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Skå-Edeby, Skå sn. Uppland. 1 j 1 . 

spänne av brons. Spännet är märkligt därigenom, att vi i det ha en hittills 
okänd föregångare till de likarmade praktspiinnena med gripdjursornamentik 
från 800-talets Birkagravar. Det är gjutet med översidans ornering förmod
ligen efteråt uppskärpt. I orneringen ingå tre rundlar, två placerade åt 
vardera ändpartiet och en i spännets mitt. Omkring mittrundeln gruppera sig 
1 njurliknande ooh 4 mer ovala figurer, i det de samtidigt följa den givna 
ytans avlånga form. De ovala figurerna äro fyllda med konvergerande 
streck. Genom en rad små, symmetriskt ställda, utskjutande flikar har spän
net erhållit en nästan »taggig» kontur, ytterligare betonad genom en linje, 
som löper utmed själva kanten ooh vid de båda ändarna och de små flikarna 
utbildas till en frans. Spännets plana baksida saknar ornamentik och bär 
cn nålhållare av järn med spiral. 

Det starkt brandskadade gravgodset utgjordes i övrigt av bl. a. ett brons-
fragment, ornerat i Salins stil III, ett 30-tal glaspärlor, varav några kvadra
tiska med avfasade hörn, ett fragment av sidskenan till en kam, ornerat 
med parallella linjer och koncentriska cirklar. Fynden ha erhållit inv. nr 
23304: 23, SHM. 

Louise Cederschiöld 

NYTT OM JEAN CAVALIER 

Sedan Arvid Julius 1926 utgav sin avhandling om Jean Cavalier,1 den 
landsflyktige franske clfenbenssnidaren, som 1698 eller 1699 slutade sin bana 
i det fjärran Persien13, ha inånga okända verk av honom kommit fram 
och delvis även publicerats. I en av sina otroligt rikt dokumenterade studier 
till medaljkonstens historia har sålunda2 Kurt Regling avbildat och kommen-

1 Jean Cavalier och några andra elfenbenssnidare. Studier i elfenbens-
plastik i Sverige. 

13 Nic. Keder säger i sin självbiografi (Vita Nicolai Kederi, Acta Literaria 
Svecise IV, 1742, s. 329) att Cavalier avled i Hyrkanien före framkomsten till 
Persiska hovet. Är detta riktigt har han dött redan 1698. Keder berättar 
även att konstnären på den persiska resan medförde ett elfenbensporträtt 
över honom (Koder). Detta har gått alldeles förlorat. 

2 Medaillenstudien I I I : Elfenbeinmedaillone von Jean Cavalier und An
deren, Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen XXIX, 192S, s. 219—27. 
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Fig. 1. Bronsavgjutning av eljenbensmedaljong av Cavalier över Fa
bian Wrede. Bronzeabguss eines Elfenbeinmedaillons von Cavalier 

auf Fabian Wrede. 

terat fyra av Cavalier signerade porträttmedaljonger, därav tre i elfenben ooh 
en — över den även i Sverige verksamme glasteknikern Johan Kunkel v. 
Löwenstern (1630—1703) — i avgjutning. Ytterligare sex medaljonger varav 
en med porträtt på både åt- och frånsida altribuerade Regling till Cavalier 
vid detta tillfälle och Där han 1933 återvände till samma ämne' utökade 
han attributionerna med ytterligare en (med porträtt å både åt- och frånsida). 
Med stöd av ett noggrant och kritiskt aktgivande på daterade verk har Reg
ling i sina studier bättre än förut varit fallet kunnat följa konstnärens vand
ringar från hov till hov. Genom publikation av tvenne signerade verk (det 
ona med porträtt å både från- och åtsida) ooh genom trenne ganska otvivel
aktiga attributioner (i ett fall med porträtt å både från- och åtsida) utökade 
Ferd. Stuttmann4 1932 Cavaliers oeuvreförteckning ytterligare samt framlade 
i sammanhang härmed en närmare analys av tvenne urskiljbara perioder i 
konstnärens utveckling. Genom Svenska Porträttarkivets storartade inven-
teringsarbeten har ävenledes nytt material framkommit: medaljonger över 

3 Noch ein Nachtrag zum Werke Jean Cavaliers, Blätter ftir Miinzfreunde, 
68, Jahrg. (1933), s. 625—26. 

* Ein Beitrag zum Werke Jean Cavaliers, Blätter fiir Munzfreunde, 67. 
Jahrg. (1932), s. 411—12, 417—19. 
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Fig. 2. Gipskopia av elfenbensmedaljong av Cavalier över Fabian 
Wrede och Brigilla Cruus. — Gipsabguss eines Elfenbeinmedaillons 

von Cavalier auf Fabian Wrede und llrigitla Cruus. 

