervet af især de nyoprettede 

                                                           
51 Serjeant, 8-9 

52Kufi var den dominerende, religiøse skrifttype i den tidlige islamiske tidsalder. Kufi blev til i forbindelse                                  
med etableringen af de to muslimske byer Basrah og Kufah i det andet århundrede efter Hijrah (8. årh.) Kufi 
har helt særlige proportionelle mål, kendetegnet ved mange udprægede rektangulære kanter og stort set 
ingen runde former. 
53 Jf. von Folsach og Keblow Bernsted, 27-31, om datering og proveniensbestemmelse af tiraz-tekstiler 
54 Ca.1960-1990 
55 Hvor forskningen begyndte at interessere sig for kulstof 14-datering med AMS (accelereret 
massespektrometri) af tekstilerne 
56 Carroll, 3 
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kunstindustrielle museer.57Inspireret af måden, hvorpå andre kunstformers udtryk blev 

opdelt i perioder, gik kunsthistorikerne i sidste halvdel af det 19. årh. i gang med at 

klassificere de koptiske tekstiler. Det var ingen let opgave, da tekstilerne med undtagelse 

af de islamiske tiraz-tekstiler hverken bar navne på væveværksteder eller andre tegn, der 

kunne give et fingerpeg om deres alder og proveniens. Når det drejede sig om koptiske 

tekstiler fra før den arabiske magtovertagelse, var der sjældent meget andet end selve 

tekstilets udseende at gå efter for forskerne. Man havde ofte navnet på 

antikvitetshandleren, som havde videresolgt tekstilet, og i nogle tilfælde kendte man også 

navnet på det område, fx Antinoopolis, hvor det var gravet op. Brugen af datidens metoder, 

der i høj grad baserede sig på den enkelte kunsthistorikers subjektive fornemmelse og 

”kenderøje”, ledte til en række antagelser om, hvordan de koptiske tekstilers alder kunne 

bedømmes, som har været gældende helt op til ca. 1990.  

 

Stilanalyse 

 Man benyttede sig dels af stilanalysen, dels af den ikonografiske analyse og derudover af 

tekstiltekniske undersøgelser til klassifikation og datering. Robert Forrers58 artikel ”Versuch 

einer Classification den antik-koptischen Textilfunde” fra 1889 er et godt eksempel på, 

hvordan forskere og samlere af egyptiske tekstiler søgte at opstille en kronologi på basis af 

stilmæssige træk. I sin artikel hævdede Forrer at have fundet svar på de mange spørgsmål 

om mulig datering, som i samtiden blev stillet til de koptiske tekstilfund. Hans tese gik ud 

på, at tekstilerne kan inddeles i tre stilepoker, som i alt varer ca. 600 år: Den klassiske, den 

tidlig-kristne (overgangstiden mellem de to andre epoker) og sluttelig den byzantinske 

epoke. Forfatteren hævder herefter, at man kan genkende den klassiske periodes tekstiler 

på bestemte stiltræk: 

                                                           
57 Baggrunden for denne museumstype var industrialiseringen og den ny teknologis indflydelse på 
fremstillingen af varer, og tanken bag de nye museer var at forene kunst og videnskab i industriens tjeneste. 
Man havde i Europa og USA afholdt en række landsudstillinger for kunst, kunstindustri, landbrug og 
teknologi gennem det meste af det 19. årh. De landsdækkende udstillinger specialiserede sig efterhånden i 
hver sin retning og de rent kunstindustrielle udstillinger opstod.  Kunstindustrimuseerne grundlagdes i 
kølvandet på de store verdensudstillinger, som udstillede og informerede de besøgende om de nyeste tiltag 
inden for bl. a. industri og håndværk. Det ældste af disse museer er Victoria & Albert Museum i London, der 
åbnede allerede i 1852 under navnet South Kensington Museum og som har inspireret til grundlæggelsen af 
lignende museer i resten af Europa 
58 Robert Forrer, 1866-1947, schweizisk arkæolog, egyptolog, forfatter og antikvitetshandler 
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 ”Die Menschengestalten sind durchaus classisch-römisch und entsprechen vollkommen 

den Figuren, wie sie uns auf Reliefs, Terracotten und Mosaïken erhalten geblieben sind. In 

den Bewegungen zeigt sich überall Leben und Kraft, in der Zeichnung Verständniss und 

Geschick…“59 

Foruden disse kendetegn, fortsætter Forrer, er den klassiske periodes 

gobelinudsmykninger alle ensfarvede dvs. har en lys farve tråd, som væver eller broderer 

mønsteret på en bundfarve af mørk purpur. Videre forklarer han, at denne type tekstiler 

kan dateres fra det 1. til det 3. årh. fordi romerne på dette tidspunkt gik klædt i ensfarvede 

dragter. Om den tidlig-kristne epokes tekstiler skriver Forrer, at denne overgangsperiode 

er kendetegnet ved flerfarvede dragter med mere stift tegnede motiver, hvor ”Die Farbe 

beginnt die Zeichnung zu verdrängen”.60 Tiden er det 4. årh., Egyptens indbyggere er 

efterhånden blevet kristne, og gobelinmotivernes menneskeskikkelser er begyndt at bære 

glorier. For den byzantinske epokes tekstiler gælder at ”…die Form gilt nichts mehr, die 

Farbe ist alles…”61 og at:”…manche Farben strahlen uns, nach einem 1000-1500 Jahre 

langen Schlummer, noch heute im alten Feuer und so lebhaft entgegen, als wären sie erst 

kürzlich den Händen des Färbers entkommen…”62 Denne periode, hvor Egyptens 

befolkning klæder sig i mangefarvede dragter med et mylder af stiliserede figurer, varer fra 

det 5. til midten af det 7. årh., hvor muslimerne erobrer Egypten og, hævder forfatteren, 

de kristne symboler derfor forsvinder fra påklædningen.63  

Aloïs Riegl er i sin katalogtekst fra 1889 Die Ägyptische Textilfunde im K. K Österreichisches 

Museum: Allgemeine Characteristik und Katalog langt mere tilbageholdende med at 

forsøge at tidsbestemme de koptiske tekstiler og betegner kataloget som et forarbejde. 

Han giver udtryk for, at det endnu ikke er muligt at datere museets tekstilfund, men 

skønner dem forsigtigt til at være fra omkring det 4. til 8. årh.64Forrers artikel var naturligvis 

                                                           
59 Forrer, 6 
60 Ibid, 10 
61 Ibid, 11 
62 Ibid, 11 
63 Forrer, 12. (Det har vist sig, at araberne i de første århundreder efter Egyptens erobring gjorde flittigt 
brug af de indfødte egyptiske håndværkere, ikke mindst væverne. Der er samtidig ikke tegn på, at væverne 
ophørte med at væve kristne motiver, jf. du Bourget, 183-186) 
64” Eine genauere Zeitbestimmung zu treffen, ist beim Mangel datierter Stücke heutigen Tages unmöglich“, 
Riegl (1889), XXIII  
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kun ét blandt mange forsøg på at opdele de koptiske tekstiler i praktiske og overskuelige 

kategorier. Andre forskere inddelte perioderne i længere tidsrum og efter andre kendetegn 

end Forrers noget forenklede opdeling, men den grundlæggende antagelse, at tekstilernes 

motivindhold og farveholdning gennemgik en lineær stilistisk udvikling fra et klassisk 

formsprog med få farver i den tidlige periode til et mere stiliseret formsprog med brug af 

alle regnbuens farver i den sene periode, holdt sig langt op i det 20. årh. Et eksempel på 

dette er artiklen ”Les tissus coptes. A propos de la recente exposition des gobelins” af Jean 

Pozzi i Gazette des Beaux-Arts, 1934, der omhandler en udstilling af koptiske tekstiler 

afholdt på Musée des Gobelins i Paris. Af artiklen fremgår det, at arrangørerne af 

udstillingen har opdelt de arkæologiske tekstiler i seks forskellige kategorier baseret på 

både stil og ikonografisk indhold. Samtidig har man sat årstal på kategorierne, som hedder: 

1) hellenistisk, 3. til 5. årh., 2) koptisk influeret af hellenisme, 4. til 7. årh., 3) koptisk med 

kristne motiver, 4. til 7. årh., 4) sassanidisk indflydelse, 4. til 10. årh., 5) sen-koptisk, 6. til 9. 

årh., 6) muslimsk periode, 7. til 13. årh. Som vi kan se af opdelingen, holdt man fast i, at 

bestemte billedudtryk var nøje forbundet med bestemte tidsperioder; samtidig var 

forskningen på dette tidspunkt nået frem til en formodning om, at de koptiske tekstiler 

godt kunne være udført i forskellige stilarter inden for samme tidsperiode.  

Flere forskere var overbeviste om, at man måtte kunne spore en stilistisk udvikling hen 

imod et selvstændigt fælles-koptisk kunstudtryk ved at nærstudere motiver og mønstre 

afbildet på de gobelinvævede65 ornamenter. Denne intense optagethed af stil ledte i flere 

tilfælde til teorier, der forekommer tvivlsomme i dag. Eksempelvis fortolkede Ludmila 

Kybalova i sin bog fra 1967, som tydeligvis var inspireret af Riegls ideer om Kunstwollen,66 

de forskelle, man kunne iagttage i motiver og farvevalg på forskellige gobelinfragmenter, 

som tegn på et udbredt ønske blandt kopterne om at finde “an independent, authentic 

style”67 på grundlag af “a general, national hatred of the Greek land-lords and of the Copts’ 

longing to rid themselves of the spiritual ties the Greeks brought with them”.68 Problemet 

med eksempelvis Kybalovas tolkning er, at hvis de tekstilfragmenter, sådanne tolkninger 

                                                           
65 Fremstillingstekniske aspekter forklares i kapitel 2 
66 Kunsthistorikeren Alois Riegl, 1858-1905, var leder af tekstilafdelingen på K.K. Österreichisches Museum 
für Kunst und Industrie 1885-1897 
67 Kybalova, 12 
68Ibid, 44 
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illustreres med, dateres på ny efter kulstof 14-metoden, risikerer tolkningerne at falde til 

jorden, hvis det viser sig, at den kunsthistoriske datering ikke holder vand.  

 

Ikonografisk analyse 
Når man gennemlæser tekster om koptiske tekstiler fra det tyvende årh., fremgår det, at 

den ikonografiske analyse af de indvævede motiver var så nøje forbundet med stilanalysen, 

at det kan være svært at adskille de to analysemetoder fra hinanden. Fremgangsmåden 

ved den kunsthistoriske analyse var baseret på i første omgang at forsøge at fastslå hvilken 

stilart motivet tilhørte, såsom hellenistisk, hellenistisk med sassanidisk inspiration, 

senkoptisk etc. Dernæst fulgte den ikonografiske undersøgelse med henblik på at aflæse 

motivets betydning – dels ved at sammenligne det med lignende motiver på allerede 

analyserede koptiske tekstiler, dels ved at sammenligne med motiver udført i andre 

medier, fx mosaikker, udskårne relieffer i elfenben og sarkofagudsmykning.69 Da der i 

mange tilfælde ikke fandtes nogen sikre oplysninger om alder og proveniens for de enkelte 

tekstiler, kom tekniske undersøgelser af stoffets materialer, farvestoffer, trådtæthed og de 

anvendte væveteknikker helt fra begyndelsen til at spille en vigtig rolle i forskningen.  

Anne Marie Franzéns artikel, der omhandler hendes undersøgelser af den røde tunika 

tilhørende Kunstindustrimuseet i København,70 beskriver således omhyggeligt først alle 

vævetekniske detaljer,71 inden motivernes stil og ikonografi behandles.72Forfatteren 

sammenligner de af tunikaens medaljoner, der indeholder ryttermotiver, med den 

berømte orbicula fra V & A Museum73 og med en tilsvarende i Cooper Union Museum i 

New York for at sandsynliggøre, at de meget forenklede/forvanskede motiver på 

Kunstindustrimuseets tunika forestiller ”hellige ryttere” - personifikationer af den i Kristus 

sejrende kejser Konstantin.74Længere henne i artiklen tolker hun andre af tunikaens 

næsten abstrakte medaljonmotiver til at forestille Daniel i løvekulen.75Franzén baserer 

                                                           
69 Franzén, 91. 
70 Tunikaen var sendt til konservering i vinteren 1959-60 på Riksantikvarieämbetets textilkonservering i 
Stockholm, jf. Franzén, 76 
71 Ibid, 77-84 
72 Ibid, 84-95 
73Se fig. 2. d i kapitel 2, s. 44, afsnittet om forskellige væveteknikker og deres brug  
74 Ibid, 85-87 
75 Ibid, 89-90 
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tolkningen af motivet på viden om, at der er fundet trækamme i Egypten samt 

kirkeudsmykninger i Tunesien fra 5. og 6. årh. med dette motiv 76Hun foreslår en datering 

af tunikaen til ca. år 600-800, begrundet i tunikaens udformning, den specielle røde 

bundfarve og forenklingen af motiverne: 

”Denna koptiska konst har karakteristiskt folkliga drag i sin benägenhet att uppordna 

mönstren symmetriskt, i att icke göra försök till plastisk form utan i stället föredra 

ytmässighet, i att använda onaturalistiska färger med kraftiga konturer”.77 

Det kan ofte være vanskeligt at afgøre, hvad motiverne på koptiske tekstilfund forestiller, 

fx i de mange tilfælde, hvor der kun er bevaret et enkelt fragment fra samme tunika eller 

vægtæppe. Forskere inden for de koptiske tekstilers ikonografi har ikke sjældent været 

uenige i tolkningerne af de nogle gange meget stiliserede og forenklede figurers symbolik. 

Eugene J. Dwyers korte artikel fra 1974 redegør for en sådan forskningsmæssig uenighed 

om et koptisk fragments motiv. Forfatteren henviser til en tidligere artikel om tolkningen 

af et fragment i V & A Museums samling. Forskeren Suzanne Lewis har i denne artikel 

argumenteret for, at motivet forestiller Thetis ved Hefaistos’ esse, og at det skulle være en 

byzantinsk pastiche, som trækker på flere aspekter af legenden om Achilleus med det 

formål at skabe en allegori om heroisk udødelighed opnået gennem guddommelig 

indgriben.78Dwyer på sin side mener ikke, at Lewis’ tolkning er fyldestgørende og forklarer, 

på baggrund af forskellige detaljer, at motivet, foruden at afbilde legenden om Achilleus, 

samtidig henviser til andre mytologiske fortællinger, og at motivet dermed skal forstås som 

en snedig forklædning af en neo-platonisk allegori.79Dwyers artikel demonstrerer tydeligt 

nogle af de problemer, forskningen står med, når de koptiske motivers mening undersøges. 

Symbolikken kan forekomme meget kompleks, da kristne og hedenske motiver blev 

afbildet side om side samtidig,80 og da der ofte kun afbildet én eller to figurer til at 

signalere, hvilken myte et motiv stammer fra, er meningen langt fra altid let at afkode. 

                                                           
76Franzén, 89-90 
77 Ibid, 95 
78 Dwyer, 295 
79 Ibid, 297 
80 Erikson(1997), 23 
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Måske afhang motivernes betydning også af hvilket standpunkt brugeren af tekstilet selv 

indtog.81  

 

Tekstilteknisk analyse 
Som nævnt i specialets indledning benævnes vidensdeling mellem kunsthistorikere og 

konservatorer ”teknisk kunsthistorie” og udgør et tværfagligt felt for konservatorers, 

naturvidenskabsfolks og kunst- og kulturhistorikeres forskning i og viden om kunstværkers 

tilblivelse, fremstillingsteknikker og materialebrug. Den såkaldt tekniske kunsthistorie er 

dog på ingen måde et nyt fænomen, når det drejer sig om forskning i Egyptens tekstilfund: 

Allerede i slutningen af det 19. årh., da museerne begyndte at udstille og formidle de 

arkæologiske tekstiler på videnskabelig vis, samarbejdede kunsthistorikere med folk fra 

andre grene af videnskab, industri og håndværk om at analysere tekstilerne. Denne praksis 

kan påvises ved at nærstudere datidens udstillingskataloger og andre publikationer. 

Eksempelvis bruger Riegl hele det sidste afsnit i sin indledning af Die Ägyptische Textilfunde 

im K. K Österreichisches Museum: Allgemeine Characteristik und Katalog på at takke en 

række faglige autoriteter for hjælp til at afgøre hvilke fibre katalogets koptiske tekstiler var 

vævet af og hvilke planter garnet var farvet med, Frau Emilie Bach takkes for teknisk 

undersøgelse af et broderi og Herr Schröder, lærer på Wiener Fachschule für 

Textilindustrie, takkes for væveanalyse.82 

Den forsker, der især huskes for sin tekniske og naturvidenskabelige tilgang til studiet af 

arkæologiske tekstiler, er uden tvivl Pfister.83I 1930'erne lagde han hovedvægten på 

tekniske detaljer og kemiske analyser i modsætning til andre forskere, der i højere grad 

koncentrerede sig om stilistiske og ikonografiske overvejelser.84Igennem sine 

undersøgelser af tekstilfibre, spinderetninger, farvestoffer og væveteknikker opdagede 

Pfister, at tråde i hørklæde fra dynastisk tid altid var S-spundne, mens trådene i de tidlige 

fund af indisk bomuld var Z-spundne.85Baseret på denne opdagelse, formulerede han 

herefter en teori, der gik ud på, at man måtte kunne skelne egyptiske tekstiler fra 

                                                           
81 Carroll(1988), 56 
82 Riegl (1889), XXIV-XXV 
83 J. J. Rodolphe Pfister, 1867-1955, schweizisk kemiker og tekstilforsker 
84 Beckwith, 4 
85 Jf. kapitel 2, s. 51, afsnittet om spinding af tråd. 
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importvarer ved at undersøge trådenes spinderetning, hvilket medførte, at han bedømte 

samtlige tekstilfund fra Egypten fremstillet med Z-spundet tråd til at være importerede.86 

”Nous avons l’impression que toute la production égyptienne, laine et lin, est à torsion 

gauche; celle-ci doit se présenter plus naturellement à la main qui file. Dans les rares cas 

où, en Égypte, nous avons trouvé la torsion droite, nous pouvons conclure à des tissus (ou 

au moins à des fils) importés ».87Denne teori gav ham imidlertid forklaringsproblemer, da 

et stort antal tekstilfund fra Dura Europos, Palmyra og Egypten ved nærmere eftersyn viste 

sig at være fremstillet af både S- og Z-spundet tråd.88 Forskerne er siden Pfisters tid blevet 

opmærksomme på, at man for at kunne foretage en teknisk vurdering af, hvorvidt et tekstil 

er fremstillet i Egypten, også må tage en række andre faktorer end trådenes spinderetning 

i betragtning. I dag kan forskningen især takke denne forsker for hans mange og grundige 

analyser af farvestofferne i de arkæologiske tekstilfund fra Palmyra, hvor han påviste 

brugen af sneglepurpur i mange af tekstilerne.89 En anden vigtig opdagelse Pfister gjorde 

var, at næsten ingen af de purpurfarvede koptiske tekstiler var farvet med ægte 

sneglepurpur. Hans kemiske analyser viste, at de egyptiske farvere opnåede den 

eftertragtede purpurnuance ved at farve ulden i flere omgange med planterne indigo og 

krap.90  

 

Kulstof 14-analyse   
Visse nulevende kunsthistorikere stoler endnu på en kronologi for koptiske tekstiler 

baseret på sammenligning af fælles stiltræk med genstande fra andre kunstformer fx 

skulpturer, mosaikker eller fresker. Ifølge Angela Völker gøres der stadig forsøg på at 

proveniensbestemme og datere koptiske tekstiler i museumssamlinger på grundlag af 

stilistiske og ikonografiske kriterier.91Antagelsen om, at tekstiler kan dateres korrekt 

udelukkende på basis af stilistiske og tekniske karakteristika, er imidlertid på retur.92 

                                                           
86 Beckwith, 4 
87 Pfister, 37-38 
88Beckwith, 4 
89 Jf. Pfister,13-22. Erikson(1997), 43. 
90 Erikson(1997), 43 
91 Völker, 11-13 
92 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 231 
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Eftersom de kunsthistoriske metoder erfaringsmæssigt kan være vildledende,93 spiller 

naturvidenskaben en stadig større rolle for alders- og proveniensbestemmelse af 

arkæologiske tekstiler. Nye tiltag og nye metoder baseret på naturvidenskabelige 

undersøgelser, såsom strontiumisotopanalyse, er hastigt i færd med at vinde indpas inden 

for tekstilforskningen.94 I de senere år har især udbredelsen af analyse efter kulstof 14-

metoden muliggjort langt mere pålidelige dateringer af tekstilfund fra antikken. Selvom 

metoden blev udviklet allerede i 1947-51, var det først, da det blev muligt at analysere 

meget små prøver på 10-50 milligram ved hjælp af accelereret massespektrometri, at 

metoden blev almindelig brugt i tekstilforskning.95 Det er nu muligt at datere organisk 

materiale som tekstil ret præcist ved at måle mængden af C-14 i materialet. 

