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ANDERS W MÅRTENSSON 

Det gångna året på Kulturen 

Till färgbilderna 1-11 
I en värld där teknikens landvinningar sker i allt snabbare takt 
och där våld och vansinnesdåd blir allt påtagligare får humanio
ra och de värden de humanistiska disciplinerna företräder allt 
större betydelse. Det är de kulturella värdena som tillför männi
skan kreativitet , utgör underlag för kritiskt tänkande och mora
listiskt engagemang. Det är vetskapen om den egna kulturen 
och känslan av en naturlig förankring i densamma som utgör 
fundamentet för trygghet och gemenskap i dagens föränderliga 
samhälle. Museernas roll som koordinator i sammanhanget har 
blivit en viktig samhällelig faktor Detta märks inte minst på det 
internationella planet. Ett oändligt antal nya och påkostade 
museer har under senare år byggts över hela världen . I många 
länder inser man den egna kulturens vitala betydelse. Därför får 
också kultur kosta. I Sverige är inte detta lika självklart. Dock 
bör i rättvisans namn erkännas att framsteg gjorts även här Ett 
bra exempel härpå är den länsmuseala satsningen. 

Kulturen i Lund har länsmuseala funktioner , men är inget 
länsmuseum i vedertagen mening. Denna institutions speciella 
särmärke och styrka är bl.a. att den ägs av en ideell förening 
baserad på ett stort medlemsantal, fördelat över hela landet. 
Denna breda förankring känns mera meningsfylld idag än kan
ske någonsin . Museet besitter en otrolig kulturhistorisk skatt 
med goda möjligheter att levandegöra gamla traditioner Vid 
drygt 100 års ålder känns den ärevördiga institutionen vitalare 
än på länge . 

Det kunde egentligen varit tvärtom med tanke på de ekono
miska premisser som förelåg vid årets början. En stram budget 
förutsatte en fortsatt vakantsättning av flera betydande tjänster 
och det fanns föga eller intet utrymme för utställningsverksam-
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1. Drottning Margrethe åhör uppskattande den danske riksantikvarien Olaf 
Olsens spirituella tal vid invigningen av utstä llningen Kungagåvan 1085 . 

het . Röster höjdes t.o.m. för en försäljning av några av museets 
byggnader Med tillfredsställelse kan konstateras att utveckling
en blev en annan inte minst tack vare en förstående styrelse med 
sinne för visioner Genom val av publikdragande utställningar 
och allmänt utökade aktiviteter fick Kulturen snurr på verksam
heten , vilket resulterade i en högre publikfrekvens, flera med
lemmar och ökad försäljning. Under 1984 besöktes anläggning
en i Lund av 126.583 intresserade . Under fjoråret lockades 
144.146 av de många olika aktiviteterna. Detta större besöksan
tal blir än mer intressant vid en jämförelse med antalet besökare 
under jubileumsåret 1982, som uppgick till dåvarande rekordno
tering 137 .558. 
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2. Prisutdelning vid sportlovsveckan. Konstnären Inge Aagaard Faurtoft visar 
sin uppskattning inför en av de yngre pristagarna . 

En annan förbättring under året var att medlemsantalet ökade 
till 23.198 , d .v.s . en ökning med 1.334. En bra draghjälp i 
sammanhanget har vår nya tidskrift Kulturens Värld varit. Eve
nemangskalendern däri har förmedlat vad som komma skall av 
utställningar och evenemang. Presentationen av de varor som 
finns till försäljning på Kulturen har inneburit en markant för
bättring av postorderförsäljningen. Därtill kommer att med
lemsvärvning med hjälp av tidskriften varit synnerligen givande. 
Kulturens Värld har alltså blivit en ny värdefull länk mellan 
museet/föreningen och medlemmarna. Att Kulturens Värld fått 
så hög kvalitet vad gäller innehåll och utformning skall tillskri
vas tidskriftens redaktör , Bertil Heddelin och dess formgivare , 
Lennart Frantzen . Det är en sann glädje att till Kulturens verk
samhetsområden ha knutit två yrkesmän med så högtstående 
professionellt kunnande som de båda besitter Deras fortsatta 
engagemang garanterar en intressant och spännande fortsätt
ning på tidskriftsutgivningen . 
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3. Några av Lars Gynnings gobelänger från höstens bejublade utställning. 

Avslutningsvis några kommentarer kring några av det gångna 
årets uppmärksammade händelser En av höjdpunkterna var 
drottning Margrethes närvaro vid invigningen av jubileumsut
ställningen "Kungagåvan 1085" Utställningen var uppbyggd 
kring den äldsta avskriften av Knut den heliges gåvobrev till 
domkyrkan, som bl.a. innebar att den ekonomiska grunden 
lades för det kommande ärkebiskopssätet i Lund 1103. Riksan
tikvarie Olaf Olsen höll ett glimrande invigningstal där han bl.a. 
redogjorde för den förändring av samhället och den politiska 
situationen som med tiden skulle innebära att domkyrkan och 
domkapitlet i Lund skulle bli den rikaste och mäktigaste organi
sationen i det medeltida Danmark och Norden. 

Den 13 januari var det Sverigepremiär på Kulturen för utställ
ningen "En septemberdag på Jens Nielsens bondgård" Det som 
visades var 46 tittskåp , utförda av den danska konstnärinnan 
Inge Aagaard-Faurtoft , föreställande hur livet gestaltade sig på 
en dansk bondgård för 50 år sedan. Det var ett stycke fängslande 
kulturhistoria som tittskåpen förmedlade och de gav anledning 
till en intressant samarbetsform mellan Kulturen och näringsli-
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4. Auktionsutroparen " Strais" med klubban i högsta hugg vid höstens auktion 
på Kulturen. Foto Hillevi Nagel 

vet. Sju söndagar speglades växlingen mellan gammalt och nytt. 
Kulturens specialister tecknade den kulturhistoriska bakgrun
den utifrån ett axplock ur de innehållsrika samlingarna. Repre
sentanter för sju olika företag, Tetra Pak , Alfa Laval , Findus, 
Kungsörnen , Skogaholm, Skånemejerie r och ÅR , redogjorde 
för dagens och morgondagens industriella framställning. Presen
tationsformen blev , i likhet med utställningen , en stor succe . 

Av Skånes lera - krukmakarhantverk 1600-1950, var titeln 
på den mycket innehållsrika utställning som Kulturen visade i 
Vita huset under våren och sommaren. Den redovisade resulta
ten från fl era års insamlings- och dokumentationsarbete som 
Kulturen svarat för i samarbete med de skånska museerna , 
Skånes hembygdsförbund , Folklivsarkivet m.fl . Ett samverkans
projekt med ekonomiskt stöd från Nordenstedtska stiftelsen, 
Malmöhus läns landsting, Kristianstads landsting och Malmö 
kommun . 

Lergodsutställningen avlöstes av nästa stora utställning i Vita 
huset , Lars Gynning - Textila bilder, en retrospektiv expose 
med konstverk från en 35-årig produktion . Lars Gynning har 
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många konstnärliga strängar på sin lyra, vilket utställningen gav 
prov på. Tyngdpunkten låg dock på de textila bilderna och 
urvalet gav ett övertygande besked om den höga digniteten i 
Lars Gynnings konstnärskap . Den uppskattade och välbesökta 
utställningen drog även en internationell publik till Kulturen . 
Vad gäller årets övriga aktiviteter hänvisas till verksamhetsbe
rättelsen i årsbokens bakre del och till Kulturens Värld . 

Under de drygt femtio år som Kulturens årsbok utkommit har 
årskrönikan haft ett mer eller mindre dominant inslag om den 
rådande ekonomiska situationen, ett centralt ämne för en ideell 
förening. Påtagliga förbättringar har skett för Kulturen under 
det gångna året genom egen verksamhet och genom utomståen
des medverkan. Alla minns vi den underbara dag den 19 augusti 
då stordonationen på 20 milj kronor överlämnades av jur 
kand . Birgitta Wiklund och hennes tre söner Stefan, Thomas 
och Martin för att användas till en nybyggnad för registrering, 
konservering och förvaring. Tacksamhetens tanke går även till 
Malmöhusläns landsting för deras välvilja med tomtupplåtelse 
på S: t Larsområdet för ovannämnda byggnad och för bistånd 
med olika projektbidrag. Ett varmt tack riktas till Lunds Kom
mun som på ett generöst sätt ökat det årliga anslaget i och med 
att Kulturen slutat som hyresgäst i det s.k. Spolemagasinet. 

Med här nämnda generösa ekonomiska nytillskott kan man 
kanske få den uppfattningen att Kulturens ekonomi skulle vara 
konsoliderad för ett bra tag framöver Tyvärr är så icke fallet. 
Det låter nästan oartigt och otacksamt att skriva så , men icke 
desto mindre är det en realitet! Det har blivit en fantastisk 
förbättring , men åtskilligt återstår att göra . Därför, alla presum
tiva donatorer , små och stora , låt inte det goda som hänt Kultu
ren avhålla Er från att hjälpa . Känn delaktighet i att lägga en 
stabil grund för framtiden. Kulturen behöver ett starkt stöd även 
i fortsättningen till byggnaderna, till samlingarna , till verksam
heten, till tidskriften o.s.v Redan nu utgör de många medlem
marnas avgifter ett väsentligt tillskott till ekonomin . Men tänk 
vad det skulle betyda om var och en värvade en ny medlem till 
Kulturen. En ganska lätt uppgift för var och en , men den sam
manlagda effekten skulle bli enorm. Totalt 50.000 medlemmar 
är ingen orimlighet. En utmaning för oss alla. 
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HERMAN SCHL YTER 

Kulturens kyrkstöt 

Till färgbild !Il 
Till de mera märkliga ting, som finns att beskåda på Kulturen 
hör kyrkstöten i Boseby kyrka. Kyrkan förvärvades 1894 från 
Småland och kyrkstöten 1897 Den är inte den första kyrkstöt 
som fördes till museets samlingar 1884 fick museets skapare G 
J :son Karlin nämligen en kyrkstöt från Ingelstads härad på 
Österlen. Nils G Bruzelius skriver i sin bok Allmogelivet i 
Ingelstads härad (1876) att "i varje församling fanns en kyr
kostöt" I sin "Handbok för besök och självstudium" , kallad 
Kulturhistoriska Museet i Lund, (Lund 1918) nämner Karlin på 
sid 158 att Bosebo kyrka bl.a. har kyrkstöt. Vad den är och vad 
den användes till förklaras emellertid inte. 

Vad menas med kyrkstöt? 
Bakom kyrkstötens existens finns en intressant kulturhistoria , 
som jag utförligare sökt redogöra för i bl.a. kulturtidskriften 
Rigs första nummer för 1986. 

För många infinner sig kanske något av ett löjets leende, när 
de hör namnet kyrkstöt. Men detta var i 1600- och 1700-talets 
Sverige namnet dels på det redskap som nu finns bl.a. i Boseby 
kyrka, dels på den man som bar redskapet och höll ordning 
under söndagens gudstjänst och väckte slumrande åhörare . 
Kyrkstöten var alltså dels ett "väckelseredskap" , dels en " väc
kelseman" 

Främst i Skånelanden (Skåne, Blekinge, Halland) användes 
länge termen kyrkstöt i den senare betydelsen, medan dennes 
syssla i Småland och övriga Sverige i regel sköttes av vaktmäs
taren. 
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1. Kyrkstöten i Bosebo kyrka . L 205 cm . KM 9.950. 

Kyrkstötens införande 
Till synes förekommer benämningen kyrkstöt , hans syssla och 
redskap främst i Norden. Äldsta förekomsten i Sverige verkar 
vara 1612 i Ö . Stenby i Östergötland. I övriga sydsverige och 
Skånelanden infördes seden först under 1600-talets senare hälft. 
Orsaken torde vara Sveriges erövring av Skånelanden och des
sas försvenskning , vilket tog sin rundliga tid och medförde kyrk
liga , politiska och sociala komplikationer På 1700-talet var den 
allmänt förekommande i hela Sverige . 

Själva grunden till att kyrkstöt behövdes var den hårda kyrko
tukt som fanns i den lutherska ortodoxins Sverige. Kyrkolivet 
var strängt reglerat och övervakat av socknens förtroendemän. 
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2. De taljbild av kyrkstöten. KM 
9.950. 

Det var självklart att varje sockenbo skulle deltaga i den söndag
liga högmässan , om inga skäliga hinder förelåg. Socknens före
trädare gjorde husbesök för att konstatera att man inte försum
made kyrkogång på grund av t.ex . kortspel eller spritförtäring. I 
Malmö sändes t.o.m. militärpatruller ut för att kontrollera att 
inga män eller pojkar drällde omkring på gatorna i stället för att 
vara i kyrkan . Att " höra ordet" var en medborgerlig plikt. Den 
som försummade gudstjänsten, störde den , kom för sent genom 
att stanna kvar i sockenstugan , på krogen eller på kyrkogården 
eller lämnade kyrkan för tidigt kunde åläggas kyrkoplikt , bestå
ende av böter, arbete för kyrkan , avstängning från gudstjänst 
och nattvard eller i svårare fall stocksittande på skammelpall 
eller pliktepall. 
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Vanligt störande av gudstjänsten var på manssidan alkohol
förtäring, snarkande och snusande, på kvinnosidan sladder, 
prassel med kyrkkryddor och kryddkvastar För att hålla ord
ning på ungdomar och hundar hade kyrkstöten ibland även en 
piska . 

Kyrksömn 
Det var emellertid framför allt kyrksömnen som kyrkstöten 
skulle råda bot på . Redskapet bestod av en c:a två meter lång 
trästav försedd med en bjällra eller ringar , som skramlade när 
staven stöttes mot golvet. I enklare utförande var staven järn
skodd i ena änden och försedd med en liten rund träskiva eller 
knopp i den andra. I Lunds domkyrka beskrives den som ett spö 
med en klocka i ena änden , som man ringde med för den som 
sov , " att han vaknade" Om stöten i golvet , ljudet av klockan 
eller ringarna på staven ej var nog för att väcka den sovande , 
vidrördes vederbörande mer eller mindre kraftigt på axeln eller 
huvudet av staven. 

En förutsättning för att man införde kyrkstöt var att kyrkorna 
hade bänkar, så att kyrkstöten kunde effektivt överblicka guds
tjänstdeltagarna och deras uppförande . Först på 1600-talet till
kom mera allmänt bänkinredning. Då blev behovet av övervak
ning större . Även om bänkarna var smala och obekväma - det 
fanns säkerligen också ryggstödslösa bänkar - var det bättre än 
att stå som man förut gjort . Men " bekvämheten" frestade till 
sömn. 

Arbetsveckan var lång på den tiden. Ingen fri lördag fanns 
och kyrkvägen var lång för många . Inte underligt om sömnen 
tog överhanden , när man trött kom till kyrkan på söndagsmor
gonen och gudstjänsten blev lång. Predikan var ofta torr , strikt 
renlärig och dogmatisk. Den kunde vara ett par timmar Däref
ter följde kanske olika slags förhör , kyrkliga förrättningar , lik
predikan m.m. Hunger, törst och trötthet frestade till slummer, 
förtärande av medhavd mat och dryck inne i kyrkan. 

Då predikan blev för lång kunde t .o .m. någon åhörare med 
risk för bestraffning - även en och annan ståndsperson - lämna 
kyrkan före predikans slut. Så berättas från V Ryd i Östergöt
land , att änkefriherrinnan Cronhielm , socknens "förnämsta in·-
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3. Kyrkstöt med piska och stav 
från 1780 a 1800. Småland Rog
berga kyrka. Fig . 707 Mandel
grenska samlingen . Folklivsarki-
vet , Lund. 

vånarinna när ändock predikan icke på tredje timmen tyck
tes nalkas sitt slut slutligen bortgick under det hon yttra
re: 'nej , nu är det mig omöjligt qvarstanna , emedan jag bjudit 
främmande till middagen ' lemnade honom (prästen) ensam 
med kyrkobetjeningen att afsluta Gudstjensten" 

Kyrkstötens klädsel och avlöning 
Kyrkstöten väckte uppmärksamhet inte bara genom att bruka 
sitt redskap för att väcka de insomnade utan även genom sin 
uniform. Det framgår av sockenprotokoll och målningar av 
A .G Koskull , Severin Nilsson och Nils Månsson Mandelgren , 
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att kyrkstöten bar en kapprock med uppslag, okstycke och kra
ge. Rocken var fotsid, av kläde i olika färger Den var ofta 
försedd med knapphål av annan färg och imponerande mäs
singsknappar Någon gång bar kyrkstöten kalott. "Uniformen" 
ägdes av socknen och kyrkstötens avlöning var ganska ringa. I 
Malmö S:t Petri var den sex daler silvermynt om året. Så små
ningom beviljades fria skor, ja , på vissa håll i Västergötland 
även fria strumpor Därjämte hade han i en del församlingar rätt 
till en årlig kollekt eller naturaförmåner och frivilliga tillskott 
från församlingsbor Trots att avlöningen var relativt ringa -
beroende av socknens storlek och sysslornas omfattning - var 
befattningen ofta eftersökt. Det finns åtminstone tre kyrkstöts
dräkter bevarade, en i Skaraborgs museum , en i Holmestads 
församling i Västergötland och en i Nordiska museet. 

Kyrkstötsämbetet tillsattes i patronella pastorat av patronus i 
samarbete med pastor, eljest i samarbete mellan pastor och 
socknens förtroendemän. Kungl. Maj ·t önskade att gamla solda
ter skulle tillsättas och så få hjälp till sin försörjning, utgörande 
ett slags pension. 

Kyrkstötens avskaffande 
Om ortodoxin införde kyrkstöten, så började med upplysnings
tiden kyrkstötens avskaffande. Särskilt i Linköpings stift var 
man ivrig att låta den upphöra . K.H. Johansson skriver i Kyr
kobruk och gudstjänstliv under 1700-talet, att med den stigande 
upplysningen blev kyrkstötens verksamhet föremål för åtlöje, 
förargelse och kritik. Den ansågs inte förenlig med församling
ens värdighet. En attack mot seden gjordes av biskop J .A. 
Lindblom vid prästmötet i Linköping 1793 och en muntlig över
enskommelse träffades att seden skulle bortläggas . Sockenstäm
morna tog upp ärendet, vilket föranledde olika reaktioner I 
Häradshammar beslöt man hösten s.å. att avskaffa kyrkstöten , 
vilken var " hinderlig för folkets andagt och uppmärksamhet och 
ledande till mera skada än gagn" I andra församlingar ville man 
behålla eller återinföra seden . Biskopen lovordade de försam
lingar som lade bort den, då den enligt hans mening var ett 
" mindre anständigt bruk från uråldriga oupplysta tider härstam
mande" Han menade, att i början av 1800-talet var seden 
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4. Gudstj änst i Köinge kyrka, Halland , oljemålning av Severin Nilsson 
(1826- 1918). Falkenbergs sparbank . 
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avskaffad i "mest hela riket", så var dock inte fallet , vilket 
senare ska omnämnas. 

I Rumskulla avskaffades emellertid kyrkstöten enligt socken
stämmans protokoll 1794 "såsom mindre anständig under predi
kostunden" I ovannämnda V Ryd skedde det 1796. Motive
ringen var att kyrkväktarens kringgående under predikan "mera 
tjänade att störa andakten och väcka förargelse än till det åsyfta
de ändamålet" Själva käppen fanns länge kvar i kyrkan under 
läktaren eller i sakristian. I Malmö verkar seden ha upphört 
definitivt 1832, ty då är piska och stav borta ur inventarieför
teckningen, medan pliktpall och "oljudsstock" alljämt finns. 

Kyrkstötens förekomst i vår tid 
Närmare undersökningar visar att kyrkstöten varit använd in på 
1900-talet och att själva redskapet alltjämt finns bevarat i ett rätt 
stort antal kyrkor och museer Hardeberga kyrka utanför Lund 
har sitt redskap bevarat och ett flertal församlingar i Småland, 
Östergötland och Västergötland likaså. I Böda församling på 
Öland har man restaurerat kyrkstöten, medan man i Resmo 
använt den som eldgaffel. En del kyrkstötar kan man beskåda 
på museer· så har Nordiska museet sex stycken, Skaraborgs 
länsmuseum fem och Växjö museum två, varav den ena är 
försedd med runkalendern inskuren i själva staven. 

Medan kyrkstöten med bjällror försvann , kom kollekthåvarna 
på många håll att förses med bjällror eller små ringklockor 
Möjligen är detta en kombination av kyrkstötens och kollekthå
vens roll att väcka kyrkobesökarnas uppmärksamhet. 

Kyrkstöten i svensk litteratur 
Svenska akademiens ordbok uppger som exempel på kyrkstö
tens förekomst i svensk litteratur, att den omnämnts av Selma 
Lagerlöf i den lilla romanen "Stenen i sjön Rottnen" från 1916. 
Hon har möjligen i sin ungdom själv upplevt kyrkstöten. 

I ordbokens excerptsamling angående orden kyrkstöt och spö
gubbe finns flera andra exempel på litterärt omnämnande , bl.a. 
i Aug. Strindbergs Svenska öden och äventyr del 2 (1883). 
Strindberg skriver, att i Kalmar "var spögubberiet tidigt utveck
lat" Filosofen Hans Larsson, som säkerligen själv upplevt kyrk-
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stöten i sina skånska " hemmabyar", säger i Ideer och makter 
(1908) , att Sokrates inte var "olik en kyrkstöt som på ett när
gånget sätt väcker de sovande" 

Torsten Fogelqvist , som vuxit upp i ett prästhem, berättar i På 
resa och rot (1926) om Anders Gustav , som var torpare under 
prästgården , att han dessutom var kyrkstöt , dödgrävare och 
ringkarl. Han öppnade tomluckorna varje morgon och stängde 
dem varje afton. Han hade socknens " personalkalender och 
biografiska lexikon i huvudet" 

Särskild uppmärksamhet ur litterär synpunkt förtjänar stads
major Zakris Livins dikt Kyrkostötsoschopia Saebyensis eller 
Eric Jonssons, kyrkowäktarens , brofogdens samt orgeltrampa
rens lefwernes beskrifning, utgiven 1781. Denna parodi på hjäl
tedikt har behandlats av professor Johan Mortensson i Samlaren 
1910. Detta epos ger dock mer besked om allmogens liv under 
1700-talet än om kyrkstötens funktioner 

Senare har kyrkstöten omnämnts av bl.a . Rune Pär Olofsson i 
hans roman Lyckans tärning (1979). Författaren beskriver en 
högmässa i Tälje på 1570-talet och konstaterar , att två kvinnor 
"käftade" högljutt om sittplatser på kvinnosidan "fast kyrkstö
ten rök på dem" Här har Olofsson " misstagit" sig eller tagit sig 
en litterär frihet. Kyrkstöten var som vi sett inte i bruk förrän på 
1600-talet. 

I modern dikt möter kyrkstöten i Nils Bolanders diktsamling 
från 1958. Samlingen heter just Kyrkstöt. Redan i dess första 
dikt Dedikation heter det: " Låt mig vara en kyrkstöt av envetet 
slag ,/ som fyller sin uppgift dag efter dag/ efter sin ringhets 
mått. " I huvuddikten Kyrkstöt påminnes läsaren om kyrksömn 
och kyrkkryddor , såsom tidigare skildrats . 

Referenser 
För källhänvisningar och dokumentation hänvisas till noterna i Rig nr . 1, 1986 
och Elbogen nr . 4, 1985. I sistnämnda tidskri ft finns noter etc. på sid. 158-161. 
Av intresse är den danska kyrkstötstradition , beskriven på sid. 147 f och de 
iakttagelser, som den tyske skolmannen C. Lenz gjorde under en resa i Sverige i 
slutet av 1700-talet . Se A. Melander, Sätila pastorats jordeböcker, 1927 sid . 260 f. 
Angående kyrkstötens förekomst utanfö r Norden se R. Kvideland , Tradisjon 
Nr 1, 1971 sid . 4. 
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LISE WARBURG 

Omkring den anden lundavante 

I Lund er der i årenes 10b fundet over tusind stumper tekstil i 
jorden fra middelalder og remessance , uden at man har bemrer
ket et eneste, der var strikket. 1> Og så har vi, meget naturligt , 
fået det indtryk , at man nok slet ikke kunne strikke dengang. 

Men i 1980, ved udgravning under varehuset Tempo , fandt 
Kulturens arkreologer endelig et strikket fragment. Det lå godt 
2,50 m under jordoverfladen i en opfyldt fiskdam ,2

> omhyggeligt 
anlagt ca. 1575 af fru Görvel Fadersdatter Sparre (Danmarks 
rigeste adelsdame på den tid)3> og opfyldt igen f0r 1691 2

> Man 
ved ikke prrecis hvornår , men det skete med almindeligt affald: 
g0dning, sand , kviste , knogler samt ituslåede kakler fra ned
brudte kakkelovne , knuste glas og potteskår fra husholdningen. 
Noget kan dateres til slutningen af 1500-tallet , andet er fra 
midten af 1600, og da vores fragment lå omtrent midt i det hele , 
er det vel fra den sidste del af perioden. 

Det er ikke fint og sirligt - eller af silke. Det er et gement 
stykke uld , der foles stift og hårdt. Det interessante er , at det 
ikke alene er et af de få eksempler på reldre tids strik , der 
overhovedet er fundet i Sverige , og som kan trelles indenfor 10 
fingre ,4> men også at det kan vrere strikket i Skåne. Garnet er 
nemlig lavet af uld fr a det almindelige nordiske landracefår , der 
både havde grove drekhår og stride marvhår i sin pels , men også, 
som det srerlig karakteristiske for denne race, en ekstremt finfib
ret underuld. 5> Tekstilets hårde greb skyldes isrer g0dningen og 
konserveringsforholdene . 

Fragmentet (KM 70 917) ca. 12x25 cm, er glatstrikket uden 
nogen form for m0nster Farven, gulbrun mod det m0rkere , 
skyldes delvis misfarvning i jorden. På den korteste led er der 
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1. Detalje af lundavanten. Ud af overfladen stikker der grove marvhår (som i 
tweed). Ulden består desuden af glatte drekhår og fin underuld . 

bevaret 5-7 cm som rundstrik med et tvrermål på 11,5 cm, 
resten er 0delagt af slid. Hvad kan det have vreret engang? 

Ved at pusle lidt med kanter og folder fremstod et trovrerdigt 
eksempel på - en vante. En luffe til venstre hånd , godt slidt i 
håndfladen, helt itu ved vinklen til tommeltot: den anden lunda
vante. Den forste beskrev Margrethe Hald i Kulturens Årsbok 
1945, den var fra middelalderen - men nålebundet. 

Strikkefastheden i vor vante er 13-15 masker og 20 omgange 
på 5 cm . Garnet er 2-trådet , s-spundet og z-tvundet , hvad der 
engang var almindeligt til strik - nu g0r man omvendt. På det 
rundstrikkede stykke, der har udgjort en del af håndfladen , 
lykkedes det at trelle 60 masker på omgangen. I tommelfinger
spidsen og på hånden foroven er der rester af aflukning: 2 
masker sammen i to " bånd" , d .v.s., aflukningen har på dette 
stykke formodentlig ligget på de to sider 
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2. Lundavanten. Ma n skimter aflukningen i tommeltot og foroven til h0jre. Ca 
1650. 

Vanten er kun 16 cm lang nu , da den er afrevet på tvrers lige 
f0r tommeltot , men den har alligevel vreret forholdsvis bred med 
sine 11 ,5 cm. i tvrermål. Den korte , brede vante har vreret nem 
at stikke i, hurtig at komme ud af, men det er ikke muligt ud fra 
sliddet , at slutte noget mermere om dens brug. Der er ikke spor 
af fashionering , og vi ved ikke , hvor lang manchetten har vreret, 
eller hvordan den har set ud , desvrerre. 

I april 1985 gravede man igen i en af Lunds opfyldte fiskedam
me , nu i Drottens kvarter nr 6. Op trak man et rektangulrert 
tekstilfragment , 15X30 cm med et fast , dog bl0dt og behageligt 
greb , ingen formgivning men - tvåändsstickat. 

Tvåändsstickning (på dansk:totrådsstrik) har givet mange ho
vedbrud i de senere år I 1970-erne opdagede man , at denne 
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3. Lundafragmentets " bagside" hvor tvåändsteknikken ligger i fine tvrergående 
snoninger . " Bagsiden" var vistnok retsiden - dengang. Sidste del af 1600-tallet 
eller omkr. 1700. 

4. Detalje af det tvåändsstickade Lundafragment. Opslagningskanten = drejet 
korsuppslagning med 3 tråde efte rfulgt af vrang-ret-vrang. Denne side fremtrre
der i11)V rigt som alminde lig glatstrikning. 
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5. Falun-vanten i tvåändsstick
ning. Fundet ag brugt med den ril
lede side udad. Den er lettere at 
holde fast om ting med , ag den 
glatte er behageligere ind mod 
hånden. Det fremgår også tyde ligt 
af frynsekanten at det nu er vrang
en, der vender udad. Foto G. Hil-
debrand , ATA . 

mcerkelige teknik , hvor man strikker med to tråde , der veksler 
omkring hinanden , så der dannes et kompakt stof med tvcergå
ende snoninger på bagsiden af de lodret l0bende masker , havde 
vceret ncesten enerådende i Dalarne og stadig ud0vedes der af 
celdre folk , hvorfor man lcenge mente , at det var en scerlig 
dalarteknik. I Falun havde man fundet en totrådsstrikket hands
ke i en grubeskakt opfyldt for 1680, så teknikken syntes tilmed 
at vcere gammel på stedet. 6> 

Lundafragmentet (KM 72.552) har opslagningskanten bevaret 
på 25 cm efterfulgt af 2 rcekker vrang delt af 1 rcekke glat . 
Strikkefastheden med ligeså mange masker som pinde på et 
kvadrat - i dette tilfalde 16 masker og 16 pinde på 5 cm -
adskiller sig fra almindelig strik, der oftest har ca. 1/3 flere 
omgange/ pinde end masker Ulden er ligesom ved lundavanten 
fra almindelig nordisk tandrace , blot af en finere kvalitet men 

26 



6a . Lundavantens fibre set i svepelelekt
ronmikroskop 350 X fors t0rret. De tre fi
berst0rrelser måler henholdsvis 100 my 
marvhår , 43 my = drekhår og 29 my = 
underuld. Foto Martin Andren. 

7a. Det tvåändsstickade lundafragments
fibre i svepelektronmikroskop 350 X fors
t0rre t. Der er tre fiberst0rrelser: 53 my, 37 
my , 21 my. Den sidste har samme finhed 
som merino , verdens fineste (tyndeste) uld i 
dag. Engang var den nordiske uld den fin es
te. Foto Martin Andren . 

6b . Drekhårsfiberen fra lundavan ten 1000 
X fo rst0rret. Man ser ske llaget er slidt , men 
fiberen i0vrigt sund . Foto Martin Andren. 

7b . Drekhårsfiberen 1000 X forst0rret. 
Man ser at skellaget er strerkt beskadiget , 
fibereb under destruktion ( =ujrevne sider 
flossede skelkanter, der rejser sig fra fibe
ren). Foto Martin Andren. 

strerkt nedbrudt. Det m0re fragment er gulbrunt og afrevet på 
tre sider , så man kan ikke si ge, hvad det har vreret en del af. 
Men det ligner det 0verste af et str0mpeskaft. 
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8. Det tvåändsstickade drag0rfragment set bra " bagsiden" med de snoede linier 
og marvhår i ulden. Fibrene er målt til 55 my , 42 my, 24 my. Det sidste er 
merino-finhed. 
Foto Lise Warburg. 

På bunden af dammen lå en kårde (värja) fra slutningen af 
1500-tallet, så f0rst efter denne tid er opfyldningen begyndt . 
Den fortsatte gennem 16- og 1700-tallet og på et bykort fra 
begyndelsen af 1800, ses dammen ikke mere. Det er et langt 
tidsrum , men fragmentet til de nederste lag med keramik fra 16-
1700-tallet. 7l 

Det er da så förunderligt , at netop denne sjreldne teknik også 
har eksisteret i samme tidsrum på den anden siden af 0resund. I 
Drag0r fandt man ved grundgravning til en Irmabutik i 1960-
erne et ganske tilsvarende totrådsstrikket fragment med 15 mas
ker og 15 pinde på 5 cm , opslagningskant og vrangborter, blot 
endnu mindre og mere itu, dog sikkert også resten af et str0m
peskaft . Garnet er af landraceuld men grovere, s-spundet og z
tvundet. Ved hjrelp af et lille potteskår, der lå sammen med 
fragmentet , blev det dateret til ikke f0r Christian d. 4'.s tid 
(1588-1648), måske anden trediedel af 1600-tallet. 8l 

Strikfragmenterne fra Lund og Drag0r, der er daglig beklred
ning af tydelig lokal tilvirkning , indicerer , at strikkekunsten må 
vrere reldre i området end anden trediedel af 1600-tallet. Kan vi 
komme Irengere tilbage? 
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Den reldste oplysning om strik i datidens Danmark er netop 
fra Skåne , hvor Michel Hanssen i Malm0 1558 efterlod sig: "1 
kn0tt vllen skiortte" Den er ikke prissat , og vi ved ikke , hvor 
den er lavet. Men i modsretning til , hvad man hidtil har troet , 
nemlig at strik i 1500-tallet var fint og sjreldent og kun for adel 
og konge (myten fortreller , at Erik d. 14. var den forste i Nor
den, der gik med strik, nemlig som silkestr0mper i 1562) , er 
denne reldst kendte strikkede genstand fra en mand i et beske
dent bo .9

> Det var derfor nok snarere materialerne silke contra 
uld (og igen dennes kvalitet) der var det smarte ny , som adskilte 
rig og fattig , end selve strikketeknikken. 

Når vi i det folgende h0rer om adelsstrik , er det altså ikke 
fordi adelen havde strik som noget srerlig i forhold til andre , men 
fordi den har efterladt sig skriftligt materiale, breve og fine ting , 
mens de fattiges hullede sokker og vanter kom på m0ddingen -
og det var jo der vi fandt dem. 

Det er igen i Skåne , nu under Syvårskrigen mellem Danmark 
og Sverige 1563-70, at strik grupperer sig så tydeligt for os, at vi 
kan tale om "strikkegenerationen" 

Den 23 juli 1564 skrev skåningen Henrik Mogensen Gylden
stjerne , som lå i lejr ved Ulfsbrek , hjem til sin mor fru Anna 
Sparre 10

> på Stjernholm. 
" kere moder , om den krig skall vare y vinter , da beder ieg 

eder, at y ville tencke paa mig med en lang kiortell , ieg kand 
holde paa vact med , oc minne vinter stoffle oc sorte knottede 
vintersocke. " 

To år senere den 16. august 1566 er det Christoffer G0ies tur 
til fra lejren ved Elfsborg at skrive hjem efter beklrednings for
strerkning hos sin hustru Birgitte B01Ie på Gunderslevholm , 
Sjrelland: 

"Sennd meg myne knuttet socker , twene par", skriver han . 
Fire dage efter beder han igen: " Kyrre Byrrette , senndt meg 
myne knuttet socker " 11> 

Det er naturligvis ikke til at vide hvem , der har strikket 
d 'herrers str0mper - men de er nreppe udenlandske . (Vintersoc
ke = tykke og varme. Var de mon tvåändsstickade)? 

For tredie gang under Syvårskrigen - men nu på svensk side -
finder vi strik , og denne gang er endog selve genstanden beva-
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9. Vasa-vanten, prinsesse Sofias krerestegave i silkestrik . I de lyse linier (af 
guldtråd) i borten under tommeltot !reses: FREVCH (Uppsala domkirke , Stu
reklrederne nr 77k). 
Foto Gunnel Jansson, ATA. 

10. Ellin Glambeks knytteske af s11Hv med navn på hretten i majuskle r magen til 
prinsesse Sofias. Hulle t til strikkepinden sidder midt i agernet for enden. Under 
hretten i den modsatte ende har der siddet en krog med en lille krede til 
strikke t0jet. Foto Nie ls Elswing , Nationalmus. Kbh. 

ret. Den befinder sig i Uppsala domkirke blandt stureklrederne12
> 

og hrevdes at have tilh0rt Sten Svantesson Sture , der kun 21 år 
gammel mistede livet under s0slaget ved Riigen 1565. På sin 
sorte bådsmandshat havde han frestet en silkestrikket finger
handske med sin trolovedes navn indstrikket , og "denne Sten 
Sture skall ha haft en tysk fästmö, vilket förklarer indskriften 
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"FREVCHEN SOFIA", skriver Agnes Geijer 
Frevchen Sofias handske virker påfaldende lille og udmrerker 

sig ved nogen disharmoni i udf0relsen. F.eks. vidner bogstaver
nes uregelmressighed , srerlig v'ets udformning og garnet der 
strammer , om vanskelighederne ved at indstrikke navnet , og 
den må derfor vrere eksempel på den unge piges arbejde , måske 
netop udf0rt til " ham" på hans farlige tur En handske var i 
renressancen symbol på troskab og hengivenhed , skulle den 
breres på hatten - en mode blandt ungersvende - var den i 
lilleformat. 13

l 

Nu har en unders0gelse af ordet frevchen imidlertid vist , at 
det i denne form ikke er middelnedertysk (plattysk) som man 
skulle tro , men i perioden 1560-96 netop svensk. 14l Dengang 
bet0d ordet dog heller ikke fr0ken men prinsesse! Vi skal altså 
finde en svensk prinsesse Sofia, jrevnaldrende med Sten Svantes
son Sture. Dem kan der ikke vrere så mange af. 

I et brev skrevet på Svartsjö (kongens residens) 14. november 
1567 af kansler Olof Larsson til rigshofmester Peder Brahe -
men opsnappet af den danske hrerf0rer Daniel Rantzau - lyder 
hofsladderen bl.a . 

