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»Gubben Rosenbom» och 

de antropomorfa fattigbössorna 

Av Gösta Berg 

»Gubben Rosenbom», den framför allt genom Nils Holgerssons saga 
kända fattigbössan utanför Amiralitetskyrkan i Karlskrona, fig. i, har 
ännu en gång upptagits till diskussion. I en uppsats med underrubri
ken »En kultur- och dräkthistorisk undersökning» har Olle Cederlöf 
dels sökt datera träskulpturen, dels insätta den i ett större historiskt 
sammanhang.1 

Cederlöf finner, efter att noggrant ha övervägt alla dräktdetaljer, 
att skulpturen bör ha tillkommit på 1750-talet eller strax därefter. 
Häremot har jag intet att erinra, även om man kan tycka att till
gängliga fakta pressats alltför hårt. En del av det stil historiska jäm
förelsematerialet hör hemma i andra kategorier än det tämligen 
grovt utförda konstverket.-

Däremot är jag inte enig med Cederlöf i fråga om den blekingska 
fattigbössans kulturhistoriska ställning. Enligt hans mening är gubben 
Rosenbom utförd av nägon av de österbottniska t immermän som ar
betat vid örlogsvarvet och denne har inspirerats till sitt verk av antro
pomorfa fattigbössor som stod uppställda vid ett stort antal kyrkor i 
hans hembygd. Cederlöf hänvisar till det kända förhållandet att all
mogen i Kronoby och sedermera även i Pedersöre socknar i nyss
nämnda landskap med kronan överenskommit om att i stället för båts
män ställa till varvens disposition ett antal skeppstimmermän. Detta 

1 Olle Cederlöf, »Gubben Rosenbom». En kultur- och dräkthistorisk undersökning, i Ak
tuellt från Marinmu.sei Vänner i Karlskrona 1968, s. 7. 
2 Man lägger märke till att Cederlöf efter Svenska flottans historia 1, 1942, S. 365, hänför 
»votivskeppct» i Källcrcd till 1600-talets andra hälft, medan det i själva verket är daterat 
1738 (konscrveringsrapport från Sven Gustafsson, Mölndal, Riksant. ämb. 1934: 1429). 
Huruvida den s. 11 avbildade båtsmannen bär karpus framgår inte med säkerhet. Under 
alla förhållanden är detta ett helt annat plagg än cn »rödbrun, stickad toppmössa». Ge
nom cn lapsus har det i samma dräktbcskrivning kommit att talas om en »vadmalsfärgail 
livrock», varmed väl torde menas cn grå rock. 



»Gubben Rosenbom» och de antropomorfa fattigbössorna 257 

skedde för den förra socknens del fr. o. m. 1072, för den senare 1692.r! 

Till en början arbetade t immermännen i Stockholm, senare även i 
Karlskrona. Dessa förhållanden fortsatte fram till 1804. Vi vet emeller
tid ingenting om, huruvida nägon av dessa t immermän även var trä-
snidare. 

Till stöd för sin mening åberopar Cederlöf den rikliga förekomsten 
av liknande fattigbössor i »Österbottens kusttrakter, där det intill våra 
dagar bevarats närmare 150 dylika figurer, vilka omspänner tiden 
från 1700-talets början och fram till 1800-talets mitt».4 Så vitt jag kan 
se är näppeligen någon av de publicerade fattiggubbarna i detta land
skap möjliga att datera till 1700-talet. I allmänhet torde de härröra 
från 1820-70-talen.5 Naturligtvis kan de ha föregåtts av andra figurer, 
men härom vet vi intet. Man lägger märke till att alla de österbott
niska fattiggubbarna är konstruerade så att pengarna lägges in i en 
springa i bröstet, medan man på gubben Rosenbom lyfter upp hatten 
och offrar sin skärv. Inte heller i övrigt är det stor likhet mellan 
den sistnämnde och hans finska släktingar. Det skulle då vara den 
framsträckta högra handen som möter i åtskilliga fall, ett par gånger 
även inskriftstavlan i den vänstra. 

Inte heller bland fattiggubbarna i andra delar av Finland, bland 
vilka många dock är försedda med hatt, finner man något exempel på 
att pengarna inlagts genom huvudet." Även dessa torde i allmänhet 
vara att datera till samma tid som de i svenska Österbotten, även om 
vissa omständigheter antyder att sådana funnits tidigare. Ett undantag 
är den märkliga, ännu bevarade fattiggubben från Hauho i Tavast
land, om vilken man har en dokumentarisk uppgift från 1719, då den 
skadades i huvudet av ryska trupper.7 Den kallas redan då Barti-
meus, efter namnet på den blinde tiggaren vid vägkanten i Markus
evangeliet 10: 46. Emellertid har Markus Leppo för mig påpekat att 