Selvom kulstof 14-datering er en temmelig kompliceret proces at udføre, er princippet for 

denne analysemetode enkelt: Tre kulstofisotoper forekommer i naturen: de to stabile 

isotoper C-12 and C-13 og en ganske lille mængde af det ustabile og radioaktive C-14. Alle 

levende væsener optager C-14 i deres levetid. I tidens løb henfalder C-14 til nitrogen, dog 

meget langsomt, da isotopen har en halveringstid på 5730 år. C-14indholdet formindskes 

således med ca. 1% i løbet af 83 år. Når et levende væsen dør eller en plante høstes, 

afbrydes optaget af C-14 og henfaldet til nitrogen begynder, og mængden af C-14 tilbage i 

et arkæologisk tekstil kan dermed bruges til at aldersbestemme det.96 Jo ældre tekstilet er, 

jo mindre C-14 vil det indeholde: Derfor vil man i en tunika fra senantikken finde mindre C-

14 end i en middelaldergobelin, men mere end i et mumieklæde fra Det nye Rige. Tekstil 

er et velegnet materiale at udføre kulstof 14-datering på fordi C-14indholdet i en prøve kun 

afspejler én vækstsæson, og fordi der normalt går relativt kort tid fra plantefibrene er 

høstet eller ulden er klippet/plukket97 af fåret til fibermaterialet er blevet forvandlet til stof. 

Samtidig er koptiske tekstiler ofte meget velbevarede på grund af de specielle 

jordbundsforhold i de egyptiske dødebyer.98  

                                                           
93De Moor (2008), 97, forklarer hvordan kulstof 14-datering af en række uldtunikaer afslørede, at de var flere 
hundrede år ældre end den stilistiske analyse havde vurderet 
94 Frei, Skals, Gleba, Lyngstrøm(2009), 1965 
95 Pritchard(2006), 15 
96De Moor (2008), 96. Pritchard(2006), 15 
97 I oldtiden plukkede man fårene, når de skulle fælde deres vinterpels. Senere fremavledes får, som ikke 
tabte pelsen 
98 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 232 
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De prøver, som skal kulstof 14-dateres, må udtages med størst mulig forsigtighed. Under 

mikroskop udtages prøver, der ikke er forurenet med ældre eller især yngre organisk 

materiale. Blot et hår eller lidt støv kan forurene en prøve så meget, at analyseresultatet 

bliver uanvendeligt.99 Ved moderne kulstof 14-datering måles indholdet af C-14 i forhold 

til stabilt kulstof ved hjælp af AMS, accelereret massespektrometri, der udføres med et 

massespektrometer. Dette apparat bruges til at adskille partikler med forskellig masse. 

Prøven, der skal undersøges, bringes på gasform og ioniseres. Ionerne accelereres af 

elektriske og/eller magnetiske felter, og da ioner med forskellig masse får forskellig 

acceleration, sker der en rumlig separering af dem, hvorefter de kan måles ved hjælp af en 

detektor. Apparatet bruges i kemien til analyse af stoffers sammensætning og kan også 

anvendes til at adskille et grundstofs isotoper.100 

Dateringsmetoden leverer de mest pålidelige resultater for organiske genstande, der er 

mellem 2.000 og 20.000 år gamle.101  Man må gøre sig klart, at kulstof 14-metoden ikke kan 

bruges ved datering af objekter yngre end ca. 350 år, og at metoden ikke tilbyder et eksakt 

årstal som resultat, men en sandsynlig tidsperiode inden for hvilken tekstilmaterialets C-

14indtag blev afbrudt. Metoden kan således give en idé om, hvornår tekstilets råmateriale 

såsom uld, hør eller bomuld blev klippet eller høstet, men kan ikke oplyse noget om, fx hvor 

lang tid det tog at fremstille tekstilet, eller hvor længe tekstilet var i brug, inden det blev 

begravet.102I forhold til koptiske tekstiler kan analysemetoden eksempelvis anvendes i 

tilfælde, hvor der foreligger en række indbyrdes modstridende dateringer af samme tekstil 

foretaget efter kunsthistoriske metoder. I sådanne tilfælde vil man kunne påvise, hvilken 

af de kunsthistoriske dateringer, som ligger tættest på kulstof 14-dateringen og dermed er 

mest sandsynlig. Det har vist sig, at mængden af C-14 i fortiden varierede en hel del “due 

to unevenness in solar activity and the quantity of cosmic rays”.103 Kulstof 14-datering 

foretages mest nøjagtigt, hvis tekstilet er fremstillet i en periode uden udtalte svingninger 

i mængden af C-14 i atmosfæren. Kalibreringen af de målte værdier kan udføres mere 

                                                           
99 De Moor (2008), 96 
100 Oplysningerne om apparatet blev givet under en udflugt til Dansk Center for Isotop Geologi på Institut 
for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet d. 17 12 2013. Her har man opstillet et 
massespektrometer, der bruges ved strontiumisotopanalyse 
101 De Moor (2007), 99 
102 Pritchard(2006), 15 
103 De Moor (2008), 97 
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præcist i sådanne perioder, hvorimod perioder med store svingninger i mængden af C-14 i 

atmosfæren giver en større variationsbredde i mulige dateringer.104 

 

Strontiumisotopanalyse 
Foruden kulstof 14-datering er endnu en naturvidenskabelig metode i de seneste år 

begyndt at gøre sig gældende inden for forskningen i arkæologiske tekstiler, nemlig 

strontiumisotopanalysen. I arkæologien har man hidtil mest brugt denne metode ved 

migrationsstudier,105 men metoden har også vist sig at kunne forsyne forskerne med viden 

om organiske fibres proveniens og kan afsløre, om råmaterialet i et stykke tekstil kommer 

fra det sted på kloden, hvor det er fundet, eller om tekstilet er fremstillet af materiale 

udefra. Brugen af denne analysemetode kan derfor medvirke til at opnå større indsigt i 

fortidens sociale netværk, mobilitet og handelsveje. 

Strontium (Sr) er et grundstof, der minder om kalcium (Ca) og som findes i planter, jord og 

vand. Stoffet optages i levende organismer gennem føde og væske og aflejres i plantefibre, 

knogler, tænder og i mindre grad i hår, hvor det træder i stedet for kalcium.106 Isotoper er 

atomer af det samme grundstof med forskellige antal neutroner i atomkernen. Naturligt 

strontium består af fire stabile isotoper;107 84 Sr, 86 Sr, 87 SR og 88 Sr, men kun to af dem 

er vigtige i denne sammenhæng, nemlig forholdet mellem 86 Sr og 87 Sr, som betegnes 

87Sr/86Sr. I fåreuld finder man ligesom i pels og hår meget lave koncentrationer af 

strontium, kun få ppm.(parts per million),108hvilket dog er nok til at kunne klarlægge 

forholdet mellem de to isotoper. I tænder og knogler findes til sammenligning 

strontiumkoncentrationer på 50–1000 ppm.109 Når fåreuld analyseres, vil analysen kunne 

fortælle, hvor i verden fåret har græsset, da de nævnte isotoper i grundstoffet varierer 

geografisk.110 Omgivelsernes strontiumisotopværdier er nemlig forskellige og afhænger af 

geologien. For at kunne anvende strontiumisotopanalyse er det nødvendigt at kende 

strontiumisotopværdierne overalt på og omkring det sted, hvor et tekstil er fundet, og 

                                                           
104 De Moor (2008), 97 
105 Også kriminalteknisk bruges metoden fx til identifikation af dødfundne ukendte personer 
106 K.M. Frei et al(2010), 2136 
107 Isotoper af et grundstof har samme protontal, men forskelligt neutrontal og atommasse 
108 Frei(2010),63 
109 Frei(2011), 32 
110 Ibid, 64 
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analysemetoden kan således vanskeligt anvendes på materiale fra områder, hvis 

strontiumisotopværdier er ukendte. Derfor er man nødt til omhyggeligt at kortlægge 

strontiumisotopværdierne ved at indsamle prøver fra landskab, planter og søer i det 

pågældende område og indtegne resultaterne på et landkort. For Danmark, der dækker et 

areal på ca. 42.000 km2, eksisterer der allerede et sådant kort over 

strontiumisotopværdier, hvilket betyder, at man vil kunne analysere et arkæologisk 

tekstilfund fra Danmark og finde ud af, hvorvidt det er fremstillet af lokalt råmateriale eller 

ej.  Analysen vil dermed kunne fortælle, om fibrene i tekstilet er kommet fra et andet 

geografisk område, men ikke nødvendigvis hvorfra i verden, da strontiumisotopværdierne 

endnu ikke er kortlagt over hele kloden. 

Metoden kræver, at en given tekstilprøve oprenses kemisk, indtil der kun er strontium 

tilbage.111 Derefter analyseres strontiumisotoperne i et massespektrometer, som måler 

sammensætningen af grundstoffet. Forholdet mellem de forskellige strontiumisotoper i 

prøven kan nu sammenlignes med forholdet mellem isotoperne på forskellige geografiske 

lokaliteter, og dermed bestemme tekstilråmaterialets proveniens. 

De nye forsøg med metoden har afsløret, at strontiumisotopanalyse kan bruges til at 

påvise, hvorvidt arkæologiske tekstilers råmaterialer er af lokal eller ikke-lokal 

proveniens.112 Ved studier i menneskers og dyrs migration er det af afgørende betydning 

at undgå forurening af prøver på tandemalje og skeletdele forårsaget af fx støv og 

jordpartikler, da disse partikler, hvis de ikke frasorteres, kan give et misvisende billede af 

strontiumisotopforholdet i de arkæologiske genstande.113 Når det drejer sig om 

arkæologiske uldtekstiler, må endnu en mulig forureningskilde tages i betragtning, nemlig 

organisk farvestof.114 Man har for få år siden opdaget, at hovedparten af de danske 

tekstilfund fra førromersk jernalder,115 der i dag fremstår brunlige efter mange 

århundreders ophold i grave og tørvemoser, oprindelig var farvet med plantefarver i klare 

nuancer.116Det har vist sig, at både farvestofferne i sig selv foruden de bejdser,117 såsom 

                                                           
111 Jf. Frei, Skals, Gleba, Lyngstrøm,1966-1967 for beskrivelse af fremgangsmåde 
112 Frei, Skals, Gleba, Lyngstrøm, 1970 
113 Frei, Skals, Gleba, Lyngstrøm, 1967. Frei(2010),63 
114 K.M. Frei et al(2010), 2142. Frei(2011), 33 
115 Ca. 500 f. Kr. til år 0 
116 Mannering, Gleba og Bloch Hansen, 91 
117 Vedr. bejdse, jf. kapitel 2, s. 48, afsnittet om tekstilfarvning 
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alun, jern og kobbersalte, der blev brugt ved farvning af såvel uld som færdigvævede 

tekstiler, kan påvirke strontiumisotopanalysen, eftersom disse stoffer indeholder større 

mængder strontium end ulden, der kun indeholder få ppm. Derfor har det været essentielt 

at udvikle en metode til at kunne fjerne eventuelle farvestoffer fra prøver af uldtekstiler, 

inden disse analyseres for deres strontiumisotopværdier med henblik på at klarlægge 

uldens proveniens.118En artikel i Journal of Archaeological Science fra 2010119 omhandler 

en række forsøg foretaget på prøver af både plantefarvet og ufarvet uld fra tre 

spellsaufår120 fra Vikingelandsbyen på Sjælland. Ulden blev farvet med vajd, farvereseda og 

krap, og ved de to sidstnævnte farvestoffer brugtes alun som bejdse. Det viste sig muligt at 

afrense over 98 % af farvestofferne ved hjælp af en forbehandling med 

ammoniumperoxodisulfat (APDS)og flussyre.121Denne nyudviklede metode, der således 

kan rense ulden for farvestoffer forud for strontiumisotopanalyse af uldens fibre, har 

samtidig vist sig at besidde endnu et potentiale, eftersom også APDS-opløsningen med det 

afrensede farvestof kan strontiumisotopanalyseres. Dette betyder, at muligheden for tillige 

at klarlægge farvestoffernes proveniens er til stede.122 

  

                                                           
118K.M. Frei et al(2010), 2137 
119Ibid.(2010),2136-2145 
120 Oprindelig nordisk fårerace med både dækhår og underuld 
121 Ibid.(2010),2137 
122 Ibid.(2010),2144 
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Kapitel 2: Koptiske tekstiler: deres brug, fremstilling, farver og materialer 
Tekstiler blev i oldtiden ganske som i dag brugt til mange af hverdagens formål herunder 

beklædning, såsom tunikaer, huer, slør og kapper og til boligen i form af sengeklæder, 

vægtæpper og puder.123 Andre uundværlige genstande, som blev fremstillet af Egyptens 

vævere, var opbevaringssække- og poser samt sejl til skibe og småbåde.124 Imidlertid er de 

fleste koptiske tekstiler, som findes i museernes samlinger, gobelinvævede fragmenter, der 

er skåret ud af større stykker stof fundet i grave. Fragmenteringen af tekstilerne vides at 

have fundet sted under de mange illegale udgravninger og gravplyndringer, som blev 

foretaget i løbet af det 19. årh. og begyndelsen af det 20. årh.125 Ødelæggelsen af disse 

vigtige fund skete for at sikre forhandlere af kuriosa og antikviteter en hurtig fortjeneste, 

da de gobelinvævede126 motiver var i høj kurs som samlerobjekter for den voksende skare 

af europæiske orientalister. Resultatet blev, at størstedelen af de oprindelige boligtekstiler 

og dragter er gået til grunde og kun de dekorative dele er tilbage. I følge Angela Völker kan 

det derfor være vanskeligt at afgøre formålet med et bestemt tekstil, når man undersøger 

de bevarede gobelinfragmenter.127 Dette skyldes, at de indvævede motiver på 

boligtekstiler og dragter ofte er ganske ens.128 Eftersom de tekstiler, der blev begravet 

sammen med de døde, næsten udelukkende var beklædningsgenstande, små puder og 

større stykker stof brugt til at svøbe ligene i, er beklædning i almindelighed og særligt 

tunikaen derfor et af de områder af koptisk vævekunst, som er bedst belyst. 

 

Tunikaen, dens brug og udformning 
I senantikken var tunikaen den mest udbredte daglige påklædning for mænd, kvinder og 

børn i Middelhavsområdet.129 Den var enten vævet helt i uld eller i hør med symmetrisk 

indvævede gobelinudsmykninger i uld og hør, ofte i stærke farver. Tunikaen var af 

afgørende betydning for en person fra fødsel til grav, eftersom den ikke blot beskyttede 

mod klimaet, men også skærmede kroppen for nysgerrige blikke. Hvis man betragter 

                                                           
123 Carroll (1988), 8 
124 Ibid(1988), 9 
125 Erikson(1997), 7 
126 Gobelin = særlig billedvævningsteknik, forklares senere i kapitlet 
127 Jf. indledning, hvor der under terminologiske overvejelser, s. 12, redegøres for brugen af dette udtryk 
128 Carroll(1988), 4. Völker, 11 
129 Carroll(1988), 9. Völker, 13 
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afbildninger, såsom relieffer og vægmalerier i templer og gravkamre, fremhævede de 

gammelegyptiske klædninger i tynd hør legemets former, hvorimod tunikaen var en dragt 

beregnet til at camouflere disse former. Romerne, der formentlig introducerede brugen 

af tunika i Egypten, lagde vægt på tildækning af kroppen. Kun slaver og soldater bar 

tunikaer, der lod knæene være synlige, og en anstændig matrone forventedes at bære 

tunika til anklerne foruden stola130 og palla131 uden for hjemmets sfære. Hvis man 

sammenligner de to helt forskellige beklædningskulturer; den gammelegyptiske og den 

romerske, står det klart, at romernes ankomst til Egypten må have banet vej for et 

mentalitetsskift hos den lokale befolkning i holdningen til krop og dragt, et 

mentalitetsskift, der førte til ændringer i befolkningens garderobe og dermed også til 

ændrede måder at producere tøjet på. 

En tunika kan bedst beskrives som et cylindrisk eller konisk stofrør af varierende længde, 

som går fra skuldrene til et sted mellem hofter og ankler og kan være forsynet med ærmer. 

På grund af Egyptens tørre ørkenklima og skikken med at begrave de døde iført tøj og svøbt 

i stof havde mange af disse dragter overlevet, indtil de arkæologiske udgravninger for alvor 

tog fat i det 19. årh. Deraf følger, at eksempler på bevarede tunikaer og især fragmenter af 

tunikaer findes i museumssamlinger over hele verden. Det er blevet fastslået, at de tidlige 

tunikaer fra romersk og byzantinsk tid var lavet af stof, der blev vævet i form i enten ét 

stykke132 eller i tre dele, som blev syet sammen. Teknikken med at væve beklædning i form 

på væven kom formentlig til Egypten med romerne, da bevarede tekstiler har vist, at denne 

tradition var fremherskende i det romerske imperium.133 De senere tunikaer fra den 

islamiske periode blev fremstillet af stof, som blev klippet i form og syet sammen og nogle 

gange forsynet med stofkiler for at opnå en konisk facon.134  

Det typiske koptiske klæde var en kombination af lærred og gobelin, som kaldes indsat 

billedvævning. Selvom man har fundet rester af tunikaer med udsmykninger af islætsløkker 

og islætsbrokade,135 bestod en tunika som oftest af to forskellige vævestrukturer; stoffet 

                                                           
130 En kjole med skulderstropper, der blev båret uden på tunikaen, jf. Harlow, 39 
131 Et rektangulært stykke stof, der kunne trækkes op foran ansigtet som slør, Harlow,39 
132 Den korsformede tunika med ærmer eller tunika vævet i ét stykke uden ærmer  
133 Pritchard(2006), 45 
134 Shamir, 166-167. Völker, 17 
135 Cortopassi(2007), 140. Tsourinakis, 147 
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var i lærred og de dekorative elementer såsom clavi, orbiculi, tabulae og manicae blev 

indvævet i gobelinteknik.136 Gobelinvævning brugtes både på beklædning og til sekulære 

og religiøse formål såsom vægtæpper.137 Denne type stof blev båret og formodentlig vævet 

over hele imperiet. Til trods for, at gobelin var den mest almindelige udsmykningsteknik 

brugtes også islætsløkker, brokade, uldtaqueté og påsyede kanter af silkesamitum. Der var 

klare regler for den koptiske tunikas udsmykning.138 Al dekoration var symmetrisk, som vist 

på fig. 2.a. På hver side af tunikaen mellem skulder og halsåbning var der indvævet et smalt 

eller bredt bånd i gobelin eller det kunne være vævet separat og syet på.139 Båndene kunne 

enten løbe til livet eller helt til nederste kant. På de romerske tunikaer var disse såkaldte 

clavi oprindelig umønstrede og vævet i purpurfarvet uld. Bredden på purpurbåndene var 

et statussymbol brugt af romerne til at skelne mellem forskellige samfundsklasser.140 Hvad 

angår de koptiske tunikaer fra byzantinsk og tidlig islamisk tid synes clavi imidlertid ikke at 

have haft nogen formel rangordnende funktion, men var udelukkende dekorative.141 På 

mumieportrætter fra 1. og 2. årh., der var malet enten på træ eller på hørlærred 

overstrøget med gips, og efterfølgende klistret fast til mumiernes ansigter med harpiks, ses 

som regel ganske smalle clavi, der er helt fri for senere perioders omfattende brug af 

mønstring og motiver.142 Pritchard nævner nogle tidlige tunikaer fra senromersk tid i 

Whitworth Gallery, som både har umønstrede clavi og gobelinvævede udsmykninger, og 

hun karakteriserer disse tunikaer som værende “a transitional stage of development 

towards a more highly decorative ensemble”.143 På skuldrene var indvævet store runde 

dekorationer orbiculae eller firkantede tabulae og på forsiden over nederste kant i 

forlængelse af clavi mindre ornamenter, som matchede dem på skuldrene. Ærmerne var 

smykket med borter manicae og nogle tunikaer havde endog dekorative bånd påsyet rundt 

om halsåbningen.144 Eftersom gobelinteknikken gav et mere holdbart stof end lærred, 

                                                           
136 Pritchard(2006), 47-49 
137 Shrenk, 147-150 
138 Völker, 13 
139 I følge Pritchard(2006), 49, skete dette ikke så tit   
140 Carroll(1988),31. Verhecken-Lammens, 66 
141 Selvom de indvævede motiver og materialernes kvalitet naturligvis kunne fortælle noget om bæreren og 
vedkommendes status 
142 De Moor(2008), 33 
143 Pritchard(2006), 52 
144 Cortopassi(2007), 140 
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kunne clavi og andre dekorationsdele skæres ud af en tunika, der var slidt op, og syes på 

enten en ny tunika uden dekorationer eller én, som var syet sammen af genbrugsstof.145  

 

Fig.2.a: tunikaskema 

 

En anden detalje er det læg, som findes i livet af alle tunikaer. Det synes at have haft flere 

funktioner, som fx at skjule sammensyningen mellem top og skørt på en tunika vævet i tre 

dele, ligesom det kunne bruges til at afkorte en lang tunika til en lille voksen eller et barn. 