"Ther haffuer nu i tisse dager warit nogen disputas emellem 
högstbemelte k.m. (Erik d. 14.) och fröyken Sophia om thet 
witnesbörd som h . Magnus aff Saxen etc. giorde udi her Abrams 
och Sten Erichsens sak etc. hvilkit icke ännu aldelis stillet är " 15l 

Vi er dumpet lige ned i d0nningerne fra sturemordet , hvor 
kong Erik et halvt år tidligere havde myrdet Sten Stures far og to 
br0dre. 12

l Vi förstår ganske srerlig den oprevne fröyken Sophia -
men hvem var hun , at hun turde indlade sig i " disputas" med 
kongen selv om dette livsfarlige " hot" stof? Hun var hans halv
s0ster , datter af kong Gustav Vasa og dronning Margareta 
Eriksdatter Leijonhuvud. Vasa-prinsessen Sofia , f. 1547, blev 
gift 5 juli 1568 med den i brevet omtalte Magnus af Saxen
Lauenburg, kong Eriks fatter Hun er formodentlig identisk 
med den frevchen Sofia , der tre år tidligere havde vreret forlovet 
med Sten Sture f. 1544, k0delig fretter på m0drende side. 16l 

Det r0ber den lille silkehandske for os i dag samtidig med , at 
den således er den reldst bevarede genstand , der med sikkerhed 
er strikket i Sverige. 
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11. Knytta-pinne f::estet i livbåndet. 
Foto venligst fra Welsh Folk 
Museum , Cardiff. 

I familien Gyldenstierne lrerte pigerne også at strikke. Henrik 
Gyldenstjernes jrevnaldrende kusine Karine f. 1542, blev således 
sat i skole i det benedictinske 0kloster på 0land (i Limfjorden) , 
som hendes far havde fået i forlening af kongen bl.a . mod at 
fors0rge de tre tilbageblevne nonner fra katolsk tid . 11

> I 1550, syv 
år gammel, blev hun: 

"overantwortet en aff kloster iomfruerne , ved naffn iomfru 
Birgitte Monckes Daatter , hos hvilcken hun lrerde at !rese oc 
schriffue , endog hun kunde det oc tilforn , saa oc at knytte , 
kniple , sprange oc andet saadant som ungdommen pleyer at 
tilholdis. "18) 

Karine Gyldenstjerne havde egentlig h0rt til Skåne, hvor 
hendes mand, nu Norges statholder Axel Gyldenstjerne , havde 
vreret landsdommer i mange år og skrevet sig til Landskrona 
slot, som han var forlenet med. 19> 

" knytte som ungdommen pleyer!" I 1980 fandt vi i Dan-
mark et fint lille s0lvredskab, en såkaldt strikke- eller knytteske , 
der isrer er behagelig til strikning på meget tynde pinde . Det er 
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velegnet til silkestrik, hvor det yder garnet en vis beskyttelse 
mod varme og salte fra hånden, der g0r silken mat. Den danske 
knytteske har tilh0rt Ellin Glambek , Ullerup på Mors (i Lim
fjorden) i sidste fjerdedel af 1500-tallet. 20

> Hun var omtrent 
jrevnaldrende med Karine og Sofia, (hendes bror Claus Glam
bek havde også vreret med i krigen ved Ri.igen) og hendes 
knytteske viser bedre end nogen strikket genstand, at man strik
kede på livet 10s - 200 masker i minuttet imod vores 60, hrevdes 
det - og at man kan have strikket med silke - også udenfor den 
rent professionelle håndvrerksstrikning. 

Redskabet har vreret meget anvendt blandt Europas 
salgsstrikkende b0nder - men til uld, og at det har et navn på 
skånsk: knytta-pinne viser , at det også har vreret velkendt her 
Ja, ved optegnelser så sent som 1932 meddelte flere personer 
bl.a. Nils Nilsson , Maglehem sogn , Gärds herred i Skåne: 

"Knytta-pinne, en svarvad träpinne med et litet hål i mitten i 
vilket strumpstickan sättes. Pinnen sättes fast innanför kjollin
ningen eller förklädes bandet. " 21

> 

Siden 1980 er der i Norge fundet 12 knytteskeer , i Danmark 6 
mens man endnu mangler eksemplarer i Sverige. De vil dog helt 
sikkert komme frem. 

Omtrent på den tid da vor lundavante blev til , grestede en 15-
årig svensk pige 1644 Lund , hvor hendes far hrerf0reren Gustav 
Horn havde hrerget frygeligt med sine soldater under endnu en 
krig mellem Danmark og Sverige. 3

> Agneta Horns " Beskrivning 
över min Vandringstid" fra ca. 1657 ,22> rummer med brugen af 
ordet binde i betydningen strikke den hidtil reldst kendte beskri
velse at strikning i Sverige. 23> Agneta (f. 1629) var kun seks år , da 
hun i efteråret 1635 havde en "strikke-episode" med moster 
Karin Oxenstierna på herregården Tidö i Västmanland: 

"Och sedan morm( or) drogh bort, så skule iagh bina och bant 
så en ränemaska. Och fik hon (moster Karin) någen orsak mäd 
mig och tog migh i min arm och lede mig i kamaren och slet et 
helt ris på migh för den ränemaskan . Män thet war mera för 
anan orsak skul. Och gik iag vt och sate mig til at gråta och hålt 
vp mina små händer och önska , at gudh en gång wile hiälpa 
migh , at iagh måte blifwa stor , at iag slupe thet tuång, iag var 
vte, och at iag en gångh måte få råde om henes barn , at iag finge 
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betala dem för ränemaska , thet iag sedan wäl har haft lägenhet 
til , om iag har warit så odygdig . Män iag tager gudh til wetne , at 
iag aldrig gord~." 

Disse enkeltudpluk af de skriftlige kilder peger i retning af, at 
strik på vore breddegrader ikke har vreret så usredvanlig i renres
sancen , som vi hidtil har fået indtryk af, og genstandsfundene i 
de senere år - uden tvivl " inspireret" af den stadig stigende 
interesse for strik - giver håb om, at arkreologerne i fremtiden 
også vi! skcerpe deres opmrerksomhed overfor tekstiler i denne 
teknik. 

Det bliver sprendende at se , hvad middelalderen har at byde 
på - ja , hvem finder f0rst en strikkepind? 
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NILS-ARVID BRINGEUS 

"Jag wärlden har försökt" 
Ett bidrag till levnadsåldrarnas ikonografi 

Till färgbilderna IV-V 
Som bakgrund till Kulturens permanenta utställning av svensk 
glaskonst i textilhallen hänger en bonadsmålning med ovanligt 
stort format (979 x 170 cm). Då den jämte en rad andra omärk
ta bonader katalogiserades (KM 39.143) uppgavs den härstam
ma från Andrarums sn i Alba härad och har därför gått under 
benämningen Andrarumsbonaden. Den bär initialerna T.B.S. 
respektive B.N.D . samt datum. " Den 30 juli 1784" Det är inte 
osannolikt att de båda makarna erhållit bonaden som bröllops
gåva , men detta kan inte kontrolleras då kyrkböckerna i Andra
rum är förstörda genom brand. Bonaden bär ytterligare initia
lerna A.O.S. , vilka kan utgöra en konstnärssignatur Vem som 
målat bonaden har dock inte kunnat klarläggas. Den framståen
de kännaren av det sydsvenska bonadsmåleriet Nils Strömbom 
har framhållit att bonaden stilmässigt är ensamstående (Ström
bom 1972 s. 229). 

Bonaden har tre register Genom centralmotivet de visa och 
de fåvitska jungfrurna samt de tre vise männen ansluter den sig 
till den sydsvenska bonadsmålningstraditionen. Såväl nedre som 
övre registret kan betecknas som jaktfriser, men det övre fort
sätter med en musikant och ett dansande par , en kavaljer som 
röker långpipa , ett par mökäringar som tar sig upp för glasber
get , den ena ridande på en getabock samt ett ungt par innanför 
en cirkel och ett gammalt på väg ur den , nära döden , symbolise
rad av lie och likkista. 

Som ofta är fallet inom folkkonsten är bonadens bildberättel
ser uppbyggda genom kontraster De visa och de fåvitska jung-
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frurna är den tydligaste , men det är också troligt att målaren 
velat peka på två olika möjligheter att ställa sig till äktenskapet: 
att avvisa det och att acceptera det. Framställningen av kvinnor
na som kämpar med bocken uppför glasberget visar mökäringar
nas elände . Till detta motiv finns motsvarigheter såväl inom det 
sydsvenska bonadsmåleriet som inom dalmåleriet (Bringeus 
1981 , s. 161 ff, Rooth 1985). Däremot känner jag inga motsva
righeter inom bonadsmåleriet till det sista motivet, som också 
bygger på motsatser· ett ungt par , som börjat sin gemensamma 
livsvandring och ett gammalt par vars livstid snart är till ända. 
Kvinnan vänder sig tillbaka , kanske rädd att möta döden , me
dan hennes make står öga mot öga med liemannen . 

Måhända friserna kan tolkas som pendanger Lika lite som 
djuren kan undfly jägarens kula kan människorna undslippa 
dödens lie . Allt skapat är döden underlagt. Också de obibliska 
motiven på Andrarumsbonaden får på så sätt ett budskap och 
kanske kan det preciseras ytterligare. Har inte målaren också 
velat påminna det äkta paret om att man och hustru skall vandra 
vid varandras sida livet ut? "Blott döden , blott döden kan lossa 
dessa band" som det heter i dansvisan. 

Fastän jag tidigare behandlat glasbergsmotivet på Andra
rumsbonaden (Bringeus 1977 s. 39 ff.) har jag först nyligen 
förstått den sista bildscenen . Hjälp till tolkningen gav en akva
rell i Nordiska museet med sexton bilder ur människans levnads
lopp , bild 1 Mitt på bilden möter vi det unga och det gamla 
paret på ömse sidor om ett jordklot. Den okände tecknaren P 
Abrahamsson , som utfört bilden har lagt ett budskap i munnen 
på de båda paren: 

Jag wil/ med andra flera 
Nu denna wärld probera 

Jag wiirlden har försök! 
Hon har min jämmer ök1 

Teckningen , som enligt påskrift utförts den 31 augusti - 1 sep
tember 1842 ger en förklaring till den båge som även förbinder 
de båda paren på Andrarumsbonaden . Det är en ytterligt för
enklad antydning av världen eller jordklotet. På teckningen från 
1842 bärs det upp av en änglalik atlasfigur Som paralleller till 
det unga och det gamla paret finner vi ytterligare två kontrast
motiv · ett lövat och ett avlövat träd . 

38 



I. Akvarell målad på papper , 54x37 cm. Nordiska museet 114.367 
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Corpusbilden på teckningen omslutes av en bildserie som vi 
känner igen från ålderstrappeframställningarna , men som här 
omvandlats till en ramberättelse: 

1 Min aldraförsta låth 
War idel sorg och gråth 

JO. Skall jag i skolan gå 
Jag likwäl leka må 

20. Min bästa ungdomstid 
Förståndet tar nu hwid 

30. Frimodig själ och kropp 
Jag söker jungfrur opp 

40. Min bästa ålders tid 
Man låter mig med frid 

50. Min ålder mognas här 
Och nalkas till beswär 

60. Min håg nu börjer få 
En färg som kallas grå 

70. Min hår nu falla må 
Och man blir swag all gå 

80. Twå kryckur får jag här 
För ålderdoms beswär 

90. Jag lik nu är el/ barn 
Besnärd i dödsens garn 

100. Utmaltad ser du mig 
Så kan och hända dig 

Jag går nu till el/ slut 
Från denna werlden ut. 

Ovanför och nedanför corpusbilden finns ytterligare en text- och 
bildsekvens i fem scener, där var och en av de personer vi möter 
har något att säga oss: Prästen med knäppta händer· "För alla 
beder jag", den eleganta damen: "Till mig har mång behag", 
soldaten med fjäder i hatten. "För alla fäckter jag", bonden 
med foten på spaden: "För alla har jag möda", och döden med 
lie och timglas: "Jag alla skall utdöda" 

Tecknaren har alltså komponerat ihop tre olika Vanitas-mo
tiv· dödsdansen, ålderstrappan och paret som går in i världen 
och ut ur världen. De båda förstnämnda motiven är kända såväl 
inom det sydsvenska bonadsmåleriet som inom dalmåleriet 
(Bringeus 1978, 1982 s. 225 ff.) men corpusmotivet har jag 
härutöver bara påträffat på Andrarumsbonaden. 

Även om Abrahamssons teckning är utförd så sent som 1842 
tillhör blomsterrankorna som växer ur dödskallens ögonhålor de 
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2. Albrecht Diirer. Der Spatzier
gang 1496/1497, kopparstick. Ef
ter Vorbild Diirer s. 44. 

typiska motiven i barockens dödsikonografi (Fehrman 1952 bil
der vid s. 264). Det finns därför anledning att också söka moti
vet med de båda paren som går in i och ut ur världen inom ett 
äldre allegoriskt bildförråd . 

Kanske vågar man rulla upp motivets utveckling med utgångs
punkt från Albrecht Di.irers (1471-1528) kända bildblad " Der 
Spatziergang" , Promenaden , bild 2. Vi möter här ett ungt par , 
vars klädedräkt visar deras högättade börd . De har avbildats 
uppe på en kulle där man skymtar en bit av den värld som den 
unge mannen med sin talande handgest tycks vilja visa för sin 
hjärtas dam . Ingen av dem anar att döden står bakom dem med 
lyftat timglas . Bildens betraktare däremot har möjlighet att själv 
ta lärdom av framställningen. Också det yppersta mänskoliv har 
ett slut, kanske inom kort. 
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3. Steffen Michelspacher. Vermahnung dess unbeständigen kurtzen und ver
gängklichen ze itlichen Menschlichen Lebens. Träsnitt. Germanisches National
museum , Niirnberg. 

Diirers blad tjänade redan i slutet av 1400-talet och i början av 
1500-talet som förebild för en rad konstnärer , uppenbarligen 
tack vare det klara bildbudskapet (Vorbild Diirer s. 4 ff.). 
Under 1600-talet möter vi motivet i ettbladstryckets form, avsett 
för masspridning , bild 3. Nu har det tillkommit en rad symboler 
för denna världen. spiran, äpplet, en penningsäck etc. Döden 
håller inte bara ett timglas i sin hand utan riktar sin pil mot det 
unga paret. En ängel ställer sig varnande i deras väg. 

Medan de äldre sticken talar för sig själva beledsagas 1600-
talets ettbladstryck av en lång · rimmad text med rubriken " Me
mento mori " , tänk på döden. Motivet har blivit en "Mahnbild" 
Ett tryck från 1662 bär rubriken: "Vermahnung und Erinnerung 
des unbeständigen und kurzen zeitlichen Lebens zu Bereitung 
zum seeligen Abschied aus dieser Welt in das ewige unvergäng
liche Leben" (Coupe s. 180 f., plansch 105). 

Livsfärdens tema står centralt också i de emblematiska mål
ningar varmed Magnus Gabriel De la Gardie efter kontinentala 
förebilder vid denna tid lät dekorera Venngarns slott. " Bilder-
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4. Okänd målare. " Der Ein und 
Ausgang der Welt '', 1777 Olja på 
trä, 100.5 x79,5 cm. Altonaer Mu
seum i Hamburg. 

nas stämningsläge är pessimism och undergivenhet. Här omhul
das tanken att livet är en prövningarnas tåredal , som endast 
glimtvis lyses upp av hoppet om en himmelsk glädje. En ben
hård determinism präglar den mänskliga tillvaron" skriver Allan 
Ellenius sammanfattande om inredningsmåleriet på Venngarn . I 
bänkkvarterens fasad mot altarringen möter som pendanger en 
yngling som med en nyckel i handen gör sig beredd att öppna ett 
skrin och en åldrig man på väg ut ur livet med vandringsstav och 
ett lagerkrönt kranium (Ellenius 1974 s. 173) . 

Om vi i 1600-talets emblematiska bildvärld kan spåra såväl 
bildtankar som bildelement av besläktad art med vårt motiv 
måste vi dock gå till 1700-talets brukskonst för att finna direkta 
ikonografiska förbindelseled . 

På värdshuset " De tre forgyldte Agterkroge" på Bagerstnede 
i Köpenhamn hängde i början av 1800-talet två kolorerade ki ste
brev De båda bildbladen , som utgjorde pendanger och måste 
ha varit tryckta på samma ark för oss ett gott stycke närmare de 
svenska bilderna både tids- och innehållsmässigt. Det ena före-
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ställde ett ungt par som om sommartiden gick på en stig med 
armarna om varandras liv Under bilden kunde man läsa. 

I unge lystige skal her i Agt jer tage, 
For ond Forf~relse i jeres Levedage. 

På det andra bladet gick ett gammalt par på samma stig om 
vintern och stödde sig mot varandra. Under bilden stod skrivet: 

I gamle graa, see Timeglasset rinder, 
Og ej til K~bs een Time mer I finder. 

Tyvärr känner vi endast bilderna genom ett omnämnande i 
L. E. Thranes bok " Fra Empiretiden , Tidsbilleder af en k0ben
havnsk Haandvrerkerfamilies Liv", men de har uppenbarligen 
utgivits antingen av den kände kistebrevstryckaren T L. Borup 
eller av hans efterföljare J R. Thiele , dvs någon gång under 
perioden 1756-1815 (Clausen 1985 nr 500,5). 

Här möter vi för första gången människoparet i två levnadsfa
ser liksom på de svenska bilderna. Årstiderna sommar och vin
ter motsvaras av det lövade och det avlövade trädet på Abra
hamssons teckning. Liksom 'på denna uttolkas bildbudskapet i 
en tvålinjig rimmad strof. Men texten har inte lagts i munnen på 
de promenerande på de danska kistebreven utan är en maning 
till dem vid vandringens början och vid dess slut. Det återstår 
emellertid att finna en motsvarighet till framställningen av värl
den som paret går in i och ut ur , i form av en cirkelformad linje 
eller en jordglob. Här hj älper oss den tyske konsthistorikern 
Ernst Schlee tillrätta . Han har nämligen behandlat motivet "Der 
Durchgang durch die Welt" med utgångspunkt från en bild i 
Altona museum i Hamburg från 1777, dvs. utförd sju år före 
Andrarumsbonaden, bild 4. 

Liksom på de båda svenska bilderna möter vi det unga och det 
gamla paret på väg in respektive ut ur en cirkel. Medan denna 
symbol för världen endast är antydd på Andrarumsbonaden är 
världen här fylld av folk i olika åldrar Man ser barn som spelar 
kägla , par som svänger om i dans , ett pokulerande sällskap i en 
girlandprydd paviljong och i bakgrunden båtar med svällande 
segel på en fjärd. Den beledsagande texten visar tydligt att det 
är en Vanitas-bild , som fått lokala topografiska drag. 

Om Altona-målningen är välbefolkad finns det dock motsva-
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5. Okänd målare . Der Durchgang durch <lie Welt , sista tredjedelen av 1700-
talet. Olja på linneväv. 65xl01 cm. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum , 
Schleswig, Schloss Gottorp. 

righeter till de svenska bilderna från senare hälften av 1700-talet 
där de båda paren avbildats ensamma, på väg in i och ur den 
cirkel som markerar världen. Den äldsta har påträffats i Dan
mark med en bildtext som är en ordagrann översättning från 
tyskan. Detaljlikheterna är så påtagliga att Schlee räknar med 
en gemensam grafisk förlaga , som han dock inte lyckats påträf
fa , bild 5. 

Strax före tryckningen av denna årsbok blev jag uppmärksam
mad på att versionen av det tyska genremotivet funnit vägen till 
Sverige och här kopierats (med svenska flaggor på båtarna) , 
färgbild V I texten frågar den unge mannen sin far hur livsvägen 
ter sig och får till svar· Alle unsre beste tage, sind nur kummer, 
klage alle unsre beste zeit, ist nur muh und hertzeleid. Det är 
kanske inte uteslutet att Andrarumsbonadens målare hämtat 
motivet från en liknande version. 

Medan de nordtyska 1700-talsbilderna avbildar världen som 
en plan skiva finner man i 1500-talets och 1600-talets allegoriska 
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6. Pieter Brueghel. Utsnitt av den s.k. ordspråkstavlan. Olja på ekträ. Staatliche 
Museen , Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin. 

bildkonst världen avbildad som ett klot , bild 6. Bilderna illustre
rar här ordspråket "Wer durch die Welt kommen will , muss sich 
kri.immen" och motivet återfinnes bl a på Breughels kända 
ordspråkstavla (jfr även Röhrich 1979 s. 1136 samt Dundes 1981 
s. 62 f.) . Schlee visar även hur motivet under 1800-talet fångas 
upp av kända tyska konstnärer som Caspar David Friedrich och 
Ludwig Richter Här är det dock främst båtarna - som för 
människorna på livets seglats - vilka blir de främsta symbolbä
rarna . 

P Abrahamssons teckning från 1842 visar att det gått att 
sammanföra tre olika Vanitas-motiv till en enda komposition , 
med förstärkt budskap. Mot bakgrund av vad jag ovan visat är 
det möjligt att påvisa en liknande process bakom de massprodu
cerade kistebreven. 

På ett kistebrev med " Menniskans åldrar" vilket den kände 
boktryckaren Lundström i Jönköping började utge år 1830 fin
ner man hur en jordglob inkomponerats under trappan , bild 7 
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7 "Menniskans åldrar", kistebrev tryckt hos N.E. Lundström, Jönköping 1930. 

Något sådant förekommer inte på den ålderstrappa som Carl 
Gustaf Berling började utge 1758 i Lund och som senare kopie
rades av kistebrevstryckare i Växjö (jfr Bengtsson 1948 s. 101) 
och Karlshamn. Lundströms förlaga visar sig vara en kolorerad 
radering utgiven av Friedrich Campe i Ntirnberg (Die Lebens
treppe s. 131, bild 7). Lundström utgav även en finsk upplaga 
och denna har i sin tur kopierats av G .O. Wasenius i Helsingfors 
år 1831 (avbildning hos Clausen 1973 nr 126). Denne har dock 
inte funnit någon motivering att ta med jordgloben på sitt blad 
utan fyllt ut valvbågen under ålderstrappan med blomsterorna
ment. 
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Menniskans lefnadslopp. 

8. "Menniskans lefnadslopp" Färglitografi från firma G. Kiihn, Neuruppin. 
Foto Heimatmuseum , Neuruppin . 

Parallellt med att båtmotivet fångats upp inom finkonsten har 
den kände bildfabrikören Gustav Kiihn i Neuruppin inkorpore
rat det i sin version av ålderstrappan , vilken även utgivits med 
svensk text, bild 8. Men här är redan den nya tiden på väg. 
Båtens segel har ersatts av ångdrivna skovelhjul och till lands 
kan folk nu resa med järnvägståg. På detta färglitografi har 
likväl inte traditionssambandet bakåt i tiden gått helt förlorat. 
Liksom på ett franskt Epinal-tryck från år 1810 (Die Lebens
treppe s. 129) håller Gud Fader själv sina skyddande händer 
över den värld han skapat och änglarnas basuntoner riktar sig 
både till dem som är på väg in i världen och ut ur den. Bladet 
från Neuruppin har på 1860-talet i sin tur efterbildats av en 
boktryckare i Bergen (Clausen 1973 nr 125). 

Medan Ernst Schlee med utgångspunkt från en bild i Altona 
museum visat hur "der Durchgang durch die Welt" omformats 
inom finkonsten har jag här med utgångspunkt från en bonad på 
Kulturen i Lund sökt visa en parallellutveckling inom den folkli-
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ga och massproducerade bildkonsten . Både bildstrukturer och 
bildbudskap är seglivade samtidigt som de kan kombineras och 
förstärkas på ett så naturligt sätt att endast den komparativa 
historiska analysen kan förklara motivens olika komponenter 
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1. Rekonstruktion av sittlådans 
utseende. Teckning fö rfa tta ren. 



CLAES W AHLÖÖ 

Sittlåda - en medeltida "babysitter" 

Etnologin har vid flera tillfällen visat sig kunna förklara föremål , 
som Kulturens arkeologer måst lägga otolkade åt sidan . Särskilt 
inom allmogekulturen har en mycket gammal redskapskultur 
bevarats långt in i nyare tid . Detta är av stor betydelse för 
möjligheten att rätt förstå redskap och bohag från medeltiden . 

Det senaste exemplet är ett par träbitar , som vid registrering
en i fält fick den lagom vaga beskrivningen " skrindelar" Dessa 
var vid påträffandet fragmenterade i flera mindre delar , men när 
de efter konservering och hopsättning kom under antikvarie Nils 
Nilssons ögon behövde han inte fundera länge för att komma 
med ett tolkningsförslag, som synes vara mycket välgrundat. De 
två trästyckena har utgjort delar i en sittlåda för småbarn. 

Sittlådor är under nyare tid kända över hela Europa. De var 
lådformiga stolar där barnen kunde sättas då man inte hade tid 
att aktivt passa dem. Det hittills äldsta kända belägget finns i en 
familjescen på en schweizisk väggtextil från 1601 , där ett av 
barnen är placerat i en på golvet stående sittlåda. 

Det sensationella med lundafyndet ligger delvis i dess höga 
ålder Lagret som delarna låg i kan dateras till 1000-talet och 
konstruktionssättet pekar närmast mot århundradets första 
hälft. 

De återfunna delarna utgörs av det ena sidostycket och rygg
stycket. Sittlådans hela längd har varit 46,5 cm och den inre 
bredden 22,5 cm. Detta svarar väl mot de storlekar, som bevara
de sittlådor från 1700- och 1800-talen har I sidostycket finns 
tapphål dels för ryggstycket och dels för sitsen. Dessutom finns 
ett borrat hål för den tvärslå som höll barnet kvar i lådan. 
Möbeln har hållits samman med sprintar genom hålen i tap
parna. 
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CECILIA CARLEN-NILSSON 

Roma Aetema 

I april 248 e.Kr firade staden Rom sitt 1 000-årsjubileum med 
pompa och ståt. Genom tillfälligheternas spel var kejsaren vid 
detta tillfälle en arab, som regerade romarriket under en kort 
period. Hans namn var Filip Araben (Philippus Arabs) och han 
var son till en schejk (bild 1). Liksom de flesta andra kejsare 
under 200-talets oroliga tid hade han gjort en snabb karriär i 
hären och utropats till kejsare efter att ha mördat sin företräda
re. Några mynt, som präglats under hans regering, ingår i en 
samling romerska mynt, som Kulturen köpt genom Göteborgs 
museum på 1930-talet, förmodligen från en privatsamlare. 

Frånsidorna på de romerska kejsarmynten visar upp ett stort 
antal olika bildtyper, som på många vis illustrerar periodens 
historia. Slagord, bilder och symboler utnyttjades för att för
medla ett budskap till rikets invånare i en tid då de möjligheter, 
som massmedier nu ger makthavarna, helt saknades. Exempel 
på sådana slagord, som alla illustreras av en kvinnlig personifi
kation är Victoria, seger, Pax, fred, Salus, välfärd, Libertas, 
frihet, Felicitas, lycka och Annona, spannmålsförsörjning. 

Ett av Filipmynten har på framsidan en bild av gudinnan 
Roma med inskriften ROMAE AETERNAE (=till det eviga 
Rom) (bild 2). Med tanke på 1000-årsminnet under Filips rege
ring bör myntbilden ha haft särskild aktualitet då, men var inte 
präglad just för detta tillfälle. Den hade använts av tidigare 
kejsare och särskilt av den närmast föregående, Gordianus III, 
som i god tid börjat planera för det jubileum, som han aldrig fick 
uppleva. Första gången kombinationen ROMA AETERNA 
(=det eviga Rom) uppträder på ett mynt är cirka 100 år tidigare 
under kejsar Hadrianus' tid. En variant av samma bildtyp med 
enbart namnet ROMA förekom från mitten av första århund
radet. 

52 



1. Antoninian (dubbeldenar) Filip 
244-249. Diam. 2,2 cm. KM 37.235. Åtsi
da: Filip I med strålkrona. IMP(erator) 
M(arcus) IYL(ius) PHILIPPUS A VG
(ustus). 

2. Frånsida : gudinnan Roma. ROMAE 
AETERNAE (=till det eviga Rom) 

ROMA med eller utan AETERNA symboliserar de föreställ
ningar som fanns under kejsartidens början och som fått sitt 
litterära uttryck främst hos Vergilius. En central tanke var tron 
på Rom som evigt bestående och av gudarna bestämd att styra 
andra folk. Genom fred och nyordning av riket hade kejsar 
Augustus fått romarna att våga tro på denna ide. Därför uppfat
tades han som garant för att det romerska imperiet skulle vara 
evigt bestående , en roll som hans efterföljare på tronen sedan 
övertog . 

Ett annat uttryck för denna ide är den religiösa kult , som 
kejsar Augustus och Dea Roma (gudinnan Roma) blev föremål 
för Den framställning av henne , som vi har på mynten kan ge 
oss en föreställning om gudinnans kultbild. Här avbildas hon 
sittande, iförd fotsid dräkt och hjälm; i ena handen håller hon en 
segergudinna (Victoria), i den andra en lans eller en spira , vid 
hennes fötter står oftast en sköld. Man kan fråga sig varför hon 
avbildas så. Som vanligt är i romersk mytologi , får vi söka 
förebilder för den konstnärliga utformningen av gudagestalterna 
hos grekerna. Den gudinna , som hos dem avbildas med de ovan 
uppräknade attributen är Athena. Hon är staden Athens skydds
gudinna och har varit förbunden med staden så långt tillbaka i 
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3. Engelsk penny från 1919. 
Georg V Frånsida: Britannia. 

förhistorisk tid, att det är svårt att avgöra om staden uppkallats 
efter henne eller tvärtom. På de athenska mynten användes hon 
som symbol för staden under lång tid med början på 500-talet 
f .Kr Med Athena och andra grekiska stadsgudinnor som modell 
skapades gudinnan Roma som en personifikation av staden med 
samma namn . Redan långt tidigare hade Athena identifierats 
med en italisk gudinna , Minerva , men detta lade inga hinder i 
vägen för uppkomsten av en ny motsvarighet , Dea Roma. 

Den sittande Roma med hjälm, lans och sköld har ättlingar 
också i modern tid . Exempel på sådana är Britannia och Svea , 
som båda använts som myntsymboler Britannia ses här på ett 
engelskt mynt (en penny) från 1919 (bild 3) . Hon avbildas också 
sittande med hjälm och sköld som välbekant attribut. Spiran är 
emellertid utbytt mot en treudd , som är havsguden Neptunus ' 
kännemärke och som här symboliserar Englands sjövälde . 

Moder Svea har varken hjälm eller spira längre (bild 4) , men 
på äldre framställningar av henne kan man finna båda dessa 
attribut , som tydligt visar hennes ursprung. I stället har hon nu 
utrustats med symboler från riksvapnet ; lejonet , som vilar vid 
hennes fötter och tre kronor på skölden . Ymnighetshornet där-
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4. Svensk femkronorssedel. 

emot är en antik symbol , som ofta förekommer på romerska 
mynt från kejsartiden . Det är en symbol för välstånd och som 
sådan ser man det till en början mest i händerna på Fortuna , 
ödets eller lyckans gudinna. 

Referenser 
Hannested , N. , Romersk kunst som propaganda. Köpenhamn 1976. 
Mattingly - Sydenham, Roman Imperial Coinage . London 1923. 
Wistrand , E. , Politik och litteratur i antikens Rom. 1978. 
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BRITTA HAMMAR 

Fyra daterade korssömsbroderier 

Till färgbilderna VI-VIII 
Museet förvärvade för något år sedan två mönstermässigt iden
tiska broderier från 1700-talets andra hälft, färgbild VI. De är 
färdigsydda men aldrig monterade och använda, vilket förklarar 
de klara , starka färgerna och det goda skick de , sina 210 år till 
trots, befinner sig i. 

Traditionen berättar att de ursprungligen kommer från Vege
holms slott i nordvästra Skåne, där de sytts av fröken Vilhelmina 
Ulrica Cedercrantz. Broderierna är i spegeln märkta WCC un
der krona , uppgifter som styrker traditionsuppfattningen och 
knyter dem till Vilhelmina Ulricas person. 

Fröken Cedercrantz hade en äldre syster, Charlotta Maria och 
tillsammans ägde de , efter brodern Isak Jakobs död 1774, det 
stora godskomplex , omfattande Vegeholm , Spannarp och Rögle 
samt egendomar i Småland , syskonen ärvt efter föräldrarna, 
majoren Isak Cedercrantz och hans andra hustru friherrinnan 
Charlotta Maria Fleetwood. Inget av barnen gifte sig och efter 
systerns bortgång 1793 bodde Vilhelmina Ulrica ensam kvar på 
Vegeholm tillsammans med fosterdottern Gunilla Lindros. Den
na gifte sig med fideikommissarien till Södra Lindved , lagman 
Magnus Flink, som arrenderade Vegeholm från 1800 till 1814, 
det år han själv och fröken Cedercrantz gick bort. Genom arv 
efter Gunilla Lindros har det Cedercrantzska arkivet , diverse 
bohag, dräkter och textilier kommit till Södra Lindved och där 
pietetsfullt bevarats till våra dagar 

Samtiden sade om fröknarna Cedercrantz att de väl sörjde för 
sina underlydande. De lät bygga flera fattighus och på Vege
holm hölls daglig bespisning för de fattiga. År 1803 besöker J .C. 
Linnerhjelm Vegeholm och berättar därifrån i ett brev " Där 
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1. Detaljbild som visar att toppblommans kronblad och monogrammet WCC är 
sydda med petit point. KM 72.221. 

finns äfven en tafla, målad i olja av Fröken själv , föreställande 
Minerva , sittande , med Konung Gustaf Adolfs porträtt i högra 
handen. Den var bra målad och väckte högaktning för den 
person, som vid så betydlig förmögenhet ej sökt sitt nöje i 
sysslolöshet och fåfäng prakt Hjärtat deltager ock med för
tjusning i ögats nöje vid kunskapen om det helt ovanliga välgö
rande ägarinnan sprider omkring sig. Däribland är den anstalt 
märkvärdig, att där hålles eget apotek och apotekare, samt att ej 
allenast alla läkemedel utdelas gratis , utan penningar tillika ." 

Kulturens broderier , möjligen avsedda som överdrag till lösa 
stolskuddar, är sydda med tvåtrådigt S-tvinnat ullgarn i olika 
nyanser rött, blått och grönt samt svart , vitt och grått på en gles 
tuskaftsväv av hampa , så tätt att bottentyget helt täcks . Väv
bredden är 73,5 cm och varpen har ca 8 trådar/cm mot inslagets 
ca 10 trådar/cm. 

Till ramens gallerverk och spegelns botten har använts kors
stygn över fyra trådar täckta med två par motställda halva kors
stygn , petit point , sydda över två trådar Petit point återfinns i 
monogrammet WCC och i de båda toppblommornas kronblad , 
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2. Broderi med färdigsytt centralmotiv och ramens mönster påritat på tyget , ca 
1760-70. 75 x 90 cm. Ägare Kunstindustrimuseet , Köpenhamn. 
Foto Ole Woldbye. 

övriga mönsterformer är sydda med korsstygn över två trådar 
Petit point möjliggör en finare , mer nyanserad mönsterteckning 
än korssöm , och användes gärna i mittmotivet, ofta hämtat ur 
klassisk mytologi, kända fabler och målningar, på stol- och 
sofföverdrag från slutet av 1600-talet och långt in på 1700-talet. 

Broderisatser med mönstret uppritat på väven och med redan 
färdigsytt centralmotiv fanns att köpa i handeln för dem som så 
önskade. Kunstindustrimuseet i Köpenhamn har i sina samling-
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3. Detalj av korssömsbroderad 
kudde med heltäckande palmett
mönster Observera att brodösen 
inte har ansträngt sig att sy styg
nen åt samma håll. 1784. KM 
72.573. 

ar två ofullbordade broderier, också komna från den Ceder
crantzska samlingen på Södra Lindved , som kan vara exempel 
på sådant halvfabrikat. Centralmotivet återger här scener med 
Comedia dell 'arte-figurer och musikanter broderade med kors
söm och petit point i ull och silke . Spegelmönstret på Kulturens 
broderier , helt utfört i ullgarn , är mindre komplicerat och det 
finns vissa detaljavvikelser kompositionerna emellan som gör 
det mindre troligt att också de skulle vara verk av en professio
nell hand. De ofullbordade broderierna liksom bottenvävarna 
tyder dock på att fröken Cedercrantz köpte handarbetsmaterial 
hos någon handlare . 

Kulturens broderier är daterade 1776 då Vilhelmina Ulrika 
var 33 år gammal. Om årtalet markerar en betydelsefull händel
se i hennes liv eller det bara är det år broderierna påbörjades 
eller avslutades, vet man inte. När de väl var färdigbroderade , 
verkar de ha fyllt sin funktion som två i raden av ändlösa och 
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4. Detalj av korssömsbroderad 
kudde som visar kavelfransen, de 
två kantbårderna och ett palmett
ornament. 1799. KM 72.572. 

ibland meningslösa handarbeten som dåtidens kvinnliga stånds
personer fördrev tiden med och de lades till övriga alster i 
kistorna. 

Från ungefär samma tid men från en annan social miljö, 
stammar två broderade kuddar Kulturen fått i gåva av en sentida 
ättling till en av rusthållarna från Nöbbelövs by strax utanför 
Lund . De är båda sydda med korssöm över fyra trådar på en 
linnebotten i panamabindning. De som sömmat har inte brytt sig 
om att lägga stygnen åt samma håll , vilket ger lyster åt trådarna 
och ett oanat liv åt ytan som helhet. Kanske något att tänka på 
för dagens brodöser? 

Den äldsta kudden är märkt AIS BED ANO 1784 I NBL och 
saknar helt baksida. Korsstygnen är sydda med tredubbelt en
och tvåtrådigt Z-spunnet ullgarn i två nyanser grönt, i rött , blått , 
vitt , svart och gulbrunt i ett heltäckande palmettmönster 

Den något yngre kudden är märkt BID AID ANO 1799 och 
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har en kavelfrans i rött och vitt ullgarn samt rester av en baksida 
i grön ylletuskaft. Korssömmen är sydd med tredubbelt och 
dubbelt entrådigt Z-spunnet ullgarn i två nyanser rött och blått 
samt i grönt, vitt, brunt och beige. Kompositionen består av 
strödda palmetter och två olika kantbårder 

1784 brukades Nöbbelöv N° 8 av den 29-årige rusthållaren 
Anders Jeppsson och hans 22-åriga hustru Bengta Ericsdotter 
De väntade sitt andra barn under försommaren, den tid för två 
år sedan då deras första son, Jeppa , dog bara tre månader 
gammal. Kanske var Bengta klen och måste vila mycket den 
våren så hon fick tid att brodera. Med nålen skriver hon AIS 
BED ANO 1784 I NBL vilket i klartext läses Anders Jeppsson 
Bengta Ericsdotter anno 1784 i Nöbbelöv Bak dessa prosaiska 
siffror och bokstäver döljer sig säkert Bengtas förhoppning om 
en ljus framtid på gården för sig, mannen och det väntade 
barnet. På midsommardagen föds sonen Erik efter en förmodli
gen svår förlossning. Mor och barn överlever men den 5 juli dör 
Bengta "23 år mindre än 1 månad vid sjukdom, barnsbörd och 
fläckfeber" Det sista ordet är svårläst och kan vara feltolkat. 