3 Huvudkällan — inte anförd av Cederlöf — är Helmer Tegengren, Kronoby sorkens 
historia, 1943, s. 342, tf. Enligt C. upprättades kontraktet med Pedersöre »några är se
nare» (än 1672)! 
' Cederlöf s. 8. Markus Leppo uppskattar enligt vad han muntligen meddelat mig antalet 
österbottniska fattiggubbar till omkring 100. 
r- Yngvar Heikcl, Kyrkornas fattiggubbar i det svenska Österbotten, i Folklorisliska och 
etnografiska studier 4, 1931, s. 74-98, särskilt s. 96. Fattiggubben frän Larsmo skulle en
ligt uppgift av socknens kyrkoherde härstamma frän 1782, men den bild som återges 
Styrker inte detta påstående (s. 90 f.). 
' Markus Leppo, Vaivasukot, Finnish Pauper-Sculplures, lofij, och där anf. litt. — Lcp-
pos arbete utkommer inom en nära framtid i en svensk upplaga. 
7 A. M. Tallgren, Fattiggubbar i Finland, i Brages årsskrift 6, 1912, s. 131 f. 
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F'ig. 1. Gubben Rosenbom utanför 
Amiralitctskyrkan i Karlskrona. 
Foto G. Heurlin, Nord. mus. — 
»Old man Rosenbom», poor-box 
by the Admiralty Church, Karls
krona. 

Fig. 2. Fattigbössan frän Ekeby 
kyrka, Östergötland. Foto Nicklas
son, östergötl. mus. 1959. — Poor-
box at Ekeby Church. 

Fig. 3. F^attiggubben från Dödcr-
hult, Småland. F"oto Nord. mus. 
— Poor-box at Dödcrhult. 
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Fig. 4. Fattigbössan i Eke-bv, tecknad av \ . M. Mandi-lgn-n 1847. Mandelgre-nska saml., 
Lund. — Poor-box al Ekeby Church, after a drawing of 1847. 

Iii;. 5, Fattigbössa viel Älvdalens kyrka, Dalarna. Akvarellerad teckning av G. Vf, Palm 
1859. Nord. mus. — Poor-box at Älvdalen, after a drawing of 1859. 

Fig, fl. J. P. Dödcrgrcn i Döderhult, tecknad av N. M. Mandelgren 1848. Mandelgriiiska 
saml.. Lund. — Poor-box at Döderhult, known as »Mr. Dödergrcn», after a drawing 
of 1848. 
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användningen som fattigbössa i detta fall kan vara sekundär, eftersom 
den högra bedjande handen är en senare tillsats. 

Gentemot fattiggubbarnas talrika förekomst i Österbottens kust
trakter ställer Cederlöf de få exemplar han känner från rikssvenskt 
område. »Sålunda har vid sidan av Rosenbom endast tre dylika med 
säkerhet kunnat arkivaliskt beläggas från 1600-1800-talen», nämligen 
de från Ekeby i Östergörland, från Junsele i Ångermanland och från 
Döderhult i Småland. Av dessa är fattigbössan i Junsele från 1795 
ingen fattiggubbe utan en stock försedd med en tavla »förestäl
lande en krympling, bedjande om en allmosa».8 I själva verket är in
klusive Rosenbom omkring 15 antropomorfa fattigbössor kända från 
Sverige, flera av dem ännu bevarade. Några är därtill av betydande 
kulturhistoriskt intresse." 

Märkligast är ur olika synpunkter fattiggubben från Ekeby i syd
östra Östergötland, tillverkad 1686. Själva figuren är ännu bevarad i 
kyrkan, fig. 2, medan utseendet av den kur som inhyste gubben 
endast är känt från N. M. Mandelgrens teckning, fig. 4, från hans be
sök på platsen omkr. 1850.10 Fattigbössan namnes redan 1760 av Carl 
Fredric Broocman i hans Beskrivning över Östergötland, där det om 
Ekeby heter: »Man wil ej eller förtiga, at på Kyrko-wallen, uti ett 
inbyggdt och igenläst Brädskrank, sitter en uti träd uthuggen Bild, 
som liknar en gammal Gubbe, hwilken wid dörens öpnande, genom 
ett rep, som är fästadt wid honom och dören, samt går på trissor, reser 
sig up med hatten i handen, at taga emot Allmosor, om hwilka han 
beder uti följande rader, som stå på Skranket: 

'Af träd och stock här inne sitter J ag i en mörk och l i ten wrå, 

För fattigt folk jag pengar tigger Af then mig ser och förbi gär; 