I nogle tilfælde blev et bælte ført gennem lægget. Völker foreslår, at lægget også kunne 

                                                           
145 Pritchard(2006), 49. Völker, 17. Harris, 119, 124-125 
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have en anden funktion, nemlig “an indirect and subtle way of arranging a harmonious fall 

of the garment”146 idet hun henviser til at lægget normalt var bredest i tunikaens sider. 

Ærmerne på den korsformede tunikatype var meget smalle, men dragten var som regel 

åben under armene for at sikre optimal bevægelsesfrihed.147 Som det ses på fig. 2.a 

fremstår tunikaen som en praktisk, men noget ufiks påklædning. Mosaikker og andre 

afbildninger viser dog, at man iklædt dragten kunne opnå en ganske elegant fremtræden 

ved at drapere det vide stof med et bælte eller bindebånd. De store runde eller firkantede 

udsmykninger på skuldrene ville så dække overarmene og det meste af ærmerne. På 

ærmeløse tunikaer draperedes det overskydende stof udover skuldrene og “when worn by 

a woman, a girdle was tied under the bust creating the illusion of wide sleeves”.148 

Begravelsespladserne, hvor tekstilerne er fundet, har afsløret, at folk brugte flere tunikaer 

oven på hinanden.149 Selvom både mænd og kvinder bar tunika, sås tydelige kønsforskelle 

på den måde dragterne blev båret, farver og længde. Mandstunikaer gik normalt til under 

knæene, dog undtagen gejstlige dragter, som var længere, ridetunikaer var kortere og holdt 

sammen af et bælte omkring hoften, kvindetunikaer gik til anklen, var mere farvestrålende 

og forsynet med et bånd under barmen.150 

 

Tekstilfremstilling i Egypten 
Egypterne kendte til flere måder at producere tekstiler på: Foruden vævning fandtes der 

en form for strikketeknik, der blev praktiseret med kun én strikkepind,151 og man brugte 

også teknikken sprang, som især har efterladt sig spor i form af huer/kyser. Sprang er en 

fletteteknik, der udføres på en aflang ramme og som resulterer i elastiske, ofte netlignende, 

åbne tekstiler, hvor mønstrene fremkommer spejlvendte horisontalt. De 

sprangfragmenter, som indgik i samlingen på K. K Österreichisches Museum152 og som Riegl 

publicerede i 1889, blev imidlertid fejlagtigt katalogiseret som kniplinger, som man mente 

                                                           
146 Völker, 15 
147 Tunikaer med vide ærmer blev sandsynligvis kun fremstillet i den tidlige periode i følge Völker, 15 og 
Pritchard, 50-54 
148 Pritchard(2006), 46 
149 Völker, 11 
150 Pritchard(2006), 49 
151 Fund af sokker, der er rundstrikkede på fire pinde ligesom nutidens håndstrik, stammer fra den islamiske 
periode og man mener, at araberne bragte denne teknik med sig til Egypten, jf. Verhecken-Lammens, 74 
152 I dag kendt under navnet MAK, Museum für angewandte Kunst 
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måtte være fremstillet med brug af kniplepinde.153 (Det fremgår dog af Javer, Eastop og 

Janssens artikel, at Luise Schinnerer i 1895 publicerede værket Antike Handarbeiten, hvor 

teknikken sprang blev beskrevet, efter at hun havde undersøgt huer og tasker i K. K 

Österreichisches Museums egyptiske samling)154 Der er tillige fundet fragmenter af fint 

knyttede net, som kan have været anvendt som hårnet eller fiskenet.155 

Det er samtidig begrænset, hvad der er bevaret af redskaber til tekstilfremstilling i Egypten 

fra 1. årt. AD.156 Man formoder, at størstedelen af redskaberne har været fremstillet af 

letforgængelige materialer som træ, og kun fordi de afdøde nogle gange blev stedt til hvile 

med deres redskaber, er der fundet velbevarede vævegafler og spoler til garn. Derimod har 

vi i dag ikke mange spor efter de væve, som de kolossale mængder af tekstiler blev vævet 

på. Ved at analysere bevarede tekstiler er det alligevel muligt at få en hel del at vide om 

vævene. Eksempelvis må de korsformede tunikaer, som blev vævet i ét stykke,157 være 

blevet fremstilet på meget store væve, da stofstykket kan være op til ca. tre meter på det 

bredeste sted. Franz Bock insisterede i sin artikel fra 1886 ”Vielfarbige Gobelin-Wirkereien 

und Purpurstickereien der spätrömischen und frühbyzantinischen Kunstepoche” flere 

gange på, at tekstilfremstillingen i senantikkens Egypten var baseret på 

hjemmeproduktion158 og at gobelinvævningen havde været kvindearbejde:”Gleichwie seit 

dem XVI. Jahrhundert zuerst in Italien und später auch in Flandern, am Rhein und in 

Sachsen die Spitzenwirkereien und Klöppeleien als beliebte Hausindustrie von fleissiger 

Frauenhand Jahrhunderte hindurch geübt wurden, so blühte auch in Egypten von den 

Ebenen des Delta bis zu den Katarakten die gobelin-Wirkerei gleichsam als nationale 

Hausindustrie“159 

                                                           
153 Die Ägyptische Textilfunde im K. K Österreich. Museum: Allgemeine characteristik und Katalog, tavle VIII 
(kat. nr. 568 og 569), beskrivelse s. 51: „Spitzengeflechte aus rothen Wollfäden gefertigt, theilweise mit 
Hilfe von Instrumenten, die den Klöppeln analog sein dürften“ 
154 Javer et al, 136, de tre forfattere nævner dog ikke, at Riegl står som medforfatter til Antike Handarbeiten  
155 Verhecken-Lammens, 66 
156 Bortset fra enkelte mindre redskaber, såsom vævegafler af hårdt træ og tenvægte, De Moor(2008), 48-
49 
157 Denne måde at væve tunikaer på må have været mest hensigtsmæssig i forhold til vandret indvævning af 
clavi, der ikke egner sig til at væves lodret, jf. De Moor(2008), 66 
158 Bock (1886), 9 
159 Ibid, 7 
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Senere nåede forskerne dog frem til, at tekstilfremstilling herunder gobelinvævning 

snarere end husflid for flittige kvindehænder, var gennemorganiseret værkstedsarbejde 

varetaget af uddannede professionelle vævere. Når jeg i det følgende afsnit vælger at 

belyse de egyptiske væve, er det fordi der inden for forskningen diskuteres hvilken slags 

væv, der mon blev brugt til fremstilling af de koptiske tekstiler. Hvis man opsummerer 

adskillige forskeres arbejde, er der beviser for, at fire forskellige vævetyper160 var kendt og 

fungerede samtidig i det senantikke Middelhavsområde; opstadsvæven, den tobommede 

væv, jordvæven og trampevæven. Meget tyder på, at disse vævetyper alle var i brug i 

Egypten i 1. årt. AD. Imidlertid var trampevæven næppe almindeligt udbredt før slutningen 

af 3. årh.  

Elisabeth Barber gennemgår opstadsvæven, jordvæven og den tobommede vertikale væv 

i Prehistoric Textiles. Eftersom bogen beskæftiger sig med tekstiler fremstillet før 

jernalderen, nævnes trampevæven ikke, idet den formodes at være en langt senere 

opfindelse. I sin bog Textile Manufacture in the Northern Roman Provinces koncentrerer 

Wild sig om tekstilproduktion mellem år 57 f. Kr. og førstedelen af 5. årh., men skriver intet 

om jordvæven. Forskellige fund fra landene nord for Middelhavet viser, at opstadsvæven 

var i brug her allerede fra den mellemneolitiske periode.161 Trendvægte162 af ler og sten er 

blevet udgravet over hele Europa sammen med et stort antal tenvægte163, og græske 

vasemalerier afbilder Odysseus’ trofaste hustru Penelope ved sin opstadsvæv. Fig. 2.b 

gengiver således et maleri på en attisk rødfigurskyphos ca. 450-420 f. Kr., fundet ved Chiusi, 

Italien. Vasen viser opstadsvæven, hvor det færdige ligklæde til Laertes tilsyneladende er 

klar til at blive taget af. Forneden ses en række pyramideformede trendvægte. 

Væven blev normalt sat op ved at fastgøre et brikvævet164 bånd til klædebommen øverst. 

Båndets islæt udgjorde trendtrådene, som hang i grupper og var tynget ned af hulsten eller 

lervægte. Rester af tekstiler med brikvævede startkanter udgør ligesom fund af trendvægte 

vægtige beviser for brugen af denne specielle væv. Indtil for få år siden mente 

                                                           
160 Vævning i antikken blev også udført uden egentlige væve fx lændevævning og brikvævning  
161 Barber(1991), 113 
162 Trendvægte holdt trenden udspændt under vævning 
163 Tenvægte brugtes ved spinding 
164 Brikvævning. Skeldannelsen sker ved at dreje et antal flade brikker, som er trådet med op til 4 tråde. 
Bruges til at væve bånd, jf. Walton og Eastwood, 21 
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tekstilforskerne, at opstadsvæven ikke havde været særligt udbredt i Egypten, da man kun 

havde fundet ganske få trendvægte, men i de senere år har nye udgravninger i de tidligere 

græske kolonier i Nordafrika vist, at væven også var i brug her.165 

 
Fig. 2.b 

 

Riget havde jo også været under græsk herredømme166 i adskillige århundreder, der var 

mange græske bosættelser i landets nordlige del, og de græske indvandrere havde uden 

tvivl bragt deres hjemlands opstadsvæve med sig.167 Foruden disse nye fund af trendvægte 

findes der eksempler på brikvævede startkanter fra uldtunikaer vævet i ét stykke. En sådan 

tunika, der i 1959-60 blev undersøgt og restaureret af Anne Marie Franzén, viste 

indikationer på, at egyptiske vævere havde set en opstadsvæv i funktion og for at minimere 

spildet af trendgarn havde imiteret denne vævs opsætningsmetode ved vævning af en 

tunika i ét stykke. I følge Franzén var et brikvævet bånd vævet med kun to brikker synligt i 

kanten af det ene ærme og den ene side af tunikaen. Tunikaens trendtråde udgjorde 

                                                           
165 Ciszuk og Hammarlund, 121 
166Det ptolemæiske regime varede fra 305-30 f. Kr. 
167 Carroll (1988), 24 
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brikbåndets islæt på samme måde, som det ses på tekstilfund fra Nordeuropa, der blev 

vævet på opstadsvæv. Imidlertid er Franzén overbevist om, at tunikaen blev vævet på en 

vertikal tobommet væv og henviser til vægmalerierne fra Det nye Rige, hvor denne 

vævetype afbildes168. Wild tolker derimod startkanterne fundet på koptiske tunikaer vævet 

i ét stykke som bevis på, at “they may have been woven on the warp-weighted loom and 

may be examples of what earlier writers called the tunica recta”.169 Der findes en enkelt 

skriftlig kilde fra 5. årh. f. Kr., der kan belyse hvilken væv de egyptiske vævere arbejdede 

ved på dette tidspunkt: 

“Not only is the climate different from that of the rest of the world, and the rivers unlike 

any other rivers, but the people also, in most of their manners and customs, exactly reverse 

the common practice of mankind. The women attend the markets and trade, while the men 

sit at home at the loom; and here, while the rest of the world works the woof up the warp, 

the Egyptians work it down...”170 

Herodot (ca. 484 – ca. 425 f. Kr.) må have kendt opstadsvæven, som var i brug over hele 

Grækenland, Italien og Lilleasien. Væveren arbejdede stående ved væven og bankede islæt 

op mod bommen under arbejdet: “The weaving started on the top, and the rows of weft 

had to be packed upwards, against gravity”.171 Man må formode, at hvis Herodot under sin 

rejse til Egypten havde set vævere stå ved opstadsvæve, ville han næppe have nævnt noget 

så hverdagsagtigt. Men han noterede nøje alle forskelle mellem græske og egyptiske skikke 

og når Herodot, som skrev sin Historia i 5. årh. f. Kr., beskrev den egyptiske vævers 

anderledes arbejdsstilling og at islætten blev slået ned i stedet for opad, står det klart, at 

han talte om en vertikal tobommet væv. 

Den opretstående tobommede væv udgøres af en ramme med to bomme og to sidestykker; 

øverste bom er til trenden og den nederste til at rulle det vævede stof op på. Trenden 

holdes stramt udspændt mellem de to bomme. Det første skel172, kaldet det faste skel, 

dannes ved at indsætte en skelkæp, der går under og over hver anden trendtråd. Det andet 

                                                           
168 Franzén, 77 
169 Wild(1970), 68 
170 Herodot: II, 35 
171 Barber(1991), 92 
172 Et skel er den vandrette åbning, der dannes mellem trendtrådene og som islætstråden lægges i under 
vævning. De forskellige grundbindinger kræver adgang til et varierende antal skel. Jo mere kompliceret en 
binding, jo flere forskellige skel er det nødvendigt for væveren at kunne åbne. 
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skel, sølleskellet, dannes ved at hver af de trendtråde, der befinder sig bag skelkæppen i 

det faste skel, omkranses af en løkke, der hæftes på endnu en stok, søllestokken. Det faste 

skel står altid let åbent på væven, mens sølleskellet aktiveres ved at væveren trækker 

søllerne ind mod sig selv. Derved trækker han de bageste trendtråde frem og det andet 

skel åbnes.173 Islæt bankes ned med en spids pind eller en vævegaffel. Vægmaleriet i Thut-

Nofer fra Thebens grav viser, at den tobommede væv var kendt i Egypten så tidligt som i 

15. årh. f. Kr. under Det Nye Riges 18. dynasti, se fig. 2.c. Ifølge Barber synes væven at være 

blevet introduceret til egypterne fra Syrien eller Palæstina.174 Eftersom trenden var blevet 

hævet til lodret position, behøvede væveren ikke længere at åbne sølleskellet tværsover 

fra ægkant til ægkant, og med bommene fastgjort til opretstående sidestykker og 

søllestokken placeret over væverens hoved, kunne han frit gribe det ønskede antal søller 

og åbne dele af skellet ved gobelinvævning. Der er således stærke indikationer på, at 

brugen af den tobommede væv var medvirkende årsag til udviklingen af selve 

gobelinteknikken175. En anden vigtig faktor for gobelinvævningens udvikling menes at være 

egypternes ændrede holdning til uld som beklædningsmateriale, en ændring, der 

sandsynligvis fandt sted under det ptolemæiske regime.176 Gennem tekstilhistorien har den 

opretstående tobommede væv været uløseligt forbundet med gobelinvævning, og den 

bruges endnu den dag i dag til fremstilling af vævede vægtæpper, dog i langt grovere 

kvaliteter end de koptiske tekstiler. Desværre er der ikke fundet afbildninger fra 1. 

årtusinde AD af denne vævetype i selve Egypten og heller ingen litterære kilder omtaler 

væven. Man må huske, at afbildningerne i Thut-Nofers grav stammer fra ca. 1.500 år f. Kr. 

og at Herodots Historia blev skrevet omkring 1000 år senere. Det virker rimeligt at forestille 

sig, at væveteknologien kan have udviklet sig i den mellemliggende periode. Ikke desto 

mindre er en del forskere overbeviste om, at fx de korsformede tunikaer blev fremstillet på 

denne type væv.177 

                                                           
173 Wild (1970), 69-72, Barber, 113-115 
174 Barber (1991), 113 
175 H. Carter og P. Newberry udgravede i 1904 Thutmosis IV’s grav i Kongernes Dal, Luxor. De fandt nogle 
vævede billedfragmenter helt i hør, der viser en meget tidlig udgave af denne teknik, jf. Selem, Abd al-
Khalek, 53 
176 Jf. min gennemgang af farvning og spindematerialer senere i kapitlet 
177 Franzén, 77. Kybalova, 39. Verhecken-Lammens. 67, Völker, 15 
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Fig. 2.c: opretstående tobomsvæve med mandlige vævere. Tegnet gengivelse af vægudsmykning i 

Thut-Nofers gravkammer, Theben, 18. dynasti, ca. 1425 f. Kr.178 

 

Martin Ciszuk og Lena Hammarlund gennemgår i deres artikel fra 2008179 jordvæven, 

opstadsvæven og den tobommede væv samt karakteristika for tekstiler vævet på hver 

enkelt væv. De to forskere har udført en række forsøg på opstadsvæv og tobommet væv 

sat op med ens trådmaterialer, tætheder og bindinger for at undersøge, hvorvidt det er 

muligt at se forskel på tekstiler fremstillet på de to væve. Deres konklusion: 

”Weaving experiments performed in order to compare the warp-weighted loom and the 

vertical two-beam loom with revolving beams show that fabrics of identical construction, 

                                                           
178 Carroll(1988), 18 
179 Ciszuk og Hammarlund: ” Roman Looms – a study of craftmanship and technology in the Mons 
Claudianus textile project” 
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woven on each of the two looms, display a very uniform appearance. It is not possible to 

distinguish one fabric from the other. No specific characteristics connected to any of the 

looms could be observed in the fabrics”180 

Det må dog bemærkes, at de svenske forskere ikke nævner gobelinvævning i artiklen, 

hvilket kunne tyde på, at de ikke har afprøvet denne teknik i deres forsøg.  

Egypterne havde også vandrette væve, som var meget lig de opretstående væve bortset 

fra, at trenden var udspændt mellem to bomme nogle tommer over jorden. Disse såkaldte 

jordvæve, som egentlig er tobommede væve uden sidestykker, kan endnu ses i brug på 

landet visse steder i Mellemøsten, hvor beduinkvinder væver teltdug og måtter på 

dem.181Nogle forskere tror, at jordvæven var forløberen for egypternes opretstående 

tobommede væv. Carroll anser denne vævetype for at have været specielt velegnet til at 

væve hør, det råmateriale som på faraonisk tid var det absolut foretrukne.182 De bevarede 

vægmalerier183 og modeller af jordvæve184 viser, at to vævere, som arbejdede sammen på 

en jordvæv, kunne producere meget brede og lange stykker hørstof til enten mumieklæder, 

lagner eller beklædning. På afbildninger af jordvæven ses altid kvindelige vævere, aldrig 

mænd.185 “To weave on the horizontal ground-loom both Egyptians and Mesopotamians 

set one woman on each side, to pass the weft bobbin back and forth through the shed, and 

to help each other change the heddle bar and beat the weft in”.186 

Vævede gobeliner kan inddeles i to grupper; De som er fremstillet på opretstående væve 

og de som er vævet på vandrette trampevæve. Når man undersøger et vævet billede, er 

det umuligt at afgøre, om det er vævet på den ene eller den anden type væv. Det skyldes 

det faktum, at kun to skel er nødvendige for at væve gobelin187. Den vandrette trampevæv, 

som stadig bruges i gobelinværkstederne i Aubusson i Frankrig, har søllerne placeret på to 

sæt skafter, der kan hæves og sænkes ved hjælp af tramper188 under vævningen og således 

                                                           
180 Ciszuk og Hammarlund, 131 
181Ibid, 120 
182 Carroll (1988), 15-17 
183 Barber (1991), 84 
184 Ibid, 85,  
185 Ibid, 113 
186 Barber (2007), 174 
187 Carroll(1985), 168 
188 Tramper = fodpedaler 
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åbne de to skel. Tramperne sætter væveren i stand til at arbejde hurtigere, fordi han ikke 

behøver at gribe om søllerne med sin venstre hånd for at åbne sølleskellet, men har begge 

hænder frie til at placere islætsgarnerne mellem trendtrådene. Den vigtigste forskel 

mellem trampevæven og de tidligere beskrevne opretstående væve er imidlertid, at 

trampevæven muliggør vævning af komplekse bindinger, såsom taqueté, samitum og 

damask; med andre ord bindinger, der forudsætter åbningen af mange forskellige skel. Som 

Wild påpeger: “The main advantage which the horizontal loom has over the two-beam 

vertical loom, theoretically considered, is the easier control of multiple heddle-rods...”189Da 

ingen originale trampevæve endnu er blevet udgravet, mangler det afgørende bevis for 

præcis hvornår egyptiske vævere begyndte at arbejde ved trampevæven, som af en del 

forskere formodes at være en kinesisk opfindelse.190 Desuden har man ikke i selve Egypten 

fundet afbildninger fx vægmalerier eller dekoration på keramik af trampevæve, ligesom 

der heller ingen skriftlige kilder er bevaret fra den tid, som beskæftiger sig med 

væveteknologi. Der er alligevel forskere, som fastholder, at der findes bevis for at 

trampevæven var kendt i Egypten allerede i 3. årh.: I sin artikel fra 1985 forsøger Carroll at 

fastslå, hvornår “den fodbetjente væv”, som hun kalder den, kom til Egypten. 

