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TÆPPEFRAGMENT AF ULD KNYTTET MED SPANSKE KNUDER I
BLÅT, GRØNT, GULT, ORANGE, RØDT OG BRUNT PÅ ET HVIDT
GRUNDVÆV

SPANIEN, ALCARAZ?; 15. ÅRHUNDREDES 2. HALVDEL

H: 250; B: 63 CM

Der er stort set ikke bevaret tæpper fra det spanske område, som kan
dateres til før det 15. århundrede. De ældste bærer endnu præg af
islamisk ornamentik, som den kendtes fra nasridernes Granada og fra
Nordafrika. De tidlige tæpper kaldes ofte mudejar, idet de, i lighed
med meget keramik fra det 15. århundrede, var fremstillet af
muslimske kunstnere, men i de kristne områder i Sydspanien. 

Det bedst kendte fremstillingssted er Alcaraz mellem Malaga og
Valencia, men der var også værksteder i andre nærliggende byer som
Liétor og Hellin. I det 16. århundrede blev ornamentikken mere
præget af europæisk renæssancekunst – og akantusblade blev et yndet
element.

Museets fragment er domineret af oktagoner, der holdes på plads af en



ramme. Oktagonerne er udfyldt med et komplekst fletværk med en
stiliseret blomst eller stjerne i midten, der også går igen i rammen.
Nederst ses rester af en kantbort. Tæppet har oprindeligt været
betydeligt større, og der er fremsat teser om, at dekorationen afspejler
samtidige kassettelofter.1

Den spanske knude adskiller sig fra den tyrkiske (ghiordes) og den
persiske (senneh) ved kun at være knyttet over en kædetråd, hvor de
andre bruger to.

1 John Mills:”Mirror Image”, Hali, 195, 2018, s. 96-99.
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