I bouppteckningen efter Bengta upptas 8 åkdynor, 2 bänkdy
nor och 7 hyenden . När Anders Jeppsson dör 1809, finns i boet 
bl.a . 8 stolshyenden, bättre och sämre. Arvingar är tredje hust
run Hanna Nilsdotter , Anders och Bengtas son Erik och Anders 
och Hannas omyndiga döttrar Anna och logar Erik tar över 
gården och ärver som sig bör också Bengtas kudde. 1810 gifter 
han sig med Anna Jöransdotter från Wallkärra Torn , dotter till 
rusthållaren Jöran Nilsson och hans hustru Boel Jönsdotter Det 
var förmodligen Anna, som förde kudde nummer två till gården. 
BID AID ANO 1799 står i så fall för modern Boel Jönsdotter , 
dottern Anna J öransdotter och 1799 är helt enkelt det år den då 
sextonåriga Anna broderade den välgjorda kudden. 
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BRITIA HAMMAR 

Mattor för Spara och Slösa 

Till färgbilderna IX-X 
I Perstorp, i norra Skåne , verkade årtiondena kring sekelskiftet 
1800 en skräddare vid namn Lars Johansson . Han var gift och 
hade en son född 1880. Hans hustru Nelia hjälpte kanske till i 
verkstaden , i varje fall tog hon tillvara det spill i form av ylle
band och stadkanter som blev över när byxor, kavajer och 
rockar klippts till och sytts färdiga. Nelia fogade samman band 
och kanter till långa remsor, som hon sedan använde till både 
varp och inslag i mattor Exakt hur hon gick tillväga vet vi inte. 
Kanske använde hon sig av en vävstol, en ram eller något annat 
lämpligt redskap. (Känner läsarna till mattor av liknande slag 
och hur de gjordes så hör gärna av er till Kulturen). 

I Nelias och Lars hem fanns flera mattor liknande den , Kultu
ren fått som gåva. Denna som går i en blågrå färgskala med 
stänk av rött , skall enligt uppgift ha kommit till ungefär samti
digt som sonen i familjen tog studenten . 

Vid samma tid beställde Elsa Olsdotter av sin granne Else 
Christensdotter bland annat fyra mattor, avsedda att ligga kring 
bordet i salen i hennes och mannens nybyggda gård i Bessinge , 
Pårup, Frosta hd. 

Else Christensdotter, född 1833 på Skogsdala gård i Elmhult , 
Svenskogs socken, var gift med Sven Persson , hemmansägare i 
Bessinge. Hon har av Ernst Fischer i Skånska yllebroderier 
karakteriserats som en av de mest originella sentida skånska 
brodöserna. Hennes kompositioner bygger på traditionella mo
tiv , använda direkt eller omarbetade och nya mönster , ritade av 
henne själv eller sonen Karl , som sammanfogats till en lugn, 
återhållsam helhet. 

Mattorna till grannfamiljen broderade Else på ett nytt, präk
tigt halvylletyg i liksidig kypert förmodligen avsett till rockar 
Till brodergarn använde hon tvåtrådigt S-tvinnat ullgarn som 
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1. Salen med de fyra mattorna tillfälligt utlagda. 1960-talet. 
Foto Carl Meijer. 

hon antagligen köpt färdigt. Sömsätten är stjälksöm , plattsöm , 
häxsöm, kråkspark och bottensöm. Else har inte sparat på gar
net. Hennes plattsömmar är dubbelsidiga , något som nästan 
aldrig förekommer i äldre folkligt yllebroderi. Mattornas möns
terfigurer blir på så sätt nästan lika tydliga på avigsidan som på 
rätsidan. På den matta, en av långsidorna, som Kulturen förvär
vat till samlingarna , är avigsidans färger aningen mer fällda , 
vilket tyder på att mattorna oftare legat med avigan upp , också 
ett sätt att spara den dyrbara grannlåten. 
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2a , 2b. Detaljbilder på yllebroderad matta som visar fram- och baksidan av 
samma blomstermotiv. Observera den dubbla plattsömmen. Ca. 1900. 
KM 73 .381. 

3. Detaljbild av matta med varp och inslag av ylleband och stadkanter av 
ylletyg. Ca. 1900. KM 72.841. 
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I Från utställningen Av Skånes lera. Monter med lergods tillverkat i Ystad . 

Il Från utställningen Av Skånes lera , salen som skildrade landsbygdens kruk
makeri . T .h. ett arrangemang med arbetsbänkar, redskap och fo tografier från 
Albert Elfstrands verkstad i Sjöbo. 
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III Kyrkstöt i Rogberga mellan 1780 och 1800. Fig. 707 i Mandelgrenska sam
lingen . Folklivsarkivet , Lund. 
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IV Utsnitt ur den s.k . Andrarumsbonaden på Kulturen . KM 39.143. 

V Kopia utförd i olja på duk av Jenny Ahlstedt 1916 efter tyskt original. 
60 ,3x78,3 cm . Privat ägo. 



VI Kudde sydd med ullgarn i korssöm på linnebotten , 1784, Nöbbelöv N° 8, 
Torna hd , Skåne . 48X47 cm. KM 72.573. 



VII Broderi med ullgarn i korssöm och petit point . 70 x68 cm. KM 72 .221 :2. 



VIII Kudde sydd med ullgarn på linnebotten , 1799, Nöbbelöv N° 8, Torna hd , 
Skåne. KM 72.572. 



IX Matta broderad med ullgarn på 
halvyllebotten av E lse Christensdotter , 
omkr. 1900. Bessinge, Frosta hd , Skå
ne . L 318 cm , Br ca 80 cm. KM 73.381. 



X Matta med varp och inslag av ylleband och stadkanter av ylletyg, tillverkad av 
Nelia Johansson, Perstorp, Skåne , omkr. 1900. L 432 cm , Br 78 cm. KM 72.841. 



ULLA LINDSTRÖM 

Gåbänk, hjulstol och gåkorg 

Kulturen har nyligen utökat sina samlingar med tre barnföre
mål, som är mycket viktiga för förståelsen av gångna tiders 
inställning till barnet. 

Alla föremål är gjorda med en inbyggd kod. För nutida före
mål som kanske är utexperimenterade i organiserade laborato
rier finns det ofta kända nycklar För de föremål som har okänd 
tillverkare och uppfinnare och är av okänd ålder får man pröva 
olika koder för att kunna läsa dem. 

Är man t.ex. intresserad av att utläsa inställningen till barnet, 
så som det speglas i ett föremål från den förindustriella tiden , 
kan man pröva att studera funktioner och effekter Man måste 
fråga sig: Varför ser föremålet ut just så här? På vem har 
tillverkaren tänkt i första hand? Vad har han velat uppnå? 
Kulturen har redan en stor samling barnföremål och med de tre 
här behandlade nyförvärven, bild 1, 2, 4, erbjuds den alltmer 
aktiva forskningen om barn viktiga objekt. 

Två av föremålen är s.k. referensobjekt, d.v.s. de är speciellt 
viktiga för forskningen om barn och kan betraktas som likare för 
andra föremål av samma typ. Det är viktigt att ha referensob
jekt, så att det fortlöpande går att jämföra konstruktionerna 
med nyfunna objekt. På så sätt vet man att man talar om samma 
sak . De tre föremålen har använts för små barn , som just håller 
på att lära sig stå och gå . Gåbänken , bild 1, tillåter vårdaren att 
lämna barnet , som inte själv kan flytta på bänken. Det ersätter 
alltså en vårdare. De båda andra föremålen , bild 2 och 4, ger 
barnet en betydligt större stimulans och ersätter inte en vårdare 
för någon längre tid. Man har i hög grad tänkt på barnets behov 
av att utveckla musklerna och att undersöka omvärlden . 
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1. Gåbänk , Övraby nr 16 och Ullstorp , Tomelilla , Ingelstads hd , Skåne . Tillver
kad 1912. L 159 cm, Br 50 cm, H 39 cm. Hålets diam omkr 19 cm. KM 72.521. 
Konstruktionsdefinition: Skjutbar platta med hål. Rektangulär ram med fyra 
ben , fotplatta . 

Den skånska inställningen till hur man kunde behandla ett 
litet barn kommer tydligt fram när man studerar redskap för 
barntillsyn . Det finns även på detta område en klar förbindelse 
med kontinentala mönster Gåbänken och gåkorgen, bild 4, har 
använts på många ställen söderut , men inte norr om Skåne . 
Efter 1658 kan man spåra ett tydligt inflytande norrifrån. Detta 
gäller t.ex. ett sådant barnföremål som hängstolen , som inte är 
känt på kontinenten . 

Gåbänken (KM 72.521) , bild 1, har använts av åtta små 
kusiner De föddes på två gårdar , som låg intill varandra på 
Österlen , nämligen Övraby nr 16 och Ullstorp , Tomelilla , Ingel
stads härad. Josef Jakobsson gjorde den till sin äldsta dotter 
1912. Vid ca 1 års ålder sattes hon i den . Därefter användes den 
omväxlande för de egna barnen och systern Johannas barn . Man 
sa, att den gick i skytteltrafik. Den kallades för "gångestol" 
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2. Gåstol , hör till gruppen hjulstolar Frenninge sn , Färs hd , Skåne . H 46 cm , 
plattan 51 x 52 cm , hålets diam. 17 cm. KM 71.943. Konstruktionsdefinition: 
Ovanplatta e lle r ram med hål och ben med infällda hjul. 

På den tiden var stuglängan sammanbyggd med logen , innan 
man moderniserade. Det var dragigt för små barnfötter och det 
var skälet till att gåbänken fick ett golv, sa man i släkten. 

När kvinnorna skulle mjölka eller uträtta andra sysslor , så 
satte man ned barnet i gåbänken. På så sätt hade man händerna 
fria och kunde lämna barnet ensamt. Det sista barnet , som gick i 
bänken , var givarinnan Maja Bladh , Hässleholm. Året var 1920. 
Hon var en späd liten flicka och morbror Josef fick sätta in extra 
brädor i hålet , så att det blev mindre och hon inte skulle kunna 
trilla igenom . När föräldrahemmet på Österlen upplöstes 1984, 
så skänktes gåbänken till Kulturen. Man har i släkten ofta talat 
om gåbänken och om hur behändigt det var att sätta ned barnen 
i den . Det var därför naturligt att den sparades till dess hemmet 
skingrades. 

Om ett litet barn skall kunna lämnas utan uppsikt , så måste 

67 



man tänka ut speciella redskap eller åtgärder Många vårdare 
har i trängda situationer helt enkelt bundit fast sina småbarn 
liksom smådjuren. Ett betydligt vänligare sätt är att tillverka ett 
redskap , där barnet har en viss bestämd rörelsefrihet , men inte 
själv kan rubba läget på det. I många länder och även i Sverige 
norr om Skåne har man löst problemet med särskilda ståstolar, 
där barnet inte har kunnat röra sig alls. I Skåne och på kontinen
ten har man uppfunnit ett bänkliknande föremål, här kallat 
gåbänk. Det förefaller inte som om det skulle ha funnits gåbän
kar i Norge eller Finland. Eftersom föremålet inte har kunnat 
beläggas norr om Skåne , så har det inte heller kunnat påvisas en 
benämning, som enbart hänför sig till ovan behandlade föremål. 
Benämningen har därför valts utgående från tyskans Geher
bank , som går tillbaka på en bänk; som barnet lärde sig gå i. 
Även nederländskan har ett liknande ord: Loopbank. 

Det finns ett mycket stort antal kända konstruktioner av 
gåstolar För att kunna skilja dem åt har de indelats i fem 
huvudgrupper , nämligen benstolar, glidstolar, hjulstolar, med
stolar och gåkorgar Gemensamt för de fem grupperna är att 
barnet kan förflytta både sig och föremålet utan hjälp. De 
ersätter alltså inte en övervakare. Hjulstolen (KM 71.943) , bild 
2, kommer från en gård i Frenninge socken i Färs härad. Den 
består av en ovanplatta med hål och ben med infällda hjul. 
Ovanplattan är delad i två delar 

När barnet skulle placeras i hjulstolen , så lyfte man upp den 
delen av plattan, som har två läderbitar som gångjärn , och satte 
ned barnet , varefter man åter fällde ned plattan och låste med 
ens-formad spärr, som barnet inte kunde öppna. Eftersom hålet 
är så litet som 17x17 cm i diameter , så har barnet inte kunnat 
vara särskilt storväxt. Hålet är det minsta som man hitintills har 
kunnat mäta på en hjulstol. Om man betänker att ett vanligt sätt 
att under den första tiden hindra ett barn från att trilla igenom 
en gåstol var att binda en duk runt barnets midja och förse den 
med en stor knut , blir måttet ändå mer förvånande. Höjden på 
hjulstolen är emellertid det ofta förekommande måttet 46 cm. 
Benen är lätt utställda och har infällda hjul , varmed barnet har 
kunnat gå framåt och även backa. För stabilitetens skull finns 
fyra tvärslåar mellan benen. Man har tydligen tagit vad man har 
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3. Mitt på bilden en liten flicka i en hjulstol. Avbildning efter J.M. Wallander 
1861. 

haft för trävirke till hands och sålunda använt fur , björk och 
gran. Hjulstolen är omsorgsfullt gjord med åtskilliga träpluggar 

Den som har hjul på sitt fordon kommer fortare fram. Det 
gäller också för gåstolar Det finns tio kända konstruktioner vad 
beträffar hjulen . Alla med en viss bestämd effekt för barnet. 
Placerar man hjulen infällda i benen på en hjulstol , så kan 
barnet därigenom komma lättare framåt och därigenom lära sig 
att gå . Konstruktionen tillåter emellertid inte några snabba för
flyttningar , vilket gör det lättare för vårdaren att kunna bedöma 
vad barnet kan komma i kontakt med . Den här typen av hjulstol 
har också varit populär över en stor del av landet och även i 
Norge och på många ställen på kontinenten ända sedan 1520-
talets Italien. 
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4. Gåstol , hör till gruppen gåkorgar. Trolleholms slott , Skåne . H 46 cm, diam 
nedtill 82-85 cm, diam. upptill (hålet) 24 cm. KM 71.810. Konstruktionsdefini
tion: Konisk med flätteknik . 

Kulturen har med denna hjulstol införlivat ett föremål med 
samlingarna, som visar en inställning till barnet som har varit 
allmänt europeisk från förindustriell tid och en bra bit in på vårt 
sekel. 

Gåkorgen (KM 71.810) från Trolleholm , bild 4, är ett unikt 
exemplar i Sverige. Den är i dag det enda kända exemplaret i en 
svensk museisamling och referensobjekt för forskningen. Mate
rialet är rotting med inflätad pil. Upptill runt hålet är fint sämsk
skinn fäs tat. Höjden är det ofta förekommande måttet 46 cm. 
Diametern nedtill är 82-85 cm. och upptill i hålet 24 cm. 
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Gåkorgen visar tydligt ett samband med kontinenten. Den är 
känd från Österrike och Italien från 1800-talets början och sena
re från Belgien , Polen och Danmark. Det är ett mycket barn
vänligt föremål. Den utställda formen gör att barnet inte kan 
välta och sämskskinnet i hålet gör det mjukt och skönt för den 
ömtåliga lilla barnkroppen . I den lilla rännan som löper runt 
gåkorgen upptill kan barnet ha små leksaker När barnet blir 
starkare och modigare kan det helt sonika lyfta upp gåkorgen 
med händerna som en krinolin och marschera i väg. Formen på 
gåkorgen gör att barnet inte kan välta och inte heller med 
händerna nå farliga föremål. Hur kommer det sig att den här 
praktiska lilla tingesten inte har fått spridning i landet? Kom den 
in så sent att man redan hade blivit ängslig för att använda 
gåstolar till barnen? Hade barnmorskorna och läkarna redan 
hunnit skrämma föräldrarna för vådan av att låta barnen stå för 
länge? 

Referens 
Lindström, U., Småbarns tillsyn och träning. 1979. 
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CECILIA CARLEN-NILSSON 

Mytologiska miniatyrer 

Den kerynitiska hinden. 
På en kanna i Kulturens samling av antik keramik finns en 
inskription med bläck , som lyder· Neapel 1836. Detta är det 
enda föremål i denna samling med en inskription , som talar om 
var den är inköpt av en tidigare ägare. Beträffande övriga före
mål finns endast uppgifter om antikhandlare i Berlin eller Kö
penhamn , som sålt föremålet i fråga. Vi vet inte vem som köpte 
kannan i Neapel och tog den med sig hem , men vi vet att den vid 
sekelskiftet befann sig i Köpenhamn, där Karlin köpte den på en 
auktion efter museumsdirektör Pietro Krohn år 1906. 

Kannan har en ovanlig form , ovansidan är platt och helt 
sluten , en ganska lång , smal pip är riktad snett uppåt och place
rad i rät vinkel gentemot handtaget , som är ringformat och 
vertikalt (bild 1). Kannan är en decimeter hög, inklusive pip . 
Men vad användes den till? Var och när tillverkades den? 

Genom antika författare vet vi, att det fanns en typ av kannor , 
som på latin kallades guttus , droppkanna . Den ovan beskrivna 
kannan verkar vara mycket väl lämpad för att hälla droppvis 
eller i en fin stråle med full kontroll över dess riktning på grund 
av handtagets placering. Eftersom inga andra kannor från sam
ma tillverkningsområde passade så väl till denna benämning, har 
denna typ identifierats med de romerska författarnas guttus och 
kallas allmänt så . 

Den förste , som vid sekelskiftet skrev om gutti och annan 
liknande reliefkeramik var Pagenstecher Han fö reslog då ett 
troligt användningsområde fö r dessa kannor Han fa nn nämli
gen ävere nsstämmelser mellan droppkannor och de oljelampor , 
som användes under samma tid och inom samma område. Olje-
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I. Guttus , droppkanna av keramik , 200-talet f Kr, total höjd JO cm. Syditalien. 
KM 16.377 

lamporna hade ett hål mitt på ovansidan för påfyllning av olja 
(se Kulturens årsbok 1983) . Det krävdes stor precision för att 
fylla olja i en lampa , så att det inte rann över eller vid sidan om. 
Därför antog han att denna typ av kannor använts som lamppå
fyllare , ett förslag , som nu är allmänt accepterat. 

Kannan fyllde säkert utmärkt sin funktion , de enda som hade 
anledning att vara missnöjda var vänsterhänta personer Hand
tagets placering är anpassad för högerhänta och mig veterligt är 
alla dessa kannor utformade så . 

Kannan är helt svart (eller snarare mörkbrun) med undantag 
av ett band runt foten som har lerans rödbruna färg. Ovansidans 
mitt utgöres av en reliefmedaljong. Form , färg och dekoration 
visar utmärkt väl var kannan hör hemma. Keramik av detta slag 
har nämligen hittats framför allt i Syditalien och har fått namn 
efter en stad i Kampanien , Cales , där man funnit många exem-
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2. Reliefmedaljong på kannans 
ovansida, föreställande Herakles 
och den kerynitiska hinden. 

plar , somliga signerade av calenska krukmakare. Den calenska 
reliefkeramiken tillverkades alltså i Kampanien , det landskap 
där Neapel också ligger Det är därför troligt att kannan både 
tillverkats och upphittats inte så långt från den stad , där troligen 
en dansk köpte den 1836. 

Hur gammal är den då? Smak och stil växlar nu som då. 
Keramik med målad dekor i form av svarta figurer mot röd 
bakgrund (och tvärtom) hade varit på modet under flera år
hundraden , när den omkring 300 f.Kr helt försvann och ersattes 
av nya stilar En nyhet var reliefdekoren som är utmärkande för 
både den calenska varan och övrig keramik under hellenistisk 
tid . Calenska droppkannor dateras till början av denna period, 
d .v.s. 200-talet f .Kr 

Karakteristiska för den calenska keramiken är reliefmedal
jongerna, som man kunde placera i mitten av en skål eller som 
här på ovansidan av en guttus . Medaljongerna tillverkades sepa
rat i formar, som man åstadkom genom att göra avtryck i lera av 
silverskålar , mynt eller andra föremål i metall. Medaljongen på 
Kulturens kanna är helt tydligt gjord så och har blivit inpassad i 
öppningen på ovansidan av den färdiga kannan. Krukmakarens 
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3. Bronsgrupp i Museo Naziona
le , Palermo. Hellenistisk tid. 

tumme har lämnat mycket tydliga spår av tillpassningen på 
medaljongens figurer (bild 2). 

Medaljongens motiv slutligen är hämtat från en av grekernas 
favoritsagor, Herakles' tolv storverk. Få sagor har utnyttjats lika 
flitigt av de grekiska konstnärerna och på den calenska kerami
ken är Herakles favoritgestalt. På mynten , som erbjuder lagom 
utrymme för en komposition med två figurer framställdes ofta 
något av storverken , såsom H erakles och lejonet , Herakles och 
hydran o.s.v Dessa ·motiv behöll sin popularitet långt fram i 
romersk kejsartid. 

Den tredje (eller fjärde) uppgift som Herakles fick i uppdrag 
att utföra , var att hämta hem Artemis' hind levande från berget 
Keryneia i Arkadien. Den var sällsynt vacker och hade koppar
fötter och guldhorn, dessutom kunde den springa snabbt som 
vinden . Att fånga den var därför inte lätt och Herakles förföljde 
den ett helt år , innan det lyckades . Just detta moment , då 
Herakles fångar hinden , är framställt på kannans medaljong. Vi 
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ser Herakles hålla fast djuret genom att sätt sitt ena knä i ryggen 
på det och samtidigt dra hornen bakåt med ena handen, i den 
andra håller han sin klubba. Jakten slutade dock lyckligt för 
hinden, åtminstone enligt en version av sagan. På hemvägen 
sägs det att Herakles mötte gudinnan Artemis , som förebrådde 
honom , när hon såg sin hind på hans skuldror Dock fick han 
tillåtelse att visa upp den hemma i Mykene på villkor att han 
sedan släppte den fri. 

En variant av motivet finns på en bronsskulptur funnen i 
trakten av Neapel. Den anses vara gjord under första århundra
det före Kristi födelse efter ett äldre grekiskt original (bild 3). På 
den ser vi Herakles hålla med båda händerna i hindens horn , 
sedan den blivit besegrad och segnat ner på marken. Kannans 
medaljong har en mer dramatisk framställning av det ögonblick 
då hinden stegrar sig , när Herakles griper tag i hinden och är 
redo att slå till med klubban. Båda konstverken återger slutet på 
jakten och visar därmed vad som var sagans höjdpunkt. 

Referenser 
Bräuer R. , Die Heraklestaten auf antiken Miinzen . Zeitschrift fiir Numismatik 
XXVIII. 
Pagenstecher R ., Die calenische Reliefkeramik. Berlin 1909. 
Richter G. , Calenian Pottery and classical Greek Metalware . American Journal 
of Archaeology LXIII . 1959. 
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NILS NILSSON 

En skånsk snipa 

I samband med nyordningen av Kulturens basutställningar rö
rande äldre tiders arbetsliv förvärvades 1977 en snipa från Ler
hamn i Kullabygden. Den införlivades med museets samlingar 
för att representera den karaktäristiska äldre båttypen i västra 
Skåne, alltifrån Bjärebygden i nordväst , utefter Öresundskusten 
och längs större delen av sydkusten. 

Båten ifråga är byggd i Mölle 1945 , helt öppen och avsedd för 
rodd och segling. Storleken är c:a 16 fot , d.v.s. 4,85 m över 
stävarna , men den borde ha varit en eller ett par fot större för att 
riktigt motsvara den vanligaste typen i området. På grund av 
begränsade utrymmen i museilokalen måste man emellertid väl
ja en mindre båt. I samlingarna fanns redan tidigare en snipa , 
men då denna saknade det mesta av inredningen och i övrigt var 
i dåligt skick , skulle det krävts en mycket omfattande restaure
ring för att få den i stånd . Vi valde därför att tills vidare magasi
nera denna snipa i avvaktan på framtida möjligheter till renove
ring och i stället anskaffa en annan båt, som i basutställningen 
kunde stå som exempel på den skånska snipan. Därmed blev 
också båttypen som sådan bättre representerad i museets sam
lingar, då den nya snipan hämtades från Kullabygden medan 
den gamla kommer från sydkusten , närmare bestämt från 
Abbekås. 

" Någon särskildt för Skåne egendomlig båttyp finnes dock 
icke", skrev fiskeriintendenten Rudolf Lundberg i sin rapport 
om det skånska fisket 1883. Han ville därmed slå fast att de 
skånska båtarna tillhör typer som hör hemma också inom andra , 
större områden , å ena sidan västkustens snipor, å den andra 
östersjöområdets blekingsekor och andra akterspegelsbåtar 
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1. Snipa från Lerhamn , byggd i Mölle 1945 av Konrad Bengtsson. Förvärvad till 
Kulturen 1977 och uppställd i basutställningen om sydsvenskt fiske. KM 69.224. 

Lundberg nämnde även en tredje typ , Bornholmsbåten , som på 
den tiden var vanlig vid östkusten , fastän den egentligen tillhör 
sniporna också den . Men trots att landskapets båtar kan räknas 
in i det omgivande sydsveriges typbestånd , finns det likväl vissa 
för landskapet karaktäristiska former 

Den skånska snipan som man framför allt förknippar med 
Öresundskusten , är en klinkbyggd , öppen båt , förhållandevis 
bred med tämligen fylliga former , särskilt i akterskeppet. Segel
föringen var som regel sprisegel och stagfock , i förekommande 
fall även klyvare och trekantig topp på lös stång. Den vanligaste 
storleken var 17-18 fot i längd över stävarna , en någorlunda 
hanterlig typ att ro och segla för en eller ett par man och lämplig 
för de flesta förekommande former av fiske och enklare trans-
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2. 18 fots snipa från Nyhamnsläge, byggd av Georg Svensson i Mölle under 
1920-talet. Uppmätningsritningar av Bertil Andersson och Peter Skanse 1979. 
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3. Snipor i Arilds hamn, den närmaste byggd av Christian Christiansson i Arild 
på 1940-talet. Foto Peter Skanse 1980. 

porter längs kusten. Mindre modeller på 14-16 fot förekommer 
också , men har varit mindre vanliga för yrkesmässigt fiske. 
Snipor av denna " klassiska" modell har funnits och finns delvis 
fortfarande inom hela området från B järehalvön i nordväst 
t.o.m. sydkusten, men under de senaste årtiondena är det fram
för allt i Kullabygden som den levat kvar 

Snipan som allmän typ har funnits över hela Norden och har 
fått sin utformning i den inhemska båtbyggeritradition , som 
leder sitt ursprung till järnålderns skeppsbyggeri . Denna speci
fikt nordiska tradition kännetecknas av en särskild byggnadstek
nik , klink, och av långsträckta båtformer med stävar i båda 
ändar Starkast lever de äldre formerna kvar i invattnens båtar, 
medan havskusternas båttyper undergått större förändringar till 
följd av de hårdare krav som bruket i öppna havet ställer 

De skånska sniporna har sina närmaste motsvarigheter i Dan
mark , snarare än vid svenska västkusten. I förhållande till exem
pelvis Bohusläns snipor är de skånska i allmänhet lättare och 
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4. 16 fots snipa från Arild , byggd av Christian Christiansson i Arild på 1940-
talet , samma båt som fö reg. bild . Uppmätningsritningar av Bertil Andersson och 
Peter Skanse 1979. 
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5. 17 fots snipa från Abbekås, byggd av Peter Kristiansson i Trelleborg troligen 
omkring 1880. Förvärvad till Kulturen 1947, KM 45 .703 . Uppmätningsritningar 
av Bertil Andersson och Peter Skanse 1980. 

82 



smäckrare med längre köl, mera krumma stävar och mera mar
kerat språng. Byggnadstekniskt följer de samma mönster som i 
stort sett råder såväl i Danmark som på västkusten. Köl och 
stävar med spunning, bordläggning med skarvlappar och nitning 
med runda brickor, spantens delar lagda omlott. På relingens 
insida löper en kraftig essing som tofterna är fast förankrade vid 
med dubbla knän och längst fram, strax intill stäven, finns alltid 
en beting infälld mellan essingarna, rundad och något svängd , 
som kan användas vid förtöjning men också att ta tag i då båten 
dras på land. 

De äldre sniporna hade förhållandevis kraftigare språng och 
skarpare för- och akterskepp. De var även mera smäckert bygg
da med tunnare bord, glesare och klenare spant och bladlaskar i 
såväl spant som bordläggning. Under 1900-talets första årtion
den förändrades byggnadssättet mot tyngre former och grövre 
dimensioner för att svara mot de påfrestningar som motorise
ringen medförde . Samtidigt gjorde man sniporna gärna ett par 
fot större och längden på c:a 19 fot (omkr 5,70 m) har varit 
vanlig under senare tid. Förebilderna kom närmast från de 
större båtarna i området, såsom framgår av det följande. 

Dessa större enheter, vanligen kallade storbåtar , sillabåtar 
eller liknande och som användes till längre resor och fisken i 
mera avlägsna farvatten som södra Kattegatt , Köge bukt och 
Östersjön , var i äldre tid likaså ett slags öppna snipor Storleken 
var ofta omkring 24 fot i längd, men såväl mindre som åtskilligt 
större former har förekommit. Sådana stora snipor avbildas 
emellanåt på danska marinmålningar från 1700- och 1800-talet 
med motiv från Öresund och 1700-talsresenären Anders Tid
ström beskriver en sådan båt från Skanör 1756. Längden anges 
till 8 alnar i kölen , vilket torde motsvara drygt 20 fot över 
stävarna, men merparten av traktens båtar var enligt Tidström 
större, upp till 11 alnar i kölen , troligen motsvarande omkring 
27 fot i längd över allt. 

Vid mitten av 1800-talet började man förse storbåtarna med 
däck efter förebilder från Danmark och Bohuslän och vid 1880-
talets början , då Rudolf Lundberg redovisar uppgifter om båt
beståndet , finns däckade båtar i alla de större fiskelägena vid 
Öresund. Flest däcksbåtar fanns i Råå , som på den tiden var 
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6. Hamnen i Mölle med en rad snipor, de flesta byggda av Gunnar Svensson i 
Mölle under 1940-70-talet. Foto Peter Skanse 1980 . 

Sydsveriges största fiskeläge och ett av de största i landet. Vid 
sydkusten fanns däckade båtar endast i Trelleborg, Ystad och 
Abbekås. 

Påbyggnaden med däck innebar att båtarna byggdes med 
kraftigare dimensioner i alla delar , vilket i sin tur påverkade 
skrovformen . Ännu större förändringar blev det då man började 
montera motorer i båtarna under 1900-talets första år Akter
skeppet gjordes mera utlagt och bärigt medan förskeppet fick 
rakare linjer för att båten inte skulle stampa så hårt i krabb sjö. 
Nu utvecklas den karaktäristiska typen av däcksbåt med nästan 
droppformig kontur i däcksplanet , raka bogar och bakåtsvängd 
förstäv , kraftigt rundad akter och S-formad akterstäv Det öpp
na rummet midskepps är likaledes rundat med basad sarg och 
kappen akterut är svängd. Mest utpräglat framträder typens 
särdrag i byggena från Limhamn och Trelleborg , i någon mån 
också i båtarna från landskronatrakten . Båttypen består som 
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7 Snipor i Svanshalls hamn , den 
närmaste byggd av Bernhard Påls
son i Råå under 1940-talet. Foto 
Peter Skanse 1980. 

den dominerande fiskebåten under hela 1900-talets första hälft. 
De stora öppna sniporna hade då i stort sett försvunnit och 
däcksbåtarnas former började på många håll att tillämpas även 
på de mindre sniporna. 

Sedan däcksbåtarna kommit i bruk försvann småningom de 
stora öppna havsfiskebåtarna även vid Skånes ostkust. Här var 
det inte frågan om stora snipor av det slag som fanns i västra 
Skåne , utan i första hand akterspegelsbåtar av blekingsekans 
typ, de smått legendariska vrakekorna med sin ålderdomliga 
råsegelsrigg (se art. Vrakeka i Kulturens årsbok 1962). Dess
utom hade man här vid denna tid - 1800-talets senare hälft - de 
inledningsvis omtalade Bornholmsbåtarna , öppna , tvestävade 
båtar, en annan variant av den nordiska snipan, lättast igenkän
da på de raka stävarna . Vilken omfattning denna import av 
fiskebåtar från Bornholm har haft och hur långt den går tillbaka 
i tiden , är nu mycket svårt att bedöma, då företeelsen knappast 
uppmärksammats tidigare. Vid 1800-talets slut tycks Bornholms
båten i varje fall ha försvunnit , liksom de gamla öppna vrak
ekorna. I övrigt har snipor knappast varit vanliga på Österlen , i 
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8. Stranden vid Kivik med fiskebåtar , de två med rak stäv är snipor som 
sannolikt byggts på Bornholm. Bakom den närmaste syns fören av en blekings
eka. Foto av reproduktion efter oljemålning av Carl Flodman 1885. 

varje fall inte under 1800-talet, men troligen har typen längre 
tillbaka varit allmänt brukad även här 

Medan sålunda de stora öppna båtarna efterhand kom ur bruk 
under senare hälften av 1800-talet fanns alltjämt de gamla lokala 
skånska typerna kvar i sina mindre modeller och nya byggdes, 
låt vara i något förändrad form. Detta gällde såväl ostkustens 
blekingsekor som syd- och västkustens snipor Som redan 
nämnts är det i Kullabygden som man längst hållit fast vid de 
gamla sniporna, även i så måtto att man bibehållit de äldre 
formerna mera oförändrade. Visserligen har man byggt snipor 
in i vår egen tid också på andra håll , som Viken och Råå, 
Landskrona och Trelleborg, men här har man i allmänhet mo
derniserat modellen mera påtagligt . Bland dem som i senare tid 
byggt snipor i Kullabygden bör särskilt nämnas byggmästare 
Olle Andersson i Svanshall. Under 1940-talet byggde han en rad 
snipor som blivit mycket omtalade för sina förnämliga egenska
per och sina framgångar i kappseglingar De var byggda som 
rena segelbåtar och utformade mera med hänsyn till snabbhet 
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och goda seglingsegenskaper än det traditionella fiskets krav I 
Mölle arbetade vid samma tid Konrad Bengtsson som byggt den 
snipa som Kulturen förvärvat. En annan välkänd båtbyggare i 
Mölle var Gunnar Svensson som byggt snipor ända till för några 
år sedan. Även han tillverkade en hel del renodlade segelsnipor, 
men det viktigaste i hans produktion har varit motorsniporna . 
Den stora efterfrågan på dessa motorbåtar av trä visar de gamla 
lokala båttypernas överlägsenhet gentemot de konkurrerande 
plastbåtarna. 
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INGELA WIMAN 

En etruskisk spegel på Kulturen 

År 1973 initierades från Italien ett världsomspännande projekt , 
som syftade till att publicera om möjligt alla kända etruskiska 
speglar från museer och privatsamlingar världen över Projektet 
döptes till Corpus Speculorum Etruscorum och brukar förkortas 
CSE. I samband härmed startades ett intensivt inventeringsar
bete. De preliminära resultaten av detta var dels att antalet 
kända speglar växte (uppgår nu till c:a 3 000 st) , men också att 
speglar som förekommit och ansetts såsom förlorade i decennier 
ånyo dök upp på de mest oväntade ställen. 

En etruskisk spegel har ungefär samma form som de runda 
handtagsspeglar som ligger på hallbord i många svenska hem. 
Vad som framför allt skiljer dem från sina sentida efterkomman
de är materialet. Etruskiska speglar är gjutna i brons och inte 
vilken brons som helst, utan en utomordentligt välbalanserad 
legering av koppar och tenn . I äldre speglar, som förfärdigats i 
perioden 500-450 f.Kr i Etrurien (arkaisk tid) har de etruskis
ka smederna använt en högre kopparhalt i sin smälta. Den 
färdiga spegeln hade en smickrande rödskimrande färgton. Se
nare, fram mot 300-talet f.Kr tycks man ha varit mer intresse
rad av att mer realistiskt återge ett ansikte sådant det verkligen 
tedde sig. Speglar från denna tid innehåller en högre procentan
del tenn, som väsentligt har förhöjt deras reflekterande kvalitet 
och givit dem en vitare återglans. 

Vad som gör etruskiska speglar särskilt intressanta att studera 
och publicera i jätteverk av corpustyp är deras baksidor Redan 
de allra äldsta speglarna från åren kring 500 f.Kr har försetts 
med en ingraverad bild. Detta skick tycks vara ett etruskiskt 
påfund. Bronsspegelns ide är som sådan mycket gammal. Redan 
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1. Fotografi , som visar baksidan av spegel 
KM 27.303 i Kulturens samlingar. Lägg 
märke till de stora partier av bronssjuka 
som angripit den vänstra sidan av spegeln. 
Foto Henryk Rozenberg. 

2. Fotografi av den speglande sidan av sam
ma spegel. Foto H. Rozenberg. 

i gammalegyptisk tid använde man sig av runda (kanske snarare 
elliptiska) bronsspeglar, att formen var just rund och inte fyr
kantig eller rektangulär har säkert med solskivan att göra. Otali
ga är antika anspelningar på speglar i ett mystiskt allegoriskt 
syfte varav Paulus "nu så se vi dunkelt, såsom i en spegel" är det 
hos oss mest välkända. 