Kildematerialet er sparsomt, og der findes kun få afbildninger på nær et vægmaleri, som 

dateres til 2. årh. og blev fundet i en grav tæt på Rom og en illustration i Utrecht-psalteren 

fra 9. årh.191 Disse billeder viser ifølge forfatteren vandrette væve, ligesom en fodbetjent 

væv med tramper og vandret trend kan ses i et andet illumineret manuskript fra det 13. 

årh. Carroll konkluderer, at dele af det arkæologiske materiale fra Egypten, såsom de 

vævekamme og den bådskytte192 Petrie fandt og publicerede i 1917, må tages med et vist 

forbehold, eftersom skytten senere viste sig at stamme fra det 18. århundredes England.193 

Forfatteren peger i stedet på en skriftlig kilde som bevis: Et salgsdokument i form af et 

papyrus fra år 298 som attesterer, at en væv blev solgt til en vis Apollonia for 13.000 

drachmer. Carroll er overbevist om, at denne sum var langt mere end hvad en almindelig 

                                                           
189 Wild (1970), 76 
190 Endrei(1958, 1961) citeret af Wild(1970) 
191 Carroll(1985), 169 
192 En skytte er en aflang, hul genstand hvori en spole med islætsgarn kan indsættes. Skytten ”skydes” af 
væveren gennem skellet fra ægkant til ægkant under arbejdet ved trampevæven. 
193Carroll(1985), 169 



 
 

42 
 

tobommet væv ville koste og konkluderer derfor, at Apollonia må have betalt for “... a 

treadle loom capable of weaving ... what are now termed “yard goods” ... Or it might have 

been a loom for pattern weaving, even a prototype of the draw loom”.194 Wild er derimod 

ikke så sikker på, at den væv Apollonia købte i år 298 var en trampevæv. Han tror snarere, 

at det enten var en opstadsvæv eller en tobommet væv og mener ikke, at den pris, hun 

betalte for væven, kan anerkendes som bevis for, at væven skulle have været noget 

specielt. Ifølge Wild havde den “astronomiske pris”195 Apollonia betalte mere at gøre med 

Diokletians reformer, der havde forårsaget inflation, end med vævens eventuelle 

kvaliteter.196 Han indrømmer dog, at “it seems probable that the horizontal loom, with two 

(and later more) sets of heddle-rods existed well before the end of the third century”.197 

Der er således ikke opnået enighed inden for tekstilforskningen om, hvornår trampevæven 

kom til Egypten, ligesom det stadig diskuteres hvilken eller hvilke typer af væve, som blev 

brugt til at fremstille de mange tekstiler med indvævede gobelinmotiver. Hvis forskningen 

kunne finde svar på disse spørgsmål, ville man være nået et stort skridt længere på vejen 

mod en troværdig datering af tekstilerne.  

 

Forskellige væveteknikker og deres brug 

Et vævet tekstil består af to trådsystemer, der ligger vinkelret på hinanden: Dels trenden, 

som er de længdegående tråde, dels islættet, der er de tværgående tråde.198 De steder, 

hvor trendtråde og islæt krydses og dermed binder de to trådsystemer sammen, benævnes 

bindepunkter og den rækkefølge bindepunkterne forekommer i kaldes stoffets binding.199 

Der findes tre grundbindinger; lærred, kipper og satin.200 Alle andre bindinger er udviklet 

fra grundbindingerne. De allerfleste koptiske tekstiler blev fremstillet i lærred og 

variationer heraf, men der er også fundet eksempler på kipperstoffer samt påsyede 

fragmenter af silkestoffer i mere komplicerede bindinger som samitum og taqueté. I lærred 

                                                           
194 Carroll(1985), 173 
195 Wild(1987), p.465 
196 Diokletians prisedikt, der blev udstedt i år 301, indeholder en detaljeret liste med maximumpriser for 
varer fremstillet i det romerske imperium. Ediktet kan tolkes som et forsøg på at imødegå den stigende 
inflation, som Diokletians reformer på dette tidspunkt havde forårsaget  
197 Wild(1987), p.465 
198 Andersson Strand, 15 
199 Walton og Eastwood, 3 
200Ibid, 13-18 
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“at once the simplest and commonest of all weaves”201 går hvert islæt skiftevis over og 

under én trendtråd, næste islæt går så over og under de modsatte trendtråde og så 

fremdeles. Islæt løber fra ægkant202 til ægkant og ligger vinkelret på trenden. Lærred kan 

enten være trådret = samme antal islæt og trendtråde pr. cm2, eller væves som trendreps 

= et højere antal trendtråde end islætstråde pr. cm2 eller som islætsreps = et højere antal 

islæt end trendtråde pr. cm 2.203 Det fremgår af bevarede tunikaer og tunikafragmenter, at 

væverne brugte en række teknikker til at udsmykke lærredsfladen og i nogle tilfælde for at 

gøre tunikaen varmere.  

På mange hørtunikaer brugtes forstærkede islæt til at dekorere de store lærredsvævede 

flader. Et forstærket islæt er et islæt, der består af én meget tyk tråd eller et antal tynde 

tråde lagt sammen som én i det samme skel. Et forstærket islæt kan enten gå fra ægkant 

til ægkant eller være kortere. I nogle tekstiler løber det forstærkede islæt også i påfølgende 

skel og danner dobbelte forstærkede islæt. De forstærkede islæt ses tydeligt og giver den 

vævede overflade en iøjnefaldende struktur, når de gentages regelmæssigt. Denne 

dekorative effekt blev brugt af de egyptiske vævere til at danne subtile stribemønstre, der 

kunne understrege områderne rundt om ærmerne, på brystet eller ved kanterne.204 

Som tidligere nævnt havde nogle tunikaer indvævede islætsløkker i lærredsvævet.205 

Løkkerne blev normalt lavet i hør på hørtunikaer og fandtes enten på oversiden eller på 

både over- og underside alt efter hvilken metode der blev brugt. En løkke blev lavet ved, at 

væveren trak islætstråden ud af skellet og lod den hænge løst ud mellem to trendtråde.206 

Sandsynligvis strakte han løkkerne over en flad pind for at sikre dem ens længde. Han skulle 

derefter slå de efterfølgende islæt fast sammen for at holde løkkerne på plads, inden han 

kunne trække pinden ud. Løkkerne, der næsten lignede pels, blev lavet for at give 

“thickness and warmth to various kinds of clothing”.207 Man kunne også skabe 

                                                           
201 Wild(1970), 46 
202 Siden af tekstilet, hvor islæt skydes tilbage, jf. Walton og Eastwood, 3 
203 Andersson Strand, 16. Walton og Eastwood, 4 
204 Cortopassi(2007), 140. Pritchard(2006), 50. Harris, 126  
205 Løkkerne i egyptiske tekstiler blev normalt lavet i islættet eftersom trendløkker til fx fløjlsvævning 
kræver en meget mere sofistikeret væv med to trendsystemer hvoraf det ene er fleksibelt, jf. Walton og 
Eastwood, 20  
206 Der var flere måder at skabe tekstiler med luv. Tsourinakis, 147-148 
207 Tsourinakis, 143 
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billedmotiver med korte løkker i farvet uldgarn. I disse tilfælde blev teknikken normalt 

brugt til gardiner og vægtæpper.208 Løkkerne kunne også bruges som indramning af 

gobelindekorationer. Islætsbrokade er en anden teknik brugt på lærredsbund. Ekstra islæt 

over adskillige trendtråde blev indvævet på lærredsgrundvævet i mønsterområdet. Til 

forskel fra gobelindekorationerne, hvor alle islæt gik over dobbelte trendtråde, blev 

brokadeislættene indvævet skiftevis med et eller flere lærredsislæt. 

Islætsbrokadeteknikken frembragte derved et overflademønster, der meget lignede et 

stykke broderet stof.209 

 

 

Fig. 2.d: Velbevaret orbicula fra tunika udgravet i Akhmim (Panopolis). V & A Museum nr. T 794-

1919, ifølge museets hjemmeside forestiller motivet en sejrrig kejser med tilfangetagne persere. 

                                                           
208Tsourinakis, 147 
209 Mader & Völker, 177-178. De Moor(2008), 208-209 
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Gobelinvævning, der var den mest udbredte dekorationsteknik, giver et kraftigt klæde med 

klart definerede og detaljerede motiver. Islæt væves frem og tilbage i lærredsbinding 

gennem to skiftende skel og skal bankes tæt nok sammen til at dække trenden helt. 

Væveteknikken kræver kun en udspændt trend for at kunne udføres og kan således 

praktiseres på selv de mest primitive væve. Islæt indvæves i længder, som følger det valgte 

motiv.210 Det er en langsom og arbejdskrævende proces sammenlignet med andre 

væveteknikker. Men fordi trenden fuldstændig dækkes, giver teknikken et mere solidt stof 

end det, som fremstilles ved andre vævemetoder.211 Teknikken er unik fordi islættet i 

stedet for at gå fra ægkant til ægkant kun indvæves på de områder, hvor de enkelte farver 

skal ses.212 Dette resulterer i de karakteristiske ubrudte farveflader.  Egypterne indvævede 

som regel gobelindekorationerne direkte i lærredsstoffet. For at kunne slå islættet 

tilstrækkelig tæt til at dække trenden var væveren nødt til at ændre skellene i de 

gobelinvævede områder. I stedet for at føre islæt gennem lærredsskel, som bestod af 

enkelte trendtråde, måtte han føre islæt igennem skel af dobbelte eller tredobbelte 

trendtråde.213Islættet vævedes ikke nødvendigvis vinkelret på trenden som ved al anden 

vævning, men kunne også lægges skråt og derved tegne omrids om figurer og markere 

bestemte detaljer, som vist på fig. 2.d, hvor man særligt lægger mærke til de skråtliggende 

islæt i folderne på rytterens flagrende purpurkappe. 

En af de mest almindeligt anvendte teknikker i dekorative koptiske tekstiler var den 

såkaldte “flyvende nål” også kaldet "flyvende tråds brokade”.214 I næsten alle publikationer 

kaldes den imidlertid fejlagtigt for “flying shuttle” (på dansk flyveskytte)215, hvilket er 

misvisende. Ordet flyveskytte betegner en opfindelse fra det 18. årh. som tillod, at man på 

den tids trampevæve kunne fremstille bredere klæde i et hurtigere tempo.216 På koptiske 

gobelinvævede udsmykninger tegnede den flyvende nål spinkle mønstre, ofte udført i lys 

                                                           
210 Walton og Eastwood, 4 
211 Erikson(1997), 55 
212 Verhecken-Lammens, 68 
213 Carroll(1988), 30 
214 Verhecken-Lammens, 68 
215 Fx Harris(2006), 117-146. Völker, 17. Völker og Mader, 39-189, i kataloget til MAKs samling oversættes 
teknikken korrekt til fliegende Nadel i den tysksprogede del, men forkert til flying shuttle i den engelske del  
216 Erikson(1997), 56 
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hør på en baggrund af violet uld. Tråden, som blev brugt til flyvende nål, blev snoet om en 

enkelt trendtråd nu og da for at holde den fast til stoffet. Den blev brugt til at tegne de 

geometriske mønstre, der lå som broderi på overfladen af gobelindekorationerne og til 

omrids på mørke silhuetter i de tofarvede ornamenter. Den flyvende nåls mønstre er i 

modsætning til andre gobelinteknikker kun synlige på den ene side af stoffet. Brugen af 

netop denne teknik, hvor spolen med islæt “springer” på overfladen, afslører at stoffet blev 

vævet med retsiden mod væveren.217 

 

Fig. 2.e: Tunikafragment udgravet i Akhmim (Panopolis), V & A Museum nr. 269-1889  

 

En anden vigtig gobelinteknik var kamning, som betegner en udbredt måde at få én farve 

til at glide over i en anden farve ved at væve skraveringer. Teknikken var “a popular variant 

for the background, above all in two-coloured ornamental pieces”218. Kamning muliggjorde 

farveovergange både vertikalt og horisontalt foruden at sætte væveren i stand til, på 

samme måde som ved maleri, at tilføje tredimensionelle virkninger i form af skygger i de 

ellers flade motiver. Fig. 2.e demonstrerer hvorledes kamningsteknikken både er brugt til 

                                                           
217 Gobelin kan også væves med bagsiden opad, hvilket gør det lettere for væveren at overskue de mange 
spoler garn, som hænger i det vævede og venter på at blive brugt  
218 Völker, 17 

http://collections.vam.ac.uk/item/O92382/panel-unknown/
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markante farveovergange i figurens hår og mere subtilt til at forme halsen og tilføre 

ansigtet skygger. 

 

Tekstilfarvning 
Helt fra forhistorisk tid og op til midten af det 19. årh., hvor det første syntetisk fremstillede 

farvestof kom på markedet, blev tekstiler farvet med naturlige farvestoffer219. Nogle af 

disse farvestoffer fx indigo, der betyder ”fra Indien”, havde været kendt i tusindvis af år.220 

Farvestofferne blev udvundet af planter og fra visse insekter, havsnegle og mineraler. I vore 

dage bruges naturlige farvestoffer kun i yderst begrænset omfang; dels i afsidesliggende 

egne af verden, hvor der stadig produceres traditionelle tekstiler efter ældgamle metoder, 

dels af dedikerede hobbyvævere og i forbindelse med museernes dragtrekonstruktioner. 

Det menes, at kunsten at farve tekstiler går meget langt tilbage i historien, muligvis helt 

tilbage til den ægæiske bronzealder.221 Således fortælles det i den græske mytologi, at 

mennesket kan takke helten Herakles (og hans hund) for kendskab til sneglepurpur. Sagnet 

siger, at hunden snusede omkring på stranden og tyggede på opskyllede havsnegle. 

Pludselig søgte den hen til sin herre og Herakles troede, at den var kommet til skade. Da 

han undersøgte dyret, så han, at dets ansigt og poter var blevet smukt lillafarvede af 

sneglesaften, og således opdagede den uforlignelige helt murexsneglenes hemmelighed: I 

sneglens indre findes leuko-væske, som udskilles fra den hypobranchiale kirtel. Denne 

væske indeholder afhængig af sneglearten stofferne 6-bromoindigo (MBI) og 6,6’-

dibromoindigo (DBI),222 som ved påvirkning med ultraviolet lys og oxidation antager 

forbløffende røde, violette og blå nuancer.223 

 Ikke alle oldtidens tekstiler blev dog farvet med kostbart sneglepurpur. Nogle af de 

flerfarvede tekstilfragmenter, der er fundet, har raffinerede mønstre vævet i forskellige 

                                                           
219 Mauve/mauvein blev opdaget af kemikeren Henry Perkin i 1856 under et forsøg på at opfinde kunstigt 
kinin. Farvestoffet gav en brunviolet nuance og var mindre lysægte end de hidtil kendte naturlige 
farvestoffer. Dette første kunstige farvestof var et anilinfarvestof fremstillet på basis af tjæreprodukter 
220 Lavinda O., Mironova I. et al., 2 
221 De tidligste spor efter sneglepurpur er fundet på nogle af vægmalerierne i Akrotiri, Thera ca. 1600 f. Kr.  
222 Lavinda O., Mironova I. et al., 1-2 
223 Fx giver sneglearten murex trunculus primært blålige farver som violet og lys til mørk blå, og har 
sandsynligvis været ophavsmand til den bibelske tekhelet farve, mens murex brandaris og thais 
haemastoma indeholder en rødlig purpurfarve jf. Lavinda O., Mironova I. et al., 12 
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farver uld.224 Trådene i disse tekstiler blev ikke indfarvet. I stedet udnyttede man, at fårs 

og geders uld fra naturens hånd har farvenuancer, der kan gå fra råhvid over grå, rødbrun, 

mørkebrun og til næsten sort. Dyrene blev ikke klippet, men fældede deres uld i takt med 

de skiftende årstider, og ulden kunne så indsamles og sorteres efter farve og fiberlængde 

inden spinding. Uldfibrenes naturgivne farvenuancer gav rige muligheder for at arbejde 

med mønstervirkninger på væven, og selvom farverne var afdæmpede i forhold til andre 

tekstilfunds intense farvepragt, fremstilledes tekstiler med stringente mønstre i 

krystalkipper, striber og tern.225 

Farvestof udgjorde i fortiden en vigtig handelsvare, der blev transporteret over lange 

strækninger af karavaner og skibe. Nogle farvestoffer fx sneglepurpur var vanskelige at 

udvinde, og tekstiler farvet med disse stoffer blev derfor uundgåeligt bekostelige og 

eftertragtede at eje og iklæde sig. Man kan opdele de naturlige farvestoffer i tre grupper: 

de vegetabilske, de animalske og de mineralske farvestoffer. Disse tre grupper kan herefter 

opdeles i to undergrupper: nemlig kypefarver226, som ikke er vandopløselige, men ved 

kemisk reduktion kan omdannes til opløselige stoffer og hvor oxidation gendanner farven i 

selve tekstilfibrene, og de farvestoffer, der kræver forudgående bejdsning227 af emnet for 

at binde farven til fibrene i dette. De koptiske tekstiler er ofte meget farvestrålende til trods 

for, at de har ligget begravet i henved 1500 år.  Det skyldes ikke kun de specielle 

bevaringsforhold i Egyptens tørre undergrund, men også det faktum, at egypterne må have 

haft særdeles dygtige farvemestre.228 Tekstilerne blev som tidligere nævnt ofte fremstillet 

af de to fibermaterialer uld og hør, der opfører sig vidt forskelligt i forhold til farvning. 

Ubehandlet hørstof lader sig ikke gerne farve, men bliver blændende hvidt af at ligge 

fremme i solen i to måneder.229 Denne blegningsproces har formentlig været praktiseret af 

egypterne helt fra hørdyrkningens barndom i første dynasti. Afbildninger på gravmalerier 

                                                           
224 Fx Lendbreen-kjortelen, der dukkede frem af isen i 2011 i et fjeldområde nær gletcheren Lendbreen i 
Oppland, Norge. Denne dragt er kulstof 14-dateret til mellem 230 og 390 AD, svarende til yngre romersk 
jernalder 
225 Jf. Vedeler og Bender Jørgensen: ”Unikt fund: Tøj fra jernalderen dukket op i Norges is”, Tidsskriftet 
Skalk, 2013 
226 Fx indigo, vajd og sneglepurpur 
227 Bejdsning indebærer kogning af emnet i et bad med metalsalte såsom alun, jern eller kobber 
228 Pozzi, 108 
229 Carroll (1988), 20 
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fra faraonisk tid viser mennesker klædt i elegant draperet hvidt linned. Til gengæld 

formodes det, at man først begyndte at anvende uld til beklædning i løbet af den 

ptolemæiske periode, da uld oprindelig blev anset for et rituelt urent materiale.230 

 

Fig. 2.f: Øverst fra venstre ses skaller fra purpursneglearterne Thais haemastoma, Murex brandaris 
og Murex trunculus. Nederst ses inventarnr. 1475 fra Katoen Natie’s Collection, der udgør det ene 
af samlingens kun to fragmenter, i hvilke der er fundet tråde farvet med sneglepurpur. 
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Allerede i den romerske periode var brugen af uld til tekstilfremstilling imidlertid blevet 

fuldt integreret i egyptisk kultur, og uldens evne til at modtage farvestoffer var blandt de 

faktorer, der muliggjorde udviklingen af de i dette kapitel beskrevne gobelinvævede 

udsmykninger på dragter og boligtekstiler.  