landshövdingen, greve Olof Gyllenborg (1676—1737) ,5 kungliga rådet, greve 
Kristoffer Gyllenstierna (1639—1705),' fältmarskalken, greve Otto Vilhelm 
von Königsmarck (1639—1688) ,7, ministern, greve Gabriel Oxenstiorna (1642 
—1707)8 samt över okänd dam.9 I denna tidskrift publicerade jag 193210 uagra 
från Carl Reinhold Berch stammande uppgifter angående av Julius oj i 
original eller oj alls kända Cavaliermedaljonger därav 4 i elfenben (3 be
kanta i metallkopior) och 4 i gips. Av originalen har sedan dess den ovan 
nämnda bilden av Kristoffer Gyllenstierna kommit fram och av gipsav-
gjutningarna har Kungl. Myntkabinettet nyligen inköpt en, vilket förvärv 
har givit anledning till dessa rader. Bilden föreställer kungliga rådet och 

5 Index över svenska porträtt I, 1935, s. 332. 
• Index etc. I, s. 338. 
7 På Skokloster enligt porträttarkivets opublicerade konstnärsregister, 

som även i övrigt utpekat dessa nya Cavalierbilder. 
8 Index över svenska porträtt II, 1939, s. 602. 
» Se not 7. 
10 Till Jean Cavaliers produktion, Fornvännen 1932, s. 309—10. 
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presidenten greve Fabian Wrede (1641 —1712) och lians maka Brigitte 
Cruus (1656—1716). Beskrivning: F. WREDE, COM. (es) S. (acrse) K. (ogii) 
M. (aiestatis) S. (uccuc) S. (cnator) C. (omitlissa) BRIGITTA KRUS. Bröst
bild av Fabian Wrede, högra sidan, mod allongeperuk fallande nod på rygg 
och axel och iförd antikiserande dräkt med mantel och med en veckad remsa 
kring halsen samt sammanhållen framtill av en ädelstensprydd agraff samt 
med på axelavskärningen ett fördjupat C, till höger om honom Brigitta Cruus 
iförd tätt åtsittande liv med fichy (fig. 1). 

Cavalier har utfört ytterligare ett annat porträtt av Wrede (fig. 2). De 
tvenne bilderna äro rätt olika. Snarast förefalla de representera en viss ålders
skillnad, vilket dock knappast skulle vara möjligt att förena med Cavaliers 
korta sverigetid (1695—97).11 Men den nya bilden av Wrede avviker i håll
ning och karakteristik även från övriga porträtt av den på sin tid mäktigaste 
svenske ämbetsmannen. Gipsbilden är visserligen något skadad men man kan 
inte missta sig på den stolta hållningen och den höga airen, som väl svarar 
mot Wredes dominerande ställning och stora rikedomar men kontrasterar 
något mot det intryck av lugn självbehärskning, som man får av andra porträtt 
(ett på Djupadal i Blekinge påminner dock måhända något om den nya 
('avalicrbilden) och som väl .stämmer öyerons med samtidens och eftervärl
dens dom.12 Bättre kongruens finns det då mellan fru Brigittas bild å gip
sen, övriga kända porträtt av henne och vad man vet om hennes karaktär 
och läggning. Intrycket är ganska enstämmigt. Överallt möter samma 
skärpa och samma förmåga att injaga respekt och dessutom även något av 
butlerhet och surhet.1' Cavalier har ganska ofta utfört dubbelporträtt av 
makar. Vi ha sådana bilder av Karl XI och Ulrika Eleonora14, kurfursten 
Fredrik Til av Brandenburg och hans gemål Sofia Charlotta143, hertig Sylvius 
Fredrik av Wurleraberg och hans gemål, sekreteraren i riksarkivet Ludvig 
von Schantz16 oeh hans maka Christina Fineman samt översekreteraren i 
det danska kansliet Bolle Luxdorph och hans hustru Fredrika Adler.16 

Bland f. n. ej kända Cavalierbilder återfinnas tvenne av denna kategori: 
över Vilhelm III av England och hans gemål Maria samt Johan III Sobieski 
av Polen och hans gemål drottning Maria Casimira.17 Av de kända dubbel-

11 Regling diskuterar i sist a. a. möjligheten av att C. kommit till Sverige 
redan 1694. 

12 Jfr Bernhard v. Beskow. Minne af . .. Fabian Wrede. Sv. Akademiens 
handl. fr. år 1796, XXVIII, 1856, s. 175, S. Grauers, Arvid Bernhard 
Horn I, 1920, s. 128 ff. och L. M. Bååth—A. Munthe, Kungl. Statskontoret, 
1930, s. 95 ff. 