En etruskisk spegel i Kulturens samlingar 
I samband med inventeringsarbetet för den Svenska spegelcor
pusen blev jag tipsad om, att Kulturen i Lund hade en etruskisk 
spegel i sin ägo. Spegeln, med inventarienumret KM 27.303, 
visade sig vara en mycket vacker arkaisk spegel med en ingrave
rad dionysisk scen på baksidan (se bild 1). Spegelns patinering , 
d.v.s. det gröna ytlager som täcker äldre bronser , är också 
ovanligt vacker , ärggrön med roströda utfällningar och med 
insprängda partier av den ursprungliga guldglansen. Oskadade 
partier har en jämn och sidenmjuk yta (se bild 2) . Sorgligt nog är 
spegeln delvis skadad av bronssjuka , som bitvis har förstört 
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3. Ritning av Spegel KM 27.303 . Ritningen gjord av Gudrun Anselm. 

delar av den vindlande omslutningsrankan av murgröna (se bild 
3). Spegeln är mellanstor för att vara arkaisk , med en diameter 
om 150 mm och en bevarad längd om 186 mm. Spegeln är tung 
och massiv , såsom alla arkaiska speglar och väger 360 gram. 
Spegeln avslutas med en tånge som ursprungligen varit innefat
tad i ett handtag av något organiskt material , vanligast ett enkelt 
svarvat horn- eller benhandtag. Avslutningskanten runt spegeln 
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är omsorgsfullt utförd med ett inre band omgivet av pärlstavar 
Att spegeln är gammal kan konstateras också genom hur 

motivet "designats" på spegeln. Den enda anpassningen till 
spegelskivans runda form är den omgivande , vackert rundade 
murgrönskransen. Själva huvudmotivet, två silener som omger 
en mänad (för uttolkning av scenen , se nedan) , är dock en 
traditionell metopisk bild, d. v .s. en komposition som kan inskri
vas i en fyrkant. Detta är vanligt på de. allra äldsta speglarna 
men mycket snart uppkommer en anpassning till den runda 
spegelskivan. Kanske har etruskerna påverkats av bilden inuti 
de runda dryckeskopparna, kylikes, som importerats i stora 
mängder från Athen (se bild 6 och 7). 

Motivet 
De dekorerade bronsspeglarna var , som ovan nämnts , en etrus
kisk specialitet, som inte haft sitt ursprung i den grekiska kon
sten. I ett så pass dyrbart material bör inte konstnärerna ha 
kunnat improvisera med bildframställningen. Gravören måste 
ha haft tillgång till mönsterförlagor som de överförde till speg
larna. Spegelns motiv visar två silener och en mänad. Silener 
och mänader var Dionysos, vingudens , följeslagare . Dionysos 
var ursprungligen en fruktbarhetsgud och först i andra hand blev 
han den vingud som kommer oss tillmötes i så många framställ
ningar från antiken . Guden omges av ett talrikt följe; backantin
nor och mänader, satyrer och silener Konsthistoriskt finns det 
två sätt att avbilda satyrer I Jonien och i Athen förekommer en 
typ som har hästens svans, hovar och öron , men den vanligaste 
typen lånar dessa drag från getabocken. Något oegentligt brukar 
man kalla " hästtypen" för "silen" och "bocktypen" för " satyr" 
Den etruskiska konsten stod vid denna spegels tillverkningstid i 
starkt beroende av den jonisk-attiska (athenska) konsten , följ
aktligen ser vi "hästtypen" - silener - runt mänaden på vår 
spegel. Dionysiska motiv av detta slag blev ett mycket omtyckt 
konsthistoriskt tema hos etruskerna. Man vet inte om motivets 
popularitet motsvarades av någon form av dionysisk väckelserö
relse i Etrurien under denna tid. Orsaken är kanske helt enkelt 
att motivet fanns så rikligt representerat på den attiska keramik 
som importerades från Grekland i stora mängder under slutet av 
500-talet f.Kr I denna speciella bild spelar en silen på dubbel-
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4. Den inre runda bilden (tondo) från en 
athensk dryckeskopp från 500-talets senare 
del. Bilden föreställer en snickare som hug
ger till ett trästycke . Bilden ur H . Furuha
gen, " Grekernas värld" Foto C. Classon. 

5. Tondo komposition från en dryckes
kopp . Även här har den grekiske vasmåla
ren mästerligt gjort bruk av den runda bil
den. Motivet på Kulturens spegel däremot 
(se bild 1 och 3) bildar en fristående fyrk ant 
inuti en cirkel. Bilden från H . Furuhagen, 
" Grekernas värld" 

flöjt för en mänad och en annan silen. Dessa tråder en dans med 
kropparna bredvid varandra och förbundna med varandra ge
nom silenens vänstra arm över mänadens skuldra och kvinnans 
hand på silenens bröst. Den högra silenen bär ett dryckeshorn i 
handen och ett band om håret. Mänaden lyfter en flik av sin 
klädnad , en så kallad coa vestis, med sin vänstra hand . Fyrkan
tigheten i kompositionen framhävs av den dubbla grundlinje på 
vilken figurerna uppträder En jämförande stilanalys med motiv 
på grekiska vaser daterar denna spegel till tiden omkring år 500 
f.Kr 

Varifrån och hur har denna spegel kommit till Kulturen? 
Tack vare den vackra murgrönsranka som omger huvudmotivet , 
kan man våga dra den slutsatsen att spegeln har tillverkats i 
Vulci, en av de större etruskiska städerna , som var ett centrum 
för konsthantverk i brons under arkaisk tid . En serie mycket 
vackra speglar har knutits till Vulci genom stilkritiska metoder 
En gemensam nämnare för dessa speglar är just den omgivande 
murgrönsrankan och deras motiviskt starka beroende av grekis
ka förlagor 
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6. Den ursprungliga bilden av 
Kulturens spegel avbildad i auk
tionskatalogen till Frans von Lip
perheides konstsamling. Bilden 
användes av Ilse Mayer-Prokop i 
hennes artikel " Die Gravierten 
Etruskischen Griffspiegel Archai
schen Stils" 

Man frågar sig hur denna arkaiska etruskiska spegel funnit sin 
väg till Kulturens samlingar? I den mycket lakoniska katalogen 
stod att läsa, att spegeln inhandlats i Mi.inchen , troligen år 1910 
av Karlin. Samma år försåldes på auktion i denna stad en "be
kant nordtysk samlares konstbestånd", Frans von Lipperheides 
stora samlingar av konst och antikviteter, vari ingick många 
etruskiska speglar Det är mycket sannolikt att Karlin övervaka
de denna auktion för museets räkning. Auktionskatalogen avbil
dar mycket tydligt en etruskisk spegel som har samma motiv och 
identiskt likadana sår av bronssjuka som den i Kulturens sam
lingar (se bild 6). Denna spegel har publicerats samman med ett 
40-tal andra arkaiska speglar Författarinnan till boken har i sin 
katalog angivit att spegeln numera är försvunnen och under den 
från auktionskatalogen reproducerade bilden står att läsa som 
härkomstangivelse "Tidigare i Konsthandeln , Mi.inchen" (se 
bild 6). Det råder inget tvivel om, att spegeln, som ansetts vara 
försvunnen, fortfarande finns på Kulturen i Lund. 
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OLOF GADD 

De nordiska studentmössorna 

Uppkomst och utveckling, i princip fram till "universitetsexplo
sionen" varefter en gammal civis ohjälpligen tappar översikten. 

De danska , norska och svenska studentmössorna har för sin 
tillkomst att tacka den på 1840-talet rådande studentskandina
vismen , medan den i Finland brukade mössan har sitt ursprung i 
en överhetlig bestämmelse år 1832. Först sedan skandinavismen 
lidit definitivt skeppsbrott genom det danska nederlaget mot 
Tyskland år 1864, kunde finländska studenter börja anpassa sina 
vanor till de skandinaviska , som inte mera hade politisk inne
börd . Sådana studentmössorna i Norden , inklusive Island , ser ut 
i dag, kan man därför säga att de, alla divergenser till trots , ger 
uttryck åt ett ursprungligt samhörighetsideal. 

Skandinavismen uppstod i Danmark som en litterär rörelse då 
"Det Skandinaviske Litteraturselskab" bildades 1796. Med J .K. 
H0st som redaktör utgavs en litterär tidskrift som hade medar
betare både från Danmark och Sverige , bland andra J Bagge
sen, H.C. 0rsted , A. Lidbeck och F.M. Franzen. Den litterära 
skandiavismen nådde sin höjdpunkt vid den berömda promotio
nen i Lund 1829 då Tegner lagerkransade Oelenschläger och 
förklarade att " söndringens tid är förbi , och den borde ej funnits 
I i andens fria oändliga värld" 

Ungefär vid denna tidpunkt uppkom den politiska skandina
vismen, även den med början i Danmark. Det danska rikets 
sydligaste del , hertigdömet Holstein , hade rent tysk befolkning , 
medan det norr därom liggande Slesvig hade blandad tysk och 
dansk. Efter napoleonkrigen hade nationalitetsideerna växt i 
styrka , de många och splittrade tyska staterna strävade mot 
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någon form av sammanslutning, och Holstein hade ingått i det 
tyska förbundet. Slesvigs tyska del hade samma önskan. 

Inför detta hot växte den danska nationalismen fram och 
sökte stöd hos stamförvanterna i Skandinavien. Den ena natio
nalismen kunde ju inte förneka den andra. Att det tyska Holstein 
strävade mot ett enat Tyskland kunde studentskandinavismen gå 
med på, men Slesvig borde dras in till Danmark. Detta blev den 
så kallade "Eider-linjen", emedan floden utgjorde gräns mellan 
Slesvig och Holstein. 

Tyvärr fanns det några olyckliga bestämmelser som uppkom
mit genom kompromisser vid medeltida kungaval. från 1326 att 
hertigen av Slesvig och konungen av Danmark inte fick vara 
samma person, samt från 1460 att Slesvig och Holstein alltid 
skulle förbli "sammen ungedeelt" Allt detta aktualiserades ge
nom att den danska kungaättens huvudlinje höll på att dö ut 
med den barnlöse Frederik VII. Men sidolinjerna i hertigdöme
na var arvsberättigade. Studentskandinavismen tog upp den 
gamla tanken från Kalmarunionen att de tre skandinaviska rike
na borde bilda en enhet, denna gång under den norsk-svenska 
kungen, och på det sättet bli starka nog att stå emot de tyska 
kraven. Dessa tankar fann gensvar hos den akademiska ungdo
men i Sverige, där man även hoppades på att vinna tillräcklig 
styrka för att kunna återta Finland - vilket naturligtvis väckte 
misstro i Ryssland och sträng övervakning i Finland. De norska 
studenterna ville gärna understödja Danmark, men var mera 
skeptiska mot en skandinavisk enhet, som de misstänkte skulle 
göra Sverige ännu mera dominerande. 

Men allt detta rörde sig än så länge enbart i student- och 
tidningsmannakretsar Den politiska ledningen i Danmark höll i 
det längsta fast vid "helstatslinjen", det vill säga Holsteins kvar
blivande i det danska riket och Sverige hade sedan 1812 vän
skaps- och familjeavtal med Ryssland. Först under 1850-talet 
närmade sig den officiella politiken skandinavismens tankegång
ar och den politiska skandinavismen nådde år 1856 en höjd
punkt som motsvarade Lundapromotionen 1829. Det var då 
konung Oskar I vid en mottagning på Drottningholm för det 
nordiska studentmötets deltagare uttalade de berömda orden 
" från och med nu är ett krig skandinaviska bröder emellan 
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1. "Studine" med röd-vit mössa 
1963 . 

omöjligt" Men redan åtta år senare var skandinavismen död för 
lång tid framåt. 

Efter denna bakgrundsteckning kan det vara på tiden att följa 
utvecklingen i varje land för sig - i den mån den påverkar 
studentmössorna! 

"Skorstenshattar och skärmmössor i Danmark 

Danmark fick sitt universitet i Köpenhamn år 1478 och dess 
studentliv har i hög grad präglats av de sedan 1500-talets början 
upprättade så kallade "kollegierna" I dessa fick de studerande 
mer eller mindre fritt uppehälle eller åtminstone fri bostad, 
stundom även kontanta stipendier Det mest bekanta är "Re
gensen" invid Rundetårn. Där bor fortfarande ungefär 100 stu
denter under uppsikt av en "prrepositus" kallad Regensprovsten 
och regensianerna har alltid betraktat sig som en exklusiv grupp. 
Det var under linden på regensgården som "Den Danske Stu-
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denterforening" bildades år 1820. En annan exklusiv grupp var 
eleverna från Sor0 Academi, även den med anor från 1500-talet. 
Under årens gång har denna lärdomsanstalt flera gånger ned
lagts men återupprättats, bland annat 1822 som en internatskola 
vars elever hade en ljusblå skoluniform med pompongprydd 
barett. Det är lätt att förstå att de inför examen önskade en 
mera fullvuxen beklädnad. De skaffade sig därför svarta rockar, 
ljusa byxor och en hög hatt. Inte något som liknade den tidens 
danska doktorshattar, vilka var av rätt låg modell, utan verkliga 
"skorstenshattar" Eftersom felbhattar kom i bruk först vid 
mitten av seklet måste det ha varit castorhattar 

Så snart det sista förhöret var avklarat klädde de sig i sina nya 
kläder och gjorde en promenad i parken för att visa upp sin nya 
elegans. Det besvärligaste var att få den höga hatten att sitta i 
den rätta nonchalanta lutningen. Vissa uppgifter från ett jubile
um 1874 uppger att man 1824 skulle haft en Minervabild eller en 
röd-vit kokard i hatten , men detta verkar närmast vara en efter
konstruktion . Minervabilden hade visserligen akademisk tradi
tion , den prydde de danska doktorsringarna fram till 1866, och 
vi kommer att stöta på den vid studentmötet 1845 och senare i 
Norge. 

År 1843 reste danska studenter till det första " nordiska" 
studentmötet i Uppsala, där visserligen inga norrmän var med , 
men fem finländare, som alla därför blev relegerade efter hem
komsten. Två år senare hölls ett verkligt stort möte i Köpen
hamn med 1377 deltagare, från Finland kom ingen denna gång. I 
Malmö möttes 150 norrmän, som hade svarta mössor " med sin 
vackra röd-vit-blå nationskokard" , med lika många uppsaliensa
re med svart-vita skärmmössor med blå-gul kokard . Från Lund 
kom 250 studenter som möjligen hade blå mössor med ett vitt 
band i skarven mellan kant och kulle . Med säkerhet vet man att 
de hade och delade ut till de andra vita band med texten "Skan
dinavien" i blått , avsedda att fästa i knapphålet. Under färden 
över Sundet delade danska representanter dessutom ut till samt
liga deltagare en rund pappmedaljong i blått band med ett 
gyllene Minervahuvud på röd botten och omskriften "Det skan
dinaviske Studenterm0de i Kj0benhavn 1845" Ungefär 800 
danska studenter mötte i Köpenhamns hamn , de var klädda i 
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2. Dannebrogskorset på kokar
den. 

ljusa byxor och svarta rockar, men hade inga speciella huvudbo
nader Mötet varade flera dagar och en stor bankett hölls i 
manegen till Christiansborgs slott , där alla fick plats. 

Till de möten som hölls i Kristiania 1851 och Uppsala 1856 
kom de danska studenterna med grå skärmmössor, " kasketter" , 
med en ganska pösig kulle av tunt tyg, shirting. Dessa användes 
endast under mötena, och blev inte populära. Dels ansåg man 
dem fula, dels säckade de ihop vid regn. Efter hemkomsten från 
Uppsala talade därför regensianerna om att man borde bestäm
ma sig för en riktig studentmössa och man anmodade Studenter
foreningens seniorer att stadfästa en kaskett med ett silversnöre 
mellan den svarta kanten och kullen och den rödvita nationsko
karden . Detta av L. M0ller och J Kruse i september insända 
förslag tilltalade inte seniorerna, som antagligen tyckte att det 
verkade alltför tyskt. Men de svarade att om regensianerna ville 
översända ett färdigskrivet plakat, så skulle detta få sättas upp 
på anslagstavlan "för andras meddelanden" På detta sätt und
vek seniorerna att engagera sig. 

Men den föreslagna nya mössan blev populär, nästan alla nya 
studenter 1857 skaffade sig den från början. Leverantör blev 
Madam Thrane , som hade sin butik i Klareboderne som låg 
bekvämt till för studenterna. Över hundra år har samma butik 
under Madam Thranes namn trots fyra olika ägare levererat 
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studentmössor, även om de under årens lopp kommit att ändras 
en del. 

Den ursprungliga svarta klädeskullen blev snart en sidenkulle, 
och kokarden som i början förseddes med olika metallmärken 
för olika fakulteter och studieinriktningar har numera alltid 
Dannebrogsordens malteserkors, det som har den övre delen 
kortare än den nedre. Efter 1885 började en del mössor att på 
sommaren få en vit kulle , vid sekelskiftet byttes den svarta 
kanten mot en röd, och den studentmössa man nu kan få se är 
således nationellt röd och vit. De enda som fortfarande använ
der den tidigare svarta mössan med silversnöre är akademiska 
sång- och skytteföreningar, för vilka den är en uniformsper
sedel. 

De kvinnliga studenternas huvudbonader har haft sitt eget 
mellanspel. De första kom 1877 och 1912 skapades ordet "studi
ne" för de allt talrikare kvinnliga studenterna. Dessa hade i 
början svårt att med dåtida håruppsättningar använda kasketter
na, och började på egen hand förse "silkehuerne" med en 
nedhängande påse , avslutad med en tofs som hängde ned på 
höger axel. Detta förekom med både svarta och röd-vita mössor 
fram till cirka 1920. Men då det efter första världskriget 
1914-18 blev vanligt att damerna hade kortklippt hår kunde de 
använda samma studentmössor som de manliga kamraterna , och 
" kvasten" försvann. 

En nationell symbol 

Ungefär 1930 tyckte man att studentmössor inte behövdes , då 
det blivit så vanligt att taga examen. Men under andra världskri
get , då tyskarna höll Danmark besatt från 1940 till 1945 blev de 
vanliga igen. Alla som kunde bar dem som en nationell symbol 
och protest mot tyskarna, som inte gärna kunde ingripa mot ett 
bruk i stil med deras egna "Burschenschafts" attribut. Vad 
Studenterforeningens seniorer år 1856 inte tyckte om för att det 
var alltför tyskt blev en populär patriotisk symbol! Livet har sina 
ironier 

Det är anmärkningsvärt att studenterna i Köpenhamn aldrig 
behövt eller försökt hävda sig mot andra korporationer i huvud
staden som var uniformerade och som ännu i våra dagar troget 

99 



använder sig av delvis mycket gamla uniformstraditioner Exem
pelvis Gardets björnskinnsmössor, prästens pipkragar eller 
brevbärarnas röda rockar med silvergaloner, ursprungligen det 
oldenburgska kungahusets livre. Det verkar som om det vore 
" det lärda ståndet" som undviker offentligheten. Doktorsring
arna nämndes härovan, sedan ungefär 1870 förekommer de inte 
mera och av doktorshattar har det aldrig funnits fler än de några 
exemplar universitetet ägde och lånade ut att användas vid 
själva promotionsceremonin , varefter de återlämnas till förva
ring i " dekanlådan" 

Studentmössorna hade alltså inte någon akademisk tradition , 
de var helt ett resultat av skandinavismen. Även om denna dog 
ut efter sitt politiska misslyckande hade den skapat umgänges
traditioner och för köpenhamnarnas del naturligtvis närmast 
med lundensarna. Påverkan kan utan vidare avläsas i att dan
skarnas svarta mössor hade en motsvarighet i Lund , där blå 
mössor länge användes vintertiden, medan de i Lund använda 
vitkulliga sommarmössorna påverkade köpenhamnarna och 
med tiden åstadkom den "slutliga" röd-vita danska student
mössan . 

"Studentrevolten" som år 1968 svepte över hela västvärlden 
var fientligt inställd till gamla och " borgarbrackiga" traditioner , 
varför även studentmössorna praktiskt taget försvann . Även 
ungdomens moderna vana att gå barhuvad gjorde naturligtvis 
sitt till. Men nu på 80-talet har en ny nostalgisk riktning gjort att 
även gamla, före detta studenter plockar fram sina mössor och 
går med dem på den traditionsenliga promenaden "på Kastels
volden" på aftonen av den specifikt danska helgdagen Store 
Bededag, 4 veckor efter långfredagen . 

Och unga nyblivna studenter skaffar sig fortfarande en stu
dentmössa - även om den måste köpas på annat håll än hos 
Thranes i Klareboderna , som inte mera finns kvar Och det hör 
fortfarande till tradionerna att de nyblivna köpenhamnsstuden
terna med sina mössor skall dansa en ringdans runt "Hästen" på 
Kongens Nytorv, nota bene innanför staketet. Efter några dagar 
tas väl mössorna åter fram endast i samband med akademiska 
tillställningar , åtminstone av internationell art. Och , får man 
hoppas , i tidens fullborden på Store Bededagsaften. 
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3. Norsk studenthue 1924. 

Från "Napoleonhatt" till studentmössa i Norge 

Norge fick sitt länge planerade universitet i Christiania år 1811 , 
några år innan den mer än fyrahundraåriga föreningen med 
Danmark upplöstes genom freden i Kiel 1814. Det mesta i 
Norge behövde nyskapas, och med friskt mod gick man till 
verket. Redan 1813 stiftade studenterna Det Norske Studenter
samfund , Nordens äldsta studentförening. 

Alltsedan medeltiden ingick i akademiernas privilegier att de 
hade egen jurisdiktion och i den nyblivna lilla huvudstaden 
Kristiania ansåg synbarligen studenterna att de behövde marke
ra sin särställning och 1820 fick de kunglig resolution på en 
studentuniform . Denna bestod av en svart frack med gröna 
broderier på sammetskragen , och svarta långbyxor med likaså 
svarta sammetsrevärer samt en tvåkantig "Napoleonhatt" Den-
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na uniform påminde mycket om den eleverna vid L'Ecole poly
technique i Paris hade, frånsett att dessa dessutom bar värja. 
Orsaken kan gott vara att kungen, Karl Johan, var den tidigare 
marskalken Bernadotte . 

En sådan uniform blev naturligtvis ganska dyr, och den kom 
heller inte i allmänt bruk. Det blev egentligen endast byxorna 
som användes, och efter 1830 såg man inte dem heller mera. 
Men någon form av huvudbonad tycks i alla fall ha utbildats, ty 
då studenter från Uppsala på väg till det stora studentmötet i 
Köpenhamn 1845 mötte de norska studenterna i Malmö hade 
dessa svarta skärmmössor med sin vackra röd-vit-blå nationsko
kard, medan svenskarna hade vita mössor med svart skärm och 
kant, och på denna sin blågula kokard. 

Nästa uppgift om studentmössor i Norge är från 1852, då man 
inför ett väntat besök av Uppsalastudenter diskuterade mössans 
utseende. Ett av teologie studeranden E. Nicolaysen framlagt 
förslag röstades ned, men en något annorlunda mössa som före
slagits av jur.kand. H . Holst kom till användning såväl 1852 som 
1856 vid det stora studentmötet i Uppsala. Denna "studenter
lue" var en skärmmössa av svart kläde, kullen veckad upp mot 
en knapp överst, och på högra sidan en silkestofs ("dusken") 
hängande i en kort silkessnodd, och på sömmen mellan kant och 
kulle en vit snodd runt om, samt nationskokarden framtill på 
kanten, kokarden belagd med en Minervabild i profil, av silver 

Sedan 1856 har snodden och tofsen förlängts till ungefär 25 
cm, så att tofsen kommer att vila på höger skuldra. I övrigt 
oförändrad har den burits av alla som avlagt "examen artium", 
även av de kvinnliga studenterna, som började komma 1884. 
Eleverna vid den tekniska högskolan i Trondheim använde sam
ma mössa, deras 1914 startade tidskrift hette "Under Dusken", 
men på 1920-talet användes det ibland sommartiden en enklare 
mössa , utan tofs och med vit kulle. 

Över hundra år var studenterluen i allmänt bruk i Norge , dess 
stora dag var nationaldagen , "den syttende maj" Teknologerna 
i Trondheim prydde sig med den till den "studenteruke" som 
vartannat år firades där med revyer och allsköns upptåg, ett 
slags utvidgat mellanting till lundastudenternas årliga " toddy
dag" och den normalt vart fjärde år firade två dagar långa 
Lundakarnevalen. 
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4. Isländsk studentmössa 1984. 

I Norge är studentexamen numera avskaffad och bruket av 
studentmössa är i utdöende, till och med den 17 maj . Detta 
torde i hög grad bero på att norsk ungdom praktiskt taget alltid 
går barhuvad numera. Studentmössan har blivit en uniformsde
talj vid akademiska fester av mer eller mindre internationell 
karaktär 

Blå-vit-röd i Island 

Island fick sitt universitet 1911 , hundra år efter Norge. Då var 
landet fortfarande en del av Danmark, och det är därför natur
ligt att den där använda studentmössan har drag av såväl den 
röd-vita som den äldre svarta danska mössan. Skärmen och den 
rätt höga kanten är svart , men kullen är av vitt bomullstyg, och i 
skarven mellan kant och kulle löper en blå-vit-röd snodd , lika 
som silversnodden på den mörka danska (och norska) . Och 
liksom på den danska är kokarden fäst på den vita kullen . 
Kokarden är blå-vit-röd och belagd med en femuddig stjärna i 
vitmetall med markerad rand. Akademiska Föreningens arkiv i 
Lund har en sådan mössa , den donerades av Islands president 
Vigdis Finnbogadottir vid hennes besök i Lund år 1984. 
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Gemensamt yttre igenkänningstecken i Sverige 

Sverige hade under sin " stormaktstid" haft fem universitet, av 
vilka det i Dorpat ödelades under Karl XII:s krig , det i Åbo 
1809 med storfurstendömet Finland överläts till Ryssland , och 
det närmast tyska universitetet i Greifswald tillsammans med 
Svenska Pommern år 1814 tillfälligt kom i dansk ägo för att 
slutligen hamna hos Preussen . Kvar var det äldsta i Uppsala , 
grundat 1477 och det yngsta , i Lund , från 1668. För båda akade
mierna gällde de 1655 förnyade statuterna och privilegierna och 
båda låg i Iandsortsstäder med biskop och domkapitel, men utan 
andra korporationer att bry sig om. Långt fram i tiden fungerade 
biskopen som respektive akademis prokansler Det lärda stån
det var således helt dominerande och något behov av att genom 
särskilda uniformer markera att man inte underlydde polis och 
magistrat fanns inte. Studenter gick klädda som det var brukligt 
inom det stånd eller den samhällsklass de kom ifrån , vilka i 
början av 1800-talet kunde vara nog så olika. 

Någon motsvarighet till de danska " kollegierna" hade aldrig 
uppstått i Sverige. I Dorpat försökte man under några av univer
sitetets första år på 1630-talet ordna en gemensam utspisning i 
ett så kallat "kommunitet", men ordningen gick inte att upprätt
hålla och 1637 infördes i stället ett slags stipendiesystem. I 
Uppsala slog sig studenter från samma landsända samman till så 
kallade " landskap" och försökte hjälpa varandra. Myndigheter
na motarbetade i början dessa föreningar - sammankomster fick 
inte hållas annat än i rektorns hus och därigenom under hans 
uppsikt - men efter 1666 accepterades de och kom småningom 
att kallas " nationer" Med en professor som inspektor och den 
"äldste och lärdaste" av seniorerna som kurator har institutio
nen fortlevat vid svenska och finländska universitet fram till våra 
dagar 

Inför det stora "studenttåget" till Köpenhamn 1845 " uppkom 
frågan , om icke uppsaliensarna borde anlägga ett gemensamt 
yttre igenkänningstecken. Sedan ett flertal förslag varit uppe , 
beslöt man - troligen på sedermera professorn , gottlänningen 
Carl Säves förslag - att alla skulle hava den av ålder bland 
Uppsala studenter antagna vita mössan med svarta ränder , på 
vilken den svenska gula och blå nationalkokarden skulle bäras" 
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5. Uppsalamössa efter 1910, med 
blågult fode r A nvändes också i 
Stockholm , Göteborg , efter 1921 
även av finl andssvenska studente r 
som naturligtvis ej har blågul ko
kard. (Studentbladet nr 8/1924) 

Samtidigt togs för givet att såväl studenterna i Lund som norr
män och danskar likaledes skulle begagna något motsvarigt. 

Denna beskrivning av studentmössans tillkomst har starkt 
kritiserats i två hänseenden. " Av ålder" kan inte avse den svart
vita skärmmössa som blev "studentmössan" ty alla krönikörer 
och memoarförfattare som behandlat saken är eniga om att 
denna skapades just vid detta tillfälle . Däremot är det mycket 
möjligt att en skärmmössa med ganska vid kulle hade varit 
populär bland dåtidens ungdom , exempelvis en sådan som 
C.J .L. Almqvist bär på den bekanta litografin från 1843. Och 
uttrycket " med svarta ränder" är synbarligen en grammatika
liskt felaktig pluralis : den vita kullen var fäst på en svart kant , på 
den tiden kallad rand. Men alltså bara en rand per mössa! 

Däremot har beskrivningen kompletterats med att en student 
- antingen C.V.E. von Zeipel eller Gerhard von Yhlen - bägge 
tillskrivas nämligen äran av att vara studentmössans fader - i 
hemlighet låtit förfärdiga en mössa av nyss angivet utseende och 
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6. " Vintermössa" i Lund. Kant och kulle 
av mörkblått ylle , 3 resp. 5 cm hög. Rött 
sidenfoder, blågul kokard. Mössan använ
des 4.10-30.4 fram till 1920-talet. 

7 " Sommarmössa" i Lund . Kant i mörk
blå, kulle i vit sammet 3 resp. 4,5 cm hög. 
Rött sidenfoder, blågul kokard. 

under det man som bäst livligt diskuterade olika förslag plötsligt 
inkastade mössan till församlingen med utropet: "Så skall hon se 
ut! " Mössan beskådades , föll de närvarande i smaken och blev 
under jubel antagen som uppsalastudenternas kårmärke. Denna 
mössa , som hade ganska vid kulle och platt, rak skärm, använ
des av alla de ca. 160 studenter från Uppsala som avreste den 18 
juni 1845 , vilket således är dess debut i offentligheten. 

Färgade foder och olika modeller 

År 1849 bildades Studentföreningen i Uppsala, och denna beslöt 
året därpå göra en del ändringar i mössans utseende. Kullen 
gjordes mindre , mera platt, och den svarta kanten något högre 
och kokarden sattes på denna. Skärmen blev av blankläder och 
nedböjd , och det tidigare vita fodret gjordes rött med motive
ringen att universitetets färger var svart och rött. I detta utföran
de ingick mössan under några år i studentbeväringarnas uni
form , och togs i bruk även i Lund , där man i stället för den 
svarta sammetskanten hade en mörkblå. Akademiska Förening
en i Lund, stiftad redan 1831, hade nämligen som sina färger 
blått och vitt. I Lund behöll man även det röda fodret , som 
ungefär 1884 i Uppsala ersattes av ett blågult foder, helt enkelt 
för att en mössfabrikant på eget initiativ började tillverka mös
sorna så. 
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Studentmössan var inte registrerad eller på annat sätt skyddad 
som den kårsymbol den varit avsedd att bli. Närmare sekelskif
tet kunde man i Uppsala konstatera att många andra utbild
ningsanstalters elever börjat använda liknande vita mössor, och 
tänkte sig därför att förse kokarden med ett märke i metall, 
vilket genom registrering kunde göras specifikt för Uppsala 
Studentkår Många förslag diskuterades, men slutet blev att 
inget antogs och mössan förblev vid det gamla. Men ett av 
förslagen , synbarligen inspirerat av de finländska mössmärkena, 
en lyra omgiven av en lagerkrans och det hela belagt med 
riksvapnets tre kronor, blev i stället Uppsala Studentkårs sigill . 

I stället föreslogs år 1909 att den vita sammetskullen skulle 
göras vidare, mera "påsig" Efter intensiva diskussioner antogs 
denna förändring av uppsalastudenterna, som räknade med att 
få bli ensamma om denna modell . Men inom några år var den i 
bruk även vid högskolorna i Göteborg och Stockholm. Till och 
med enstaka studenter i Lund använder denna, som de tycker 
elegantare, mindre stela modell. 

Det råder osäkerhet om studenterna i Lund år 1845 hade 
några speciella mössor , vita eller möjligen blå. Men på 1850-
talet hade de accepterat den vita skärmmössan med platt kulle 
och nationskokard , men med blå kant i stället för svart. De nära 
och livliga förbindelserna med Köpenhamn - som närmast be
traktades som en förstad till Lund - gjorde antagligen att dan
skarnas svarta mössor medverkade till att man i Lund började 
använda en helblå vintermössa efter den 4 oktober På detta 
datum, Tegnerdagen kallad, eftersom han den dagen togs in 
som novitie i Lund år 1799, sker fortfarande intagningen av 
novischer i Akademiska Föreningen, men numera byter man 
inte mera samtidigt från sommar- till vintermössa. Man bara 
slutar upp med att använda studentmössa intill nästa Valborgs
mässoafton . En av de sista vintermössor som ännu på 1920-talet 
bars av Maxwell Owerton finns i arkivet i Lund. 

Så länge Valborgsmässoaftonen firades gemensamt i Fören
ingens stora sal tog man på sig den vita mössan vid midnatt , och 
rektorn uppvaktades med fanor och studentsång framför Aka
demihuset den första maj Sådan uppvaktning sker fortfarande 
klockan 12.30, men numera har mössorna tagits på den sista 
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8. Chalmers i Göteborg "som
marmössa" Kant svart sammet, 
2,5 cm hög, med guld-snodd runt. 
Kulle vit sammet , 4 cm hög , söm 
mitt över och en påse på höger 
sida. Tredelat sidenfoder , gult
blått-gult. På kanten blå-gul na
tionskokard . Ovanom denna , på 
kullen, gult metallmärk e med 
kugghjul , vinkelhake , passare, 
slägga och strykmått, samt en 
slinga med text " AV ANCEZ" 
Svart silkestofs i svart snodd med 
två " kulor" Tofsen är fäst med en 
krok , och flyttas för vintertiden till 
Chalmers svarta "vintermössa" 
Chalmers är den enda högskola 
som låtit inregistrera och modell
skydda sina studenters huvud
bonad. 

april klockan 18 och sången exekverats framför Föreningen vid 
Lundagård. 

Efter andra världskriget har högskolor eller universitetsfilialer 
upprättats på många orter I vad mån dessa bevarat gamla eller 
skapat sig nya traditioner ligger utanför denna redogörelse . 
Avskaffandet av studentexamen - den sista hölls 1968 - har 
egentligen gjort alla studentmössor överflödiga. Men trots detta 
vimlar platsen framför Carolina Rediviva i Uppsla den sista april 
av studenter, som på ett tecken av Rector Magnificus klockan 15 
tar på sig sina mössor och störtar nedför backen mot Fyris ån. 
Efter intagen middag på nationshusen tågar så studentkåren 
med sina fanor till Gunillaklockan , där " Allmänna Sången" 
hälsar våren traditionsenligt med "Vintern rasat-", "Sjung om 
studentens-", " O , hur härligt majsol ler-" och studentkårens 
vice ordförande håller tal. Och studentmössor förekommer vid 
alla akademiska festligheter och promotioner, åtminstone vid de 
gamla högskolorna . 
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Bildmaterialet är hämtat dels ur ovannämnd litteratur , kompletterat med foto
grafier som tagits och bearbetats av stud. Jens Borgström. För studentlyrorna 
har jag att tacka fru Raili Alanko i Helsingfors , utan denna hj älp hade jag 
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KÅA WENNBERG 

Sällsynt pistolpar i Kulturens samlingar 

I Kulturens både omfattande och i många stycken goda vapen
samling finns ett mycket intressant pistolpar vars hela historiska 
förlopp går att följa. Pistolerna tillverkades i staden Brescia i 
norra Italien på beställning av en storhertig i Tyskland. De 
såldes någon gång under 1920-talet till Polen, och köptes där av 
en svensk samlare som tog med paret till Sverige år 1945. Pisto
lerna har senare skänkts till Kulturens samlingar 

Det är ett par flintlåspistoler, KM 51.442:133/134, signerade 
GIO BOTTI (Giovanni Botti, verksam i slutet av 1600-talet och 
början av 1700-talet). De slätborrade piporna är runda och 
baktill kannelerade. Beslagen är av förgylld brons med rika 
ciseleringar i rankornament , blommor och fabeldjur Original
laddstakarna saknas dock, ty även de skall vara skodda med 
ciselerade bronsbeslag. Vidare saknas också de s.k . bälthakar
na. Dessa var fästade på pistolernas sidoblecksskruv och var 
avsedda för att pistolerna skulle kunna fästas vid bältet som man 
hade runt midjan. Stockarna är av valnöt med enkla skärningar 

Det ena låset har på insidan en stämpel krönt med en krona 
samt initialerna GF En teori som förts fram är att stämpeln GF 
skulle stå för en smed vid namn Gabriel Frederici och att det är 
denne smed som tillverkat pistolerna medan signaturen GIO 
BOTTI bara skulle vara leverantör av vapnen. Detta är dock en 
teori som jag vill förkasta, ty jag vill bestämt hävda att Gio Botti 
är den person som tillverkat pistolparet, men att Botti troligtvis 
beställt låsen av Gabriel Frederici, något som var en vanlig 
företeelse vid vapenframställning. 

Pistolparet är tillverkat omkring år 1725 i staden Brescia, 
vilken var en mycket stor producent av vapen under hela 1700-
talet. Pistolerna beställdes därifrån av storhertigen Ernst August 
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1. Ett par flintlåspistoler , signerade GIO BOTII. KM 51.442:133/134. 

(1688-1748) från Saxen-Weimar till slottet Ettersburg . Slottet 
inrymde en mycket stor vapensamling, där detta par då ingick i 
ett garnityr (det är ett par pistoler och ett jaktgevär i exakt lika 
utförande) . Det fanns 12 liknande garnityr , som troligtvis blivit 
beställda samtidigt från Brescia. De enda garnityr man känner 
till i detta utförande, kommer samtliga från detta slott. 

Det är en en sak som är anmärkningsvärd med dessa pistoler 
Gevär och pistoler från 1600- och 1700-talen som kommer från 
Ettersburgs slott brukar vara signerade LAZARINO COMI
NAZZO på piporna men så är inte fallet med Kulturens pisto
ler Den första gången namnet Cominazzo dyker upp är i ett 
handskrivet brev av den förste " lazarino cominazo de gardo", 
till greve Nicolo Garnbaras sekreterare . Brevet är daterat i 
Gardone i Italien den 19 juli 1583. Efter en tid flyttade större 
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2. Låsdelarna ciselerade i barockornament och fabeldjur. 
3. Sidoblecket , där dock den s.k. bälthaken saknas som var fäs t vid den högra 
skruven. 