Man har i de senere år analyseret en række fragmenter fra Katoen Naties samling af 

koptiske tekstiler for at undersøge hvilke farvestoffer, der hyppigst blev anvendt.231 En lang 

række planter kunne bruges til at farve gult. Ingen af dem var dog særligt holdbare, og det 

ses i dag særligt tydeligt på de tekstiler, hvor man har ønsket grønne farver og derfor har 

indfarvet garnet i både gule og blå farvebade. Kun det blå farvestof har overlevet tidens 

tand, mens næsten alle gule nuancer er forsvundet. Den mest brugte gule i Katoen Naties 

koptiske samling stammer fra farvereseda Reseda luteola.232Det har vist sig, at den oftest 

anvendte røde farve blev fremstillet af krapplanten Rubia tinctorum, hvis rødder i tørret og 

knust tilstand udgjorde en vigtig handelsvare.233 I de af samlingens tekstiler, der stammer 

tilbage fra perioden efter den arabiske erobring, har man også fundet røde farvestoffer 

fremstillet af brasiltræ234 og lakfarve.235 Disse farvestoffer findes ikke naturligt i Egypten og 

må have været importeret. Til blåfarvning i antikken benyttedes ofte vajdplanten Isatis 

tinctoria, der er naturligt hjemmehørende i Europa, Nordafrika og Asien eller indigo 

Indigofera tinctoria importeret fra Indien236. Begge planter krævede en længere 

forudgående behandling, der inkluderede gæring i urin, inden de kunne anvendes til 

farvning. I Katoen Naties samling er alle tekstilernes blå farver indigo.237 Den mørkviolette 

purpurfarve var meget yndet i den romerske periode, og i de fleste museumssamlinger af 

koptiske tekstiler vil man finde et stort antal eksempler på medaljoner og clavi, der var 

indvævet i violet uld og med motiver tegnet i flyvende nål-teknikken med lys hørtråd. 

Størstedelen af disse fund fremstår i dag brunlige, hvilket skyldes, at farven ikke stammede 

                                                           
231 André Verhecken:”Natural Dyes”, 87-95 i 3500 Years of Textile Art.  
232 Verhecken, 87 
233Ibid, 88 
234 Også kendt som pernambuktræ eller indisk rødtræ. Ikke at forveksle med det sydamerikanske rødtræ, der 
har lagt navn til Brasilien 
235 Udvindes af skjoldlusen Kerria Lacca, der suger saft fra forskellige arter af østasiatiske mælketræer 
236 Indigofera tinctoria indeholder et meget højere niveau det blå farvestof indigotin end Isatis tinctoria og 
det kunne derfor betale sig at importere farvestoffet fra Indien 
237 Verhecken, 88-90 
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fra havsnegle, men var fremkommet ved at farve trådene med både krap og indigo i flere 

farvebade efter hinanden, indtil den eftertragtede nuance var opnået. Kun i to af 

samlingens objekter har man kunnet finde tråde farvet med murexsnegle.238 

 

Spinding af tråd 

To kilder leverede hovedparten af spindematerialet til trådene på de koptiske væve; 

Hørplanten Linum usitatissimum, der var blevet dyrket intensivt i Egypten helt tilbage 

under første dynasti239 og fåret, hvis uld i modsætning til hørfibrene villigt lod sig farve.240På 

vægmalerier, relieffer og modeller i ca. 3000 år gamle gravkamre er det muligt at følge 

hørdyrkningen og de mange processer undervejs fra plantestængel til tråd. I den højt 

udviklede faraoniske kultur brugtes linned ikke kun til lagner og beklædning for de levende; 

op til 70 m. fintvævet bandage måtte der til at indbinde en mumie for efterlivet.241 Når 

hørfiberen er fugtig, snor den sig fra naturens side mod venstre.242 Egypterne udnyttede 

dette ved spinding af hørfibre. Først blev fibrene fugtet med vand. Under spindeprocessen 

roteredes tenvægten, så fibrene drejede sig til venstre og resultatet blev en såkaldt S-

spundet tråd.243Til trendgarn,244 der skulle være ekstra stærkt for ikke at knække under 

vævningen, tvandt man to S-spundne tråde sammen den modsatte vej hvilket resulterede 

i et Z-tvundet garn.245Pfister opdagede, at alt hørstof fra det dynastiske Egypten var 

fremstillet af S-spundne tråde, mens bomuld fra Arabien og Indien var Z-spundet.246 

Herefter gik han ud fra, at det var muligt at afgøre, om en tråd var spundet i Egypten eller 

importeret. Senere forskning har vist, at spinderetningen varierede også inden den 

arabiske magtovertagelse.247 Der er imidlertid stadig forskere, som holder på, at egyptiske 

                                                           
238Verhecken, 95 
239 Ca. 3000-2686 f. Kr. 
240 Man havde også gennem handel adgang til silkestoffer fra Kina og til bomuldsfibre fra Indien; brugen af 
disse materialer var dog begrænset i forhold til brugen af hør og uld 
241 Erikson(1997), 37. De Moor nævner dog brug af mumiebind på 360 m. og helt op til 4.800 m. for en 
farao, jf. De Moor(2008), 20 
242 Martiniani-Reber, 14 
243 S-spundet betyder, at tråden er spundet mod uret, jf. Walton og Eastwood, 3 
244 Garn = to eller flere tråde tvundet sammen, jf. Walton og Eastwood, 3 
245 Ved sammentvindingen af to S-spundne tråde udnyttedes fibrenes venstresnoning: Når man drejede 
dem hårdt endnu mere til venstre, lagde dem stramt op mod hinanden og derefter slækkede grebet om 
dem, var deres naturlige reaktion at sno sig om hinanden til højre, Martiniani-Reber, 14 
246 Z-spundet betyder, at tråden er spundet med uret, jf. Walton og Eastwood, 3 
247 Erikson(1997), 38 
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tekstiler altid har S-spundne tråde, at Z-spinding først blev udbredt af araberne efter år 

640, og at man derfor kan bruge viden om trådenes spinderetning ved datering og 

proveniensbestemmelse.248 En interessant detalje består i, at gammelegyptiske 

gravrelieffer, der afbilder spinding af hør på håndten, afslører, at tenvægten befandt sig 

øverst på tenen under arbejdet.249 Græske vasemalerier, hvor spinding af uld afbildes, 

viser, at de græske spinderskers tene roterede med tenvægten nederst på tenen, se fig. 

2.g.250 

Uld blev oprindelig regnet for et urent materiale af egypterne, der ifølge Herodots Historia 

ikke tillod deres præster at være iklædt andet materiale end hør ved tjeneste i 

templerne.251 Det vides ikke præcis hvornår egypterne begyndte at bruge uld til 

beklædningsmateriale, men man formoder, at det kan være sket under det ptolemæiske 

regime.252 Som spindemateriale besidder uld nogle andre kvaliteter end hør, fx er 

uldfiberen tyndere, belagt med fine skæl og langt mere elastisk end hør samtidig med, at 

den også er mindre slidstærk. Ifølge Carroll er det lettere at spinde ulden, som også kræver 

mindre forarbejde end hør, inden spindeprocessen påbegyndes, og på grund af uldfibrenes 

elasticitet og skællede overflade kan uld med korte fibre bedre spindes end korte 

hørtaver.253 Carroll beskriver nøje den græske tradition for uldspinding, hvor tenvægten er 

placeret nederst på tenen og den forberedte uld holdes i vejret af spindersken på et 

rokkehoved med venstre hånd, mens højre hånd sætter tenen i rotation, hvorved 

uldfibrene bliver tvundet mod højre og resulterer i en Z-spundet tråd.254 Uldens skællede 

overflade gør, at trendtrådene har en tendens til at klistre sig til hinanden under vævning, 

hvilket besværliggør åbning af skellet, forsinker arbejdet og kan medføre vævefejl. Derfor 

kan en uldtrend ikke sættes lige så tæt op i væven som en trend af hørtråde. Hvis man ser 

på de bevarede koptiske tunikaer, kan man iagttage, at tunikaer vævet helt i uld oftest har 

et lavere antal trendtråde pr. cm. end tunikaer med hørtrend. Hørtråde er langt glattere og 

klistrer ikke i modsætning til uldtråde og kan derfor sættes meget tæt op i væven. Til 

                                                           
248 Verhecken-Lammens, 65-66 
249 Carroll(1988), 20-21 
250 Ibid, 27 
251 Herodot, II, 37 
252 Carroll(1988), 21 
253 Ibid, 25 
254 Ibid, 26-27 
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gengæld egner ulden sig til forskel fra hør fremragende som islæt ved gobelinvævning, fordi 

den kan skubbes så tæt sammen, at den helt dækker trendtrådene og motivet derved 

træder tydeligt frem på det vævede. De to fibermaterialers forskellige egenskaber kan 

synes vanskelige at forene i samme stykke stof, men det lykkedes de egyptiske vævere at 

udnytte begge materialer til at skabe 

 ”a new textile technology, which differed from anything that had been evolved earlier and 

which may have pointed the way toward the high level of weaving technology reached by 

the beginning of the second millennium”.255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. g: To antikke afbildninger, der viser henholdsvis den græske og den egyptiske spindemetode. 

 

  

                                                           
255 Carroll(1988), 28 

  



 
 

54 
 

Kapitel 3: Indvævede ornamenter og motiver på koptiske tekstiler 
De fleste kunstmuseer med respekt for sig selv har koptiske tekstiler i deres samlinger, som 

regel i form af fragmenter af tunikaer og anden beklædning med indvævede ornamenter 

og stiliserede afbildninger af mennesker, fabelvæsner og dyr. Tekstilernes motiver er ofte 

holdt i kraftige farver, og til forskel fra den byzantinske hofkunst, hvorfra den har hentet 

en del af sin motivverden, består denne folkelige kunst af en synkretistisk blanding af 

motiviske levn fra den faraoniske tid, græsk og romersk mytologi og endvidere kristen 

ikonografi fra ca. det 4. årh.256 De motiver, som kunsthåndværkerne indvævede bestemte 

steder på beklædning, vægtæpper og boligtekstiler, blev nedtegnet på papyrus, der 

formentlig blev placeret bag trenden.257 Der findes eksempler på sådanne kartoner258 

bevarede i papyrussamlingerne på Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst i Berlin, 

og Muzeo Egizio i Torino.259 Det farverige syn af en tunikaklædt folkemængde i senantikken 

kan vi i dag kun vanskeligt forestille os. Der er imidlertid bevaret en omfattende beskrivelse 

fra det 4. årh., hvor biskop Asterius af Amaseia i en prædiken om den rige mand og Lazarus 

udtrykker moralsk afstandstagen til de kristnes billedsmykkede dragter: 

“But such rich men and women as are more pious, have gathered up the gospel history and 

turned it over to the weavers; I mean Christ himself with all the disciples, and each of the 

miracles, as recorded in the Gospel. You may see the wedding of Galilee, and the water-

pots; the paralytic carrying his bed on his shoulders; the blind man being healed with the 

clay; the woman with the bloody issue, taking hold of the border of the garment; the sinful 

woman falling at the feet of Jesus; Lazarus returning to life from the grave. In doing this 

they consider that they are acting piously and are clad in garments pleasing to God. But if 

they take my advice let them sell those clothes and honor the living image of God”.260  

Et vigtigt aspekt ved de koptiske tekstiler er de motiver, der afbildes på dem. Der er som 

nævnt i kapitel 1 siden slutningen af det 19. årh. gjort mange forsøg på at datere tekstilerne 

på basis af stil og ikonografi. Det har vist sig at være mindre pålidelige metoder end 

oprindelig antaget, eftersom nyere kulstof 14-analyser har afsløret, at bestemte motiver 

                                                           
256 Erikson (1996), 67  
257 Stauffer, 159, formoder, at kartonen blev fastgjort bag trenden, for senere at kunne flyttes og genbruges 
258 Karton = en skitse i 1:1 format, som bruges til at væve en gobelin efter  
259 Erikson (1997), 63. Selem, Abd al-Khalek, 89 
260 Asterius of Amasea: Sermons, 1, 17-44 
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og stiltræk ikke nødvendigvis altid kan forbindes med eksakte tidsperioder. 

Tekstilfremstillingen synes således at have været mindre påvirket af tekniske fremskridt og 

kunstnerisk udvikling end fx maleri og skulptur.261 Det må understreges, at tidligere 

forsknings forsøg på dogmatisk opdeling af motiver i forskellige kategorier i dag er blødt op 

i erkendelsen af, at et enkelt koptisk tekstilfragment kan indeholde såvel elementer fra 

faraonisk kunst som hellenistiske og sassanidiske træk, foruden at afbilde et kristent tema. 

Det er også værd at huske, at opfattelsen af et motivs tilhørsforhold til eksempelvis 

faraonisk tradition afhænger af hvilke øjne, som betragter motivet. Carroll ser således kun 

få ligheder mellem koptiske tekstiler og den gammel-egyptiske kunst, mens en forsker som 

Egger får øje på ganske mange forbindelser jf. næste afsnit. 

 I Egypten havde man et mesterlæresystem uden centralt styrede akademier som i Rom og 

Byzans.262 Flere forskere benævner derfor den koptiske tekstilskat ”folkekunst”, i 

modsætning til den mere officielle kunst, hvis formsprog var baseret på skoler i Rom eller 

Grækenland. De egyptiske væveres motiver og ornamenter blev i tidens løb influeret af 

hele middelhavsregionens billedkultur, såvel den omfattende hellenistiske motivverden 

som af byzantinsk, sassanidisk, og syrisk inspiration.263 De fleste forskere er dog enige om, 

at den hellenistiske motivverden udgør fundamentet for de koptiske tekstilers ornamenter 

og billeder. Sammen med geometriske og organiske mønstre hører græske motiver, fyldt 

med talrige mytologiske figurer såsom Dionysos264 og hans følge, putti, kentaurer, 

gudinden Artemis, nereider, jægere og danserinder til blandt de hyppigst afbildede på 

tekstilerne.265 Også en række ornamenter eksempelvis blomstervaser, stiliserede 

vinranker, akantusblade og mæanderborter - brugt til opdeling og indramning af figurative 

motiver - genkendes fra den hellenistiske kunst. Efter den arabiske erobring (omkring år 

640) fortsatte fremstillingen af koptiske tekstiler med figurer og emner fra græsk mytologi. 

På dette sene tidspunkt kan motivernes betydning have været udelukkende dekorativ, men 

man må gøre sig klart, at når den hellenistiske kunst overlevede i en periode på næsten 

1000 år i Egypten, har det givetvis været, fordi dens motiver stod i forbindelse med en 

                                                           
261 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 231 
262 Erikson (1997), 63 og Selem, Abd al-Khalek, 84  
263 Kybalova, 36 
264 Se specialets forside 
265 De Moor(2008), 38 
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levende polyteistisk tro, som praktiseredes langt ind i den kristne æra; en omstændighed 

ikke alle tidlige tekstilforskere lagde vægt på.266 Denne formodning støttes også af de 

mange fund af olielamper af terracotta, som fremstilledes i det østlige Middelhavsområde, 

og som helt frem til det 6. årh. blev forsynet med mytologiske motiver, såsom Herakles´ 12 

arbejder, Eros eller Athene.267  

De fleste oplysninger om koptiske tekstilers proveniens er som nævnt gået tabt, som følge 

af de ukontrollerede udgravninger i det 18. og 19. årh., men forskningen har kendskab til 

flere senantikke centre for tekstilfremstilling, heriblandt byerne Panopolis og Antinoopolis, 

og det anses for muligt at skelne mellem tekstiler herfra og fra fx det mere landlige 

Karanis.268 

 

Gammel-egyptiske motiver 
Visse forskere har i tidens løb undret sig over, at den faraoniske kunst efter deres mening 

ikke har haft den store indflydelse på de koptiske tekstilers udseende: ”Il semble que 

l’Égypte pharaonique se soit évanouie et endormie jusqu’à l’arrivée des soldats de 

Bonaparte, et n’ait légué aucun motif décoratif, aux générations suivantes”.269 Ifølge Carroll 

skal forklaringen på, hvorfor lotus og papyrus er fraværende i den koptiske motivverden, 

og hvorfor ingen menneskeskikkelser er fremstillet efter faraoniske konventioner med 

ansigter og lemmer i profil og torsoer i frontal, søges i den massive kulturelle dominans fra 

de græske magthavere, der overtog landet efter Alexander d. stores erobring i 332 f. Kr.270 

Andre forskere, heriblandt Erikson og Kybalova, ser derimod tydelig gammel-egyptisk 

indflydelse på de koptiske vævede motiver: Der findes således enkelte motiver, som 

umiddelbart kan forbindes med den faraoniske symbolverden. Ét af dem er ankh-tegnet, 

der har form som et kors med en løkke for enden, se fig. 3.a. Det ses ofte afbildet i 

gravkamre, hvor gudeskikkelser holder tegnet i hånden. Ankh var oprindelig en hieroglyf, 

som symboliserede nøglen til evigt liv.271 Efter det 4. årh. havde tegnet antaget en kristen 

                                                           
266 Carroll(1988), 65 
267 Karivieri, 192 
268 Selem, Abd al-Khalek, 87 
269 Pozzi, 101 
270 Carroll (1988), 47 
271 Selem, Abd al-Khalek, 92. Egger, 39 
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betydning.272 Som andre simple symbolske tegn er også svastikategnet opstået og blevet 

brugt i forskellige kulturer uafhængigt af hinanden.273 I de store indiske religioner 

(hinduismen, buddhismen og jainismen) er tegnet et meget gammelt symbol på lykke og 

evigt tilbagevendende liv.274 Der er fundet en del koptiske tekstiler med indvævede 

svastikaer.275Hvad dette tegn symboliserede for egypterne er imidlertid uklart, ligesom 

meningen med de omdiskuterede gammadia,276 der er rette vinkler indvævet i hjørnerne 

af rektangulære stykker klæde, heller ikke kendes. Nogle motiver såsom ankh-tegnet 

ændrede betydning i århundredernes løb og blev fortsat afbildet længe efter, at den 

oprindelige mening med tegnet var glemt.277 Muligvis havde disse tegn apotropæiske 

betydninger i senantikken og blev indvævet for at beskytte ejeren af tekstilet.278                                                                    

 

Fig. 3.a: V & A Museum, nr. 258-1890 

 

                                                           
272 De Moor(2008), 37. Kybalova, 37 
273Smidt, 8 
274De Moor(2008), 152 
275 Kybalova, 38 
276 Gammadia også kaldet gammulae er opkaldt efter det græske bogstav gamma  
277 Erikson(1997), 61 
278 Selem, Abd al-Khalek, 91 
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Gerhard Egger argumenterer i sin artikel fra 1962 for, at de talrige tekstilfragmenter med 

afbildninger af harer kan være endnu et eksempel på et motiv, der ligesom ankh-tegnet 

havde en oprindelig hieroglyfisk betydning for egypterne.279 Egger, hvis artikel beskæftiger 

sig med de koptiske tekstilmotivers forbindelse til faraonisk kunst, anser det ikke for 

sandsynligt, at hieroglyffer blev almindeligt anvendt eller forstået efter 3. årh., men mener, 

at nogle enkelte af disse tegns betydning overlevede i tekstilornamenter i de følgende 

århundreder.280 Erikson påpeger imidlertid, at haren i den græske kultur forbindes med 

frugtbarhed og genopstandelse, og at den følger Dionysos.281Der findes tillige eksempler 

på vandblomster, der kan tolkes som lotus, ligesom der er fragmenter med ande- eller 

gåselignende fugle, som også forbindes med den faraoniske billedtradition.282 Nogle 

tekstiler har indvævet hele små Nilscenerier med flodguder, amoriner og uhyrer, der ses 

sammen med vandblomster og ænder/gæs. Sådanne kompositioner anses af nogle 

forskere som et levn fra den traditionelle faraoniske kunsts afbildning af Nilguden,283 

selvom motivernes formsprog snarere er græsk.284Endnu et tema, som synes at være blevet 

oversat direkte fra gammelegyptisk kunst til hellenistisk formsprog, er motiver der 

forestiller Osiris, Isis og Horus. Forvandlingen gik dog videre end til de billedlige udtryk: en 

synkretisme opstod mellem Osiris og Dionysos, Isis og Afrodite og mellem Horus og 

Harpocrates baseret på deres indbyrdes lighed i forhold til naturens og individers 

genfødsel.285 Ifølge du Bourguet nedstammer også de mange indvævede krigere til hest, 

der enten kæmper mod rovdyr eller menneskelige fjender, fra fortællingen om Horus’ 

kamp mod Seth. (Se fx fig. 2.d.) 

”The symbol of Horus-Harpocrates trampling crocodiles underfoot is common in pharaonic 

mythology, and signifies essentially the triumph of Good over Evil….Already in the second 

century A.D. Horus is often thrust into armour, in the guise of a standing Roman soldier. 