T y slut nu intet hjertat til Sä framt du bär Guds kärleks bild. '1 1 

s Henrik Cornell, Utställning af äldre kyrklig konst (Härnösand), 1912, s. 95. — Misslagc-t 
återgår pä Tallgren 1912, s. 139. 
0 Av dem som namnes i det följande berördes, utom Gubben Rosenbom, följande redan 
i min uppsats Om fattigbössor, i Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet 
1941, s. 1 ff.: Ekeby, Törnevalla, Ryssby, Döderhult. Brännkyrka, Vcdeväg, Skellefteå, Nc-
derhile och Mcdevi, mera allmänt dessutom de i övre Dalarna. 
1,1 Bilden av Ekebyskulpturen har Sven-Erik Noreen haft vänligheten ställa till mitt 
förfogande. Mandelgrens skisser ingår i Mandelgrenska samlingen, Lund. Uppgiften i den 
tryckta förteckningen. Atlas öfver svensk odlingshistoria, 1895, s. 195, att figuren skulle 
höra hemma i Ekebyborna är felaktig. Även underskriften i Svenska folket genom tiderna 
10, 1939, s. 123, där skisserna reproduceras, innehåller flera felaktigheter. 
11 Broocman, s. 707. 
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Enligt Mandelgren skall fattigbössan ha förfärdigats av pastorn på 
stället F. Lithander, varmed torde avses Andreas Lithander (1655-
1729), som sedan 1683 var komminister i Ekeby och blev kyrkoherde 
där logg." Skulpturen bör enligt vad Bengt Cnattingius meddelat mig 
sannolikt vara utförd av Johan Werner d. y. (omkr. 1630-1691), bild
huggare och konterfejare i Per Brahe d. y:s tjänst och flitigt verksam 
pä olika håll i Östergötland, bl. a. i kyrkorna.13 

Ekebys fattiggubbe var emellertid inte ensamstående. När Daniel 
Tilas den 25 juli 1784 kom resande förbi Törnevalla nordost om Lin
köping antecknar han i sin dagbok: »Wid fattigstugan in wid kyrckan 
och stora Landswägen och i sielfwa stocken der fattigbössan war fast
läster, war en löijelig invention. Der war såsom et litet skåp inrättat, 
med Dör före på små Hakar, jemte Klincka. När samma dör af någon 
öpnas, så reser sig up en bild, giord som en gammal Tiggegubbe, med 
Hatten i handen, och sträcker sig ända ut i Diiren efter den resande; 
och när Dören sedan slås igen, så sätter gubben sig ned på en bänk 
innanföre. Ansichtet är giordt af T r ä d och målat. Men i öfrigt är hår, 
skiägg, kläder det ena med det andra ad vivum apterat.» 

Och han tillägger: »Denna invention måste draga nog penningar in, 
ty belägen in wid en så stor Landswäg, som Liuköpingswägen, och der 
en stundeligt färdande allmoge framfar, kan ej annars wara än mån
gen roar sig åt denna posituren, och ju lemnar något efter sig.»14 

Nära Ryssby kyrka i Kalmartrakten, »mellan Ryssbylund och bron 
man öfver far», stod också en fattiggubbe. J. Wallman och S. V. Mo
berg observerade den under sin resa 1833: »På tiggargubben upplyf-
tades jernhatten och en slant nerlades i hans hufvud.»15 Här tjänst
gjorde alltså själva skulpturen som fattigbössa, precis som i fallet Ro
senbom. Samma är förhållandet med den ännu bevarade s. k. J. P. 
Döclergren i Döderhults kyrka strax väster om Oskarshamn, fig. 3 och 
6. I sitt nuvarande skick torde den av dräkten att döma inte ha varit 
så gammal, när N. M. Mandelgren ritade av den 1848. I vänstra han-

12 J. A. Westerlund och J. A. Scttcrdahl, Linköpings stifts herdaminne 2, 1919, s. 290. 
'•' Om Werner d. y. se Wilhelm Nisser i Svenskt konstnärslexikon. — Cnattingius fram
håller särskilt likheten med skulpturerna i Skeda kyrka. 
11 Tilas Sokne-Skrifware 2, s. 468 (ms Kungl. Bibi.). — Skulpturen i Ekeby har nu 
förlorat sin gamla färgsättning, men av Mandelgrens teckning framgår, att gubben har 
burit grön jacka, grå byxor, blå strumpor, brun hatt och bruna skor. Kuren, som han 
satt i, var rödfärgad. Klädedräkten är mycket omsorgsfullt skulpterad, varför det är helt 
osannolikt, att han säsom Törnevallagubbcn skulle ha varit påklädd. 
IS Wallman-Moberg, Anteckningar under resa iS$$, s. 80 (ms Nordiska museet). 

17 — 694457 Fornvännen H. 4, 196g 
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den bär Dödergren liksom Rosenbom en inskriftstavla med en uppma
ning, mycket närstående den i Karlskrona: 

»Ödmjukast jag Er beder, 

Fast rösten den är mat t ; 

Kom, lägg en penn ing neder. 