13 För samtida omdömen om grevinnan Brigitta se Sigrid Leijonhufvud, 
Erik Sparre ooh Stina Lillie, 1911. 

14 Avbildad hos Julius a. a., s. 91. 
Hyckert-Lilienberg, Minnespenningar öfver enskilda svenska män och 

kvinnor. Numismatiska Meddelanden XVII, I, 1905, s. 105 f. 
143 J. Menadier, Schaumiinzen des Hauses Hohen-Zollern. 1911, pl. 29 

nr 228. 
15 Avbildad hos Hyckert o. Lilienberg, a. a., pl. 25 nr II. 
10 Die Bildwerke des deutschen Museums I. W. F. Volbach, Die Elfen-

boinbildwerke, 1923, pl. 77 nr 721. 
17 Rasmusson, a. a. e. 309. 
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bilderna intar den nu framkomna en rangplats både genom kompositionen och 
genom friskheten i modellering. Det höga herrskapet träder oss till mötes 
i en ganska omedelbar ögonblicksbild. Vi få hoppas att elfenbensoriginalet 
en dag skall komma fram och giva oss tillfälle till närmare bekantskap med 
ott par intressanta personer ur Sveriges ledande skikt på Karlarnas tid och 
med en konstnär, som ofta på ett ypperligt sätt skildrade sin samtid.18 

Nils Ludvig Rasmusson 

ETT PAR TÅNGFIBULOR FRÅN GOTLAND 

Statens historiska museum mottog i början av år 1948 av fru Rose Åberg, 
Stockholm, en donation bestående av en betydande samling föremål från 
huvudsakligen förhistorisk tid men även medeltid, vilken ursprungligen 
sammanbragts av framlidna professorskan Therese Kjellberg, Stockholm. 
Samlingen består av omkring 200 föremål, av vilka det övervägande flertalet 
enligt vidfästa lappar stommar från Gotland. Närmare proveniensuppgift 
saknas i regel. Att sakerna verkligen härstamma från Gotland bekräftas 
av dem själva, enär de flesta utgöras av typiska gotländska fornsaksformer, 
såsom dos- och djurhuvudformiga spännen m. m. Bland de från medeltid 
härstammande föremålen märkas framförallt ett rökelsekar av malm från 
Stånga kyrka på Gotland samt en till 1200-talet hänförbar Kristusbild av 
brons till krucifix. För Kristusbilden uppges endast Gotland som här
komstort.1 

Huvudparten av de förhistoriska föremålen är av välkända typer, men 
bland dem ingå två spännen av ett i nordiska fornfynd ej tidigare företrätt 
slag, nämligen två tångfibulor av brons. Vardera bär en etikett med upp
lysningen: »funnen på Gotland». Det är helt naturligt att man till en början 
ställer sig tvivlande till uppgiften om Gotland som fyndplats för dessa 
spännen. De skulle ju kunna ha blivit inköpta på kontinenten och sedermera 
av misstag erhållit gotländsk fyndortsbeteckning, men så är likväl med 
all sannolikhet ej fallet. I hela den stora fornsakssamlingen finns i övrigt 
ej ett enda metallföremål av icke nordisk karaktär, vilket måste betraktas så
som ett klart angivande av att något töremålsförvärvande ej skett på kon
tinenten. De båda fibulorna ha utan tvivel hittats på Gotland, kanske tillsam
mans, kanske i två varandra närbelägna gravar. 

Båda äro goda representanter för den besynnerliga spänneform, som 
tångfibulan utgör. De äro något olika i storlek, hålla ca 10,5 respektive 
9 cm i längd (fig. 1, 2), och även kvalitativt föreligger skillnad mellan 
dem. Den större fibulan (fig. 1), som är bra gjord och mycket väl bibe
hållen, har en högt och regelbundet svängd båge, prydd på ena sidan med 
rader av inslagna halvkretsar, den äger långt utdragen nålhållare, vars 

18 Cavaliers oauvre ger en värdefull samlad bild av Europas ledande klas
ser under 1680- och 90-talen. Detta gäller ej minst beträffande Sverige. 
Med hänsyn härtill skulle ett fullständigt illustrationsverk över hans pro
duktion vara av stort historiskt intresse. 

1 Samlingen har i Statens hist. museum inv. nr 23849. 
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