Here the scene illustrates his role in a more vigorous form, while at the same time exalting 

                                                           
279 Ifølge Egger var harens hieroglyfiske betydning ”at forblive og vedvare”, jf. Egger, 39 
280 Egger, 39 
281 Erikson(1997), 61 
282 Kybalova, 38 
283 Egger, 40 
284 Du Bourguet, 67 
285Ibid, 67 
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the idea of triumph through representation of the god as a mounted soldier: typically, the 

victorious emperor”.286 

 

Inskriptioner 
På nogle koptiske tekstiler udgør indvævet eller broderet skrift en mulig kilde til datering, 

til tolkning af motiver samt adgang til dybere indsigt i det samfund tekstilet blev fremstillet 

i. Skriften kunne fx pege på hvilke guder og gudinder et vægtæppe afbildede eller kunne 

bruges til at indføje en bøn eller påkaldelse i det vævede.287 Der findes samtidigt eksempler 

på løsrevne bogstaver, der ikke synes at være betydningsbærende, men som udgør en del 

af mønsteret i baggrunden og som muligvis blev indvævet af analfabetiske vævere,288 

ligesom der ses tekstiler med tværgående remser, der imiterer kufisk skrift.289 Nogle 

fragmenter har fuldt læselige inskriptioner på græsk eller koptisk, mens andre, som må 

være fremstillet efter arabernes erobring, er forsynet med arabisk eller pseudo-arabisk 

kalligrafi.290 De sidstnævnte tekstiler må følgeligt dateres til efter år 640. Efter den arabiske 

magtovertagelse forekommer der langt flere tekstiler med indvævet skrift, mange af dem 

bærer korancitater såsom bismillah291, navne på kaliffer og storvezirer, navne på 

væveværksteder - sommetider endda på vævere.292 Nogle tekstiler, eksempelvis det 

mørkeblå uldsjal på fig. 3.b, der er kulstof 14-dateret til mellem år 1000 og 1200293 har både 

stiliseret pseudo-arabisk skrift og en række brokadevævede294 vers fra salme 18 på 

koptisk.295 

                                                           
286 Du Bourguet, 98 
287 Erikson (1997), 64 
288 Ibid, 64 
289 Carroll (1988), 172-173 
290 De Moor(2008), 37 
291 Indledningen til alle Koranens suraer, undtagen 9.sura 
292 Erikson (1997), 64 
293 De Moor(2008), 11 
294 Jf. kapitel 2, hvor de vigtigste væveteknikker er gennemgået 
295 De Moor(2008), 204 hævder, at versene stammer fra salme 17, men de er faktisk fra salme 18, Davids 
Sejrssang 
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Fig. 3.b: Katoen Natie’s Collection, inventarnr. 711 

 

Sassanidisk inspiration 
Der eksisterer et antal silkefragmenter, mange af dem udgravet i Egypten,296 som under ét 

kaldes sassanidiske silker. Ingen af dem er dog fundet i Iran, hvilket både kan skyldes 

landets fugtige jordbundsforhold og at perserne ikke som egypterne begravede de døde 

påklædte og svøbt i stof, men lod ligene ligge fremme i Stilhedens Tårne som føde for 

ådselsgribbe.297 Alligevel mener mange forskere, at disse silkefragmenter må være 

                                                           
296 De fleste i Antinoopolis, Martiniani-Reber, 36 
297 I Zoroastrianismen, som på det tidspunkt var statsreligion i det sassanidiske rige, anses lig for at forurene 
skaberværket. Man havde derfor den skik at lade gribbene bortskaffe de døde, hvilket stadig praktiseres af 
parsierne i Indien, men ikke af zoroastriere i andre lande, skriftlig oplysning fra Dr. Miguel-Angel Andres 
Toledo, CTR, 27.12.2013.  
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fremstillet i det sassanidiske rige,298 eftersom de bærer nogle karakteristiske stiltræk kendt 

fra kunstværker i andre materialer, fx stenrelieffer.299 Den rå silketråd blev eksporteret fra 

Kina til Persien og Syrien, hvor den blev farvet og vævet. Man har udgravet fragmenter af 

lignende silker en række steder i Centralasien og Kina, hvilket indikerer, at en del af de 

færdige pragtstoffer blev reeksporteret østpå.300 Som nævnt i kapitel 2 blev det koptiske 

klæde vævet i hør og uld, sandsynligvis på opretstående tobommede væve og som oftest i 

en kombination af lærred og indvævede dekorationer i gobelinteknik. Væveren behøvede 

blot at kunne åbne i alt fire skel;301 to til lærred og to til islætsreps, hvorimod de 

sassanidiske silker, der blev udført i teknikkerne taqueté302 eller samitum303 krævede, at 

væveren kunne åbne fire eller seks skel alene til grundbindingen, hvilket har 

nødvendiggjort en helt anden type væv end de i kapitel 2 beskrevne, formentlig udbygget 

med en form for trækværk304 til mønstervævningen.305 Egypten kom under det sassanidiske 

Persiens herredømme fra år 619-629 kort før den arabiske magtovertagelse. En række 

koptiske gobelinvævede tekstiler viser tydelig inspiration fra det sassanidiske riges kunst.306 

Man skulle måske tro, at alle disse tekstiler måtte være fremstillet under eller efter den 

persiske besættelse af Egypten, og at man således ville kunne datere gobelinfragmenter 

                                                           
298 Det sassanidiske dynasti regerede i perioden 224-651 og sassanideriget bredte sig over et område fra 
Mesopotamien til Sogdia, jf. Day, 34 
299 Spørgsmålet om hvorvidt silkefragmenterne i samitum og taqueté, der blev udgravet i Egypten i 
slutningen af det 19. årh., vitterlig alle er persiske importvarer eller om nogle af dem kan være fremstillet 
lokalt, er blevet diskuteret intenst blandt forskerne, der ikke er nået til enighed, jf. Durand (Antinoé-
kataloget), 248  
300 Feltham, 17, 21 
301 Vedr. skel: Jf. kapitel 2 afsnittet om væveteknikker 
302 Taqueté er en ligesidet bindetrådsvævning baseret på lærredsbinding med to trendsystemer, en 
bindetrend og en mønstertrend og med mindst to islætssystemer, Martiniani-Reber, 15, 21. Ved vævning af 
mønstre og ornamenter er det nødvendigt at kunne åbne to skel for hver ændring i mønsteret, jf. Becker, 99, 
hvilket normalt kræver en væv med trækværk 
303 Samitum er en uligesidet bindetrådsvævning baseret på kipperbinding med to trendsystemer, en 
bindetrend og en mønstertrend. Mønstertråden har de længste flotteringer på retsiden, mens den bindes 
noget tættere på bagsiden, Becker, 111 og Martiniani-Reber, 15-16, 20 
304 Et trækværk består af løkker forbundet med lange søller, der omkranser hver trendtråd. En træksvend 
sidder oven over væven og ved at trække i løkkerne, løfter han på væverens kommando de trendtråde, som 
det planlagte mønster kræver, jf. Broudy, 127-129 og Martiniani-Reber, 14-15    
305 Man har i Meybod i Iran bevaret traditionen for brug af en tobommet væv med trækværk, den såkaldte 
ziluvæv. Nogle forskere mener, at de sassanidiske, byzantinske og tidlige islamiske pragtsilker blev fremstillet 
på ziluvæve, men denne teori er endnu ikke blevet nærmere udforsket, jf. Thompson, 209 og Thompson og 
Granger-Taylor, 27 
306 De sassanidiske silker er forsynet med traditionelle persiske motiver, som kan henføres tilbage til det 5. 
årh. f. Kr., jf. Feltham, 47  
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med eksempelvis heraldiske dyr omkranset af perlebånd til det 7. årh. eller senere, men 

det er ikke tilfældet. Tværtimod ser det ud til, at koptiske vævere allerede flere hundrede 

år tidligere må have stiftet bekendtskab med og forsøgt at imitere de særlige symboler og 

stiltræk, som ses på de mønstervævede silketekstiler, som almindeligvis henføres til det 

sassanidiske Persien.307 Der er således tale om, at man i den simple gobelinteknik og på 

meget enkle væve har imiteret ornamenter og motiver skabt i komplicerede væveteknikker 

på trækvæve.308 Dette fænomen kan tolkes som et ønske fra samfundets øvrige klasser om 

at efterligne de rige og magtfulde, der ejede og klædte sig i pragtfulde importerede 

silkestoffer.309 

 Fig. 3.c: MHTL, inventarnr. 897.III.3 (26.812/10) 

 

Ét af de mest karakteristiske persiske stiltræk er brugen af perlebånd til at omkranse 

motiver. Fabelvæsener, dyr og fugle afbildedes desuden ofte med perlehalsbånd eller 

flagrende perlebesatte ordensbånd310, som på fig. 3.c, der viser et silkefragment i samitum, 

udgravet af Gayet i Antinoopolis i 1898. Et andet meget typisk element på mange af de 

                                                           
307 Pozzi, 103 
308 Beckwith, 19 
309 Martiniani-Reber, 13 
310 Scott, 52 
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sassanidiske silker og på de koptiske vævninger, der er inspireret af silkerne, er symmetrisk 

modstillede dyr, fugle, krigere eller ryttere, der altid vises i profil og med en plante (muligvis 

et livstræ) som midterakse.311Riegl beskæftiger sig i 2. kapitel af Stilfragen indgående med 

disse modstillede motiver, som han benævner den heraldiske stil.312Riegls ærinde i bogens 

to første kapitler er at argumentere imod datidens fremherskende opfattelse af tekstile 

teknikker, såsom kurveflet og vævning, som idégrundlag for ornamentik med henblik på at 

påvise, at selve ornamentet kom før de tekniske kundskaber313. Dette søger han at gøre i 

kapitlet om den heraldiske stil ved at henvise til et egyptisk gobelinvævet fragment fra 

Saqqara, hvor de fleste motiver er spejlet om en vertikal midterakse.314 Imidlertid er der, 

som han påpeger, intet i selve gobelinteknikken, som forudsætter symmetri, eller gør 

symmetriske motiver lettere for væveren at udføre: 

”Wie schon die an die Abbildung deutlich wahrnehmbare Ripsbindung verräth, handelt es 

sich hierbei nicht um eine Seidenkunstweberei, die ein Interesse daran gehabt hätte, die 

gleichen Tritte und Schäfte bald wiederkehren zu sehen, sondern eine höchst einfache 

Handwirkerei, die auf keine technischen Abkürzungen ausgeht, weil sie es dieselben gar 

nicht brauchen kann. Die symmetrische Kunstform als solche war also gegeben und in der 

Textiltechnik angewendet, nicht umgekehrt.“315 

Ét af de mest berømte eksempler på koptiske tekstiler i sassanidisk stil er The Horse and 

Lion Tapestry i Dumbarton Oaks Collection. Tekstilet består af restaurerede, sammensyede 

fragmenter af et stort vægtæppe eller gardin, som Kitzinger316 i 1946 nøje beskrev og satte 

i relation til lignende tekstiler og kunstværker i andre media, og som han i sin konklusion 

tilskrev det 6. århundredes Egypten.317 Dette vægtæppe er gobelinvævet i uld og hør. 

Tæppets oprindelige dimensioner kendes ikke, men i sin nuværende tilstand måler det 

188,6 x 100, 9 x 6,99 cm.318Der løber en bred bort langs midterstykket med et mønster, der 

skifter imellem medaljoner med lansebærende ryttere samt løver/leoparder. 

                                                           
311 Erikson(1997), 61 og Feltham, 17 
312 Riegl (1893),33 henviser til Ernst Curtius som ophavsmand til betegnelsen  
313 Ibid, Einleitung, IX 
314 Ibid, 36 
315 Ibid,39 
316 Ernst Kitzinger, 1912-2003, kunsthistoriker, specialist i senantik, byzantinsk og tidlig middelalderlig kunst  
317 Kitzinger, 53 
318 http://www.doaks.org/museum 
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Midterstykkets mønsterrapport består af forskudte rækker af rigt udsmykkede pokaler på 

akantusfod, fra hvilke overkroppene af modsatstillede dyr udspringer. Hver anden række 

udgøres af løver og hver anden af heste, som kommer parvis op fra pokalerne med ryggene 

vendt mod hinanden således, at hvert dyr vender ansigtet mod dyret fra næste pokal. I 

lighed med det fragment Riegl omtaler i Stilfragen, fremstår motivet på The horse and Lion 

Tapestry næsten lige så symmetrisk og stringent, som hvis tekstilet var fremstillet på en 

trækvæv. Fig. 3.d viser et udsnit af midterstykkets mønsterrapport. 

 

  

 Fig. 3.d: Dumbarton Oaks Collection, nr. 1939.13 

 

 

 

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=760&lang=en
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Kristne motiver 
Som Asterius af Amaseia i slutningen af det 4. årh. omtalte i sin prædiken om den rige mand 

og Lazarus, var det blevet udbredt i nogle kredse at have indvævede dekorationer med 

kristent indhold på klædedragten. Det må dog indskydes, at bemærkelsesværdigt få af de 

koptiske tekstiler, man kender til, faktisk er udsmykket med indiskutabelt kristne motiver i 

forhold den samlede mængde af tekstilfund, og at langt de fleste af disse motiver stammer 

fra Det Gamle Testamente.319 Nogle af disse er fra de velkendte fortællinger om Isaks 

ofring, Elias’ himmelfart, Jonas i hvalfiskens mund, foruden skikkelser fra Det Nye 

Testamente såsom de hellige tre konger, tilbedelsesscener og Maria med barnet. Andre 

motiver, fx Den Hellige Jomfrus historie, følger ikke Bibelen, men de apokryfe skrifter.320En 

del af de hellenistiske motiver og mønstre lod sig uden større teologiske problemer 

genbruge, og kom derefter i tilpasset form til at indgå i den nye religions ikonografi. 

Vinranker med blade og drueklaser, der ellers indrammede motiver fra græsk mytologi 

eksempelvis vinguden Dionysos, hans hustru Ariadne og ledsagende putti, kunne således 

bruges til at omkranse et kristent motiv, da vindyrkning og vin omtales i Bibelen.321Som 

Henry Maguire formulerer det, kom motivernes betydning i høj grad an på, i hvilke 

sammenhænge de blev afbildet: ”…we discover that in art, just as in literature, a single 

image such as the vine can be given several different but specific meanings according to 

the contexts in which it appears. Conversely, a single concept can also be represented by 

several different images.”322 

En forvandling af gammelegyptiske guder til kristne helgener fandt ifølge Kybalova også 

sted: Sankt Georg, der på de ældste afbildninger ses kæmpende med en krokodille, er en 

videreudvikling af Horus’ kamp mod Seth, et symbol på det godes kamp mod det 

onde.323Ligeledes har afbildninger af gudinden Isis, der ammer Horusbarnet, fungeret som 

en prototype for den diegivende Jomfru Maria, Virgo lactans, der blev udbredt over hele 

Middelhavsområdet.324 

                                                           
319 Carroll(1988), 57 
320 Erikson(1997), 61 
321 Kybalova, 36 
322 Maguire, 9 
323Kybalova,38 
324 Du Bourguet, 103 
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Fig. 3.e: Katoen Natie’s Collection, nr. 625(DM 144) 

 

Fig. 3.e viser et fragment med Josefs historie, et særdeles populært motiv, og måske det 

kristne motiv, der er fundet i flest eksemplarer. Typisk er en række på otte scener fra 

fortællingen indvævet enten med eller mod uret, i en stor, rund medaljon med en 

afbildning i midten af den sovende og drømmende Josef, historiens vigtigste 

episode.325Ifølge Annette Paetz er motivet et eksempel på et tunikadesign, som blev 

reproduceret i stort antal efter præcis det samme forlæg.326 

                                                           
325 Paetz, 177 
326 Ibid,168 
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Josef udgjorde en vigtig religiøs figur for både jøder, kristne og muslimer, og desuden 

udspillede hans historie sig i Egypten, hvilket måske var afgørende for, at dette motiv blev 

så udbredt.327De Moor foreslår, at afbildningen af gammeltestamentlige motiver på ikke-

liturgisk påklædning kan være sket for at bringe ejeren held eller beskyttelse.328 

Et andet meget yndet koptisk tunikamotiv, der blev fremstillet efter et bestemt forlæg, er 

historien om kong David. I modsætning til Josefs historie, hvor hele handlingen som en 

slags cirkelformet tegneserie kunne rummes i én orbicula, blev fortællingen om David 

opdelt, så hver scene var afbildet i en separat medaljon. Således krævede vævningen af 

kong David adgang til det meste af tunikaens udsmykningsskema, og der blev desuden 

påsyet et bredt bånd langs den nederste kant indeholdende flere små medaljoner med 

episoder fra fortællingen.329Fig. 3. f viser et fragment af en sådan medaljon fra Katoen 

Naties samling. Ifølge De Moor aflæses motivet af de fleste koptologer som kong David, der 

spiller på lyre, mens den mindre figur forestiller et sendebud, der skal bringe David til Saul. 

Imidlertid nævner han, at en forsker, M. Durand, stiller spørgsmålstegn ved denne 

udlægning og i stedet tolker motivet som en scene fra Iliaden, hvor den mindste figur på 

medaljonen er nereiden Thetis ud fra inskriptionen, mens den største figur, der i hånden 

holder et bundt lyn, er guden Zeus.330 I modsætning til hvad nogle forskere i det 19. årh., 

fx Forrer,331troede, har det vist sig, at den arabiske erobring af Egypten ikke resulterede i 

noget koranbaseret billedforbud og at den koptiske kunst, herunder tekstilfremstillingen, i 

den følgende periode fortsat kunne udfolde sig på egne præmisser.332John Beckwith 

nævner i den forbindelse, at dateringen af vægmalerierne i Bawit og Sakkara til det 6. årh. 

er omstridt, og at det må anses for sandsynligt, at størstedelen af den specifikt kristne, 

koptiske kunst i form af vægmalerier og kunsthåndværk stammer fra den islamiske 

periode.333Derfor kan koptiske tekstiler med indvævede motiver fra den græsk-romerske 

mytologi eller kristne motiver, såsom Josefs historie eller salmevers, heller ikke automatisk 

dateres til tiden før Egypten kom under muslimsk herredømme, fordi de arabiske herskere 

                                                           
327 Paetz, 177 
328 De Moor(2008),202 
329Paetz, 176 
330 De Moor(2008),198 
331 Forrer, 12 
332 Du Bourguet, 157, Beckwith, 2 
333 Beckwith, 3 
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ikke i nævneværdig grad lader til at have indskrænket de indfødte egypteres brug af 

farverige, billedsmykkede dragter eller andre tekstiler i løbet af deres første århundreder 

ved magten.334  

 

  

Fig. 3.f: Katoen Natie’s Collection nr. 382-03 

 

                                                           
334 Pritchard(2006), 83 
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Overvejelser om egypternes brug af billeder på tøjet 
For at belyse hvorfor så mange koptiske tekstiler, ikke mindst tunikaer, var forsynet med 

ornamenter, billeder eller hele billedfortællinger, må man først gøre sig klart, at tekstilerne 

var brugsgenstande og ikke, hvad man i dag ville kalde kunstværker. Museerne har i nogle 

tilfælde valgt at udstille de koptiske fragmenter som kunst. Det var fx tilfældet, da Musée 

des Gobelins i 1934 lagde lokaler til den store udstilling af koptiske tekstiler, der blev 

anmeldt i Gazette des Beaux-Arts samme år.335Dette og andre lignende tiltag har formentlig 