112 



5. Kolvkappan av förgylld ciselerad 
brons. 

delen av familjen-släkten Cominazzo till staden Brescia. Från 
denna stad exporterades en enorm mängd vapen under 1600-
och 1700-talen. Vi har idag i Sverige ett flertal svensksignerade 
pistoler och jaktgevär med pipor av " Lazarino Cominazzo" 
Många av dessa pipor med namnet Cominazzo var nog mer ett 
fabriksnamn än signatur, ty det är knappast troligt att alla pipor 
producerats av en familj. Det finns idag många förfalskade 
Cominazzo-pipor spridda i Europa . De förfalskade piporna är 
ofta lätta att känna igen, ty de uppvisar inte alls samma finish 
som de äkta. Familjen-släkten Cominazzo överlevde flera ge
nerationer både i Gardone och Brescia . Samtliga gevär och 
pistolpar i Ettersburgs slott har denna signatur Anledningen till 
att Kulturens pistolpar saknar denna kan man ju bara spekulera 
över En ganska trolig orsak kan vara att då man någon gång 
rengjort alla vapen och skruvat bort alla delar så har piporna på 
något sätt försvunnit. Eventuellt skedde detta i början av 1800-
talet. Man har då beställt två nya pipor i samma utförande , men 
som då av naturliga skäl saknar signaturen ifråga. 

I Kulturens stora vapensamling, endast överträffad av Liv
rustkammaren och Armemuseum i Stockholm, måste detta Gio 
Botti-par räknas till de absolut främsta vapnen . 
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MARIA CINTHIO 

Lagerbilder 

Till färgbild XIII. 
- Hittar ni något? frågar lundaborna arkeologerna i gropen. 
Jodå, förutom t.ex. keramik , verktyg och myntskatter - påtagli
ga och lätt identifierbara ting - gräver arkeologerna fram kultur
lager med igenfyllda gropar, diverse bråte och avfall som är 
minst lika intressanta. Lagrens lämningar efter mänskliga aktivi
teter är i Lund både mycket rikliga och väl bevarade. 

I schaktväggarna runt en utgrävningsplats syns ett intrikat 
mönster av olikfärgade jord-, sot-, gödsel- , torv- och svämlager, 
bildat på många olika sätt. Deras tillkomst ger både ögonblicks
bilder och antydningar om längre skeenden. Där finns kulturla
ger avsatta under årtionden. De är bildade av det avfall som 
människor och djur lämnat efter sig. Där finns lika tjocka över
svämningslager bildade kanske på en dag eller en vecka. Där 
finns sotlager som uppkommit då ett hus brunnit ner Men allt 
finns inte där Människor städar efter sig, jämnar ut, röjer, 
dikar 

Vid slutet av 900-talet bosatte sig människor för första gången 
inom Lunds blivande stadsområde. Inga kulturlager var då av
satta där Vid varje grävningstillfälle vill man "gå till botten" 
och finna den sterila grundmoränen. Genom att rekonstruera 
den ursprungliga marknivån och jämföra den med dagens mark
yta får man en uppfattning om kulturlagrens tjocklek i olika 

1. Kulturpelaren i medeltidshallen. Utgångspunkten är en 6 m hög jordpelare 
upptagen i det centrala Lund (kv S:t Clemens). Den är ett tvärsnitt genom 
kulturlagren , från den sterila moränleran och markytan vid tiden för Lunds 
grundläggning upp till 1900-talets marknivå. Här syns tydligt att de mäktigaste 
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lagren bildades under tidig medeltid. T.v. den keramik som är typisk för varje 
århundrade. T.h. Torsten Treutigers skulptur med olika tiders lundapräglade 
mynt , och en symbolisk framställning av händelser i stadens historia . 
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delar av stadskärnan . Sedan de första invånarna slog ned sina 
bopålar i den jungfruliga marken har lagren i de mest intensivt 
utnyttjade områdena vuxit till 6 meters höjd! 

Se på " Kulturpelaren" (bild 1), ett pedagogiskt tvärsnitt ge
nom Lunds historia , hur lagertillväxten blir mindre och mindre 
ju längre upp och fram i tiden vi kommer Det beror på ökad 
renhållningsnit som i sin tur möjliggjordes av förändringarna i 
stadsmiljön. Gator , gränder och gårdar var gyttjiga och ofta 
fulla av gödsel och avskräde . Genom vallgravens tillkomst , dik
ningar och utfyllnader och den därvid gradvisa förändringen av 
marknivån blev översvämningarna färre och renhållning möjlig. 
Bostäderna blev också bättre och fick längre livslängd. 

De äldsta husen var av flätverkskonstruktion bestående av i 
marken nedgrävda tunna pålar mellan vilka man flätat vidjor 
som sedan tätats med lera ( en teknik som fortlevde i väggfyllna
den i korsvirkeshusen). 

Vi tänker oss ett sådant hus med lergolv, en härd mitt på 
golvet och ett hål i halm- eller vasstaket för röken. I huset lever 
en familj och kanske några djur I och runt huset sprids kassera
de och tappade tillhörigheter , hushållsavfall och vanlig dynga . 
En dag brinner huset ner Man jämnar till kvarblivna lämningar 
på marken och bygger ett nytt hus ovanpå . Kvar under det nya 
huset finns det brända lergolvet , resterna av den gamla härden , 
rester av flätverkets nedre del och bitar av den till keramik 
brända lerkliningen som tillsammans med sot och aska hamnat 
på det av familjen avsatta kulturlagret. Så upprepas historien. 
Man river och bygger och fragment av byggnader med olika 

2. Försök till illustration av lage rväxten i ett litet bebyggelseområde vid början 
av medeltiden. Utifrå n ett 7 m långt sektionsavsnitt (4) beskrivs tillkomsten av 
de olika lagren. 
1. Markens fö rste bebyggare har uppfö rt ett hus med väggar av flätverk och 
le rklining och golv av lera. Han gräver en ränna fö r att dika ut den gyttjiga 
marken. 
2. Översvämning. Flätve rkshuset är nerbrunnet. Innan branden fylldes rännan 
så småningom igen med avfa ll och gyttja . Efte r branden fo rtsatte avsä ttn ingen 
av kulturgyttj a från intilliggande bebyggelse. 
3. E tt resvirkeshus är uppfört ovanpå svämlagret som bildades vid översväm
ningen. Kulturlage r har avsatts runt huset. Man har grävt en avfa llsgrop som 
hålle r på att fyllas med gödsel. 
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2 
kulturlager med av lall 
I ran flätve rkshusel 
o omgivande bebyggelse 

res! av 
nuvarande 
markyta kul turlager avsa I t 

under rcsv1rkeshusets lid 

ca 1100 

svåmtager, bi ldat 
vid oversvammngen 

ca 1050 
brand lera o lerklmmg Iran husbranden 

ca 1020 

OlIIIl] avsatt lager 

I 111=:#1 brand lera .sot 

4. Trähuset revs, Kulturlagren fo rtsatte att växa i 800 år En arkeolog gräver nu 
fram lämningarna. I de tta utsnitt av en sektion kan man, om man fö lje r de olika 
bebyggelsenivåerna , bl. a. se att rännan är samtida med fl ätverkshuset och göd
selgropen med trähuset. Ritning fö rfa ttaren. 
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funktion och sträckning lagras på varandra. Också trähus av 
olika konstruktion har förekommit. Virkesrester och golv är 
ibland de enda återstoderna av t.ex. resvirkeshus med väggar av 
stående plankor, jordgrävda eller vilande på syllar 

På tomterna kring husen grävde man gropar för avfall. Gro
parnas innehåll liksom kulturlagren speglar byggnadernas funk
tion och aktiviteterna i området. Stora mängder ännu doftande 
gödsel ger ett påtagligt sinnesintryck och fråntar (tillsammans 
med köld och hårt kroppsarbete) arkeologen eventuella rester 
av romantiskt skimmer kring sitt yrke. Denna omgivning var 
människors och djurs bostadsmiljö med stall och latrin- och 
gödselgropar Verkstadsområden identifieras också med hjälp 
av sitt avfall. Slagg, kasserade gjutformar och deglar hamnade i 
smedernas och gjutarnas omgivning, ben- och hornflis i mängd 
kring kammakarnas verkstäder och läderavfall utanför skoma
karnas och läderhantverkarnas hus. Skomakarnas tillskärnings
avfall har till och med ibland lagts ut i halvmetertjocka lager på 
gatorna. 

Vid en utgrävning grävs lager för lager bort för att de skilda 
bebyggelsenivåerna skall blottläggas. Varje framtagen nivå med 
stolpar, pinnar, sten, igenfyllda gropar, lergolv o.s.v ritas på en 
planritning. Varje ritning täcker ett visst antal m2 och bildar en 
ruta i det koordinatsystem som är uppgjort över hela grävnings
området. Med ett avvägningsinstrument mäts höjden över havet 
på varje pinne eller sten och siffrorna förs in på ritningen. 

För att bringa ordning i röran av pinnar, stolpar och nedgräv
ningar och kunna skilja de olika anläggningarna åt tar man hjälp 
av schaktväggarna - sektionerna (bild 2). Också inne på gräv
ningsområdet lämnar man "bänkar" för att få ett tvärsnitt av 
kulturlagren. Dessa sektioner mäts upp och ritas av med skilda 
symboler för lagrens olika karaktär och innehåll. 

I den tidigmedeltida terrängen med ojämnheter, sänkor och 
raviner växte fyllnads-, sväm- och kulturlager med olika hastig
het på grund av markens utseende. Anläggningar registrerade 
på samma nivå, ganska tätt intill varandra, behöver alltså inte 
vara samtida. Den dåvarande markytan var inte jämn! Sådana 
problem reder man lättast ut genom att studera sektionerna. 
Liksom man med ett snitt genom stolphål, brunnar och rännor, 
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synliga i flera lager, kan avslöja den markyta varifrån de är 
grävda. 

Också för förståelsen av hög-, sen- och eftermedeltida sten
husbebyggelse krävs en noggrann plan- och sektionsdokumenta
tion. När en kyrka uppfördes höggs sten, ibland brändes kalk 
och blandades bruk på platsen (bild 6). Dessa aktiviteter, liksom 
de vid byggandet av tegelhus, bildade byggnadslager som består 
av kalkbruksrester och sten- eller tegelflis . Över dem avsattes 
kulturlager som kunde följas av ombyggnadslager, ytterligare 
kulturlageravsättningar och till slut rivningslager från kyrkans 
eller tegelhusens rasering. Dessa byggnads- och raseringslager 
ansluter till de kvarvarande grunderna till kyrkor och hus. I 
bästa fall kan de på- och ombyggda grunddelarna relateras till 
dessa lager och ibland till rester av ett par eller flera golvlager 
inne i byggnaderna . Omgivande lager med sitt innehåll kan ge 
en antydan om byggnadskroppens historia med till- och ombygg
nadernas innbördes förhållande och eventuella dateringar 

Vid en större grävning tillvaratas tiotusentals fynd. Föremålen 
från samma nivå och ruta eller grop läggs i en påse försedd med 
ett nummer och alla fynduppgifter Fynden märks med sitt num
mer och registreras i en fyndliggare tillsammans med uppgifter
na om nivå och ruta (dessutom ritas varje föremål i skala 1.1 på 
ett kort som också är försett med nummer och fynduppgifter) . 
Med hjälp av den märkning som varje grävningsfynd är försett 
med kan man alltså exakt pricka in dess fyndplats på planer och 
sektioner 

Förutom vad föremålen , satta i sitt fyndsammanhang , kan 
berätta om bl.a. handel , hantverk och människors vardag, är de 
ett bra medel för datering. Tack vare tappade mynt kan man 
ofta datera golven i kyrkor och hus. Några små keramikskärvor 
kan placera ett lager i rätt århundrade. Liksom keramiken har 
ändrat karaktär vad gäller gods, bränning, glasyr och form har 
benkammarnas , skornas och smyckenas dekor och utformning 
sitt, för varje epok karaktäristiska utseende , vilket är till hjälp 
för att reda ut de olika anläggningarnas kronologi . 

Då ekträ finns bevarat, t.ex. i grav kistor, i brunnar, i syllstoc
kar till trähus, i återstoderna av de stavar (resta virken) som 
utgjort väggar till en stav kyrka eller i andra konstruktioner , 
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3. De 1975 framgrävda reste rna 
av ett fl ätverkshus i kvarte re t S:t 
Clemens vid Kattesund. En del av 
de upprättstående pinnarna har 
bildat väggar. Flä tve rksreste rna 
t.v. är en bit av det gä rde som löpt 
kring huset (se vidare sektion, 
plan och rekonstruktion) . T.h. i 
bild , med hj älp av en latta och ett 
avvägningsinstrument (ej i bild) 
avläses nivån på va rje sto lpe och 
pinne . Kulturens arkiv. 

0 2m 
-~=~-===' 

4. Sektion sedd fr .v. Huset , daterat till börj an av 1000-talet , låg på nivå A - B. 
Då det brunnit ne r och lämnat efte r sig so t och bränd lerkl ining översvämmades 
område t. På svämlagre t anlades kyrkogård år 1050. E tt par grava r grävdes så 
djupt att de fö rstö rde de l.ar av huslagren (se planen). Ri tning fö rfa ttaren. 

5. Rekonstruktion och plan. Planen är en fö renklad sammanställning av planrit
ningarna av den aktue lla nivån. Skalan är densamma som i sektionen. De svarta 
prickarna är upprättstående tunna pålar. Vissa av dem är åte rstode rna av fl ät
ve rksväggarna och stö tto r till dessa. Eventue lla reste r av en härd i huse t fö rstör
des sanno likt av de senare gravgrävningarna. Inga lämningar som kan ge en 
antydan om hur taket burits upp är konstaterade. Ritning fö rfa tta ren. 

120 



REKON STRUKTION 

PLAN 

\ 
N 

g ravg r.::ivd . 
Iran hogre n1vi::I. 

grop 

A 

. 
. 

gravd Iran hogre n1va 

~\ 

I• 

I' 
I 

•'I 
I ·. : 
I 

·' I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 

/ 

•· 
\·~ 

I 
• ,I 

y 

,<:J 
I . / 

/ 

/ 
/ schaklgrans 

/ 

B 
// 



6. Byggnadsarbete vid klostret Schönau i Sydtyskland. Teckning från 1500-talet. 
Framför klosterkyrkans port arbetar kalkrörare med att älta murbruk och under 
hyttans tak formar en stenhuggare kvadrar. 

används en raffinerad dateringsmetod kallad dendrokronologi. 
Om virket i något stycke omfattar splintved (den yttre delen av 
stammen) och bark kan specialisten datera trädets exakta fäll
ningsår - t.o.m. om det skett på hösten eller våren. Efter att ha 
gjort upp en kurva över de för varje år karaktäristiska årsrings
bredderna från järnålder till nutid kan denne placera också trä 
med liten rest av splintved i sin växttid och uppskatta fällningen 
± ett antal år Med tillräckligt många dendrokronologiska prov 
skapas en säker utgångspunkt för dateringen av lagren från stora 
delar av ett utgrävningsområde . 

Bearbetningen av ett grävningsmaterial är en lång process där 
tvärvetenskapliga analyser och studier är nödvändiga . En vä
sentlig del härav är t.ex. osteologens arbete med såväl männi
sko- som djurben. Undersökningen och mätningen av tusentals 
människoskelett ger kunskaper om lundabornas livslängd, sjuk
domar, fysiska skador och andra levnadsomständigheter, liksom 
djurben kan ge upplysningar om fauna, husdjursbestånd och 
matvanor under olika delar av medeltiden. Numismatikern be-

122 



stämmer och daterar myten. Runologen tyder de runinskrifter 
som då och då förekommer på föremål och bitar av djurben . 

För förståelse och datering av materialet måste naturligtvis 
också historiska källor och dokument som berör framgrävda 
anläggningar penetreras. Hänsyn bör också tas bl.a. till konst
historisk och etnologisk forskning rörande jämförbara objekt. 

Mycket mer finns att berätta om arkeologisk metod och tek
nik, både i fält och vid den senare bearbetningen , men det är ett 
annat kapitel. Vad jag velat belysa är betydelsen av undersök
ning och dokumentation av det till synes intetsägande; de ibland 
fyndtomma kulturlagren med dynga, avfall och bebyggelseres
ter Genom att tyda och sätta dessa lämningar i sitt sammanhang 
får vi inte bara komplement till och korrigeringar av vår traditio
nella historieuppfattning, utan också bitar av det vardagshisto
riska skeende som var för enkelt och självklart att sätta på pränt. 
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BO GYLLENSV ÄRD 

Karpskål i lack till lycka och välgång 

Till färgbilderna XI och XII. 
Till Kulturens samling av kinesisk konst och konsthantverk har 
under året förvärvats ett skålfat av svart lack med rik polykrom 
dekor Det är ett värdefullt förvärv inte minst med tanke på att 
museet hittills saknat exempel på denna föremålskategori som 
företräder en av de mest karaktäristiska inom kinesiskt konst
hantverk. Just denna pjäs tillhör dessutom en typ av lackarbeten 
som både konstnärligt och tekniskt står på hög nivå. 

Skålfatet är runt med raka, ganska höga sidor, flat botten och 
brett horisontellt brätte, som ytterst är något uppvikt. Formen 
återgår ursprungligen på en främreasiatisk metallskål som under 
Yiian och tidig Ming (1300-tal) uppträder i kinesiskt blåvitt 
porslin då den gjordes för export till västasien. Vanligast blev 
den under Ming. Översatt i lack har den fått lägre sidor än 
porslinsskålarna. Den är utförd i en för lackföremål vanlig tek
nik: en tunn kärna av trä har täckts med textil och därpå försetts 
med mångfaldiga tunna lager av naturfärgat lack som med ål
dern mörknat till brunsvart. När lackskiktet blivit tillräckligt 
tjockt - ca 1/2 mm - har man i den ännu mjuka grunden skurit 
ner konturer och ytor bildande ett mönster som sedan fyllts i 
med lack färgat i grönt, rött och ljusbrunt. Denna invecklade 
och tidsödande teknik framträdde först under Hsiian-te 
(1410-25) men blev vanlig under Chia Ching och Wan-li 
(1522-1620) på askar , skålar och även möbler På kinesiska 
kallas tekniken t'ien-ch'i vilket betyder ifyllt lack. Denna teknik 
är i sin tur en utveckling av en teknik som kineserna kallar 
ch'iang-chin och kan översättas med etsat guld och som innebär 
att man mot en i regel rödfärgad lackfond graverar in mönster 
som fylls i med guld. Tekniken utvecklades under Yiian och blev 
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1. Skålfatets insida visar i botten ett karpmotiv. KM 73.382. 

särskilt uppskattad i Japan . Ifylld lack är således en ganska sen 
teknik i Kinas lacktradition som kan föras tillbaka till andra 
årtusendet f .Kr Till en början användes saften av lackträdet 
(Rhus vernicifera) som konserveringsmedel för trä för att hindra 
förruttne lse. Redan tidigt färgas den råa lacksaften med rött 
eller andra färger och under århundradena f.Kr har lackmåle
riet utvecklats till en högt driven dekorationsform i flera färger 
Från Han-tid (206 f.Kr -221 e.Kr) finns ett rikt fyndmaterial 
både av enfärgade och polykroma rikt dekorerade bruksartiklar 
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av alla de slag, som i en mängd gravar bevarats närmast intakta 
in i nutid. Redan nu förser man också en del askar med inlägg
ningar av förgylld brons. Under T'ang (618-906) blir det vanligt 
att lägga in rika mönster av tunna guld- och silverbleck, s.k. 
p'ing-t'o. Under nästa konstnärligt nyskapande period, Sung 
(960-1279), uppträder både odekorerat mörkt lack för olika 
bruksföremål och pjäser med inläggningar i pärlemor Nu före
kommer också de första proven på skuret relieflack som fr.o.m. 
Yiian blir det vanligaste. I det svarta och röda relieflacket ut
vecklar kineserna en specialitet där de står oöverträffade. I detta 
fall bygger lackeraren upp ett tjockt skikt som åstadkommes 
med upp till 150 separata strykningar av flytande cinnoberfärgat 
lack som måste torka mellan varje strykning. När skiktet var 
tillräckligt tjockt och ännu ej riktigt hårt skars så rika mönster av 
blommor och fåglar, drakar och landskap med figurscener eller 
andra populära motiv ner i lacket så att de framstod i relief mot 
en nedsänkt botten som också kunde få täta rut- eller linje
mönster 

Efter denna tillbakablick i det kinesiska lackets tidigare histo
ria återknyter vi till det nyförvärvade skålfatet. Dekoren på 
detta äger också sitt speciella intresse . I botten är ett välkänt 
motiv återgivet nämligen karpen, som med höga hopp strävar 
uppför den starka strömmen där vågorna bryter sig i fradga. Till 
höger om fisken ses ett strandparti med en tårpil vars grenar 
hänger ut över vattnet. En grästuva växer framför trädet och 
ovanför seglar moln och en röd sol. Till vänster om vattendraget 
reser sig en hög, spetsig trädgårdsklippa och ovanför fisken är en 
paviljong med dubbla takfall vars bärande stolpar försvinner 
bland molnen. Denna scen är tecknad i rött och grönt inom 
ljusbruna konturer Motivet är ganska vanligt på porslin men 
också i lack, soapstone och andra material fr.o.m. Ming och 
används med förkärlek på föremål som man uppvaktade en lärd 
man med när han lyckligt genomgått en kejserlig ämbetsexa
men. Det bygger på en gammal sägen som säger att karpar som 
strävat uppför Gula floden och lyckats forcera fallen vid Drak
porten (Lungmen) invid Loyang förvandlades till drakar och 
därmed nådde odödlighet . Detta skålfat har sålunda med säker
het tillhört en klassiskt bildad ämbetsman. Brättet har dekore-
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2. Dekoren på skålfatets yttersidor består av mandarinänder i flykt omväxlande 
med utslagna lotusblommor. Diam. 32 ,5 cm , KM 73.382 . 

rats med fyra avlånga reserver innehållande framställningar av 
de fyra årstidsblommorna prunus, pion, lotus och krysanthe
mum, vilka var och en i nämnd ordning symboliserar vinter , vår 
sommar och höst. Bland prunus (plommonblom) och lotus sitter 
en fågel. Mellan reserverna ses ju-i , d.v .s. lyckospiror , inramade 
av moln . Dessa omges av en tunn gul och röd rand . Mönstret är 
också här målat i rött och grönt med gula konturer Alla blom
morna och ju-i-motiven har utförts i rött medan blad och moln 
inlagts med grönt lack . Dekorens mustiga färger spelar vackert 
mot den brunsvarta fonden. 

Runt skålfatets yttersidor består dekoren av fyra mandarinän
der i flykt omväxlande med utslagna lotusblommor, även dessa 
inom tunna linjer i rött och brunt. Motivet är här uppenbarligen 
lotusdammen med mandarinänder , också en lyckobringande 
symbol. I själva verket har alla motiven symbolisk innebörd som 
avses bringa lycka och välgång. Alla mönster är utförda med den 
frodiga realism och friskhet som är utmärkande för konsthant
verket under sen Ming. 
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3. Skålfatets undersida med sex 
sekundärt ristade karaktäre r som 
berättar att pjäsen tillverkats un
der Wan-li (1573-1619) av den 
stora Mingdynastin. KM 73.382. 

På skålfatets undersida är sex karaktärer ristade i två vertikala 
rader som lyder Ta Ming Wan Li Nien chih, vilket betyder att 
pj äsen utförts under Wan-li (1573-1619) av den stora Ming
dynastin . Studerar man inskriptionen upptäcker man lätt att 
linjerna har taggiga konturer , vilket visar att ristningen utförts 
sekundärt, d.v .s. minst 20 år efter pjäsens tillverkning då lacket 
hårdnat så att det flagnar när man ristar eller skär i det. Denna 
senare utförda datering innebär dock inte att skålfatet behöver 
vara förfärdigat senare än Wan-li. I själva verket påträffar man 
ofta efterdateringar både på tidiga och sena Ming. Trots att 
inristningen är sekundär anger den således rätt tid för pjäsens 
tillverkning. 
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XI Skålfat tillverkat under Wan-li (1573-1619) av den stora Mingdynastin . 
Diam. 32,5 cm. KM 73 .382. 

XII Dekoren på skålfatets yttersidor består av mandarinänder i flykt omväxlan
de med .utslagna lotusblommor. 



XIII Sektion framtagen vid grundgrävningar 1983 i kvarteret S:t Clemens norr 
om Kattesund i Lund. Underst den blågrå, sterila moränen och sterila svämla
ger. Över dessa avteckna sig de mörka kulturlager med igenfyllda gropar, 
stolphål, ljusare lergolv och på dem ett grått utjämningslager av utlagda grästor
vor. Överst t.v. den rödbrända leran och sotet i en härd. 
Foto Bo Bondesson Vidh. Kulturens arkiv. 

XIV Sadeltäcket från S:t Mårten i färdigkonserverat skick . KM 71.570:273 . 



XV Stofttapeten i Västra Vrams prästgårds "Giäste cammare" Tapetens stora 
mönster är tänkta för barockrummets hela väggfält , begränsade endast av en 
några decimeter hög golvlist. 



XVI Väggparti i prästgårdens "Säng Cammare" med tapet , tryckt med rött 
ullstoft på grov väv. Bården är tryckt på samma våd som tapeten. I rokokons 
rum , med mindre väggfält över bröstpanelen , känner man att tapeterna besku
rits och övertagits från en äldre inredning. 



XVII och XVIII Detaljer av stofttapeten i prästgårdens "Säng Cammare" 



XIX Närbild av stofttapeten i sängkammaren, V Vrams prästgård . Observera 
det infärgade lamineringslimmet. 



XX Vas och skål av Ulrica Hydman Vallien , Åfors glasbruk . Nyförvärv 1985. 
Foto Lennart Hansson . 



XXI Lars Gynnings gobeläng Flyttfåglar från 1951. 150x230 cm. 

XXII Lars Gynning t.v., tillsammans med ägaren till Pinton Manufacture de 
Tapisseries d'Aubusson, Olivier Pinton och dennes hustru . 



LENA LARSEN 

Det sjunger i väven 
Kulturen som gobelängförmedlare 

Till färgbilderna XXI och XXII. 
Det stora blickfånget under Kulturens utställningsverksamhet 
1985 blev den mångsidiga presentationen av Lars Gynnings ska
pande. Att under de mörka hästmånaderna få komma in i hans 
form- och färgvärld blev för många inspirerande och upplivan
de. Kulturen visade ett trettiotal gobelänger som tillsammans 
med oljemålningar, förlagor, skisser och brev gav en fascineran
de bild av Lars Gynnings konstnärsutveckling. Konstnären del
tog själv med liv och lust i arbetet kring utställningen. 

Till slut måste hela härligheten ändå packas ihop. Men Kultu
ren kunde efteråt glädja sig åt att ha fått förmedla en gobeläng 
till Lunds kommun - Flyttfåglar från 1951. Kulturstödsnämnden 
var enig och motiverar sitt val. "Den är tydlig i sitt uttryckssätt , 
dock ej övertydlig. " Fantasin får sin chans . 

På Strömbergsskolan i Lund , vanligen kallad Spyken, kom
mer den att hänga. Förhoppningsvis stannar jäktade gymnasis
ter upp framför dessa längtans fåglar 

För Lars Gynning symboliserar nämligen gobelängens flytt
fåglar en längtan bort eller hem. 

Rörelser är utmärkande för Gynning. Han är uppvuxen vid 
havet i Karlskrona och sedan i ständig rörelse kroppsligen och 
andligen sökande efter nya miljöer och motiv Regatta , Flagg
spel, Aniara , Orosmoln heter några av hans vek. Med den 
franska esprin som varp har han låtit inslagen växla . Solregn på 
Madagaskar, Havsträdgård i Kenya, Spanska ridskolan i Wien , 
Klippformationer från Spanien. Rytmerna i motiven är dock 
liksom färgerna harmoniska. Bilden av Lars Gynning som män
niska och konstnär präglas av livlighet och värme . 
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Flyttfåglar tillkom under en vistelse i New York. Hit blev 
Gynning 1950 inbjuden att ställa ut tillsammans med franska 
gobelängkonstnärer som Jean Lun;at , Lucien Coutaud och So
nia Delaunay De franska konstnärerna fick ej inresevisa på 
grund av sina politiska ståndpunkter Gynning åkte ensam. Med 
sig hade han sin första gobeläng Hjorten - en färg- och mönster
rik hjort på språng ur bilden bort från en ondsint jägare. 

Gobelängen tar upp motiv ur en dikt av Robert Mallet , fransk 
författare och kulturpersonlighet , till vilken Gynning hade en 
vänskaplig relation och hos vilken han sedan 1946 haft sin atelje . 
Dessutom ställde han ut gobelängen Schack matt samt kartong
erna till Fågelskogen och Laxforsen. Gobelängerna visades först 
på franska ambassadens kulturavdelning sedan på American 
Artists Gallery i New York . Därefter följde utställningar bl.a. i 
Detroit , Chicago och Houston . Kritiken blev fin och gobeläng
erna framstod som något nytt för besökarna . 

Under denna vistelse i Amerika lärde sig Gynning en ny 
teknik: Han blev antagligen den förste svensk som gjorde grafis
ka blad enligt silkscreenmetoden. Det första bladet kallade han 
Nattfåglar - hotfulla svarta fåglar som flyger över New York . 
Atmosfären i det stora landet blev nämligen en besvikelse för 
Lars Gynning. Han trivdes inte och längtade bort. Nattfåglar 
blev ursprunget till gobelängkartongen Flyttfåglar 

Denna komposition blev typisk för Gynning och enligt hans 
egna ord " uppbyggd på en av diagonalerna samt flera plan in i 
rummet" Ornamentiken visar på ett inflytande från Lur<;at. 

Den blå färgen i väven är optimismens färg . Lars Gynning fick 
tidigt tillnamnet Monsieur Bleu. Att som ung konstnär bli inbju
den till Amerika är naturligtvis en lycka. Han dansar av glädje i 
väven och ser ej spindeln som i det blå sitter och väntar på sitt 
byte . 

Den röda färgen symboliserar hettan som liksom eldflammor 
slickar skyskraporna. Den otäcka värmen en sommardag i cen
trum gav ångest. Att gå från den lyxiga sjätte avenyn till den 
sjunde , där smuts och fattigdom härskar , skapade också rädsla. 

I ett år klarade Lars Gynning den tuffa miljön. Sedan gav han 
sig som flyttfågeln iväg, tillbaka till Paris och så vidare till nya 
färgstarka miljöer 
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1. Några av Lars Gynnings gobelänger i utställningen på Kulturen. 

Lars Gynning har senare återvänt till New York ett flertal 
gånger och då sett staden med helt andra ögon. 

Flyttfåglar är liksom Gynnings flesta gobelänger vävd i Au
busson trettio mil söder om Paris. Hela denna lilla stad är 
präglad av textil verksamhet och har så varit alltsedan 1400-
talet. I Kulturens textilavdelning hänger tre stora gobelänger 
med hjältemotiv vävda i Aubusson eller grannstaden Felletin på 
1500-talet. 

1950 vävdes Gynnings första gobeläng hos Pintons i Aubusson 
och detta samarbete har sedan fortsatt genom åren. Här har 
Gynnings färgrika oro och fantasi omsatts i trygg textil form av 
skickliga väverskor 

Sin senaste skapelse kallar " Monsieur Bleu" Gryning. Den 
fanns också med på Kulturens utställning. Här har de tidigare 
gobelängernas mångfald av tydliga former upplösts i sköna fär
ger Ljuset i gobelängen liksom namnet pekar framåt. 
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TORVALD NILSSON 

Om medeltida sadeltäcken 

Till färgbild XIV 
Under åren 1981-82 exploaterades den södra hälften av kv S:t 
Mårten, beläget i Vårfru rote strax sydväst om Stortorget. En
dast en mycket ringa del av den väldiga exploateringsytan un
dersöktes arkeologiskt, beroende på att tidigare gjorda provun
dersökningar givit för handen att några tjockare och mera ut
bredda kulturlager ej förelåg. Huvuddelen av ytan dokumente
rades sålunda endast genom s.k. antikvarisk bevakning i sam
band med grundgrävningsarbetena för bygget. På så sätt regi
strerades en större mängd brunnar och gropar, alltifrån tidig 
medeltid till nyare tid. I en av brunnarna, som låg i kvarterets 
västra del, nära L:a Södergatan , på den del av tomten som 
under medeltidens slut nämnts som gården "Glaeboch" eller 
"Glambeech" (Glambeck) hittades ett större lädersjok. När 
föremålet så småningom tagits om hand av personalen vid muse
ets konserveringsavdelning och där vederbörligen tvättats och 
spänts upp för ritning innan konserveringen, kunde man omgå
ende konstatera, att något liknande föremål inte tidigare passe
rat genom avdelningen, bild 1. Många förslag om föremålets 
användning väcktes och diskuterades men till slut enades vi om 
att föremålet var en del av en s.k. vojlock, alltså ett sadeltäcke 
eller sadelunderlag. Något jämförelsematerial visade sig omöj
ligt att finna , inte i något fall tycktes delar av sadlar eller sade
lunderlag med säkerhet påvisats i medeltida fynd. Något förvå
nande med tanke på den relativt stora förekomsten av övrig 
häst- och sadel utrustning såsom söljor, stigbyglar m.m. i musei
samlingar Hästen har ju använts som rid- och dragdjur alltse
dan förhistorisk tid även i Skandinavien. Sadeln i sig är dock en 
tämligen sent tillkommen del i den europeiska ryttarutrustning-
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I. Sadeltäcket från S:t Mårten före konservering. KM 71.570:273 

en. Dess ursprung torde sökas i Orienten varifrån den förmed
lats till Europa via iranskt eller skytiskt område . De äldsta 
beläggen för sadelbruk i Europa finns inom den romerska bild
konsten , där man på ryttaravbildningar kan se s.k. bomsadlar 
med sadelunderlag. Den romerska sadeln " sella equestris" kom 
att bilda skola för utvecklingen av den medeltida europeiska 
sadeln , som även kom att användas i Norden . Denna sadeltyp 
var med sina höga bommar, eller kanske rättare karmar , mer 
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2. Ryttarstaty i domen i Barnberg 
från omkring 1240. I sta tyns sadel
utrustning ingår ett underlag, 
snarlikt det i artike ln beskrivna. 

avsedd för att " transportera" sig till häst än att rida i den 
bemärkelse, som vi idag avser med uttrycket. 

Som ovan nämnts har inga fynd av medeltida sadlar eller 
sadelunderlag beskrivits i arkeologisk litteratur Däremot finns 
sadelbeslag från folkvandringstida fynd i mellersta Sverige, som 
visar att sadeln varit känd och i bruk i Norden redan under 400-
och 500-talen. I Osebergsfyndet från 800-talet finns sadelbeslag, 
som pekar mot en något annorlunda sadeltyp än den ovan 
beskrivna. Osebergssadeln har , om rekonstruktionen stämmer, 
ett högre framvalv och planare sits , vilket gör att den avviker 
från den romerska "sella equestris" betydligt mer än de folk
vandringstida sadlarna från Sverige . Den sadeltyp , som den nu 
funna vojlocksdelen får anses tillhöra , härstammar från den 
romerska "sella equestris" Formen på dess bommar eller kar-
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3. Detalj av dekoren på sadeltäckets bakre hörn . KM 71.570:273. 

mar återspeglas i det utskurna hålets form , svängd där bak efter 
sätet och rak fram , bild 2. Sadeltypen, på tyska benämnd Krip
pensattel , gör att ryttarens sits blir låst och ryttaren tvingas sitta 
med nästan raka, snett framåtriktade ben. Benställningen åter
speglas också på vojlockfragmentet , då dess främre del är hårt 
nött på de ställen, där benen varit i kontakt med lädret . 

Fragmentet kan inte ensamt ha utgjort en vojlock , utan har 
varit fastsytt på ett underlag av filt eller liknande och kan kanske 
närmast betraktas som en förstärkning av de delar av filten , som 
befunnit sig utanför sadeln. På så sätt har man också fått en yta 
med ett material , lämpligt att utsmycka. Dekoren på fragmentet 
består av pressad läderplastik, bild 3, där den plastiska verkan 
förstärkts med polstring. Därutöver har man , för att ytterligare 
framhäva dekoren sytt med band , förmodligen i klara färger , i 
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4. Fragment med exempel på geometrisk dekor. KM 66.166:1992 och 944. 
12-1300-talet. 

de s.k . snittar som skurits upp längs samtliga dekorlinjer Övri
ga sömhål , som gjorts för att fästa beklädnaden vid den egentli
ga vojlocken av filt eller för reparationer , är gjorda enbart med 
nål eller pryl. På en del av läderstycket , som bör ha befunnit sig 
mitt bakom sadeln, finns tre parallella rader med sömhål. Här 
har förmodligen svansremmen sytts fast. Fragmentet bär i övrigt 
spår av att ha lagats vid flera tillfällen, bl.a. har nya bitar fällts in 
på sidorna , där stigläder och ryttarens ben nött ut beklädnaden. 
De dekorativa elementen på fragmentet utgörs av en stiliserad 
växtornamentik i styckets bakre hörn , den del , som varit mest 
synlig. I de två främre hörnen finns endast någon smärre geo
metrisk figur 

Vid den genomgång av museets arkeologiska lädermaterial , 
som gjordes efter upptäckten av vojlocksbeklädnaden , påträffa
des ett tjugotal större eller mindre fragment, som med stor 
sannolikhet utgör rester efter liknande vojlockbeklädnader Hu
vuddelen av dessa har kunnat bestämmas till sitt ursprung ge
nom att de tillvaratagna delarna bestått av de dekorerade hör
nen eller bakstyckena. 
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5. Fragment med exempel på växtornamentik från 12- och 1300-talen. KM 
53.436:302 överst , 70 .361 :393 mitten och nederst 49.327:3. 
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6. Fragment med genombruten dekor. KM 22.082. 