åbnet et interesseret publikums øjne for de koptiske væveres enestående dygtighed og for 

deres tekstile frembringelsers særlige charme og særpræg. Ligeledes har udstillinger af de 

koptiske tekstiler sikkert også, som anmelderen foreslår, inspireret datidens malere, 

eksempelvis Matisse, Picasso, Derain og Rousseau.336Men at udstille de arkæologiske 

tekstilfund i en billedkunstnerisk kontekst har næppe medvirket til at klarlægge for 

publikum, hvorledes tekstilernes udtryk hænger sammen med deres oprindelige formål 

som eksempelvis verdslig beklædning eller tempelforhæng. Koptiske dragter og 

boligtekstiler med alle deres raffinerede mønstre og farvestrålende motiver blev naturligvis 

produceret for at blive vist frem og set. Spørgsmålet er så, om man i dag kan sætte sig ind 

i, på hvilken måde tekstilernes motiver skulle aflæses og forstås. Henning Laugerud 

forklarer i Tegn, symbol og tolkning, hvordan nutidens kunstopfattelse kan komme til at stå 

i vejen for en fortolkning af ældre billedudtryk:337 

”Grundleggende for en moderne forståelse av kunst på den andre siden er at kunsten og 

kunstverket er autonomt. De ”befinner sig i” en egen sfære hvor kunsten og det enkelte 

kunstverk først og fremst har sin berettigelse i kraft av seg selv. Å se bilder som kunst betyr 

derfor å se bilder som estetiske objekter, tilstrekkelige i sig selv. Alt man trenger for å forstå 

bildet/kunstverket som kunst, er gitt i bildet/ kunstverket selv”338 

                                                           
335 Pozzi, “Les tissus coptes. A propos de la recente exposition des Gobelins“, Gazette des Beaux-Arts, V 6e 
pér., vol. 12, 1934, 97-109 
336Pozzi, 108 
337 Laugeruds tekst omhandler tolkningsmuligheder for middelalderlige kunstværker. Når jeg alligevel finder 
citatet anvendeligt i sammenhæng med senantikke genstande, er det fordi det står i afsnittet 
”Kunstbegrebets historiositet”, som tager udgangspunkt i kunsthistoriens metoder og billedsyn, der ifølge 
forfatteren adskiller sig afgørende fra ældre perioders kunstopfattelse  
338 Laugerud, 24 
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Modsat moderne kunstværker, hvis brugsegenskaber begrænser sig til at blive betragtet 

på afstand i gallerier og kunstmuseer, var de koptiske tekstiler som nævnt skabt til brug i 

forskellige sammenhænge. En tunika var ikke tænkt som et æstetisk objekt, men tværtimod 

som en dragt, der skulle omslutte og draperes på et levende menneskes krop. Tunikaens 

billeder og ornamenter var beregnet på at frembæres i det offentlige og private rum, hvor 

andre mennesker kunne se og beundre dem (eller måske forarges, jf. biskoppen af 

Amaseia, der oprørtes ved at se evangeliets fortællinger overdraget til væverne og brugt 

som udsmykning på sine medkristnes klæder.)339 Den kunsthistoriske tilgang til de koptiske 

tekstiler bygger på stilistiske og motivmæssige iagttagelser, og her må man overveje, 

hvorfor der mon fandtes så mange forskellige motiver og varierende stiludtryk samtidig?340 

Man må gå ud fra, at påklædning i senantikkens Egypten, ligesom påklædning i vore dage 

er blevet brugt til at sende forskellige signaler om en persons identitet fx alder, køn, 

ægteskabelig status, etnicitet, religiøst tilhørsforhold og socialklasse.341 Hvis både den, der 

er iført tøjet, og omgivelserne har samme kulturbaggrund, og dermed deler kendskabet til 

de gældende sociale koder i samfundet, kan de meddelelser, tøjet udsender, relativt let 

aflæses. Det modsatte gør sig imidlertid gældende, hvis publikum er distanceret fra tøjet 

af både tid og kulturelle omstændigheder.342De fleste eksisterende længere publikationer 

om koptiske tekstiler er enten museumskataloger over bestemte samlinger eller 

udstillingskataloger, i hvilke hovedvægten er lagt på tekstilernes ikonografi og tekniske 

frembringelse. Som læser får man således grundig information om, hvad motiverne 

forestiller og hvordan de blev vævet. I de ledsagende tekster gøres der dog sjældent noget 

forsøg på at forklare, hvorledes begivenheder i datidens samfund påvirkede livet og 

mentaliteten hos de mennesker, der dengang formgav og klædte sig i de beskrevne 

tekstiler.343 Man skulle ellers tro, at de rigt udsmykkede senantikke dragter og fragmenter 

af sådanne måtte anses for væsentlige kilder til en dybere forståelse af denne måske lidt 

underbelyste periode i historien.  

                                                           
339Asterius of Amasea: Sermons, 1  
340 Carroll(1988), 4 
341 Harlow, 1 
342ibid, 1 
343 Carroll(1988), 3 
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Kapitel 4. Eksempler på nye dateringer og proveniensbestemmelser af 

arkæologiske tekstiler ved hjælp af naturvidenskabelige metoder 
Det er tidligere blevet nævnt,344 at en betragtelig del af de koptiske tekstiler stammer fra 

gravplyndringer og mangelfuldt dokumenterede udgravninger, og at de som følge heraf 

ofte mangler ethvert kontekstuelt vidnesbyrd, der kunne hjælpe med at fastslå datering og 

proveniens.345 I andre tilfælde, såsom udgravningerne i Akhmim (Panopolis) og 

Antinoopolis, skyldes problemet en kombination af sparsomme notater og exceptionelle 

mængder af fund.346Derfor mangler forskningen stadig - efter omkring 125 års forløb med 

primært kunsthistoriske dateringer - en pålidelig kronologi for disse arkæologiske 

genstande. Det har imidlertid vist sig, at man med nyudviklede naturvidenskabelige 

analysemetoder og avanceret apparatur kan efterprøve og i nogle tilfælde korrigere de 

kunsthistoriske dateringer. Allerede i 1993 blev der udført et forsøg med henblik på 

sammenligning af de to dateringsmetoder: Den kunsthistoriske vurdering og kulstof 14-

metoden. Selvom det på baggrund af dette forsøg ikke var muligt at drage nogen definitive 

konklusioner, afslørede forsøget alligevel nogle bemærkelsesværdige uoverensstemmelser 

mellem metodernes resultater.347 

 

Kulstof 14-dateringer 
Der er i de senere år blevet foretaget en række kulstof 14-dateringer af koptiske tekstiler, 

der tidligere er blevet forsøgt dateret med kunsthistoriske metoder. Som nævnt i kapitel 1, 

har metoden været benyttet til datering af arkæologiske fund siden starten af 1950'erne. 

Metoden blev indtil ca. 1990 ikke brugt på tekstiler i særlig stort omfang, da brugen af 

teknikken, foruden at være bekostelig, desværre samtidig krævede, at man ofrede et stort 

stykke af det tekstil, der skulle dateres. Desuden forekom analyseresultaterne overvejende 

upræcise.348 

Et godt eksempel på, at forskningen heller ikke nødvendigvis anerkendte resultaterne af 

denne metode, er omtalt både i en artikel fra 2004 af Van Strydonck, De Moor og Bénazeth, 

                                                           
344 Jf. begyndelsen af kapitel 2, s. 29 
345Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 231 
346 Pritchard(2006), 13 
347 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 232 
348 Pritchard(2006), 15 

http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/livet-i-1950erne/
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og i endnu en artikel fra 2008 af Cortopassi. Du Bourguet349, der var overkonservator på 

Louvre, fik i 1958 kulstof 14-dateret en koptisk tunika til år 610 +/- 150 år. Imidlertid blev 

analyseresultatet forkastet – ikke fordi resultatet ikke var præcist nok, men fordi han ikke 

kunne få det til at stemme overens med sin stilistiske vurdering, ifølge hvilken tunikaen ikke 

kunne være ældre end 10. til 11. årh.350Cortopassi bemærker hertil:« Les datations 

obtenues en 1958 sont conformes à celles obtenues récemment sur le même type de 

tuniques en laine, qui sont maintenant parfaitment acceptées et qui nous obligent à 

reconsidérer la théorie d’une évolution stylistique lineaire et logique. «351 

Der findes en mængde sprangede352 huer i uld, sprangede hårnet i hør samt huer i en 

kombination af de to materialer rundt omkring i museernes koptiske samlinger.353I enkelte 

tilfælde har man valgt ikke at adskille huerne fra de mumificerede hoveder, som de blev 

fundet sammen med.354Inden gravlæggelse blev huerne trukket ned, så de dækkede det 

øverste af de afdødes ansigter. Det fremgår af Javer, Eastop og Janssens artikel, at denne 

praksis går meget langt tilbage i historien og fandt sted, fordi egypterne traditionelt 

opfattede øjet som et vindue til efterlivet og derfor af religiøse grunde tildækkede ligenes 

øjne, for ikke at påføre dem uheld i det næste liv.355  

Tilbage i 2002 blev der publiceret en kort artikel i CIETA – Bulletin, som omhandlede kulstof 

14-dateringen af ti koptiske uldne huer i sprangteknik tilhørende en privat samling i 

Belgien.356De fleste af museernes koptiske spranghuer er ifølge forfatterne enten slet ikke 

forsøgt dateret, eller er kunsthistorisk vurderet til at være fra ca. år 400-700.357 Der er dog 

også eksempler på senere dateringer, fx i Musée National du Louvre. Catalogue des Etoffes 

Coptes, 1964, hvor Du Bourguet havde vurderet en sådan hue til at være fra det 9. årh.358 

Huerne er indbyrdes forskellige i mønstre og tekniske detaljer, fx har én af huerne 

                                                           
349 Pierre du Bourguet, 1910-1988, fransk arkæolog, egyptolog og kunsthistoriker 
350 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 231. Cortopassi(2008), 150 
351Cortopassi(2008), 150  
352 Vedr. sprang, jf. Kapitel 2,  s. 33, afsnittet om tekstilfremstilling i Egypten 
353 De Moor, Verhecken-Lammens, Van Strydonck, 27 
354Javer et al, 135  
355 Ibid, 139 
356 De Moor, Verhecken-Lammens, Van Strydonck, 27 
357 Ibid, 31 
358Ibid, 31 
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hulmønstre og en anden har en stor mængde menneskehår indføjet.359De kalibrerede 

kulstof 14-dateringer af de ti huer fra den belgiske samling angav år 390-540 for den ældste 

hue og år 600-675 for den yngste, begge dateringer med en sandsynlighedsprocent på 95, 

4. Den interkvartile variationsbredde360 blev beregnet til en periode på 115 år, beliggende 

fra år 485-600, hvilket forfatterne betragter som spranghuernes glansperiode. I denne 

tidsmæssige midtergruppe lå den kalibrerede alder med 95 % sandsynlighed mellem år 420 

og 650.361 Resultatet af kulstof 14-analysen af de ti spranghuer bekræftede således de 

udbredte kunsthistoriske antagelser om, at huerne blev fremstillet i det 5.- til det 8. årh. 

   

 Fig 4.b: Ulden hue i sprang fra Metropolitan Museum, acc.nr. 21.6.2 

                                                           
359 De Moor, Verhecken-Lammens, Van Strydonck, 27 
360 Den interkvartile variationsbredde beregnes ud fra de midterste 50% af observationerne, idet man 
fjerner de tidligste og seneste af dateringsresultaterne 
361 De Moor, Verhecken-Lammens, Van Strydonck, 30-31 
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Ét af de mest omfattende tiltag, hvad angår kulstof 14-datering af koptiske tekstiler, blev 

udført under ledelse af prof. Antoine De Moor, Antwerpen i samarbejde med laboratoriet 

på IRPA-KIK362 i Bruxelles. En gruppe på 12 uldtunikaer med stilistiske og tekniske 

fællestræk, der havde vist sig vanskelige at datere, blev udvalgt fra Katoen Naties samling. 

Forskellige forskere havde foreslået dateringer fra 6. årh. til 12. årh. for denne type tunika, 

der er karakteriseret ved clavi i fuld længde, udsmykket med enten sammenflettede 

geometriske mønstre eller med et mylder af små figurer og dyremotiver, og endvidere 

forsynet med frynser af islætsløkker363 og geometriske kantmønstre.364Resultaterne af 

analysen viste, at tunikaerne med 95 % sandsynlighed var fremstillet i perioden mellem år 

350 og 740, og således var adskillige århundreder ældre, end flere af de kunsthistoriske 

dateringer havde ladet formode.365Det blev dermed fastslået, at ingen af de 12 uldtunikaer 

kunne stamme fra det 11. eller 12. årh., som nogle af forskerne tidligere havde foreslået. 

Desuden afslørede undersøgelsen, at de fletlignende geometriske mønstre, der meget ofte 

ses på tekstiler fra den senromerske periode (4. årh.), fortsat udgjorde en del af de koptiske 

væveres udsmykningsrepertoire i de efterfølgende århundreder.366 

Resultaterne af tunikaundersøgelsen blev publiceret i en artikel af de tre forskere Van 

Strydonck, De Moor og Bénazeth.367 Denne artikel giver flere interessante eksempler på, 

hvorledes kulstof 14-datering kan give uventede resultater: Katoen Naties samling ejer et 

par børnesokker af uld fra Egypten, strikket med én strikkepind. Ifølge artiklen findes der 

over 20 af disse specielle striksokker i museumssamlinger over hele verden. De fleste af 

sokkerne er vurderet til at være fra ca. 4.-6. årh. baseret på kunsthistoriske kriterier - i et 

enkelt tilfælde på arkæologisk grundlag. Katoen Naties sokker viste sig at være helt tilbage 

fra den romerske periode, ca. år 70 til 340 med 95, 4 % sandsynlighed efter kalibrering.368 

Resultatet åbner op for vigtige perspektiver: Hvis flere af museerne lader deres samlingers 

                                                           
362 L’Institut royal du Patrimoine artistique / het Koninlijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
363 Jf. kapitel 2, s. 43, afsnittet om forskellige væveteknikker og deres brug                                                                                                                                                                                                
364Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 240 
365 Pritchard(2006), 16 
366 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 240 
367 Det fremgår desværre ikke af hverken Pritchards bog fra 2006, der refererer til undersøgelsen, eller af de 
tre forskeres artikel, præcis hvornår kulstof 14-dateringen af de 12 uldtunikaer blev foretaget, men det må 
være sket før år 2000, hvor resultaterne blev fremlagt ved Proceedings of the 7th International Congress of 
Coptic Studies, Leyden, jf. fodnote 1, De Moor, Verhecken-Lammens og Van Strydonck, 31 
368 Ibid, 233. De Moor(2008), 130 
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sokker datere efter kulstof 14-metoden, vil forskning i brugen af denne særlige enkeltpinds-

strikketeknik369 med større sikkerhed kunne fastslå, dels i hvilken tidsperiode teknikken 

blev brugt, og dels hvornår den langt hurtigere strikketeknik, med to eller flere pinde, blev 

indført til Egypten.  

      
Fig. 4.a: Uldsok fra British Museum, nr. EA53913 

 

Yderligere tolv hørtekstiler, med purpurfarvede370 dekorationer, indvævet i gobelinteknik, 

nogle af dem tillige forsynet med islætsløkker, blev undersøgt og dateret efter kulstof 14-

metoden.371 Disse tekstiler, som befinder sig i Louvres samling, var tidligere blevet dateret 

af Du Bourguet i 1960'erne. Kulstof 14-analysen viste efter kalibrering, at fem af disse 

fragmenter udgør en afgrænset gruppe, som med 95% sandsynlighed er fremstillet fra år 

220-395. Bourguet havde i 1964 dateret tre af fragmenterne til 3.- 4. årh.; ét af dem til et 

århundrede senere og det sidste fragment til yderligere 300 år senere.372Dateringerne for 

alle tolv fragmenter viser, at vævningen af purpurfarvede geometriske og plantelignende 

udsmykninger fra 3. og 4. årh. fortsatte i hvert fald de efterfølgende to århundreder.373 

Artiklens forfattere konkluderer, at ser man bort fra nogle enkelte eksempler, har deres 

forsøg med datering efter kulstof 14-metoden vist, at denne analysemetode ofte har 

resulteret i dateringer af tekstilerne, som er tidligere end de foreslåede kunsthistoriske 

dateringer. Forfatterne påpeger, at dette kan skyldes, at man ved sammenligning af 

                                                           
369 Teknikken kaldes også nålebinding 
370 Tekstilernes purpurnuancer blev opnået ved at farve uldgarnet med krap og indigo. Detaljer blev 
indvævet med flyvende nål i ufarvet hør, jf. Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 237 
371 Ibid,237 
372 Ibid, 238  
373Ibid, 238 

http://www.britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_object_details/beta_collection_image_gallery.aspx?assetId=1079362&objectId=155676&partId=1


 
 

76 
 

tekstiler med værker fremstillet i andre medier får et for upræcist historisk eksempel på 

stil, hvorimod kulstof 14-metoden tilbyder dateringer baseret på måling af isotopværdier 

bevaret i stoffet. Forfatterne mener derfor, at kulstof 14-datering af tekstiler vil kunne 

forbedre de kunsthistoriske vurderinger374 

Der er ligeledes blevet foretaget kulstof 14-dateringer af koptiske tekstiler i britiske 

samlinger, såsom en række genstande i samlingen i the Whitworth Art Gallery på 

Manchester University: Seks forskellige uldtunikaer, en voksentunika vævet i ét stykke og 

fem barnetunikaer syet sammen af smalle stofbaner, som frembød 

dateringsvanskeligheder, blev udvalgt blandt de omkring 260 tekstiler, som Petrie375 havde 

givet til the Whitworth Art Gallerys tekstilsamling i 1897. Samlingen har ingen skriftlige 

kilder om denne donation, ligesom der heller ikke foreligger nogen dokumentation 

vedrørende genstandenes proveniens, men deres bevaringstilstand tyder på, at der er tale 

om gravfund. Ved at sammenligne tekstilerne med andre fund, skænket af Petrie til 

samlinger i Storbritannien og USA, har man kunnet fastslå, at de stammer fra udgravningen 

af en begravelsesplads i el-Lahun i årene 1888-1889.376 Voksentunikaen var efter tekniske 

og kunsthistoriske kriterier, blevet vurderet til at være fra tidligst det 7. årh. Den 

kalibrerede kulstof 14-datering viste en 95, 4 % sandsynlighed for, at den var fremstillet 

mellem år 650 og 780.377 Resultatet af analysen afslørede, at også tre af barnedragterne, 

der var fremstillet ved at folde og dernæst sy aflange stykker stof sammen i siderne og 

klippe hul til hovedet, med samme sandsynlighedsprocent var fremstillet mellem år 650 og 

780.378 De sidste to barnetunikaer derimod er forsynet med trekantede kiler indsat i 

siderne, og viste sig at være af senere dato – den førstnævnte blev dateret med 95, 4 % 

sandsynlighed til år 770-970 og den sidstnævnte med samme sandsynlighedsprocent til år 

880-990.379 Kulstof 14-dateringerne af disse tekstiler blev udført i samarbejde med IRPA-

KIKs laboratorium, ligesom det var tilfældet med de førnævnte 12 uldtunikaer fra Katoen 

Naties samling.   

                                                           
374 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 243 
375 William Matthew Flinders Petrie, 1853-1942, engelsk egyptolog 
376Pritchard(2007), 179-180  
377 Pritchard(2006), 17 
378Pritchard(2007), 180-183 
379Ibid, 184-187  
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Ifølge Cortopassi findes der på Louvres afdeling for egyptiske antikviteter en omfattende 

samling på næsten 4000 tekstiler. Et betydeligt antal af disse stammer fra Gayets 

udgravninger i Antinoopolis. Størstedelen blev i 1948 overført til museet fra Musée Guimet 

sammen med resten af dette museums egyptiske samling. For en stor del af tekstilernes 

vedkommende eksisterer der dog ingen oplysninger om deres proveniens eller om, 

hvorledes de er kommet i Louvres besiddelse. Dette betyder, at man på museet står uden 

nogen arkæologiske data, som kan bruges til at aldersbestemme tekstilerne.380Med 

undtagelse af fx Pfisters kemiske og tekstiltekniske analyser i 1930'erne studerede Louvres 

forskere i årtier fortrinsvis de koptiske tekstiler, ud fra deres ikonografiske indhold, hvilket 

har betydet, at de tekstiler, som blev udvalgt til nærmere undersøgelse, udelukkende var 

de, som forekom ikonografisk mest interessante. Derudover blev tekstilernes dateringer 

foretaget på basis af stilistiske kriterier, der nu om dage ofte viser sig fejlagtige.381 I 

Cortopassis artikel præsenteres vi for fem af Louvres egyptiske hørtekstiler, fire 

tunikafragmenter og et særdeles velbevaret pallium,382 der har ligget i samlingens skuffer i 

årtier og som ikke tidligere har været publiceret, eftersom deres sparsomme udsmykning 

hverken teknisk eller ikonografisk har tiltrukket sig forskningsmæssig opmærksomhed.383 

Imidlertid afslørede den kemiske analyse af de violette uldfibre fra de H-formede 

ornamenter, der er indvævet i palliets fire hjørner, at uldgarnet var farvet med ægte 

sneglepurpur. Dette kostbare farvestof er kun fundet på ganske få egyptiske tekstiler, 

hvilket gør det beskedent udseende pallium til en stor sjældenhed.384 De fem tekstiler er 

alle blevet kulstof 14-dateret og har med 95, 4 % sandsynlighed vist sig at ligge mellem ca. 