Den vanligaste dekorativa formen består av ett geometriskt 
mönster, zig-zagband, vågband eller liknande, anpassat efter 
föremålets form, bild 4. Några exempel på stiliserad växtorna
mentik finns, bild 5, förutom fragmentet från S:t Mårten. Ge
mensamt för dessa båda dekortyper är att de varit avsedda att 
polstras för att framhäva den dekorativa effekten. En tredje 
dekortyp finns representerad med endast två fynd. På dessa har 
beklädnaden bestått av tjockt kraftigt läder där mönstret stan
sats ut, bild 6. Konstrastverkan har uppnåtts genom att textil i 
klara och lysande färger använts som underlag. 

Datering är alltid ett av de stora problemen inom den arkeolo
giska disciplinen och de i artiklarna nämnda fynden utgör härvid 
inte något undantag. 

Två ljusglimtar finns emellertid; en är vojlockfragmentet från 
S:t Mårten . Det hittades i en brunn , som med dendrokronolo
gins hjälp daterats till 1100-talets första hälft. Då föremålet 
påträffades i de jord- och avskrädesmassor, som använts att fylla 
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brunnen med, och dessa med hjälp av den däri funna keramiken 
kunnat dateras till 1200-talets mitt, måste föremålet ha hamnat i 
brunnen vid den tiden. Med dess slitna skick i åtanke kan en 
datering till 1200-talets första fjärdedel ej slå fel på alltför många 
år Något exaktare kan dateringen bli i det andra fallet , där en 
avriven del av en beklädnad, bild 5 mitten , hamnat i samma 
lager och blott några meter från ett fynd av 13 stycken mynt. 
Mynten är präglade under Erik Klippings regering 1259-1286 
och torde ha hamnat i jorden under denna tid, ungefär--samtidigt 
med vojlockdelen. De övriga vid genomgången påträffade frag
menten kan däremot ej bestämmas närmare än till 1200-1300-
tal, i något fall till 1400-tal. 

Med hjälp av fyndet från S:t Mårten, har det alltså gått att 
funktionsbestämma en del av de många läderfragment , som 
genom årens lopp samlats i Kulturens magasin, och som hitintills 
varit (ett av många) frågetecken, som nu bytts ut mot utrops
tecken. 

Fyndet visar också vikten av fortlöpande antikvarisk bevak
ning även inom sådana områden av staden där lämningarna efter 
medeltida bebyggelse ej kan konstateras genom bevarade kul
turlager Även inom dessa områden finns viktiga pusselbitar, 
som, när de en efter en, också med många års mellanrum faller 
på plats kan hjälpa till att förklara den medeltida befolkningens 
seder, bruk och skick. 

Referenser 
Andren , A. , Rapport Medeltidsstaden 56. 
Seitz, H ., Ur sadelns och seldonens historia. Hästen i Sverige , Stockholm 1939. 
Lindqvist , S. , Ett vikingaminne i nordisk medeltid . Fataburen 1951. 
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GUNILLA ERIKSSON 

Stofttapeter 

Till färgbilderna XV-XVIII. 

Om prästgården från V Vram 
En vinterdag i början av detta år , när solen står lågt och låter 
ljuset spela över väggar och golv i den nyrestaurerade men ännu 
omöblerade prästgården på Kulturen , då kan man känna den 
trevnad som byggnaden i sig utstrålar, med sin enkla , harmonis
ka plan , med timmerkaraktären i rummen och hantverksomsor
gen i detaljer kring dörrar, fönster och tapeter Man kan rentav 
önska att man fick byta kläder med Agneta Sophia Schultz, som 
1757 fick flytta in i gården med sin man , prosten Johan Bolm
stedt , och sin barnskara. Men åren som föregått vill man inte 
gärna byta med henne. När familjen 1750 kom till V Vram , en 
liten kyrkby vid Linderödsåsen söder om Kristianstad , blev bo
staden vid husesyn " aldeles utdömd' ', och tingsrätten tillät 1754 
prosten att "enär han sinnad blefwe låta upsättja nya wånings
hus i stället för de gamla" 

Ny prästgård blev så byggd i överensstämmelse med aktuella 
förordningar Hur "Mangården och Wånings ell. Östra Lreng
an" tedde sig när huset stod färdigt har vi en utförlig rapport om 
i en laga ekonomisk syn och besiktning som år 1757 företogs på 
platsen . 1 Dryga hundra år senare, 1873 , blev också denna gård 
utdömd , men den gjorde likväl tjänst som prästgård ända in på 
1920-talet. Kulturen intresserade sig redan 1909 för byggnaden , 
fotograferade den och gjorde uppmätning och detaljritningar, 
men först då rivningshotet var ett faktum flyttades gården 1926 
till Kulturen . 

Till den fasta inredningen hör en skogstapet , målad direkt på 
timmerväggen i ett hörn av salen. I synedokumentet från 1757 
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I. Prästgården i V Vram demonteras inför flyttning till Kulturen 1926. Under 
lager av sentida papperstapeter påträffades i salen, i hörnet mellan spisen och 
fö rstugudörren , en "skogstapet" målad direkt på timmerväggen. 

nämnes ingenting om denna eller någon annan väggbeklädnad , 
däremot att " Alla dörrar med deras beklädning, fensterkarmar
na, bågar och påster med deras beklädningar innan och utantill 
äro med grå oljofärga anstrukne" Vid flyttningen fann man , 
under många lager av senare tiders papperstapeter, en stoftta
pet , tryckt i rött på vit botten , som sannolikt tillhört husets 
första inredning. 2 Den var uppsatt i det rum som i synen kallas 
sängkammare. Den i salen bevarade tapeten är målad på väv 
Tre partier över dörrarna är från 1700-talets senare del , lämnade 
som " tavlor" när tapeten f.ö . vid 1800-talets början målades 
om i ren empirstil. 3 Den tredje tapeten i prästgården är en 
stofttapet, tryckt med grön ull på grön botten. Fonden har 
sekundärt målats i med vit oljefärg. Den är inte ursprunglig i 
huset utan kommer från en prästgård i Äsphult , en kyrkby i V 
Vrams nära grannskap . 
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2. Salen , med blick in i matsal och sängkammare , i den på Kulturen återuppför
da prästgården från V Vram. Foto i Kulturens verksamhetsberättelse 1926-27 

I sin nya funktion som museibyggnad på Kulturen har präst
gården från V Vram alltsedan 1927, då den invigdes, berättat 
om bostad och heminredning från 1700-talets senare hälft och 
1800-talets början. Som en ond dröm ter sig nu de år vi närmast 
har bakom oss, då hussvamp , fukt och mögel fått huset och dess 
bohag i sitt våld. Alldeles speciella problem var förknippade 
med åtgärderna för att rädda tapeterna. Hur problemen bemäst
rades redogör konservator Bo Kierkegaard för på annan plats i 
denna årsbok. När det gällde stofttapeterna fanns det stunder då 
det lekte oss i hågen att helt enkelt " trycka nytt" med hjälp av 
den ursprungliga tekniken . Det skulle sannolikt inte bli mera 
kostnadskrävande än att konservera de gamla tapeterna , och 
vilken hantverksdemonstration vi skulle kunna erbjuda besökar
na! Nu är det lyckligtvis fortfarande originalen som klär väggar
na i huset. Men - hur gick man en gång tillväga? Och hur 
gammal är egentligen tekniken? 

Om "sätherwärkskonst" och tidiga ullflockstryck 
En anteckningsbok i Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning 
vittnar om att stoftningstekniken redan vid 1500-talets början 
var känd i Sverige. Vadstenamunken Peder Månsson skildrar 
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3. Från gästkammaren i V Vrams prästgård, med den ståtliga stofttapeten vars 
mönster närmast har karaktär av siden . 

häri klart och koncist hantverkets huvudmoment under sex rub
riker- Sätherwärks konsth mädh stokkom, Göra grwndhen pa 
lärofftith, Hwrw färnytzan skal tämpreras, raaman pa hwilko 
skal sätyas göris swa, Swa skal sätyas och slutligen Hwrw flokken 
skal läggias wppa. 4 

Säterverk betyder egentligen tygtryck (efter medellågtyskans 
Settewerk = tygtryck) , men det som skildras är just tryckning 
av ett tyg som ska imitera skuren sammet. 5 

Det "stoft" som ska ge trycket dess speciella karaktär är 
avfallet från beredningen av kläde, överskärarullen, som Peder 
Månsson kallar flock. (Flock är också den tyska och engelska 
benämningen på avfallet från klädestillverkningen.) I tygtrycka
rens verkstad finfördelas ullen ytterligare med hjälp av ett spe
ciellt redskap , en hackho med vassa järn. 

Linneväven som ska mönstras grunderas med kredering eller , 
om väven är fin, med limvatten. Tryckstocken av trä, i vilken 
mönstret skurits ut , färgas in med en blandning av linolja , fin
stött glas, harpix och mönja, allt sammankokat till en tjock gröt. 
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4. Ett uppslag med vadstenamunken Peder Månssons text till sätherverk, kapit
len Swa skal sä tyas (så skall tryckas) och Hwrw flokken skal läggias wppa (huru 
flocken skall läggas på) .Teckningarna återger soppen (tryckbollen) och rollan 
(kaveln). Foto KB . Kungl. bibl. Stockholm . Sign . X502 . 

Väven spännes på en träram som förses med fyra ben. Stocken 
färgas in med hjälp av en tryckbolle eller "sopp", som Peder 
Månsson kallar den , och lägges mot väven med ena handen , 
medan andra handen med en trärulle från vävens undersida 
kavlar mot stocken för att få en jämn press på avtrycket. I fri 
översättning från 1500-talssvenskan lyder Peder Månssons skild
ring vidare: "när lärften är nysatt med oljan och ännu våt , 
bredes den ut på ett bord eller på marken att den ligger slätt, och 
lägges av den hackade ullen i ett fint såll gjort av hår eller något 
annat tätt , och betänk vilken färg som passar bäst på den färgen 
som lärften har , och sålla flock av den färgen uppå lärften över 
det hela. Sållas blå färg på gul lärft eller grön färg på röd då lyser 
det väl eller annars som dig täckes. Och när så är sållat lägges en 
filt ovanpå lärften och rullas varsamt så tryckes ullen ner i 
linoljan. Sedan lyftes lärften upp och den ullen ristas sakta bort 
som ligger lös på lärften och den gömmes till annan tid och 
lärften hänges upp att torka ." 
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5. Antependium från Västra Skrukeby kyrka i Östergötland . Kristus, S:ta Kata
rina och S:ta Barbara i blocktryck på linne, med en fond i stoftteknik med 
mönster i röd resp. grön ullflock mot gråvit botten. 172X79 cm. Ur sta tens 

historiska museums samlingar , inv 20646:2. Foto ATA. 

En likartad beskrivning ingår i en receptbok från omkring 
1470 som tillhört Katarinaklostret i Ni.irnberg . Av linolja , mas
tix , ockra och mönja tillverkas tryckfärgen som samtidigt är 
bindemedel. Linneväven förstärkes med en appretur , ett lim , 
erhållet av kokt pergamentavfall som silats genom en duk , och 
ytan glättas så att den blir slät och glänsande som siden. Stocken 
färgas in med den klibbande färgen och tryckes mot väven . 
Överskärarullen , som kokats med vejdeaska , torkats och stötts i 
mortel , siktas genom en pepparsikt över den tryckta ytan, och 
när denna torkat , skakas överbliven ull av och man har en 
vävnad , " helt lik sammet" 6 

Ett i historiska museet i Stockholm bevarat antependium från 
1400-talets slut ger ett exempel på vad tekniken kunnat nyttjas 
till innanför klostermurarna. 7 Antependiet är sammanfogat av 
tre linnevåder, som i tygtryck återger Kristus på mittvåden och 
två helgon på sidovåderna. Som fond bakom gestalterna ligger 
ett lilje- resp granatäpplemönster i stoftteknik, utfört i grön resp 
mörk röd ull mot vit botten . Ett bevarat större fragment av en 
linnetapet med likartat mönster i stoftteknik , daterat till 1400-
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6. Väggtextil i stoftteknik , sekundärt använd som antependium, mönstrad med 
schablon i ullstoft i flera färger . Märkisches museum , Berlin . Efter Olligs a.a. 

talets slut, kan tyda på att tekniken redan nu använts också för 
väggbekädnad. 8 

Det ovan beskrivna antependiet, vars proveniens inte kan 
fastställas men som sannolikt är ett nederländskt arbete, har en 
sengotisk stilkaraktär En ren renässanskaraktär har däremot ett 
annat tidigt prov på teknikens användning, ett antependium från 
1500-talets andra hälft , som tillhört en bykyrka nära Berlin. 9 

Det är i själva verket ett fragment av en väggvävnad, ett ryggla
kan, som fått en sekundär användning. I kvadratiska fält , inra
made av rikt ornamenterade kolonner, står två heraldiska djur 
resta mot varandra, ett lejon och en grip . Hela ytan är fylld av 
rankverk och ornament, tryckta med ullstoft i flera färger 

Besläktad med denna stofttapet , fr .a. i sin uppbyggnad med 
kvadratiska fält åtskilda av kolonner, är en i fragment bevarad 
väggtapet i Nordiska museet. 10 Den är också tryckt med stoft i 
flera färger , rött, svart och grönt , mot en fond av gråvit krede
ring. Huvudmotivet är Kristus och apostlarna, insatta i rund
bågsfält med årtalet 1619 upprepat vid varje figur Trycket åter
ger i hela sin uppbyggnad och i ornamentens detaljer en panele
rad vägg, med arbeten i relief och kanske också i intarsia, av det 
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7 Fragment av väggtextil vars mönster imiterar en panelerad vägg. Ullstoft i 
rött , svart och grått mot en fond av gråvit kredering. 143x 175 cm. Nord . mus. 
inv 196151. Flera fragment av denna väggtex til förvärvades 1934 från en bond
gård i Torsåkers socken i Gästrikland. Här hade den bevarats tack vare att 
baksidan tj änat som underlag till en år 1794 utförd rosmålning. Foto Nordiska 
museet. 

slag vi känner från renässansens miljöer Överst ses nedre delen 
av ett parti med löpande djur och ryttare i landskap. Förlagan 
till detta motiv är den jaktfris som ofta målades på muren ovan 
träpanelen. 

Vävnaden i fråga kan ha använts för att klä ett rum vid 
särskilda tillfällen , eller kan den ha brukats av en person med 
ambulerande hushåll. Med sin karaktär av ersättning för vägg
panel tillhör den epoken före de stora väggfasta tapeternas tid . 
Den har betraktats som den äldsta i Sverige tillverkade stoftta
peten , och som ett prov på en tillverkning som sannolikt varit 
mera omfattande. Men än så länge är " antependiet" i Berlin 
dess enda kända släkting . 
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Om stofttapeten ute i Europa 

8. Gyllenläder, troligen från 
Mecheln , Belgien. Efter 1700. 
Deutsches Tapetenmuseum, Kas
se!. Efter Olligs a.a. Abb 52. 

Det är som ersättningsmaterial för barockrummets kostbara 
väggbeklädnad av gyllenläder, sammet eller brokad som stoftta
peten har sitt viktigaste användningsområde, och det är därför 
naturligt att mönstren imiterar dessa material. Det har sagts att 
tekniken är enkel - när väl de stormönstrade siden- och sam
metstygerna från Genua och Venedig blivit moderna och begär
liga runt om i Europa , kunde envar listig man komma på iden att 
göra förnuftigt bruk av klädesmakarnas avfall , överskärarrullen. 
Visserligen vet vi att köpmän i England redan på Richard III:s 
tid med list försökte få ut högre pris på sina tunna tyger genom 
att stryka lim på dem och beströ dem med överskärarull, ett 
ofog som förbjöds 1483. Steget från denna okomplicerade för
bättringsåtgärd till det utvecklade hantverk det här är fråga om 
måste ändå vara långt. Även om vi inte kan följa en obruten 
tradition från de senmedeltida fragmenten i stoftteknik till 16-
och 1700-talens tapeter är det sannolikt den medeltida kunska
pen som ligger till grund när hantverket kan blomma upp och 
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9. Stofttapet på väv , rödbrunt mönster på 
ljus botten. Dokumenterad i ursprunglig 
miljö av Nordiska museet 1958 på Helgö , 
Frösunda sn, Uppland. Tapeten imiterar 
gyllenläder, jfr. bild 8. Samma mönster åter
finnes på en stofttapet i svart och rött på 
guldgrund , tillvaratagen i Karlshamn , Ble
kinge museum . Foto Nordiska museet. 

10. Parti av stoftt apet i flera fä rger mot ljus 
botten. Uppges komma från ett hus i Stock
holm. Nord. mus. inv 217556. Samma tapet 
är 1959 av Nordiska museet dokumenterad i 
Skalltorp , Ö. Vingåkers sn, Södermanland. 
Även denna tapet bör ha gyllenläder från 
tidigt 1700-tal som förlaga. Foto Nordiska 
museet. 
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utvecklas på skilda platser I 1700-talets litteratur om handel och 
hantverk nämns tekniken flera gånger och vi kan ta del av 
smärre uppfinningar och förbättringar i en f.ö . ganska oföränd
rad tradition." 

I Peder Månssons beskrivning sker mönstringen med hjälp av 
en tryckstock, men metoden att mönstra med hjälp av schablon 
- gjord av läder, vaxat papper o.s.v - är sannolikt lika gammal 
eller äldre. Den klibbande fernissan målades på med hjälp av en 
pensel och ströks sedan noggrant ut med fingrarna, på stocken 
eller, vid schablonering, direkt på väven. Viktigt var att limmet 
låg jämntjockt (Peder Månsson använde här en kavel mot stoc
ken för att få gott resultat). Tryckfernissan fick inte vara vatten
löslig, och den fick varken torka för fort eller för långsamt. 
Beroende på vilken färg ullstoffet skulle ha tillsattes tryckfernis
san ofta ett färgämne, t.ex. röd, gul eller grön jord. Efter 
tryckningen eller schabloneringen av en hel våd framstod då 
mönstret tydligt och ytan beströddes eller "beflockades" med 
ull. Väven låg horisontellt på ett ställ, som därefter restes så att 
överflödig ull föll av och väven fick torka, fortfarande i sitt ställ. 
En förbättring i verkstadsmiljön måste det ha blivit för de tapet
makare som övergick till att "strö" med hjälp av en sluten låda. 
I lådans botten, som bestod av läder, lades den nytryckta våden i 
sin ram, stoftet fylldes i lådan, locket stängdes och man slog med 
käppar på läderbottnen så att ullen virvlade över väven. 

Från början trycktes på linneväv, men när man på 1600-
talet och tidigt 1700-tal började få god tillgång till papper, 
och detta inte var dyrare än väv, då lät man också överföra 
stofttekniken till papper I Robert Dossie, Handmaid to the 
Arts, som kom ut i London 1758 finns också en artikel "Of the 
management of the flock paper" Här beskrives hur papperet 
måste specialbehandlas för att kunna ta emot och behålla tryck
massan och ullen, och redogöres för hur tryckning med stock 
och mönstring med hjälp av schablon förekommer parallellt. 
Skillnaden ligger i schablonens mycket begränsade möjligheter -
den kan bara användas för avgränsade ytor och aldrig, som 
tryckstocken, för löpande mönster eller mer komplicerade orna
ment. Dossie ger också anvisning om hur ullavfallet kan finför
delas i en speciellt konstruerad hackelsemaskin - driven av en 
hästvandring! 
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11. " Degtryck" på papper , sanno
likt ett provtryck för sidentillverk
ning från omkring 1450, bevarat i 
en inkunabel från 1480. Efter A . 
Haemmerle a .a. 

Märkligt nog har ingenting samlat skrivits om stofttapetens 
historia och dess förekomst i Europas olika länder, och det är ett 
förhållandevis litet antal tapeter som publicerats. I äldre littera
tur talas om Spanien och Holland som tillverkare redan vid 
1500-talets mitt. Holland med sina "veloutebehangsels" har sä
kerligen spelat en stor roll för Sveriges vidkommande, men 
forskning återstår 12 Det litteraturen bjuder på gäller fr .a. Eng
land och Frankrike, och något om äldre material i Tyskland. 

Ett tidigt prov på teknikens bruk i Tyskland utgör ett blad 
som påträffats i en inkunabel från ca 1480. 13 Den inklistrade 
bilden återger ett motiv med jaktleopard och vattenslott som 
hör hemma i italienskt siden från Lucca och Venedig. Det har 
förmodats att bilden är ett provtryck på papper från ca 1450, 
tillkommet i Norditalien eller Sydtyskland. Från 1500-talets för
ra hälft stammar en väggskärm med tyg i stoftteknik som imite-
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rar gul silkessammet. Det är framställt med hjälp av schablon 
och fri pensel , sannolikt i Sydtyskland. En på ursprunglig plats 
välbevarad stofttapet från 1600-talet, tillverkad för rummet, har 
alternerande våder av rankornament och en spiralvriden ko
lonn . Den förmodas vara ett tyskt arbete. Verkliga belägg för ett 
inhemskt hantverk tycks saknas i Tyskland . På 1720- och 30-
talen annonseras visserligen om flocktapeter i Berlins tidningar , 
men var de tillverkats anges inte. 

Som den förste stofttapetmakaren i Frankrike nämns en Le 
Frarn;ois i Rouen. Två av hans originaltryckstockar, från 1620 
och 1630, användes vid 1700-talets mitt för nytillverkning. Det 
sades den gången att le Frarn;ois lade ner sin tillverkning på 
grund av dålig efterfrågan, men att utlänningar som lärt tekni
ken hade bättre framgång i sina hemländer 

I England fick Painter Stainers' Comp år 1626 anledning att 
hävda att de hade monopol på tekniken, och firman bör alltså 
redan ha varit igång en tid då. Några år senare , 1634, sökte 
fransmannen Jerome Lanyer i England patent på sin teknik att 
med olja , lim och andra bindemedel fästa stoft av ull , silke och 
andra material i skilda färger på linne , kläde , silke, bomull , 
läder med flera varor för att framställa bra och behändiga 
tapeter 

Var och när de äldsta stofttapeterna i England gjordes vet 
man nu inte , men från ca 1680 finns exempel på att ett helt rum 
var klätt med alternerande strimmor av gyllenläder och stoftta
pet. Väggklädseln påträffades helt intakt, satt direkt mot muren 
i det år 1679 byggda huset , under en vävspänning med många 
överliggande tapetlager Mönstret i högrött mot vit kredering är 
besläktat med holländskt gyllenläder och uppbyggt av bandor
nament , arkitektur- och blomstermotiv 

Vid 1700-talets början ersattes 1600-talets svart-vita , med 
blocktryck framställda tapetark helt av stofttapeter I England 
har vi alltså tidigt stofttapeter tryckta såväl på papper (flock 
papers) som på väv (flock hangings). Redan vid 1700-talets mitt 
blev stofttapeten i England emellertid omodern trots sin mycket 
höga kvalitet i både tekniskt och konstnärligt hänseende . Pap
perstapeten i flera färger, med plan yta , blev dess avlösare. 

I Frankrike däremot togs tillverkningen upp på nytt vid 1700-
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12. Stofttapet , rödbunt ullstoft på 
gråvit grund , tryck på karduspap
per i ark. Tillhör en rumsinteriör 
på Göteborgs historiska museum , 
e tt sovrum i sin helhe t hämtat från 
Klarebergs herrgård , Säve sn, Bo
huslän . Det storfiguriga kraftfulla 
mönstret och bruket av papper ty
der på England som ursprungs
land , 1700-talets förra hälft. 
Foto Göteborgs historiska museum. 

talets mitt. Under sju-årskriget 1756-63 gynnades den av att 
importen från England var avskuren, och efter krigets slut skyd
dades den av höga tullar Tekniken tas upp i Diderots och 
d' Alemberts franska encyklopedi (1751-57). Valnötsolja , bly
vitt och litharge anges som bindemedel , lämpligt att blanda med 
vanliga färger och terpentin. Flera tillverkare annonserar om 
"engelska flocktapeter" Det senare 1700-talets stofttapet har 
emellertid en helt annan karaktär än de tapeter det här varit tal 
om - de har småskaligt mångfärgat mönster i mindre rapporter 
och salubjudes som en av många tapettyper Vid 1800-talets mitt 
får stofttapeten en renässans som " papier veloute" , men då är vi 
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inne på en helt ny tid i tapetens historia, den tid då den valsas 
fram "i långa banor" 

Stofttapeter i Sverige 
Läser man om vad gamla inventarier kan berätta om väggens 
beklädnad i stormaktstidens svenska herremanshem får man 
intryck av en överväldigande rikedom vad gäller material, möns
ter och färger 14 Gyllen- och silverläder importerades från Spa
nien , Italien och Holland och framställdes också tidigt i Sverige. 
"Turkiska tapeter", "flamska tapeter" och gobelänger är olika 
benämningar på haut-lissevävnader som också anger dessa bild
vävnaders ursprung.15 De importerades alla, men har sedan 
1500-talet också tillverkats här hemma. "Figurtapeterna" häm
tade sina motiv från bibeln och från antikens historia och myto
logi , medan "skogstapeterna" återgav natur- eller parkland
skap. Ett mindre kostbart alternativ men med samma rumsef
fekt fick man genom att måla motiven på väv 

På väggytor som inte täcktes av tapeter hängdes kläde eller 
annat enfärgat tyg, ibland kompletterat med lister i olika utfö
randen. Dyrbara tyger som damast , siden och atlas var också i 
bruk. Vid 1600-talets slut antecknas tapeter av " tryckt tyg" i 
inventarierna , och här är det sannolikt fråga om stofttapeter 

Det har sagts att stofttapeten knappast hängdes i slottens 
praktgemak, möjligen i en herrgårdssal , men annars i de mera 
anspråkslösa utrymmena . Detta är vad vi ser i bevarat material. 
På Kristinehovs slott i Skåne är det i sängkammaren man finner 
stofttapeten , mångfärgad med kraftfullt tecknad växtornamen
tik, och på Tidö slott i Västmanland är det ett litet utrymme , 
som förbinder riddarsalen med en flygellänga , som är inklätt 
med en tapet från 1700-talets början med storskaligt löv- och 
bandverksmönster 16 Men frågan är om inte stofttapeten under 
tidigt 1700-tal och fram till seklets mitt här i Sverige blev ett fullt 
accepterat och eftersökt inredningsmaterial. 

Magnus Stenbock skriver 1706 från Tyskland till sin hustru 
Eva Oxenstierna och berättar glad att han blivit infanterigeneral 
och guvernör i Skåne. "Om min ängell vill låta mig veta hvadh 
till hennes tienst vore här, så skall jag dätt söka på hvadh sätt jag 
kan att skaffa, emedlertidh har jag kiöppt 4 rum tappeter måla
de på drell som hauteliste, öfvermåttan vackra sen har jag 
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13. Stofttapet på linnelärft med mönster i rödbrunt och grönt. Tillhör en hel 
rumsinredning från Maria Högbergsgatan 56 b , Stockholm , nu visad i Nordiska 
museets utställning Svensk bostad . Inv 98876. Dessa stormönstrade tapeter med 
senbarock stilkaraktär , ytmönster med livlig kraftfull rörelse i ornamentiken, 
bör ha satts upp under sent 1600- och tidigt 1700-tal. Foto Nordiska museet. 
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14. Stofttapet, våd med list , möns
ter i grönt , brunt och gult mot vit 
botten. 154x73 cm. Foto Nordis
ka museet på utställning i Hus
kvarna 1936. Mönstret är symet
riskt kring en axel med lätt asym
metri i ett av ornamenten. Två va
rianter av samma tapet finns i Nor
diska museets samlingar Ett parti 
av en våd med mönster i rött och 
grönt på vit botten från Västbo hd, 
Småland , inkom redan 1876. Inv 
92546. En stor tapet med 13 våder 
och tillhörande taklist , tryckt med 
rödbrunt stoft på guldbotten från 
Södermanland , Botkyrka sn , troli
gen Elfsta. lnv 108769. 

kiöppt ett rött med gull botten och ett gröntt med gull botten 
strödda tapperter uthur måttan vackra " Brevet slutar med 
ett PS " om min Engel vill föra några möbler till Skåne steller 
jag där hän , tappeter sender jag ditt så myckett som be
höfves" 17 

Agneta Wrede på Lövstad betalade 1708 "70 alnar lärft tryck 
med blå ull på förgylld botten" för ett arbete som tapetmakaren 
Joachim Hannibal utfört för hennes räkning. Samma år skrev 
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15. Tapet med helt stoftad yta, 
grön fond , rödbruna bårder, 
mönster i guldtryck. Från Korn
hamnstorg 59, Stockholm. 1700-
talets förra del. Mönstret har en 
kvalite som gör att man kan för
moda att det tecknats av en av 
konstnärerna som arbetade med 
inredningen av Stockholms slott. 
Den breda bården i löv- och band
verk , baldakinen och den stora ba
rockurnan är dekorativa element 
som i mera summariskt utförande 
återkommer i flera bevarade stoft
tapeter , däribland någon som är 
hallstämplat stockholmsarbete. 
Nord. mus. inv 109880. Foto Nor
diska museet. 

Hannibal kontrakt på en matsalsbeklädning till hennes sätesgård 
Sjö: " Sådanna Tapeter af gull båtten med lijka blommor på 
godh fijn wäff å 6 kwarter breed som dhet profwet iag uppwist , 
ungefehr till 230 ah!" Även om det inte är utsagt att det gäller 
stofttapeter är det sannolikt fallet. 18 

Knapphändiga uppgifter om stofttapeter får vi också i Kungl. 
husgerådskammarens räkenskaper från 1700-talets första decen
nier 19 1717 har man inköpt "Triichte Tappetter eller Stofftap-
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16. Del av en större stofttapet som påträf
fats i Stockholm, med åtsidan inåt väggen . 
Uppvisad och fotograferad på Nordiska 
museet 1943. På baksidan stämpel med Jo

han Heinrich Kocks namn. Tapeten över
ensstämmer mycket nära med två i Småland 
på samma sätt sekundärt använda tapeter 
(se not 26). 



petter" (sic!) och intygar samma år "Stofftapeter richtigt lefwe
rerade" 1718 undertecknar husgerådsskräddaren Johan Frede
rick Dam en uppgift om "Stoff tappeter af blå bottn, Röda 
gröna och Sölf blummor", och i en beskrivning av stora salen på 
Ekolsund antecknar samme Dam att den "är beklädd med 25 
wåder Stoff tappetter af Cramisi Bottn blå och aurora Blum
mor" 1721 upptar husgerådskammarens böcker "Stoff tappeter 
af pärlefärga botten, Blå Gröna och aurora blummor" Pärlefär
ga och aurora - det ger en vision av något mycket vackert, men 
ingenting av denna prakt finns kvar att se. 20 Sammantaget talar 
uppgifterna om en stor uppskattning av dessa tapeter också i de 
förmögna hemmen. 

Tillverkarna 
Även om vi räknar med att tekniken redan på 1500-talet var 
känd i Sverige, åtminstone i klostermiljö, och att Torsåkerstape
ten kan vara ett tidigt prov på svensk tillverkning, förefaller det 
ändå självklart att det är fråga om ett delvis nytt hantverk när 
stofftapeten blir modevara vid tiden omkring 1700. Många tape
ter togs väl in i landet på det sätt som Magnus Stenbocks brev 
berättar om, men hantverkare från kontinenten har också etab
lerat sig här Den förutnämnde Joachim Hannibal skrev sina 
första räkningar på tyska, medan den ovan citerade från 1708 är 
avfattad på svenska. 21 

I stormaktstidens räkenskaper är tapetmakarna fåtaligt före
trädda. Deras arbete handlade ju också om textil inredning över 
huvud taget. Ännu har ingen systematiskt gått igenom ett mot
svarande material från 1700-talets förra hälft , och frågan om 
förhållandet mellan inhemsk tillverkning eller import kan ännu 
inte besvaras. Kanske har tapetmakarna, liksom tidvis kakel
ugnsmakarna, svarat för uppsättningen men inte alltid för en 
tillverkning. Intressanta uppgifter om yrkesmännen har hämtats 
ur arkivmaterial, bl a rättegångshandlingar från Stockholm.22 

Här möter oss åter Joachim Hannibal Bror som han själv skrev 
sig. Vi får veta att han var tysk till börden och dog 1708. I boet 
fanns en räkning från färgaren Waxmut som färgat ull i olika 
kulörer åt "monsieur Hannibal", det fanns 6 st formar med 
lister, träramar för tapeter, 4 skål pund oförarbetad ull och 30 
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17 Stofttapet i kraftfullt barockmönster, 
mångfärgad i ljusbrunt , grågult , ljust blågrönt 
och mörkt grönt. Nordiska museet inv . 
97776. Foto Nordiska museet. En tapet med 
detta mönster är uppsatt på Skogaholm i tj ä
narnas matsal. Finns också på Hovdala slo tt 
i Skåne (Tunander a. a.). 

160 



19. Matsal med stofttapet på ursprunglig plats. Olivehult i Kristbergs sn, Öster
götland. Foto Nordiska museet. Mycket snarlik tapeten på bild 18, någo t " frodi
gare" till karaktären. 

• 18. Våd av stofttapet , komplett från golv till tak med båda listerna i behåll , med 
ullstoft i rött och grönt mot gråvit kredering. Från Klara Ö. Kyrkogata , Stock
holm. Nord. mus. inv 107954. Foto Nordiska museet. Här återkommer en 
stiliserad form samma mönsterelement som i tapeten bild 12. En stramare 
variant , för större rumshöjd , utgör väggbeklädnad på Skansens herrgård Skoga
holm (presidentens sängkammare) . 

alnar färdiga tapeter En tapetmakare Jonas Uppström fick 
redan 1731 byggnadskollegii tillstånd att göra tapeter och hade 
1740 en lärgosse i verkstaden. Johan Henrik Kocks namn åter
finnes på en hallstämplad stofttapet i Nordiska museets ägo. 
Han var verksam 1734-1759. 23 Enligt hallrättsprotokoll från 
1740 sökte han förgäves hindra en bildhuggare Gottlob Rosen
berg att få tillstånd att tillverka tapeter a stoff och vaxduk . 
Rosenberg hade lärt tapettillverkning i Berlin och ville försörja 
sig härmed , eftersom de franska bildhuggarna som inkallats till 
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Stockholms slott slagit under sig nästan allt arbete i hans egentli
ga yrke. Rättegångshandlingarna talar också om "klåpare och 
kladdare" som fuskade i yrket utan att ha lärt det , och därför ej 
fick sina varor hallstämplade. En f.d. student ville efter anställ
ning hos en tapetmakaränka bli sin egen , men tillhölls att inte 
fuska med det han inte fullt begrep, " på det landet med oduge
ligt och slät arbete icke må uppfyllas" Bättre framgång hade 
den Jungfru Maria Berg, som 1740 av kommerskollegium fick 
tillstånd att "valsa och stämpla" 339 våder strötapeter, av pap
per, och därför billiga. 24 Och en omfattande produktion måste 
"Tapets och Waxduks Fabriquen på Swartmansgatan brede wid 
Tyska brunn och Apotequet Swan" ha haft när de 1747 annonse
rade i Stockholms Post-Tidningar om tapeter av åtskilliga sorter, 
skogstapeter på väv, av gyllenläders art på väv, på moirs maner 
på väv och på carduspapper och "Nymodige strö Tapeter på 
lärft med guld och silfwer, jämte med färgar sammaledes på 
cardus papper alt med den aldra finaste Spanske Ullen på" 

Går man från det skrivna källmaterialet till föremålen visar 
det sig att mycket mera än man strax vågat hoppas är bevarat. 
På Nordiska museet finns ett rikt och spännande material som 
kan kompletteras med samlingar på annat håll, t.ex. i Stock
holms stadsmuseum och i Göteborgs historiska museum. Det 
gäller såväl hela rumsklädslar som små fragment , allt värt ett 
närmare studium. Några av de vackraste tapeterna visas i miljö, 
två av dem på Skansens herrgård Skogaholm, en av dem i ett av 
rummen i Nordiska museets utställning Svensk bostad (bild 13), 
en annan i en sängkammarinteriör på Göteborgs historiska mu
seum (bild 12).25 De få miljöer som ännu har stofttapeter beva
rade på ursprunglig plats måste betraktas som verkliga kleno
der Några har tidigare nämnts. I Nordiska museets arkiv kan 
man bland herrgårdsundersökningarna finna andra svenska 
hem, t.ex. Olivehult i Östergötland.26 

Vid sidan av det material som är besläktat med tapettillverk
ningen i England och på kontinenten - och som kan vara import 
eller inhemsk tillverkning - finns i samlingarna en kategori av 
tapeter som såvitt jag nu kan bedöma saknar motstycke utom
lands. Det gäller tapeterna med fransk prägel, ofta av mycket 
hög kvalitet , med en ornamentik som utgår från den franske 

162 



mönstertecknaren Berain. Säkerligen hör de hemma i den inte
riörkonstens och konsthantverkets blomning som arbetet med 
slottets inredning gav upphov till i Stockholm under decennierna 
kring 1700-talets mitt. Det finns stockholmsarbeten som står 
samtida franska gyllenlädertapeter nära, men det förefaller 
också som om Sverige lämnat ett självständigt bidrag till stoftta
petens utformning. Det är ett nyskapande som har sin grund i 
den nära kontakten med samtida fransk stilutveckling, och som 
vi finner uttryck för inom många olika områden , t.ex. i den 
samtida svenska fajanskonsten. 

Om modets växling och tidens framfart 
Trots att stofttapeten fick sitt genombrott som en ersättningsva
ra för exklusiva väggbeklädnader var kvaliteten tidvis både tek
niskt och konstnärligt så hög att den fått beteckningen aristokra
ten bland tapeter Högkonjunkturen varade från 1600-talets slut 
fram till 1700-talets mitt . När modet svängde gick det mesta 
förlorat eftersom materialet i sig inte hade något större värde . 
Redan 1750 säger en brevskrivande landshövding i Sverige till 
brodern i Finland: "Stoft-tapeter brukas här ej mera , för det de 
taga damb och mista sin färg , när dagen slipper på dem" 27 Det 
blev alltså en kort period, ett decennium eller två, som de 
nyetablerade svenska tillverkarna hade efterfrågan på sina va
ror Hur stor spridningen hann bli, i borgarhemmen i Stockholm 
och ute i landets städer och mera välbärgade landsbygdshem, är 
det svårt att bilda sig en uppfattning om. Men chansen att finna 
spår efter strötapeter - som de ofta kallas på svenska - är större i 
dessa miljöer än i slott och herresäten. Vare sig det gäller import 
eller svenska arbeten kan stofttapeter som tagits ner i de mode
medvetna hemmen sekundärt ha kommit till glädje i enklare 
miljöer , skurits ner i bitar som passade till lägre takhöjd eller till 
rum med bröstlist. Vi har också många exempel på att man av 
ekonomiska skäl helt enkelt gjort bruk av väven när tapeten var 
omodern, vänt den med mönstret inåt väggen för ny bemålning 
eller täckt den med lager efter lager av papperstapeter Säng
kammartapeten i Kulturens prästgård illustrerar väl dessa för-
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20-21. Kulturens prästgårds tape
ters mönster är också represente
rade i Nordiska museets arkiv i 
form av några blygsamma frag
ment. "Sängkammartapeten" med 
sin gyllenläderkaraktär är här 
kombinerad med en taklist som 
återger en krönt krona mellan ba
sunblåsande änglar. Fin väv, vit 
bottenfärg med partier i guld
brons , rött stoft. Bård i grönt stoft 
mot vitt och guld. Dokumenterad 
1963 på Ängsö slott. " Gästkam
marens tapet" med sidenkaraktär 
återfinnes i två fragment , båda do
kumenterade på 1930-talet. Ett är 
från Småland, tryckt med grön ull 
mot vit botten . Den här avbildade 
är från Norrköping, tryckt med 
rödbrun ull på grov juteväv som 
randats med limfärg i gråvitt mot 
gråblå botten. Bården är densam
ma som tillhör Kulturens "säng
kammartapet" 
Foto Nordiska museet. 



hållanden . I samband med rivningar och restaureringar av äldre 
fastigheter har mycket material som nu finns i museernas ägo 
kommit fram, och vi kan ännu ha överraskningar att vänta. 28 

Det är en lockande tanke att en gång kunna visa något av det 
bevarade materialet i en utställning, och frestande att be denna 
årsboks läsare att höra av sig till Kulturen om ett stycke stoftta
pet är bekant. Tapeterna är ofta illa åtgångna av tidens framfart, 
lärften spröd och trasig, ullen mörknad och flagnad . Ändå trä
der den oss till mötes , senbarockens festliga, frodiga mönster
värld, vildsint livlig eller samlad och stram. Kanske kunde vi 
också till en sådan utställning göra allvar av tanken att demon
strera den gamla tekniken , den som ryms under Peder Månssons 
rubrik "Sätherwärks konsth mädh stokkom" 
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BO KIERKEGAARD 

Konserveringen af st0vtapeteme fra 
V. Vrams pnestegård 

Till färgbild XIX. 
Konserveringen af tapeterne fra V Vrams pnestegård går i sit 
udspring helt tilbage til 1980, hvor der blev konstateret et gen
nemgribende svampeangreb i prrestegården. Angrebet , der ho
vedsageligt kom fra !Egte Hussvamp, var pr imrert koncentreret 
omkring bygningens trrevrerk, men det fugtige klima havde givet 
gode livsbetingelser til en lang rrekke svampe og mikrobiologis
ke organismer i husets inventar (bild 1) . Det var derfor umiddel
bart n0dvendigt at nedtage og bringe tapeterne ud af det belas
tede klima . Tapeterne blev derfor nedtaget og opmagasinet til 
videre konservering (bild 2) . Under nedtagningen blev place
ringen af hver enkelt tapetbane og fragment dokumenteret , 
således at det senere ville kunne bringes tilbage til sin "oprinde
lige" plads. De nedtagede tapeter bestod af 2 forskelligt m0n
strede 1700'tals st0vtapeter fra senge- og grestekammer , samt et 
limfarvebemalet tapet med en bemaling fra begyndelsen af 
1800'tallet, ophrengt i salen. (Om st0vtapeternes historie og 
fremstilling kan )reses i Gunilla Erikssons artikel andetsted i 
hervrerende års bog) . 

De skader der umiddelbart kunne relateres til det fugtige 
klima tapeterne havde vreret udsat for , bestod af angreb fra 
mikrobiologiske organismer Angrebet kom til udtryk ved en 
fremskreden nedbrydning af det h0rlrerred der udg0r tapeternes 
brerende lag, samt lrerredets forlimning. 

I 1982 henvendte Kulturen sig, gennem Fred Allik, til Afde
lingsleder Steen Bjarnhof på Kunstakademiets Konservatorsko
le i K0benhavn , og udbad sig förslag til bevaring af tapeterne . 
Efter unders0gelse af indleverede tapetfragmenter blev föreslå-
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1. Täckmycel och luftmycel av äk
ta hussvamp från krypgrunden un
der prästgården 1980. 

et en EP-1 laminering som det centrale led i en bevaringsplan. 
På dette stadium af den samlede konservering trådte underteg
nede ind i opgaven, idet jeg accepterede at omsrette det opstille
de konserveringsforslag til praksis , samt opstille og udfälre et 
förslag til genopsretning af de frerdigtkonserverede tapeter 

Hele konserveringen og genopsretningen var på flere måder 
srerligt problematisk. Alene omfanget var overvreldende: 70 m2 , 

fordelt på ca. 50 st0rre enkeltstykker, hvoraf det st0rste var ca. 8 
m2 Omfanget og tilstanden af tapeterne tillod ikke en transport 
af disse. Det var derfor påkrrevet at udf!l)re den n0dvendige 
konservering på stedet. Kulturen rådede ikke over et fungeren
de vrerksted der var udstyret til en opgave af denne karakter 
Forudsretningen for overhovedet at påbegynde en konservering 
af dette format , var derfor opretningen af et vrerkstedsrum 
udstyret til netop denne ene konservering. Lokalet hvor tapeter
ne var opmagasineret , blev derfor indrettet til vrerksted . St0rrel
sen af de enkelte tapetbaner n0dvendiggjorde tilstedevrerelsen 
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2. Magasinering av prästgårdstapeterna 1982 i den tillfälligt inrättade ateljen. 

af mindst 2 personer ved håndtering af disse. Et samarbejde 
med Martin Andren fra Kulturen blev derfor indledt. 

Baggrunden for den valgte konserveringsmetode var begrun
det i tapet-lrerredets dårlige bevaringstilstand. Med dårlig til
stand menes ber lcerredets manglende evne til at bcere sig selv 
ved en ophrengning, samt de deformiteter der var fremkommet 
ved i årtier at have vceret s0mmet direkte op på en ujcevn 
bjrelkevceg. Det var derfor grundlreggende for en bevaring der 
indeholdt en genopsretning af tapeterne at originallrerredet måt
te aflastes . Dette kunne opnåes ved påforing af et st0ttelcerred 
med kontakt til tapeternes bagside . 

Den valgte metode ved påforing af et st0ttelrerred var af typen 
" Heat seal" , hvilket i korthed er karakteriseret ved folgende 
proces: På et forberedt og udsprendt lamineringslrerred udrulles 
lamineringslim over et areal der er kongruent med tapetdelen . 
Limen udrulles i en mrengde der efter opt0rring har karakter af 
en filmbelcegning på lamineringslrerredet . Lamineringslimen til-
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lades dermest at t0rre fuldstrendigt op. Fixeringen af tapetbanen 
på st0ttelrerredet etableres dernrest ved aktivering af lamine
ringslimens thermoplastiske egenskab. Med andre ord, limen 
g0res klrebrig ved opvarmning og hrefter derved på overfladen af 
originallrerredet ved den efterf0lgende afk0ling. Som lamine
ringslim er i aktuelle tilfrelde anvendt en polyvinylacetat frem
stillet af Wacker Chemie på basis af vinylacetat-ethylen-copoly
mer under handelsnavnet Vinnepas-dispersion EP-1. 

"Heat seal" er en doubleringsmetode der i srerlig grad im0de
kommer de restaureringsetiske overvejelser i aktuelle og i en 
lang rrekke analoge tilfrelde. Et brerende grundprincip for et 
konserverende indgreb er ikke at stille objektet ringere end hvis 
der intet indgreb var udf0rt. Dette lyder umiddelbart som en 
banal selvf0lge, men når princippet srettes i relation til tid (reld
ning) bliver det komplekst. En eventuel infiltration af original
objektet med konserveringsstoffer af enhver art må betragtes 
som et radikalt indgreb i objektet. Stoffet overgår ved infiltra
tionen fra at vrere et sekundrert stof til at blive en del af det 
originale objekt. I det 0jeblik denne infiltration ikke er reversi
bel, vi! det i teorien betyde at dette oprindeligt sekundrere stof 
vi! kunne blive genstand for en senere konservering som en 
integreret del af objektet - med andre ord det vi! blive n0dven
digt at konservere konserveringstoffet. Hvilket for objektet vi! 
blive en un0dig og komplicerende proces. Ikke infiltration/re
versibilitet er derfor at betragte som et restaureringsetisk grund
princip. 

"Heat seal"-lamineringen opfylder dette krav, idet aktive
ringen af EP-1 limen ikke medf0rer en infiltration af objektet - i 
dette tilfrelde h0rlrerredet - men alene fastholder dette ved en 
klrebning på de h0rfibrer der befinder sig i lrerredets overflade. 
Ved yderligere opvarmning er det endvidere muligt at lade 
lamineringsprocessen gå tilbage til stadiet f0r laminering. Meto
den skaber kort sagt en tilstand hvor der er etableret en skarp 
adskillelse mellem det originale objekt og de til bevaringen 
n0dvendige stoffer og materialer 

Valget af EP-1 limen som bindemiddel til lamineringsproces
sen var ikke kun betinget af denne lims thermoplastiske egen
skab, men i h0j grad også betinget af limens 0vrige egenskaber, 
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3. De olika tapetfragmenten iden
tifierade på ett tidigt stadium i 
konserveringen. 

herunder evnen til at bevare sine egenskaber På grundlag af 
Wacker Chemies egne oplysninger samt accelererede reldnings
fors0g , hvorunder resultaterne er sammenlignet med beslregtede 
bindemidler og traditionelle doubleringsklistre anvendt i kon
serveringsfaget1>, er EP-1 limen fundet egnet til anvendelse i 
forbindelse med kunst- og kulturhistoriske objekter 

Tapetlrerredets manglende evne til at brere sig selv kunne ved 
lamineringen siges vrere et 10st problem, men ved beslutningen 
om en laminering opstod en rrekke f0lgeproblemer · 

Enkelte af tapetbanerne var rene puslespil, sammensat af (i 
m0nsteret) usammenhrengende fragmenter , samt sekundrere de
le malet i olieteknik på tyndtvrevet jutelrerred (bild 3). Disse 
fragmenter overlappede hinanden i forskellig grad , hvilket af 
indlysende grunde var uforenligt med lamineringen. Problemet 
lod sig umiddelbart 10se med de sekundrere dele, idet disse alene 
reprresenterede en sen og dårlig restaurering og derfor lod sig 
tilpasse det originale tapet ved beskrering (bild 4 - 6) . Det blev 
alternativt overvejet helt at fjerne disse kompleteringer , men 
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4. Inpassning av sekundära delar genom beskärning. 

dette ville medf0rer store manglende partier der måtte konstate
res vrerende mere dominerende for tapeternes samlede udtryk. 
Dog blev en lang rrekke af lapninger , påf0rt tapeternes bagside , 
kasseret. 

De sammenstykkede dele af det originale tapet lod sig deri
mod ikke forsvare at beskrere. På dette punkt blev det derfor 
n0dvendigt at fravige den opsretning der var blevet dokumente
ret ved nedtagningen , og forrykke de enkelte fragmenter således 
at de i deres fulde st0rrelse blev bragt i kontakt med lamine
ringslimen og dermed st0ttelrerredet. 

Et andet f0lgeproblem der opstod i forbindelse med beslut
ningen om laminering , var den store mrengde af småhuller samt 
områder hvor tapetet fremstod por0st som f0lge af den frem
skredne nedbrydning af farvelag og lrerred. Frem til nedtagning
en havde disse huller gennem tapetet ikke vreret noget optisk 
problem ved en helhedsopfattelse af tapeterne, idet prrestegår
dens m0rke r0dbrune bjrelkevregge udgjorde en neutral bag
grund for tapeternes m0nstre. Ved lamineringen ville denne 
baggrund forsvinde og blive erstattet af lamineringslrerredet 
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5-6. Färdig beskärning före laminering. Samma tapetvåd som på bild 5, men 
efter sammanläggning och laminering. 

med lamineringslimens transparente og glansfulde film. Det var 
umiddelbart klart at lamineringslrerred og lim ville vrere optiske 
fremmedlegemer, der ville trrekke opmrerksomheden bort fra 
tapeternes udtryk. Problemet kunne umiddelbart opdeles i 2 
dele: lamineringslimens glansfulde overflade samt kuk>jr og vaklr 
af det filmbelagte lrerred. Sidstnrevnte blev 10st ved pigmente
ring af lamineringslimen med jordfarverne gul okker , umbra 
natura! og brrendt umbra. Graden af val0r og kul0r blev bestemt 
udfra 0nsket om etablering af en neutral baggrund der er karak
teriseret ved ikke at danne egne former og farver , men alene 
tjene som en uforstyrrende baggrund for tapeternes udtryk 
(färgbild XIX). F0lgeligt var det n0dvendigt at variere indfarv
ningen fra tapetbane til tapetbane. Den strerkt dominerende glans 
fulde overflade fra lamineringslimen var et vanskeligere pro
blem at 10se. Der findes i industrien en rrekke tilsretningsproduk-
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ter der fremstilles til mattering af en PV Ac-film. Disse produk
ters indflydelse på EP-1 limens egenskaber på l:engere sigt er 
ikke unders0gt, og f0lgeligt var en anvendelse ikke forsvarlig . 
Ved fors0g blev det påvist at lamineringslimens overfladeglans 
kunne elimineres ved en fugtpåvirkning af overfladen. Det blev 
dog også konstateret at glansen regenereredes ved opvarmning, 
hvilket fik den betydning at matteringen ikke kunne gennemf0-
res f0r lamineringen. Det blev besluttet at anvende metoden, 
men f0rst efter lamineringen, hvilket vanskeliggjorde processen 
en del . 

Til st0ttel:erred blev valgt et fintv:evet og bleget Irsk h0rl:er
red . I betragtning af den m:engde der var n0dvendig ved den 
samlede konservering, blev det besluttet at importere l:erredet 
direkte fra fabrikken i Nordirland (The Ulster Weaving compa
ny limited). 

Et nyt h0rl:erred er s:erdeles reaktivt overfor en vandig på
virkning, både i form af v:edske og damp. Tilstedev:erelsen af 
vand medf0rer en opkv:eldning af de enkelte h0rfibre, hvorved 
l:erredet tr:ekker sig sammen. Denne egenskab aftager med et 
h0rl:erreds alder, efterhånden som fibrerne sv:ekkes/nedbrydes. 
Dette forhold afstedkommer en stor forskel i st0ttel:erredets og 
originall:erredets hygroskopitet. En forskel der vil udm0nte sig i 
forskellig reaktion overfor en :endring i klimaet. Dette forhold 
er uhensigtsm:essig i laminatet, og det er derfor n0dvendigt at 
afreagere, og dermed tiln:erme, st0ttel:erredets hygroskopitet til 
det originale l:erreds . St0ttel:erredet udsp:endtes derfor på store 
tr:erammer fremstillet til formålet på Kulturens snedkeri . Efter 
opsp:endingen blev l:erredet gjort vådt hvorved dette strammer 
sig selv op til en grad af trommeskind . Under denne selvopsp:en
ding brister de mest udsatte fibrer i st0ttel:erredet og hygrosko
piteten neds:ettes. Processen blev gentaget efter en genopsp:en
ding af l:erredet. Afslutningsvis blev l:erredet opsp:endt for 3. 
gang og forberedt til lamineringslimen ved en impr:egnering 
med en tynd gelatineopl0sning (bild 7). Det blev under arbejdet 
hurtigt klart at disse opsp:endinger , der blev udf0rt med h:efte
klammer , var s:erdeles tidskr:evende. Til belysning af dette skal 
n:evnes at der gennemsnitligt blev brugt ca. 400 h:efteklammer/ 
opsp:ending . Forskellige alternative muligheder blev derfor dis
kuteret . Resultatet af disse overvejelser forte til fremstilling af 
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7 Lamineringslinnet limmas med gelatinlösning. 

8. Tapetbaksidan rengöres genom dammsugning. 

175 



A. 

B. 

2.. OP5Pl'f.NDiNC. 

A. 

~-------' 3. OP5PANDiNG. 

Ao LARRE.D. 
B OP:.P/'f.NDiNG..'.>RAMME. 
C OPSPANDiNGSLiSTE.. 

9. Tvrersnit gennem opsprendings
ramme (Til st0ttelrerred), visense 
princippet for opsprending med 
!iste. 

en lister , der i tvcersnit havde form af en retviryklet trekant. 
Listerne blev som erstatning for den 2. og 3. opspcendig skudt 
ind mellem lrerred og opspcendingsramme (se bild 9). 

F0r selve lamineringsprocessen blev tapeternes for- og bagsi
de renset for alle fremmedlegemer Rensningen blev udf0rt med 
st0vsuger og bl0d b0rste (bild 8). 

Da det på dette tidspunkt af konserveringsarbejdet var uklart 
om klimaproblemet i prcestegården ville vcere I0st på tidspunktet 
for genopscetningen , blev yderligere angreb fra mikrobiologiske 
organismer forebygget ved imprcegnering af tapeterne med et 
fungicid. Som fungicid blev anvendt en 0,5% opl0sning af Irga
san 300 DP (CIBA-GEIGY) i ethanol. Irgasanen blev valgt 
udfra sin effektivitet overfor mikrobiologiske organismer, samt 
dens , i praksis, uskadelighed overfor mennesker 

Lamineringsprocessen blev udf0rt med strygejern , f0rst fra 
forside uden tryk , med et strygefilt som mellemlceg, hvorunder 
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10. Lamineringslimmet aktiveras 
av pressning och värme. 

lamineringslimen ha:ftede tilstra:kkeligt til en vending af lamina
tet var mulig. Fra bagsiden blev den endelige "forsegling" af 
laminatet udf0rt , idet limen her under tryk fra strygejernet blev 
bragt op på en temperatur omkring 80° C. Trykket fra strygejer
nert blev absorberet i et tykt underla:g af strygefilt, for ikke at 
planere st11Mapeternes karakteristiske reliefstruktur (bild 10). 

Konserveringsarbejdet blev afsluttet i foråret 1983. Den af
sluttende genopsa:tning var afha:ngig af den omfattende renove
ring af pra:stegårdens tra:konstruktion , samt indla:gning af var
me i bygningen med henblik på en klimastyring. 

I foråret 1985 var renoveringen af pra:stegården så fremske
den at det blev besluttet at påbegynde genopsa:tningen af tape
terne . En ra:kke sa:rlige problemer knyttede sig til en genopsa:t
ning . Som tidligere na:vnt var tapeterne på tidspunkt af nedtag
ning , s0mmet direkte op på bja:Ikeva:ggene . Denne opsa:tning 
er ikke den oprindelige, idet opsa:tning af denne type af tapeter 
oprindeligt skete på lister Om tapeternes proveniens vides f01g
ende: Sengekammerets r0de st0vtapet blev fremdraget under 
adskillige lag tapet ved flytningen af bygningen til Kulturens 
område i 1926. Salens gule limfarvetapet var ligeledes i bygning
en da denne kom til Kulturen. Ga:stekammerets gr0nne st0vta
pet er derimod fra Kulturens egen samling og bringes f0rst ind i 
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pnestegården efter flytningen. Af de konserverede tapeter tilh0-
rer kun sengekammerets r0de st0vtapet og salens limfarvetapet 
bygningens historie. Manglende spor efter lister på vreggene 
tyder på at tapeterne i sin tid, hvor bygningen var i funktion , er 
ophrengt i stuerne som en art genbrug. Antageligt er tapeterne 
kommet fra en nrerliggende herregård hvor de var blevet erklre
ret for umoderne. 

Grundlreggende måtte princippet for den opsretning der havde 
eksisteret frem til nedtagningen i 1980 betragtes som den origi
nale i relation til bygningen. Problemet blev dermed modsret
ningsforholdet mellem det der i sammenhreng med bygningen 
måtte betragtes som den originale opsretning og den fremtidige 
bevaring af tapeterne. Ops0mning af tapeterne direkte på vreg
gen kunne ikke betragtes som en hensigtsmressig måde at bevare 
tapeterne på. Opsprending ville vrere vanskelig at udf0re og det 
n0dvendige stress ved en opsprending ville i alt for h0j grad vrere 
koncentreret omkring s0mmene. Den udf0rte laminering tillod 
ikke en overlapning mellem de enkel te tapetbaner , idet lamine
ringslrerredet ville blive synligt i et uantageligt omfang. En re
etablering af de på tapeterne eksisterende ombugningskanter, 
stammende fra den tidligste opsretning, ville give problemer ved 
hj0rner og ved fugen til de tilst0dende tapetbaner, på grund af 
laminatets tykkelse. 

Under disse overvejelser blev der fra Kulturens side rettet 
0nske om en opsretning der tillod simpel adgang til de bagved
liggende bjrelkevregge. Kravene til en genopsretning fik dermed 
f0lgende formulering: Genopsretningen skulle primrert vrere be
tinget af en bevaring og udstilling af tapeterne , samt tillade en 
simpel adgang til de bagvedliggende vregge . Disse krav kunne 
alene opfyldes ved opsprending af de enkelte tapetbaner på 
opsprendingsrammer til montering på rummenes vregge. På for
hånd var det dog udelukket at anvende monteringsrammer ved 
genopsretningen af salens limfarvetapet , idet dette var sammen
sat af meget brede og sammensyede lrerredsbaner, hvoraf det 
st0rste havde et areal på omkring 8 m2 Eneste 10sning ved 
genopsretningen af dette tapet var en ops0mning på lister fast
gjort i bjrelkevreggen. 

En beslutning om opsretning på sprendrammer var dog forbun-
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det med et vresentlig problem. En sprendramme måtte n0dven
digvis vrere af en vis tykkelse for at kunne fungere. Rummenes 
gerekter og paneler var ikke konstrueret til at absorbere en 
fremrykning af vregfladerne. Profilerne i gerekter og paneler 
ville ved en fremrykning glide ud i vregfladen og blive en del af 
denne. Hvilket ville vrere helt uforeneligt med deres markeren
de og indfattende funktion. Det var derfor n(l)dvendigt at rykke 
paneler og gerekter nogle få mm. ud i rummet for at etablere 
den n(l)dvendige niveauforskel mellem paneler og vregflader 
Samme 10sning ville have vreret n(l)dvendigt om den historisk 
korrekte opsretning - opsretning på lister - var blevet valgt. 

Udfra ovennrevnte var det klart at tykkelsen af en konstrueret 
opsprendingsramme måtte vrere af absolut minimum. Efter en 
gennemgang af forskellige konstruktionstyper faldt valget på en 
12 mm. fyrretrresramme med affaset forside, forstrerket på bag
siden med en drekkende 4 mm. finerplade. For ikke at etablere 
et lokalklima mellem st0ttelrerredt og rammens drekkende fi
nerplade, blev finerpladen perforeret i en grad der ikke vresent
ligt påvirkede dennes styrke. Perforeringen blev forsynet med 
tyndt masket nylonnet for at hindre adgang for insekter, men 
samtidigt tillade luft at cirkulere (bild 11). 

Konstruktionen til opsretningen af de rammemonterede tape
ter indeholdt et srerligt problem, idet denne dels ikke måtte vrere 
synlig fra forside og dels som tidligere nrevnt ikke vrere af perma
nent karakter Til l0sning af dette problem blev anvendt de 
såkaldte burrebånd, hvilket er en hrefteanordning der anvendes 
til l0sning af en lang rrekke forskellige opgaver, hvor simpel 
lukning og åbning er påkrrevet. Burrelåsen består i korthed af 2 
komponenter hvor der på den ene findes en velourbelregning og 
på den anden en samling tret-stående st(l)bte krage. Ved sam
menpresning af de to komponenter griber krogene ind i velou
ren og fastholder de to komponenter Ved kontakt med den 
danske import0r af denne patenterede hrefteanordning lykkedes 
det at fremskaffe en burrelås der var tilstrrekkeligt kraftig til at 
brere de rammemonterede tapetbaner 1.300 gr./cm2 ved et pa
rallelt trrek. Den h0je hreftestyrke i burrelåsen gjorde det muligt 
at hrefte rammerne til vreggen over et meget lille område fordelt 
på mellem 4 og 6 flader (80-120 cm2

). På den anden si de var det 
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A 

11. Konstruktion af fast monte
ringsramme til opspreding af tapet
bane . 

n0dvendigt at anvende en meget kraftig lim ved montering af de 
to komponenter på henholdsvis bjrelkevreg og rammernes bagsi
de . L0sningen af dette problem var i h0j grad besvrerliggjort af 
at den ene komponent i burrelåsen var udf0rt i glatst0bt nylon , 
og derfor udgjorde en dårlig limbund . I samråd med forhandle
ren af CIBA-GEIGYs Epoxy-produkter blev en egnet lim ud
valgt og anvendt: Araldit A W 136 H , HY 994 (bild 12 og 13). 

Efter 10sning af alle de tekniske og materialemressige proble
mer der var forbundet med den valgte opsretningsmetode , var 
" kun" tilbage at udf0re den i praksis . 

Bygningens tapetbrerende vregge var absolut ikke regulrere , 
eller i besiddelse af vinkler der bare tilnrermelsesvis befandt sig 
på de 90° Dertil kom at de enkelte tapetbaner varierede i 
st0rrelse og form , sidstnrevnte som en f0lge af den direkte 
ops0mning på vreggen . En n0jagtig opmåling af både tapetbaner 
og vregge var derfor strengt n0dvendig (bild 14). Udformningen 
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12. Kardborrehäftningens ena komponent 13. . och på monteringsramens baksida . 
limmas fas t med exposy på bjälkväggen 

14. Uppmätning av väggarna med hj älp av niveleringsinstrument. 
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15 . Den fastspända tapetvåden passas in på väggen. 
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16. . och sättes på plats. 
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af den enkelte monteringsrammen blev således bestemt udfra en 
syntese af de to opmålinger 

Tilskreringen og samlingen af monteringsrammerne var , på 
grund af den n0dvendige n0jagtighed , et vresentlig led i en 
heldigt gennemf0rt opsretning . Dette arbejde blev udf0rt af 
Kulturens snedkeri. 

Den afsluttende opsprending af de frerdigt konserverede tape
ter blev delvist udf0rt med kobbers0m. Opsprendingens 0vrige 
del blev , af 0konomiske/tidsmressige årsager , udf0rt med rust
beskyttede hrefteklammer 

Den samlede konservering der havde strakt sig periodevis fra 
1980 til 1985 blev afsluttet ved "brik" for "brik" at samle det 
store puslespil på vreggene i prrestegårdens greste- og sengekam
mer (bild 14-16). 

1) Lone B0gh , Artur Ketnath og Majken Thorvildsen. Om fors0g med Vinnapas 
Dispersion EP-1. Meddelelser om konservering 1976. 

Billede 2-11 foto og tegning af forf. 

ORDLISTA 

Bane våd , burrebånd kardborrband , finer faner , finerplader fanerskivor , frem
m edlegemer främmande partiklar , fungicid kemiskt svampbekämpningsmedel, 
fy rretrre furu , gerekter foder (kring dörrar och fönster) , hygroskopitet förmåga 
att uppta fuktighet , h f/J r lin , hf/J r/rerred linnelärft , irsk irländsk, lrerred lärft , linne , 
(målar)duk , opkvreldning subst. av svälla, stf/Jv damm , stf/Jvtapet stofttapet, tyk

k else tjocklek , reldning åldrande . 

Referenser· 
B0gh, L. , Ketnath , A ., Thorvildsen , M., Om f orsf/Jg m ed Vinnapas Dispersion 

EP-1 Meddelelser om konservering 1976. 
Ketnath , A ., B0gh , L., Om anvendelsen af EP I-dispersion ved doublering. 
Medde/e/ser om konservering 1976. 

Nilsson , A. , Västra Vrams prästgård. Kulturens årsbok 1935. 
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Redogörelse för Kulturhistoriska 
föreningens för södra Sverige 
verksamhet 1985 

LEDAMÖTER, STYRELSE OCH REVISORER 

Högste beskyddare: 
Hedersledamöter: 

Hans Maj :t Konung Carl XVI Gustaf 
Byggnadsingenjör Lennart Carlsson 
Fru Margit Carlsson 
Fru Anna-Greta Crafoord 
F. landshövding Nils Hörjel 
Byggmästare Harry Karlsson 
Fru Greta Kjellberg 

Den 31 december uppgick totala antalet medlemmar till 23.198. Antalet årsbe talande var 
22.974 (varav 11.402 utanför Skåne). 

Årsmötet hölls den 4 juni i närvaro av ca 150 före ningsmedlemmar under ordförandeskap 
av landshövding Bertil Göransson. Vid årsmötet beviljades styrelsen ansva rsfrihet för 
förvaltningen under 1984. 

Föreningen omvalde intill årsmötet 1988 de i tur avgående styrelseledamötern a lands
tingsrådet Bengt Holgersson, boktryckare Per-Håkan Ohlsson och professor Louise Vinge. 
Till suppleant intill årsmötet 1988 omvaldes lantmästare Jan Kristensson. 

Till revisorer omvaldes bankdirektör Stig Lundeborg (t 21/8) och aukt. revisor Göran 
Bengtsson. Bankdirektör Leif Holmquist och bankdirektör Hans Tomberg omvaldes till 
revisorssuppleanter. 

Av regeringen utsedd revisor har varit bankdirektör Rune Järmen och av Lunds kommun 
kamrer Einar Ekberg med elektriker Erik Rylander som suppleant. 

Styrelsen har under året utgjorts av landshövding Bertil Göransson , ordförande och 
regeringens ombud , prosten Per Blomquist, v. ordförande , ombud för Lunds kommun , 
överläkare Bengt Arner, landstingsman Sven-Erik Axelsson, ombud för Malmöhus läns 
landsting, professor Nils-Arvid Bringcus, bankdirektör Lennart Börnfors , avdelningschef 
Anders Ek , ombud för Lunds kommun , friherrinnan Caroline Gyllenkrok , landstingsrådet 
Bengt Holgersson, professor Kjell-Åke Modeer, chefredaktör Christer Olofson , ombud fö r 
Kristianstads läns landsting, boktryckare Per-H åkan Ohlsson, fru Ingeborg Westerström, 
professor Louise Vinge och som självskriven ledamot museichefen Anders W Mårtensson. 
Adjungerade ledamöter i styrelsen har varit kanslichefen Rolf Palmquist och stf. museiche
fen Nils Nilsson. Suppleanter i styrelsen har varit fö rman Arne Carlsson (t l5/6) , ombud fö r 
Kristi anstads läns landsting , lantmästare Jan Kristensson, guldsmedsmästare Gustaf Ljung, 
intendent Cecilia Nelson , ombud fö r Malmöhus läns landsting , fil. dr. Lars Olsson , ombud 
för Lunds kommun , universitetsdirektör Sverker Oredsson, regeringens ombud , studierek
tor Lennart Prytz, fil. mag. Ingrid Romberg , ombud för Lunds kommun. 

Fackliga representanter i styrelsen har va rit Lars A. Johansson (TCO) och Britta Ham
mar (SACO). 

Styrelsens valberedning har bestått av Anders Bruzelius (sammankallande) , Nils Gustavs
son och Elisabeth Aschan. 

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Det av styre lsen valda arbetsutskottet 
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har bestått av Sverker Oredsson, ordföra nde, Per Blomquist, Nils-Arvid Bringeus, Lennart 
Börn fo rs, Anders Ek, Kjell-Åke Modeer och som självskriven ledamot museichefen An
ders W Mårtensson. Personalens representant i utskottet har varit Lars A . Johansson (till 4/ 
6) och Britta Hammar (från 4/6) . Adjungerade ledamöter i utskotte t har varit kanslichefen 
Rolf Palmquist och stf. museichefen Nils Nilsson. Under året har tio sammanträden hållits. 

Avdelning 1 
Dokumentationsarbeten rörande miljöer och verksamheter har huvudsakligen fö retagits i 
samband med nyförvärv till samlingarna . Bland öv rig dokumentationsverksamhet kan sä r
skilt nämnas uppföljningen av ett tidigare projekt rörande Skånes äldre lokal a båttyper. 
Därvid har en rad uppmätningar och intervjuuppteckningar utförts som komplement till det 
grundläggande arbetet under åren 1979- 81. Liksom tidigare har fä ltarbetet utförts av Peter 
Skanse tillsammans med Bertil Andersson och Staffan Claesson. 

Service till institutioner och fö reningar, fo rskare och allmänhet har liksom tidigare 
ombesörjts i stor omfattning, bl. a. till Kulturförvaltningen, Eslöv, Gruvmuseet , Bjuv, 
Lilj evalchs konsthall , Stockholm, Sveriges Television, Malmö, Ystads museer, m.fl . Utlån 
för tillfä lliga utställningar har gjo rts utom till ovanstående institutioner bl. a. även till 
Gislövs Smidesmuseum , Simrishamn , Lions Club , Dalby, Länsstyrelsen, Malmö, Katedrals
kolan , Lund , Pilängskolan, Lomma , Malmö museum och Örkelljunga hembygdsförening. 

Under hösten producerades en utställning om lundaprofessorn Ca rl Adolph Aga rdh , 
botanist, nationalekonom, politiker och biskop. Utställningen som visades i Lindfo rska 
huset , var ett samarrangemang med Akademiska fö reningen och ingick som ett led i de 
jubileumsevenemang som under året ägnades 200-årsminnet av Agardhs födelse. Ett sto rt 
antal institutioner och enskilda hade välvilligt ställt mate rial till förfogande. En broschyr och 
en affisch utgavs till utställningen. 

Viktigare nyförvärv: skomakerimaskin , Hoft erup , Skåne , skärmaskin från boktryckeri , 
Tre lleborg, bokbinderimaskiner, Staffansto rp , Skåne, ankare av trä, s.k. krabbe, sjöfynd 
från Kivik , Skåne , räfsa till självavläggande slåttermaskin frän Ystad, ett parti pappersvaror 
från ett äldre butikslager, Lund , skyltar av glas från järnaffär, Lund , redskap och maskiner 
från Lunds arbetares bagerifö rening Ringen, Lund , bågsåg, Vegeholm , Skåne, karmstolar 
från Schlesvig-Holstein , halmkorg, Lackalänga , Skåne , snidad träask med skjutlock, södra 
Skåne , mjölksil , Östarp , Skåne, en samling äldre husgeråd, Bjuv, Skåne , snapsglas med 
träfot, Nävragöl, Blekinge, senapskanna av tenn tillverkad 1764 av Hans Kron, Lund , 
ljusstake av järnsmide frå n konstsmeden Bertil Bengtsson, Hörby, Skåne, reklamsnusdosa 
från tobaksfabriken Skandinavien, Stockholm , poesialbum och andaktsböcker, Lund , en 
stor samling provtryck till plåtfö rpackninga r från PLM , Malmö. 

Avdelning 2 
Dokumentation kring fö remål och miljöer, hantverk och teknik har fr. a. bedrivits i 
anslutning till utställningsarbeten och i samband med nyförvärv till samlingarna. Forska re , 
institutioner, föreningar och allmänhet har i omfa ttande utsträckning erhållit se rvice , främst 
inom ämnesområdena keramik , silver, musikinstrument och möbelhistoria. Omfa ttande 
utlån av fr.a. keramik och silver ur samlingar har gjorts till bl. a. Statens historiska museum, 
Helsingsborgs museum, Läckö slott samt till Borås konstmuseum och klubb Ming Tzu. 

Utställninge n av Skånes lera , som öppnade 31/3 byggde på det omfattande dokumenta
tions- och insamlingsarbete, som under flera år bedrivits inom projektet Av sydsvensk lera 
Kulturen i samarbete med de skånska museerna och Skånes Hembygdsförbund samt läns
museerna i grannlandskapen. Den syft ade till att ge en översikt över det skånska krukma
karhantverket under perioden 1600- 1950 och skildrade i olika utställningsstationer bl. a. 
fö rutsättningarna för hantve rket , råvarutillgånga r, kru kmakeriet i de skånska städerna från 
sk råtiden till 1800-talets slut , krukmakeriet på landsbygden, krukmakarhantverket i höga
näsbygden och de skånska stenkärlsfabrikerna samt hantverkets förändrade vill kor under 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. De skånska krukmakarämbetena, krukmake riteknik och 
arbetet i verkstaden liksom kärlförsäljningen och bruket av krukmakarnas produkter i 
hemmen belystes ge nom ett rikt material i fo rm av kärl , arkivalier och bilder som lånats in 
från ett hundratal privatpersoner och institutioner. Länsmuseerna i Hall and , Småland , 
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Blekinge och Gotland bidrog med jämförande material från dessa landskap. Utställningen 
som invigdes av landshövding Bertil Göransson pågick till 15/9. I anslutning till utställningen 
hölls ett symposium 27/8-28/8 med inbjudna deltagare från Sverige , Danmark och nord
tyskland. Programmet omfattade bl.a. presentationer av det sydsvenska materialet i utställ
ningen, forskningsrapporter, diskussioner och excursioner till några skånska krukmakeri
miljöer. En rik programverksamhet med specialvisningar , filmvisningar och hantverksde
monstrationer hölls under våren och hösten. Den del av utställningen som omfattade 
krukmakeriet i Kristianstads län har under tiden 3/11 1985-5/1 1986 visats på Kristianstads 
länsmuseum. 

Övrigt utställningsarbete har omfattat förre Kulturenchefen Sven T Kjellbergs teckningar 
och skisser som under rubriken " Sven T Kjellberg - en kulturhistorikers lek med pennan" 
visats i en utställning som öppnade 15/12. Den stora donationen av silvertandborstar som 
tillfördes silversamlingen 1984 har bearbetats och under hösten ställts ut i silverutställningen 
i Herrehuset. 

I anledning av utställningen Av Skånes lera utgavs under sommaren skriften Elfstrands 
krukmakeri i Sjöbo. Under sommaren utkom även skriften Neptuns kabinett , där Gunilla 
Eriksson samlat bidragen till det snäcksymposium som hölls på Kulturen den 6 juni 1985 
liksom sammandrag på engelska till artiklar som ingick i Kulturens katalog till Konkylieut
ställningen 1984. 