år 250 og 440, hvilket vil sige i slutningen af den romerske periode og begyndelsen af den 

byzantinske - en tidsperiode, der ikke afviger væsentligt fra den kunsthistoriske datering. 

Resultaterne lader formode, at en bestemt type meget enkelt udsmykkede dragter fortsat 

blev fremstillet, efter at langt mere farvestrålende tunikaer var dukket op i 

Middelhavsregionen.385 

                                                           
380 Cortopassi(2008), 149 
381Ibid, 150  
382 Her i betydningen ”kappe” 
383Cortopassi(2008), 150   
384 Ibid, 156 
385Ibid, 157 
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Endnu en artikel publiceret i 2008 omhandler kulstof 14-datering af koptiske tekstiler i 

Katoen Naties samling. De to stærkt fragmenterede hørtekstiler af ukendt proveniens har 

begge luv indvævet på indersiden, og er forsynet med kantninger i silkesamitum.386 Begge 

tekstilerne stammer fra ”ridefrakker”387 af orientalsk type. De er ikke er vævet i form på 

væven, men er tilskåret og skræddersyet.388 Det første fragment har kort fløjlsagtig luv 

indvævet i trendretningen, hvilket er meget atypisk for egyptiske tekstiler, og teknisk har 

krævet en væv udbygget med en ekstra trendbom til den fleksible fløjlstrend.389Det andet 

fragment har lange islætsløkker indvævet. Begge fragmenter er kantet med kostbart 

mønsterstof i silkesamitum, vævet på trækvæv.390Kulstof 14-analysen af de to tekstiler har 

fastslået, at silkestoffet fra kantningerne på den ene ridefrakke er væsentligt ældre end 

resten af frakken. Silken blev med 95, 4 % sandsynlighed dateret til år 390-540 og hørstoffet 

til 430-600.391Det har således vist sig, at silkekantningerne kan være syet af stof, genbrugt 

fra en anden dragt. Analyser af silkestoffernes farver viser, at man dels har anvendt et 

importeret rødt farvestof, polsk cochenille, porphyrophora polonica, dels et ukendt gult 

farvestof, som muligvis er fra farvetidslen saflor, carthamus tinctorius.392Forfatterne 

konkluderer, at der kan være tale om et egyptisk værksted, bemandet med udenlandske 

håndværkere, der har syet ridefrakkerne af lokalt fremstillet hørstof og importeret silkestof 

til kantninger.393 

 

Strontiumisotopanalyse 
Strontiumisotopanalysen er stadig et meget nyt redskab i tekstilforskningens tjeneste og er 

endnu ikke blevet forsøgt anvendt på koptiske tekstiler.394Metoden har dog i de seneste år 

afsløret, at ulden i nogle af de danske jernaldertekstiler sandsynligvis stammer fra områder 

i det nuværende Nordskandinavien. Eksempelvis fremgår det af en artikel i Journal of 

Archaeological Science, 2009, at det berømte moselig fra før-romersk jernalder, 

                                                           
386 Samitum: Jf. kapitel 3, s. 61, note 303, afsnittet om sassanidisk inspiration 
387 Det fremgår ikke af artiklen, hvorvidt ridefrakkerne har været anvendt til civilt eller militært brug 
388 Verhecken-Lammens, De Moor, 101 
389 Ibid, 103 
390 Ibid, 104 
391 Ibid, 105 
392 Ibid, 105 
393 Ibid, 107 
394 Mundtlig oplysning fra K. Frei 06 12 2013 
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Huldremosekvinden, der blev fundet i Nordøstjylland under tørvegravning i 1879, er iført 

klæder af delvist udenlandsk fibermateriale. I 1896 kom endnu en beklædningsgenstand af 

uld fra samme tidsperiode til syne få meter borte.395 Fundet kendes under navnet 

Huldremose-peplossen, da den er vævet som et rør. Prøver af peplossens uld blev udtaget 

i 2007 og analyseret. Strontiumisotopanalysen af uldprøverne viste, at klædningen måtte 

være fremstillet af både lokal og ikke-lokal uld. Strontiumisotopværdierne i nogle af 

prøverne svarede til områder i Nordskandinavien med prækambrisk grundfjeld såsom 

Sverige og Norge. I forbindelse med prøveudtagningen opdagede man i 2007, at 

Huldremosekvinden også havde båret en form for underklædning fremstillet af plantefibre. 

Disse fibre viste sig at have en høj strontiumisotopværdi. Det er derfor nærliggende at 

forestille sig, at moseligets underklædning ligesom noget af peplossens uld kan være 

kommet fra områder i det nordlige Skandinavien.396 Analysernes resultater fortæller os, at 

der allerede for 2000 år siden enten handledes med tekstilfibre eller med 

færdigforarbejdede tekstiler over betydelige afstande. 

Et andet dansk tekstilfund,397 som efter at være blevet undersøgt med 

strontiumisotopanalyse, har vist sig at være af knap så lokal oprindelse som hidtil antaget. 

Det såkaldte Lusehøj-tekstil fra Sydvestfyn, et lærredsfragment af nældetråd,398 og fundet 

i 1861/62 i et bronzekar, hvor det var svøbt om afbrændte menneskeknogler.399 Analysen 

viste, at fibrene i stoffet havde en så høj værdi af 87Sr/86Sr, at brændenælderne ikke kunne 

stamme fra Danmark, men måtte have vokset på et sted med prækambrisk grundfjeld fx i 

Sverige, Norge eller Centraleuropa.  Eftersom karret, som stoffet befandt sig i på 

opgravningstidspunktet, typologisk kan henføres til Kärnten-Steiermark-regionen i det 

sydvestlige Østrig, og man dér har prækambrisk grundfjeld med matchende 

strontiumisotopværdier, må denne lokalitet anses som et godt bud på nældefibrenes 

                                                           
395 Frei, K. M., Skals, I., Gleba, M., 1966 
396 Ibid, 1970 
397 Lusehøj-tekstilet er fra bronzealderen. Det blev i forbindelse med fiberundersøgelsen og 
strontiumisotopanalysen samtidig kulstof 14-dateret til 940-750 f. Kr., jf. Bergfjord, C. et al., 2  
398 Oprindelig troede man, at der var tale om et hørtekstil, men ved at teste tekstilets fibre med en 
nyudviklet metode, hvor fibrenes snoningsretning måles ved hjælp af polariseret lysmikroskopi, kunne det 
konstateres, at der var tale om nældefibre, Bergfjord, C. et al., 2 
399 Bergfjord, C. et al., 1 
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proveniens.400Resultatet af strontiumisotopanalysen af Lusehøj-tekstilet peger således på, 

at tekstiler, ligesom ædle metaller og bronzegenstande, formentlig blev handlet over langt 

større afstande end tidligere antaget helt tilbage i den europæiske bronzealder.401 

 

         

 Fig. 4.c og 4.d: Lusehøj-tekstilet og bronzekarret fra Lusehøj 

 

Datering og proveniensbestemmelse i et videre perspektiv 
Det fremgår af flere af artiklerne, at den aktuelle forskning - ikke mindst den forskning, som 

finder sted i og omkring Katoen Naties samling i Antwerpen og som ledes af De Moor – 

drives af ønsket om endegyldigt at kunne opstille en overbevisende kronologi for de 

koptiske tekstiler. Flere af forskerne tilslutter sig De Moors kongstanke, som går ud på, at 

man ved hjælp af kulstof 14-dateringer af grupper402 af tekstiler med udtalt indbyrdes 

lighed i stil, motiv, materiale og teknisk udførelse efterhånden vil stå med så mange 

daterede tekstiler, at man en dag vil kunne bruge disse som referenceramme. ”Once we 

will have enough radiocarbon dated textiles and especially groups of identical textiles, the 

dating problems will be greatly solved. We will indeed be able to use these radiocarbon 

dated textiles as a reference and we will exactly know the flourishing period of these and 

similar textiles.”403Da det enkelte museum som regel ikke ligger inde med større mængder 

                                                           
400 Bergfjord, C. et al., 3 
401Ibid, 3  
402 Helst 10-15 eksemplarer af den samme type tekstil, De Moor(2007), 100 
403 Ibid, 99 

http://cms.ku.dk/fa-sites/nyhedssites/billeder/objekter/Lusehoej_naeldetekstiler_-_hoej_oploesning.jpg/
http://cms.ku.dk/fa-sites/nyhedssites/billeder/objekter/Bronzeurne__original.jpg/
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af ens tekstiler, har det været af afgørende betydning for kulstof 14-dateringerne, at 

adskillige museer, heriblandt Louvre, Katoen Natie og Abegg-Stiftung, har samarbejdet om 

at lade eksempler på ensartede tekstiler fra de forskellige samlinger indgå i de kulstof 14-

daterede grupper.404De mange nye dateringer af koptiske tekstiler efter kulstof 14-

metoden, der er beskrevet i nærværende kapitel, bidrager dog ikke blot til at sætte 

genstandene i en mere sikker kronologisk orden. Set fra et kunsthistorisk synspunkt kan 

resultaterne også medvirke til at nuancere billedet af dragtkulturen og anvendelsen af 

billeder på dragten i Egypten i første årtusinde AD. Man ved i dag meget lidt om, hvem i 

det egyptiske samfund, der gik med hvilke dekorationer på klædedragten. Men de nye, 

naturvidenskabelige dateringer, der i nogle tilfælde understøtter, i andre tilfælde afviger 

fra de kunsthistoriske dateringer, giver den fortsatte forskning inden for stil, ornament og 

motiv gode muligheder for at kunne følge fx fletbåndsmotivets udvikling og brug igennem 

århundredernes forløb. Ligeså skulderbåndene, de såkaldte clavi, der har vist sig ikke at 

have gennemgået en lineær stilistisk udvikling, men tværtimod har eksisteret i Egypten i 

varierende udformninger inden for samme tidsperioder, vil nu ved hjælp af kulstof 14-

dateringerne kunne nøjere systematiseres. De nye kulstof-14 dateringer af koptiske 

tekstiler viser desuden en bemærkelsesværdig kontinuitet i brugen af billedsmykkede 

dragter. Den fortsatte fremstilling og brug af disse dragter langt op i det 8. årh.405 

bekræfter, at Egyptens arabiske herskere tolererede den ikke-muslimske befolknings 

billedsmykkede påklædning.406 Tillige understreger de sene dateringer af både tunikaer og 

tunikafragmenter med såvel hedenske som kristne billedmotiver, at man ikke i Egypten 

blev ramt af de samme alvorlige stridigheder om billedets funktion, der i Byzans ledte til 

ikonoklasmen i årene 726-843. Det vides ikke, i hvor høj grad billedstriden påvirkede de 

koptiske kristne, men Carroll nævner, at der er fundet nogle tekstiler fra perioden, som har 

”motifs that are schematic to the point of being barely recognizable as depictions of living 

subjects”.407 

                                                           
404 De Moor(2007, 102 
405 De Moor(2008), 196-197 viser et fragment af en clavus, der er dateret til ca. 660-780.  
406 Pozzi, 106 
407 Carrol(1988) 
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Hvad angår proveniensbestemmelsen af de koptiske tekstiler, byder naturvidenskaben 

også på lovende perspektiver. Når strontiumisotopanalyse af tekstiler på et tidspunkt bliver 

mere almindeligt udbredt, vil metoden kunne benyttes af museerne til at 

proveniensbestemme råmaterialerne i de uhyre mængder af koptiske tekstiler, der 

befinder sig i samlinger over hele verden. Man vil blive i stand til at skaffe sig viden om, 

hvorfra i Egypten de forskellige fragmenters tekstilfibre stammer, og om hvorvidt det var 

almindeligt at benytte fibermaterialer fra forskellige lokaliteter til bestemte formål. 

Vævede man fx på trende af hør, der blev dyrket ét sted i landet og slog ind med uldislæt, 

der kom fra et andet sted? Var noget af ulden importeret? Og blev ulden farvet med 

importerede farvestoffer408 eller brugte man fortrinsvis de planter, der groede lokalt? Indtil 

videre er metoden kun blevet anvendt på et enkelt tekstilfragment fra Egypten, et fund fra 

Karnak, der er langt ældre end de koptiske tekstiler. Resultatet af analysen er desværre 

endnu ikke blevet publiceret og det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår det vil ske. 

Tilsammen vil de nye naturvidenskabelige metoder, sammen med de allerede kendte 

metoder, kunne bibringe forskningen afgørende ny information om fremstillingen og 

brugen af tekstiler i Egypten i 1. årtusinde AD. 

 
  

                                                           
408 Allerede Pfisters kemiske analyser kunne afsløre hvilke farvestoffer, der blev brugt, men ikke hvorfra i 
verden farverne stammede, jf. Pfister, 13-14  
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Kapitel 5: Opsummering og konklusion 
Udgangspunktet for dette speciales undersøgelse var spørgsmålet om, hvorvidt de 

traditionelle kunsthistoriske metoder, i form af stilanalyse, ikonografisk analyse og 

tekstilteknisk analyse, ville kunne bevare deres relevans for forskningen i koptiske 

tekstilfund efter at nyudviklede naturvidenskabelige metoder, der indbefatter analyser af 

mikroskopiske materialemængder på isotopniveau, er blevet taget i anvendelse til datering 

og proveniensbestemmelse, eller om de ældre metoder og naturvidenskaben i fremtiden 

bør kunne supplere hinanden ved forskningen i arkæologiske tekstiler fra Egypten. 

Efter en redegørelse for de vigtigste aspekter ved de koptiske tekstilers manglende 

arkæologiske data, herunder gravplyndringer og ukontrolleret salg af gobelinfragmenter 

som souvenirs i det 19. årh., blev de tre klassiske kunsthistoriske metoder inden for 

forskning i koptiske tekstiler præsenteret i kapitel 1.  Ved hjælp af eksempler på disse 

metoders brug, forsøgte jeg at anskueliggøre deres styrker og svagheder med henblik på at 

forklare, hvorfor forskningen indtil ca. 1990 ikke var kommet ret meget nærmere en 

pålidelig datering af de omfattende mængder af koptiske fragmenter i diverse 

museumssamlinger. Sidst i kapitel 1 blev de to nye naturvidenskabelige metoder, kulstof 

14-analyse med AMS og strontiumisotopanalyse, gennemgået, idet såvel deres potentialer 

som deres begrænsninger søgtes belyst. 

 Kapitel 2 omhandlede den koptiske tunika og dens udformning. Eftersom hver eneste 

arbejdsgang i løbet af fremstillingen, fra fiber til tråd, og fra tråd til farvning og vævning, er 

af betydning for det færdige tekstil, valgte jeg i dette kapitel at fokusere på de stadier, som 

går forud for brugen af tunikaen som dragt. Undervejs blev de forskellige vævetyper 

behandlet, ligesom der blev redegjort for det eksisterende sparsomme kildemateriale, der 

er til rådighed til at belyse den tekniske udvikling af vævene i Egypten. Ikke blot vævene, 

men også de væveteknikker og materialer, de koptiske kunsthåndværkere betjente sig af, 

var med til at præge de færdige dragter. De mest brugte væveteknikker, der alle var meget 

enkle, er gennemgået for at forklare, hvorfor forskningen vanskeligt kan datere eller 

proveniensbestemme de bevarede tekstiler ud fra de tekniske detaljer. 

I kapitel 3 behandledes motiverne på de koptiske tekstiler. En række forskellige kulturers 

religioner og billedkunst satte i tiden efter Alexander d. Stores erobring af Egypten i 332 f. 

Kr. hver deres karakteristiske aftryk på tekstilernes indhold. Den græske mytologi leverede 



 
 

84 
 

idegrundlaget bag hovedparten af de mange forlæg til koptiske tekstilers indvævede 

motiver, men også gammel-egyptiske symboler, sassanidiske modstillede dyr, arabisk 

kufiskrift og fortællinger fra Bibelen blev i tidens løb integreret i de koptiske væveres 

billedrepertoire. Tilsyneladende blev tunikaer i en række forskellige stilarter fremstillet 

samtidig, og det er således ikke muligt at bedømme et tekstils alder eller proveniens alene 

ud fra motivets udformning eller indhold. Kapitlet indeholder også overvejelser om 

egypternes brug af billeder på klædedragten, et mindre belyst emne inden for forskningen 

i koptiske tekstiler.      

De casestudier, der refereres til i kapitel 4, understreger på forskellig vis, at forskningen i 

koptiske tekstiler har fået forbedrede muligheder for at skaffe sig viden om genstandene 

ved at inddrage de nyudviklede naturvidenskabelige metoder. I nogle tilfælde har 

dateringer efter kulstof 14-metoden bekræftet de kunsthistoriske dateringer. Det var 

eksempelvis tilfældet i De Moor, Verhecken-Lammens og Van Strydoncks artikel i CIETA – 

Bulletin, hvor kulstof 14-dateringen af ti uldne spranghuer i en privat samling 

understøttede hovedparten af de kunsthistoriske dateringer, der vurderede lignende huer 

i museumssamlinger til at være fra det 5. til 8. årh.409 Ligeså bekræftede kulstof 14-

dateringen af fem af Louvres sparsomt udsmykkede hørtekstiler den hidtidige 

kunsthistoriske datering af tekstilerne til mellem sidste halvdel af 3. og første halvdel af 5. 

årh.410I andre tilfælde har kulstof 14-analysen kunnet bruges til at korrigere kunsthistoriske 

aldersbestemmelser med op til flere århundreder, fx ved dateringen af de 12 uldtunikaer i 

Katoen Naties samling. Her afslørede resultaterne af kulstof 14-dateringen, at disse 

tunikaer måtte være vævet fra midten af det 4. årh. til midten af det 8. årh., og at de 

dermed ikke stammede fra det 11. eller 12. årh.411 Ligeledes måtte dateringen af 

samlingens strikkede børnesokker revideres, efter at den ene sok var blevet analyseret.  

Kulstof 14-analysen viste, at den var fremstillet mellem ca. år 70 og år 340, mens den 

kunsthistoriske datering havde lydt på 4. til 6. årh.412 

                                                           
409 De Moor, Verhecken-Lammens, Van Strydonck, 31 
410 Cortopassi(2008), 157 
411 Van Strydonck, De Moor, Bénazeth, 240  
412 Ibid, 233 
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Strontiumisotopanalysen, der indtil for nylig hovedsagelig anvendtes til forskning i 

forhistoriske dyrs og menneskers migration, er for først få år siden blevet taget i brug til 

proveniensstudier i arkæologiske tekstiler. Metoden er så ny, at den endnu ikke er blevet 

forsøgt anvendt på koptiske tekstiler, men adskillige tekstiler fra den danske nationalskat 

af velbevarede tekstilfund fra bronze- og jernalder har været igennem undersøgelser med 

metoden. Dette har resulteret i flere overraskende opdagelser – dels, at 

Huldremosekvindens underklædning var fremstillet af plantefibre, hvis isotopværdier var 

så høje, at de ikke kunne stamme fra Danmark – dels, at Huldremosepeplossen også var 

vævet af uld, hvoraf noget måtte være importeret.413 Endelig viste det sig, at 

Lusehøjtekstilets nældetråde indeholdt strontiumisotopværdier, der med stor 

sandsynlighed placerede råmaterialets oprindelsessted i det nuværende Østrig.414 

I mine øjne levner resultaterne af de beskrevne forsøg i kapitel 4s casestudier ingen tvivl 

om, at de avancerede naturvidenskabelige metoder bør implementeres i fremtidig 

forskning i arkæologiske tekstiler. Men samtidig giver resultaterne også et positivt svar på 

spørgsmålet om, hvorvidt de ældre metoder og naturvidenskaben i fremtiden stadig vil 

kunne supplere hinanden ved forskningen i de koptiske fund.  

På samme måde som andre visuelle udtryk, herunder opstillede statuer, arkitektur og 

skiltning, som i Egyptens offentlige byrum signalerede bestemte budskaber til 

befolkningen, fungerede en persons tøj som en form for non-verbal kommunikation, der 

udsendte en række meddelelser om vedkommende til dennes omgivelser. Som nutidig 

beskuer er man ganske vist afskåret fra at kunne tyde de mere subtile tegn og 

betydningsnuancer, som resterne af de koptiske tunikaers motiver i museumssamlingerne 

udsender. Men ved at fokusere på tekstilernes funktion som beklædning og dermed som 

bærere af kulturbestemte budskaber i stedet for deres æstetiske værdi som 

kunstgenstande, vil den kunsthistoriske forskning inden for koptiske tekstilers stiltræk og 

ikonografi i fremtiden kunne medvirke til en mere nuanceret forståelse af billedbrug i 

senantikkens offentlige rum.  

 

                                                           
413 Frei, K. M., Skals, I., Gleba, M., 1970 
414 Bergfjord, C. et al., 3 
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