Det omfattande arbetet med konservering och uppsättning av prästgårdens tapeter har 
avslutats under året. Arbetena med nykatalogisering av föremålssamlingarna och uppord
nandet av magasinen har fortsatt. 

Gunilla Eriksson deltog 15/4-23/4 i ICOM:s grupp för Applied Art vid denna grupps 
möte i Bern. Eva Kjerström-Sjölin har utsetts till sekreterare inom Samdoks hempool för 
åren 1985-86. 

Viktigare nyförvärv: Lackfat , Wan-Li , Kina , vilket presenteras i årsboken , silverskedar 
av Eneroth, Stockholm 1793 och Silfverberg, Ystad 1828, skål av fajans , Carl-Eric Löf
ström, Vänge-Gustavsberg 1787 , lockskål med sil , fajans , 1700-tal , pastell av Anders 
Trulsson , Wiven Nilssons porträtt målat av Jules Schyl , en stor samling av arbetsritningar, 
mallar , skisser, foto m.m. från silversmeden Wiven Nilssons verksamhet , diverse lergodsfö
remål av skånskt ursprung samt annat hushållsgods. 

Avdelning 3 
Arkeologiska undersökningar har under året utförts på ett tiotal platser i Lund. 

De arkeologiska undersökningarna i kvarteret S:t Clemens avslutades under året. Däref
ter har arbetet med inbyggnaden av kyrkan S:t Drottens grundmurar övervakats antikva
riskt. I kvarteret Galten genomfördes en utgrävning inför Apoteksbolagets nybygge , varvid 
bebyggelselager från 1000- och 1100-talen undersöktes. 

Den katolska församlingens nybygge i kvarteret Själabodarna medförde en mindre under
sökning som gav vid handen att medeltida bebyggelse funnits vid lilla Algatan. 

Schaktövervakningen i kvarteret S:t Drotten avslöjade ännu en dammanläggning från 
1500-talet. 

De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Billegården fortsatte under året alltefter
som nya schakt för nybebyggelsen utfördes. Även i detta kvarter kunde bl.a. en damm 
lokaliseras jämte medeltida brunnar och avfallsgroppar, vari bl.a. ytterligare stora mängder 
medeltida kammakeriavfall tillvaratogs. 

Grundgrävningarna för Strömbergsskolans nya byggnad berörde den medeltida vallgra
ven , som inmättes och undersöktes i ett par tvärsnitt. 

I kvarteret Östertull vid Östra Mårtensgatan utfördes en arkeologisk undersökning , som 
förutom bebyggelselager från 1100-talet också påvisade ett gjuteri för bronsgrytor från 1200-
talet - det första kända i Lund. 

Den mycket betydelsefulla osteologiska analysen av skelettmaterialet från de senare 
årens utgrävningar i Kattesundsområdet påbörjades under året. Det står redan klart att 
undersökningen kommer att bli mycket givande. Även i övrigt har bearbetningen av 
arkeologiska data från området påbörjats med sikte på en publikation. 

I Östra Torns by övervakades grundgrävningsarbetena för den nya bebyggelsen , varvid 
vissa rester av medeltida bebyggelse kunde konstateras. 
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Avdelningen har svarat för dokumentation av äldre bebyggelse i Lund. Stadsantikvarien 
har samarbetat med stadsarkitektkontoret och fastighetskontoret i byggnads- och planfrå
gor. Lundaarkivet har tillförts 158 uppmätningsritningar, 530 svartvita fotografier och 60 
diabilder. Avdelningen har av Karin Blomqvist mottagit ritningar och annan lundadoku
mentation ur Ragnar Blomqvists kvarlåtenskap. 

Avdelningen deltog i utställningen "Av Skånes lera" med en monter om lundakrukmake
riet under nyare tid. 

Till 900-årsminnet av Knut den heliges gåvobrev gjorde avdelningen utställningen 
" Kungagåvan 1085" Utställningen bekostades av domkyrkorådet och hade premiär 21 maj 
i Lindforsska huset. 

Föremålsvården har omfattat konservering av nya och gamla utgrävningsfynd samt om
konservering av föremål i samlingarna. I konserveringsverkstaden har ett utslitet kar för 
polyglykolkonservering ersatts och en mikrobläster anskaffats. I anslutning till konserve
ringsverkstaden har under året ett fotolaboratorium inretts. 

I arbetet med skelettmaterialet har värdefull hjälp lämnats av docent Niels Egund. 
Samarbete har som vanligt ägt rum med Nationalmuseum i Köpenhamn. Jörgen Steen 

Jenson svarar för den numismatiska analysen av mynten från Kattesundsundersökningarna. 
Marie Stocklund har även under detta år utfört tolkning av runinskrifter. 

Avdelning 4 
Två delundersökningar av folkligt dräktmaterial har under året startats med bidrag från 
Nordenstedtska stiftelsen. Samlingarna av livstycken , kjolar och förkläden har gåtts igenom 
och delar av materialet har bearbetats inför kommande publicering. 

Inför sommarutställningen 1986 på Krapperups gods har avdelningen varit behjälplig vid 
genomgång av dräkter och textilier i stiftelsens ägo. Representant från avdelningen ingår i 
arbetsgruppen för sommarutställningen 1986 på Läckö slott. Gruppen har sammanträtt fem 
gånger under hösten. 

Serviceverksamheten har omfattat rådgivning och bedömning av textilier , dräkter , smyc
ken och leksaker samt konsultationer i konserveringsfrågor till forskare , institutioner och 
allmänhet. 

Utlån av föremål har gjorts till Statens historiska museum och till Läcköutställningen. 
Representanter från avdelningen har deltagit i möten , kurser och seminarier anordnade 

av Samdoks textilpool , Zoo-tax vid Naturhistoriska riksmuseet , Nordiska konservatorsför
bundet , Dansk konserveringspersonals Faelledsudvalg, Norrköpings konstmuseum samt 
lCOM:s dräktkommitte. 

Under våren visades i Textilhallen vandringsutställningen Traditionella textila tekniker i 
Japan , en rapport från fyra textilkonstnärers studieresa till Japan. Utställningen komplette
rades med föremål ur museets samlingar. Inför sommaren öppnades Dräkter från sidenvä
gen , som visar några av museets utomeuropeiska dräkter. I samband med utgivningen av 
boken Folkliga band (K. Dahle-Emaus, I. Juhlin-Kristiansson med bidrag från Norden
stedtska stiftelsen) iordningställdes en utställning med samma namn. 

Vård och konservering av samlingarna har skett kontinuerligt. De kulturhistoriska inte
riörerna ha setts över , bl.a. har Blekingegården fått nya textilier. 

Viktigare nyförvärv: del av flamsktäcke från 1700-talet, yllebroderad matta från Frosta 
hd , c:a 1900, korssömsbroderad matta från 1860, modedräkt. allmogedräktdelar, barnklä
der , leksaker. 

Avdelning 5 
Undervisning: Företrädare för dagspress , radio , TV turistnäring och kommunikation har 
under året inbjudits till museet. 

En museilärarkurs genomfördes i mars månad. Ett flertal studiedagar för lärare har 
anordnats. Särskilt bör nämnas studiedagarna den 4-5 november då 125 lärare från Lunds 
kommun besökte Kulturen och togs emot av 12 museilärare , var och en med sin specialvis
ning. Under 1985 har 1.316 visningar hållits för skolklasser , förskolegrupper , studiegrupper 
och allmänhet. Under sommarens lördagar , söndagar och måndagar visades Thomanderska 
huset och Arbetarbostaden. Under samma tidsperiod hade museet även rundvandringar på 
svenska och engelska. 
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Museets verksamhet fö r Lunds kommuns förskolor har under året haft 2.151 förs kolebarn 
på besök. De Oesta fö rskoleprogrammen har utarbetats i anslutning till årets utställningar. 
Museilådorna Barnungar fö rr och Bröd och gröt har va rit utlånade till 42 förskolor inom 
kommunen. 

Tack vare bidrag från utbildningsnämnden vid Malmöhus läns landsting har arbetet på ett 
nytt samlat skolprogram kunn at påbörjas. Katalogen utkommer i mars 1986. 

Med ekonomiskt stöd från utbildningsnämnden vid Malmöhus läns landsting kunde 
museet under sportlovet genomföra ett program i anslutning till utställningen En septem
berdag i Jens Nielsens liv. Barnen fi ck göra tittskåp och prisutdelare var fru Inge Aagaard 
Faurholt , som byggt utställningen. 

I samarbete med den s. k. Kulturgruppen med representanter från olika kommunala 
instanser påbörjades under hösten ett projekt som har fö r avsikt att levandegöra medelti
den. Aktivitetern a kommer att äga rum under våren 1986. 
Evenemang: 61 1 firades Trettondagen med vesper i Bosebo kyrka , stj ärngossetåg och 
staffanssång. 1215, 20/10 Stora visningsdagen , museets tj änstemän visade de olika avdelning
arna , 27/5 Folkmusikens dag i samarbete med Lunds spelmansgille och Lunds musik- och 
teaternämnd , 2/6 Musikskolans dag , elevensembler från Kommunala musikskolan i Lund 
musicerade i museets byggnader och park , 5/10 Kultu re ns höstauktion , 6/ 10 Hantverkets 
dag, ett samarrangemang med Hantverksföreningen i Lund , 2/11 , 3/11 Kulturfö reninga rnas 
dag, 1/ 12 Kulturens julstök i samarbete med Torna härads hushållsnämnd. 

916 , 1616 , 2817 , 25/8 hade Sydvästra Skånes folkdanskrets, barn- och ungdomslagen, 
dansuppvisning, 23/6 , 18/8 Trehäradsbygdens stildansgrupp , dansuppvisning med musik och 
dans från 1800-talcts borgerliga miljöer, 30/6, 717 1417, 2117 4/8, 11/8 föreningen för tidig 
dans, dansuppvisning med musik och dans från medeltid och renässans. 

Lördagsarrangemang för barn o rdnades under hösten. 7/9 Mormors och morfars kläder, 
14/9 Forma din egen lera , 21/9 Slå på trumma , 28/9 Väva band , 5/10 Den lille hantverkaren, 
12/ IO Det sjunger i väven, 19/ IO Gå runt och titta , 26/10 Familjen Thomander tar emot, 91 
11 , 23/11 Spara slösa , om sparbössor, 16/11 Brandkåren rycker ut. 

Söndagsarrange mang i samarbete med Studiefrämjandet och Kursverksamheten vid 
Lunds unive rsitet 1311 En septemberdag i Jens Nielsens liv, invigning, 2711 , 3/2, I0/2, 17/2, 
24/2, 3/3, I0/3 Kultur och näringsliv, ett temaarrangemang med deltagande av Tetra Pak. , 
Alfa Laval , Findus, Nord Milis-Kungsörnen, Skogaholms bröd , Skånemejerier och Åker
lund & Rausing, 17/3, 8/4, 515, 1915 Svar i Lund , frågetävling i konst och kulturhistoria med 
deltagande lag från unive rsitet och museer, 24/3 Från fastlag till påsk, Annika Grauers, 
Birgitta Wiklund , 31/3, 14/4, 21/4, 28/4 Av Skånes lera , visning av utställningen, film och 
hantverksdemonstration, 8/9 1900-talets mode , Ingrid Schrewelius, 15/9 Av Skånes lera , 
Eva Sjölin , 22/9 Visor av Birger Sjöbe rg, Axel Falk , 29/9 Lars Gynning - textil a bilder, 
invigning, 13110 Lars Gynning - textila bilder, Lena Larsen, 27/ IO Carl Adolph Aga rdh -
skarpsinne och fa ntasi, invigning, I0/1 1,17/11 , 24/11 , 8/12 Kultur och samhälle, i samarbete 
med Lundabygdens sparbank , Skånska Brand , Hypoteksföreningen och Akademiska före n
ingen, 15/ 12 Sven T Kjellberg - en kulturhistorikers lek med pennan, invigning. 

Under hösten har måndagsaftnar anordnats i samarbete med Studiefrämjandet och kurs
verksamheten vid Lunds universitet. 9/9 berätt ade Tore Zette rholm om Tibet - mell an 
Buddha och Marx, 16/9 Kvartetten Finn , manskvartett ur Lunds studentsångförening, sjöng 
a cappella, 23/9 berättade Carlhåkan Larsen om Birger Sjöberg, 30/9 Boel Adler-Lindström 
och Tomas Krakowski - en musikalisk soare med sång och gitarr , 7/ IO På jakt eft er 
Gullberg, Marianne Söderberg, 14/10 Spexkavalkad , lundaspexare , 21/10 Litteratörernas 
Lund , Nils Palmborg, 28/ 10 Gynning om Gynning, 4/11 berättade Ove Almborn om bota
nisten Aga rdh, 11 /1 1 underhöll Gunnar Bernstrup och Lars Holm , 18/11 Jacques Werup , 
Rolf Sersam och Aulos-kvinte tten presenterade programmet Vistelseorter och 25/1 1 berät
tade Urban Emanuelsson om det skånska kulturlandskapet. 

Avdelning 6 
Under 1985 har den största arbetsinsatsen varit knuten till Arbetarbostaden, där bl. a. en 
stor del av ytterfasaden mot gatan mu rats om och bärande delar av tak- och bjälk konstruk
tionen utbytts. Vissa fö nster och dörrar har nytillverkats och yttertaket har isolerats och 
lagts om samt fö rsetts med nya plåtgarneringa r, hängrännor och stuprör. Den ena lägenhe-
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ten i bottenplanet har färdigställts. 
Västra Vrams prästgård har försetts med paneler och tapeter samt målats invändigt. 
Lekloftet har moderniserats å samtliga plan för att därmed kunna betjäna en alltmer 

växande avd. 5. 
En hel del arbeten har också lagts ned på Wahlbomska huset såväl ut- som invändigt. 
Dackestugan har försetts med en förbättrad utvändig trappa och Bosebo kyrka har fått 

taket omtjärat. 
För avdelningens personal har duschar och omklädningsrum installerats i gamla inten

dentsbostaden. 
Några rum i Forsbergska husets övre plan har renoverats och diverse hyllinredningar har 

satts upp bl.a. på södra magasinet. 
För att förbättra brandskyddet har äldre brandsläckare bytts ut samt nya anskaffats. 
På Östarps Gamlegård har arbetena med omläggning av halmtaken fortsatt. Gästgiveriet 

har fått en ny värmepanna installerad och restaurangköket har reparerats och målats. Ny 
papp har lagts på yttertaket förutom att en del takpannor lagts om. Ängen nere vid ån har 
dränerats ytterligare och med Parkförvaltningens i Lund hjälp har en del träd beskurits. 

Avdelningen har också förbättrat sina möjligheter att bistå med transporthjälp genom 
inköp av dels en ny Toyota Pickup, dels en Volkswagen Caddy paketbil. 

I vanlig ordning har den tekniska avdelningen också medverkat vid utställningar och 
andra evenemang. Personalen har under året gjort studie- och mässbesök. 

UTSTÄLLNINGAR 
En septemberdag i Jens Nielsens liv 13/1-10/3 
" En lifvad påsk" 11 /3 -8/4 

Av Skånes lera 3113-15/9 
Traditionella textila tekniker i Japan 10/5 -9/6 
Kungagåvan 1095 21/5-15/9 
Från sidenvägen 20/6-

Folk och fä, producerad av Östra Tomgårdens fritidsgård, Lund 2/9-2/10 
Lars Gynning, textila bilder 29/9-24/11 

Carl Adolph Agardh - skarpsinne och fantasi 27/10-
Folkliga band 30/11-

Sven T Kjellberg - en kulturhistorikers lek med pennan 15112-
Östarpshallen: Mjölka , ysta, kärna 1/5 -30/9 

Renoveringsobjekt , vandringsutställning, har visats på 2 platser. 
Skånsk kulturbygd , vandringsutställning, har visats på 11 platser. 

PUBLIKATIONER, TRYCKSAKER M.M. 

Årsboken 1985 - Köksdon 
Bildalmanacka 1986 - Krukmakarbilder 
Folkliga band ur Kulturens samlingar 
Lars Gynning - textila bilder 
Neptunus kabinett 

Elfstrands krukmakeri i Sjöbo 

Utställningskataloger: Lars Gynning - textila bilder , Carl Adolph Agardh 
Katalog: Kulturföreningarnas dag 

Affischer: Av Skånes lera , Lars Gynning- textila bilder, Carl Adolph Agardh - skarpsinne 
och fantasi, Kungagåvan 1095, Mjölka , ysta, kärna. 
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BESÖK 

Museet i Lund har under året haft 144.146 besökare. Hökeriet , som varit öppet maj-augus
ti samt lördagar och söndagar i september, har haft 12.820 besökare. Östarpsanläggningen 
har varit öppen maj-augusti samt lördagar och söndagar i september. Gamlegården har 
haft 11.741 besökare och Östarpshallen 12.640. 

Anläggningarna i Lund och Östarp besöktes av 181. 347 personer. 

SAMLINGAR, BIBLIOTEK OCH ARKIV 

Samlinga rna har ökats med 644 nummer, varav 485 genom gåvor. Accessionen omfa ttar nr 
72.799-73.442. Biblioteket har ökats med 1.005 nummer, varav 145 genom gåvor. Acces
sionen omfa ttar nr 38.288- 39.293. Arkivet har ökats med 139 nummer. Följande arkiv har 
tillkommit : Ella Hanssons arkiv, Preben Nodermanns arkiv, Tullia och Conrad Assa rssons 
arkiv , Sven T. Kjellbergs manuskriptarkiv , Dagny Bendz arkiv , Magnus och Ester Giinthers 
arkiv , Lunds Bryggeri AB arkiv . Porträttarkivet har ökats med 143 fotografi er. 

ÖSTARP 

Sommarutställningen i Östarpshallen med titel " Mjölka, ysta , kärn a" handlade om mjölk
hushållningen inom den fö rindustriella bondekulturen i sydsverige . Utgångspunkten var 
museets rika samlingar av fö rvaringskärl , formar och andra redskap som brukats inom den 
äldre mjölkhanteringen. 

Östarpshallens entre har liksom tidigare år tillhandahållit förutom trycksaker och souve
nirer även ett brett sortiment hemslöjdsartiklar från Malmöhus läns hemslöjdsförening. 

717 , 1417 , 2117 och 18/8 har Östarpsanläggningen visats med guide. 2817 hölls spelmans
stämma med deltagande av nyckelharpespelare från Uppland . 4/8 hade Volkskunstgroep 
Cantecleer från Belgien och Lunds studenters folkdanslag folkdansuppvisning. Östarpsda
gen inföll den 11/8 och arrangerades liksom de närmast föregående åren i samarbete med 
Lions Club Romeleåsen. Årets tema var gamla spel och lekar. En sektion inom Asarums 
folkdanslag utförde kämpalekar. I Gamlegården visade Sydvästra Skånes fo lkdanskrets hur 
livet förr kunde gestalta sig på den gamla bondgården. 

Möllegården har arrenderats av Alf Andersson och Gästgivaregården av Bertil Vollmer. 
Byggnadsarbeten och årets besökssiffror redovisas på annan plats. 

NORDENSTEDTSKA STIFTELSEN 

Stiftelsen har under året till sammanlagt 15 av 17 sökande utdelat 311.500 kr. 
Utdelningarna har skett enligt stiftelsens stadgar "för att genom anslag och stipendier 

gynna vetenskaplig forskning och spridning av forsk ningsresultat inom de ämneskretsar som 
omfattas av Kulturens i Lund verksamhet" 

Stiftelsens förvaltning har ombesörjts av Kulturens kansli och Skandinaviska Enskilda 
banken i Lund. 
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ORGANISATION OCH PERSONAL 

MUSEI CHEF 
A W Mårtensson 

AVDELNING 1 
Folkliv 
Krigsväsen 
Bibliotek 
Arkiv 
Vård 

N Nilsson avd .ch . 
C G Bryve 
B Möller 
B Åstrand 

~ Analyslab 

B Westerström (112-tj) 
verksamh . vid 
analyslab. lyder 
direkt under 
museich. 

AVDELNING 2 
Konst. Konsthantv . 
Bostadshistoria 
Ide- och lärdoms
historia 
Konservering 
Vård 

G Eriksson avd.ch . 
(tji. 20% okt-dec) 
M Fehrman (112-tj 
t.o.m. 30/9, sedan 
pens.) 
B Bouassa 
E Kjerström-Sjölin 
(3/4-tj) 

R Palmquist kanslichef 
KANSLI 
Ekonomi , Budget 
Sekretariat 
Kameralenhet 
Medlemsenhet 

K Andersson (1 /3-tj t.o.m. 30/4, sedan pens.) 
G-B Ljungdahl 

AVDELNING 3 
Byggn.m .vård 
Stadsarkeologi 
Ark .konservering 

E Mårtensson 
G Ohlsson (112-tj) 
1-L Svensson (3/4-tj) 
A Sörensson 
R-M Tilly 
S Walther (112-tj) 

AVDELNING 4 
Inredn. textil 
Dräkt med tbh 
Konservering 
Vård 

C Wahlöö avd.ch. 
M Andren 

B Hammar 
t f avd.ch . 

(l/2tj) 
M Cinthio 
B Erlandsson 
(112-tj) 
B Hjort 
(fr.o.m. 119) 
M Sjögren 
(fr.o.m. 5/8) 

K Dahle-Emaus 
(112-tj ., tji. 
111-31112) 
I Kristiansson 
(112-tj) 

AVDELNING 5 
Undervisning 
Information 
Försäljning 
Trycksaker 
Foto 

B Wengert 
t f avd.ch. 
(t .o.m. 12/2, 
sedan slutat) 
B Jacobsson 
avd.ch. 
(fr.o.m. 13/2 
tji 117-3118; 
tji 112-tid 3/12-31/12) 
E Bergman 
(62% ) 
M Dönell 
(62% ) 
K Eriksson 
(3/4-tj fr 1112) 
A Jansson 
(112-tj. , tji. 
1/6-31112) 
L Westrup 

AVDELNING 6 
Drift och underhåll 

- C G Widell avd.ch . 
R Abrahamsson 
B Anderberg 
G Andersen (1/2-tj. t.o .m. 
18/4, sedan slutat) 
A Andersson (1 /2-tj) 
U Eliasson (112-tj) 
H Hansson 
I Håkansson (3/4-tj) 
B Jensen (112-tj) 
E Johansson (112-tj) 
L Johansson 
Å Johansson 
U Jönsson (5/8-tj. t.o .m. 
30/4, sedan slutat) 
M Karlsson (112-tj) 
T Karlsson (fr.o.m. 2217) 
A Krok (112-tj) 
P Kruse (112-tj. fr.o.m. 117) 
S Larsson (fr.o.m. 1110) 
E Lindvall (5/8-tj. fr .o .m. 
117) 
H Persson 
P Persson 
A Pettersson (112-tj. 
t.o.m. 28/2, sedan pens.) 
D Saar (3/4-tj. fr .o.m. 117) 
K Sörensen 
G Thoft (fr .o .m. 21111) 
R Thoft (tji. 25% 
1/1-31112) 
S Wihlborg (112-tj) 
I Yanagisawa (1 /2-tj) 



Avd i: E. Lilienberg-Olsson (bea·> 27/8-31112), M. Roslund (magasinsflyttning 
18/11-31112) , A. Steen 13/5-14/6, 1110-31112 112-tj) , Östarps gamlegård 
115-31/8, lörd. och sönd. i sept: B. Hultgren , B. Jönsson (vardera 112-tj). 
Östarpshallen 115-3118, lörd. och sönd. i sept: A. Andersson , B. Hultgren , A. 
Persson (vardera 1/3-tj). 

Avd 2: J Gustafsson (projektanställd 2/4-3117 2/3-tj) , B. Kierkegaard (tapet
konservering 1/4-17/4) , E. Lilienberg-Olsson (bea* > 27/8 -31112) , A.-C. Wei
marck (projektanställd 18/2-16/3) , K. Wikström (projektanställd 111-31/1, 
22/4-26/4, 13/5-1317). 

Avd 3:8. Hjorth ( arbetsprövning 1113-3118) , B. Bondesson , R. Hedvall , 
S. Kriig , T Nilsson , M. Roslund , 0 . Ryding, E. Wahlöö (arkeologiska fältarbe
ten bekostade av olika byggherrar). 

Avd 4:M. Bergstrand (vik. konservator (111-31112 112-tj). 

Avd 5: L. Larsen (vik , museipedagog 19/8-2/12, vik. avd.chef 3/12-31112) , 
P Liljequist (bokning av skolvisningar 18/9 -31112 114-tj) , Å. Mogensen (vik. 
museipedagog 3/12-31112 112-tj), A. Grauers (1 /1=31112 114-tj), B. Wiklund 
(111-31112 114-tj), H. Larsson , P Liljequist, S. Lindström, A.-8 . Nilsson och 
C. Werkström (periodvis vik. i entrekassan). Museilärare: S. Bjarkne, E . Dahl , 
R.-M. Gerlach , A. Grauers , C. Hansen , A. Jansson , H. Larsson , H. Lilja , 
P Liljequist , P Lindegård , J Martinsson, Å. Mogensen , C. Rosen , K. Soko
lowska , A. "Steen , C. Wedelsbäck , C. Werkström, B. Wiklund. Hökeriet 
115-3118, lörd. och sönd. i sept: A. Jensen-Carlen (114-tj) , A.-B. Nilsson 1/4-tj), 
C. Werkström (112-tj) . K. Ericsson (arbetsprövning 116-30/11) , I. Möller (an
ställd av Lunds kommun med arbetsplats Kulturen 1817-31/12) , E. Dahl , R.-M. 
Gerlach , P Liljequist (projekt skolprogram 119-30/11) , B. Ellebaeck (bea *> 
1110-31112) , T Ernhagen (bea*> 1/8-31112) , C. Söderlund (bea *> 1/11-31112), 
J. Larsson (bea*> 1/4-31/8) , H. Nagel (prakt. Göteborgsuniversitet , fotografilin
jen 2/9-1111) , L. Sundbäck (prakt. kulturvetarlinjen 1110-30/11), C. Trogård 
(prakt. kulturvetarlinjen 1111-31111). 

Avd 6: S. Eriksson ( anställd av Lunds kommun med arbetsplats Kulturen 
16/9 -31112), A. Fors (anställd av Lunds kommun med arbetsplats Kulturen 
111-3113), T Karlsson (arbetsprövning 21/1-2117) , P Krause (arbetsprövning 
114-30/6), S. Larsson (arbetsprövning 115-30/9, E. Lindvall (arbetsprövning 
111-30/6) , L. Nilsson (arbetsprövning 2111-2117) , D. Saar (arbetsprövning 
114-30/6), L. Svensson (extravakt), G. Thoft (provanställd 20/5-20/11) , 
B. Wollin (extravakt) , L. Wollin (extravakt), B. Österberg (arbetsprövning 
7/9-31112). 
bea= beredskapsarbete 



Sammandrag av 1985 års räkenskaper 

INTÄKTER 

Av föreningen genom egen verksamhet anskaffade medel 

Medlemsavgifter 
Inträdesavgifter 
Försäljningsintäkter 
Ersättning för tjänster 
Gåva från företag och enskilda 
Bidrag från Kulturens donationsfonder 
Mecenatkonto 
Bidrag till Kulturens Värld 
Donationsmedel för fastighetsunderhåll 
Neutrala inkomster 
Hyror och arrenden 
Projektanslag 
Lönebidrag AMS 

Allmänna anslag från 
Staten 
Lunds Kommun 
Landsting M-län 
Landsting L-län 
Landsting K-län 
Landsting N-län 

Kommuner 

SUMMA INTÄKTER 

KOSTNADER 

Samlingar , bibliotek , arkiv 
Transportmedel 
Inventarier 
Material 
Varor för återförsäljning 
Personalkostnader 
Hyror 
Förbrukningsmaterial , städn 
Kontorsmaterial 
Diverse främmande tjänster 
Telefon och post 
Frakter och transporter 
Representation 
Reklam och PR 
Försäkringar 
Övriga kostnader 
Fastighetskostnader 

Summa kostnader 
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1985 
2.298.392:65 

489.079:-
1.043.976:95 

279.429:68 
213.808:90 
681.293:82 

54.086:25 
176.465 :05 
376.694:97 
319.077:70 
257 .331 :19 

1.097.101 :79 
1.550.096:-

2.107.874:-
4.017.000:-

605.000:-
70.000:-
9.200:-
2.000:-

61.500:-

15.709.407:95 

195.948:05 
74.511 :-

161.518:88 
267 .572:05 
620.514:86 

7.974 .510:96 
1.157 712:69 

83.313:96 
57.454:43 

1.624.851 :78 
456.608:22 

70.345 :44 
90.504:-

280.818:47 
224.746:39 
45.342:61 

1.741.336:39 

15.127.610:18 

1984 
2.172.548:15 

458.226:50 
600.841 :86 
320.794:64 
37.825:57 

643.169:96 
52.354:85 

218.013:23 
243 .940:81 
388.554:43 

1.133.779:-

2.010.500:-
3.830.000:-

580.000:-
70.000:-
8.800:-
2.000:-

36.500:-

12.807.849:-

146.963 :12 

195.597:88 
171.701 :29 
329.259:80 

6.848 .244:97 
1.103.525:30 

51 .215:60 
34.696:14 

1.024.051 :06 
293.158:10 
105.640:34 
66.059:38 

232.302:81 
255.819:01 

46.644:16 
1.677 .249:44 

12.582 .128:40 



RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 581.797:77 225.720:60 
Avskrivningar av inventarier - 147.153:35 - 159.039:50 

RESULTAT EFfER AVSKRIVNINGAR 434 .644:42 66.681:10 
Ränteintäkter + 288.554:75 + 177.216:29 
Räntekostnader - 280.902:44 - 312.305:55 

RESULTAT EFfER FINANSIELLA 
INTÄKTER OCH KOSTNADER 442.296:73 - 68.408:16 
Skatt 6.966:- 3.865:-

REDOVISAT RESULTAT + 435.330:73 - 72.273:16 

Under året har Kulturen genomfört arkeologiska utgrävningar för ett flertal bygg
herrar 

Kostnaderna för dessa utgrävningar har uppgått till 583.485:- kr vilket har 
debiterats respektive byggherrar 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 
Kundfordringar 
Upplupna intäkter 
Diverse kortfristiga fordringar 

Anläggningstillgångar 

Samlingar, bibliotek , arkiv 
Inventarier 
Fastigheterna i Lund och Östarp 

SUMMA TILLGÅNGAR 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Kortfristiga skulder 

Leverantörskulder 
Reserverade gåvomedel 
Upplupna kostnader 
Övriga kortfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Inteckningslån 
Checkräkningskredit 

(bev. kredit 600.000:-) 
Avsatt till pensioner 

Eget kapital 

Kapital 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

1985.12.31 

1. 712 .008:27 
127.558:35 
317.931:78 
89.151:60 

2:-
289.550:98 

2.292:500:-

4.828.702:98 

386.170:09 
44 .472:44 

627.939:29 
2.597.931:94 

1.316.761:14 

340.624:98 
995.025:06 

1984.12.31 

982 .648:52 
185.028:10 
194.175:76 
29.348:10 

2:-
293.087:98 

2.292.500:-

3.976.790:46 

401.408:15 
65.474:23 

423 .173:54 
2.557.499:18 

1.388.388:39 

61.374:60 
995.025:06 

-1.480.221:96 -1.915.552:69 

4.828.702:98 3.976.790:46 
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Ställda panter: Fastighetsinteckningar kr 1.616.000:-. 
Ansvarsförbindelser: Kapitalvärde av pensionsåtagande utöver vad som 
upptagits bland skulderna kr 1.084.700:-. 

Lund i Kulturen den 31.12 1985 

Bertil Göransson Sverker Oredsson Anders W Mårtensson 

Vår revisionsberätte lse avseende denna årsredovisning har avgivits den 13 mars 
1986. 

Hans Tomberg 
Revisor 

Rune Järmen 
Utsedd av Riksantikvarieämbetet 

Revisionsberättelse 

Göran Bengtsson 
Aukt. Revisor 

Einar Ekberg 
Utsedd av Lunds Kommun 

Undertecknade , utsedda att granska räkenskaper och förva ltning fö r 1985 avse
ende Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige samt därtill hörande fonder , 
får efter fu llgjort uppdrag avgiva föl jande berättelse. 

Styrelsens protokoll samt fö reningens räkenskaper och övriga handlingar be
rörande revisionen har av oss genomgåtts utan anledning till erinran. 

Försäkringen av före ningens byggnader och samlingar synes vara tillfredsstäl
lande. 

Då någon anledning till anmärkning icke förefunnits tillstyrker vi att ansvars
frihet bevi lj as styrelsen för den tid revisionen omfattar. 

Lund den 13 mars 1986 

Rune Järmen 
Utsedd av Riksantikvarieämbetet 

Göran Bengtsson 
Aukt. revisor 

Einar Ekberg 
Utsedd av Kommunfullmäktige i Lund 

Hans Tomberg 
Revisor 

FONDERNAS KAPITALBEHÅLLNING PER 1985.12.31 
Ej disp. Disp. inkl. Totalt 

avkastn. -85 
Conrad och Tullia 
Assarssons kulturfond 323.477 340.547 664.024 
Beathe och Sven Bengtssons 
donation 20.721 21.486 42.207 
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Familjerna Bengtssons och 
Halldens minnesfond 3.886 110.430 
J T Berggrens fond 65 .089 65.270 
Ragnar Blomqvists fond 188 6.750 
Holger Crafoords fond 249.696 196.779 
Albert Ekmans fond 96.469 95.947 
Ingeborg och Helene Holcks fond 27.374 27.345 
Albert Jakob Jönssons och hans 
förä ldrars minnesfond 741.394 673 .076 
Ebba och Wilhelm Jönssons fond 78.633 59.690 
Harry Karlssons 80-årsfond 2.055 62.338 
Greta och Sven T Kjellbergs fond 107.501 55.650 
Kulturen Runt fonden 4.288 271.108 
Emil och Elsa Levins fo nd 61.493 24.413 
Anna'Lithströms fond 19.293 25.791 
Anna-Maria Lundebergs 
donationsfond 4.522 100.281 
Maj Lundgrens fond 30.517 374.797 
NN :s fond 8.925 265 .916 
Bror W Olofssons fond 38.392 44.313 
Ellen Ohlssons fo nd 10.706 626.852 
Ole Olsens keramiske legat 67.948 89.097 
Maj Pehrssons fond 3.464 110.288 
Esther och Gustav Sjöstrands 
minnesfond 7.926 473.803 
Skånebokens fond 71.995 124.863 
Skånska Brands fo nd 10.473 14.309 
Thomanders fond 2.567 150.103 

2.058.992 4.411.242 

Fonder utanför de samlade donationsfonderna 

Ej disp. Disp. inkl. 

Nils Nilssons fond 
Kulturfonden 

avkastning 
2.595 
9.985 

12.580 

GÅVOMEDEL AVSEDDA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL 

Hilda och Håkan Ohlssons Stiftelse 
Berlingska huset , Bosebo kyrka samt 
Locus Peccatorum 

Sven-Håkan Ohlsson och Birgit Bram-Ohlsson 
Lapidariet 

Näringslivets insamling 1982 
För fastighetsunderhåll 

Landshövdingarna Hörjel och Sandgrens 
insamling 1982 
För fastighetsunderhåll 

114.316 
130.359 

6.938 
446.475 
192.416 
54.719 

1.414.470 
138.323 
64.393 

163.151 
275 .396 

85 .906 
45.084 

104.803 
405.314 
274.841 
82.705 

637.558 
157.045 
113.752 

481.729 
196.858 
24 .782 

152.670 

6.470.234 

Totalt 

2.595 
9.985 

12.580 

100.000 

25.000 

804.000 

108.330 

1.037.330 
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HOLGER CRAFOORDS STIFfELSE 

Resultaträkning för 1985 

INTÄKTER 

Vinst vid försäljning av 
teckningsrätter 
Utdelning på aktier 
Utdelning på reversfordringar 
Räntor , bankkonto 
Upplupna räntor, reversfordringar 

KOSTNADER 

Depåavgifter 
Årets resultat 

Kronor 

Kronor 

1985 

22.729:-
73 .743:52 
49.422:50 

145.895:02 

4.757:-
141.138:02 

145.895:02 

1984 

2.486:-
20.817:35 
78 .829:-
42.313:05 
17.245:58 

161.690:98 

4.343:-
157.347:98 

161.690:98 

Årets resultat 141.138:02 157 .347:98 
Avsatt till kapitalkonto - 14.600:- - 16.200:-

Kronor 126.538:02 141.147:98 

BALANSRÄKNING 
PER DEN 31.12 1985 

TILLGÅNGAR 1985 1984 

Aktier , (börsvärde 678.945) 468.236:35 468.236:35 
Reversfordringar 400.000:- 755.000:-
Bank, depå 489.507:41 146.272:19 
Upplupna räntor 17.245:58 

Kronor 1.357 743:76 1.386.754:12 

SKULDER 
Kortfristiga skulder 28.524:60 57.524:60 
Stiftelsens kapital 1.202.681:14 1.188.081:14 
Disponibla medel 126.538:02 141.148:38 

Kronor 1.357 743:76 1.386.754:12 

KAPIT ALKONTO 

Kapital 31.12.85 1.202.681 :14 Kapital 1.1.85 
Avsättning 
enl. stadgarna 

1.188.081:14 

14.600:

Kronor 1.202.681:14 Kronor 1.202.681 :14 
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DISPONIBLA MEDEL 

Kapital 31.12.85 126.538:02 

Kronor 126.538:02 

Sverker Oredsson 

Kapital 1.1.85 
Årets resultat 
Utdelat till 
Kulturen, Årsbok -85 

Kronor 

141.148:38 
126.538:02 

-141.148:38 

126.538:02 

Anders W Mårtensson 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 13 mars 
1986. 

Hans Tomberg 
Revisor 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Göran Bengtsson 
Aukt. revisor 

Undertecknade , utsedda att granska räkenskaper och förvaltning för 1985 avse
ende Holger Crafoords Stiftelse, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande 

berättelse. 
Styrelsens protokoll samt stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar berö

rande revisionen har av oss genomgåtts utan anledning till erinran. 
Banktillgodohavandena och förefintliga värdehandlingar har inventerats utan 

anmärkning. 
Då någon anledning till anmärkning icke förefunnits tillstyrker vi att ansvars

frihet beviljas för den tid revisionen omfattar 

Lund den 13 mars 1986 

Göran Bengtsson 
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