Men lyft uppå min ha t t . " 1 6 

Det bör i sammanhanget uppmärksammas, att Döderhults liksom 
Ryssby socken i äldre tid var indelad för båtsmanshåll och att det 
därigenom fanns goda förbindelser med örlogsstaden. 

Bredvid fattigbössan vid gästgivaregården i Brännkyrka nära Stock
holm stod ännu vid samma tid en tiggarliknande figur med lyftad 
mössa eller hatt, där den avbildades 1865 av O. Anderson. Det är 
svårt att avgöra, om det här gäller en avdankad figur av liknande 
slag som de i det närmast föregående behandlade fattiggubbarna. Att 
det emellertid måste vara tal om en skulptur framgår av den åtföl
jande texten, där det med allusion på någon anekdot, som jag inte 
känner till från annat håll heter: »Hvad för öfrigt en 'jordfast* fattig
bössa kan duga till inhemtas af berättelsen om doktor Roback eller 
Fallebo Gök, som användt en sådan borgensman i diskonten — och 
en sådan bekantskap kan säkert vara välkommen för ganska många.» ,T 

Ännu längre norrut har en sådan fattiggubbe funnits i Klövsjö i 
Jämtland: »En fattigbössa bestående av en urholkad stock och ovanpå 
en i trä skuren mansfigur, 'fattiggubben', med rörlig arm, stod enligt 
berättelse kvar på kyrkogården ända till 1889, då den tyvärr förstör
des. När man lade ett mynt av en viss tyngd i gubbens hand, svängde 
kroppen ett halvt varv, och handen vreds, så att slanten föll ned i 
stocken.»18 

När bröderna Gahn och J. A. Adelswärd sommaren 1765 kom till 
Älvdalen i Dalarna observerade de utanför kyrkogården en fattig
bössa. »Han föreställde en tiggare, som räcker fram sin hatt, genom 
hvilken allmosorna falla ned i själva sparbössan. Därofvan satt en 

M Versen enligt anteckning i Nordiska museet av Ingalill Granlund 1954. — Det för
tjänar måhända antecknas, att Ernst Holmbergs beskrivning av Dödergren i Blekinge-
boken 16, 1938, s. 224, är missvisande. 
17 Ny illustrerad tidning 1, 1865, s. 284 och 287. — En händelse som ser ut som en tanke 
är att den enda svenska gård med namnet Fallebo som jag kunnat återfinna, är en liten 
herrgård i Döderhults socken!. 
18 G. Tillberg. Bönder, torpare och knektar 2, 1933, s. 75g (jfr s. 662). 
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tafla, på hvilken lästes följande vackra, i anslutning till Ordspråksbo

ken 10 kap. 17 v. författade inskription: 

'Kära Du, som af min nöd 

Hafver i ditt hjerta känning, 

Gif den fattige en p e n n i n g 

T i l ett litet understöd. 

In te t kastas det i ään. 

Som blir satt hos Gud på ränta, 

U t a n du mä säkert vänta, 

At han ger igen sitt lån. 

H a n som är allena god 

Skal, niir Du det goda mister 

Och den stund, dä hjertat brister, 

Trös ta Dig och ge Dig mod. '» 1 9 

Det är uppenbarligen samma fattigbössa som G. W. Palm två gånger 
avbildar i augusti 1853 och som han då av obekant skäl kallar St Gju-
seppe, fig. 5. Hatten genom vilken pengarna släpptes ned i bössan har 
vid detta tillfälle gått förlorad.-0 En liknande bössa tecknade Palm 
även »vid Åsens Capell d. 26 Augusti 1853». Den figur som där sanno
likt en gång suttit under skyddstaket hade emellertid då försvunnit.-1 

Man kan fråga sig om inte en liknande anordning längre tillbaka 
funnits också vid Mora kyrka. Den vertikala, kraftigt järnbandade 
stock med inskriftstavla ovanför som där kvarstod till framemot 1800-
talets slut kallades nämligen »Fattig Lazarus». Man ser den på en mål
ning av Axel Nordgren (1828-88) från 1850-talet i Zornsamlingarna 
i Mora. Den stod vid en bod utanför södra stigluckan och inskriften 
pä tavlan lyder: »Församlingens fattig-Bössa. Hafver du mycket så gif 
rikeliga hafver du litet så gif dock lissla med godo hjerta. Tob . 4: g.»22 

Samma jämförelsevis lilla format går igen hos en grupp fattiggub
bar vid kyrkor i Hälsingland. Den här avbildade från Undersviks ka
pell, fig. 7, mä tjäna som exempel. Inskriften på tavlan lyder: 

18 J. G., H. och H. J. Gahn samt J. A. Adelsvärd, Anteckningar från en resa i Dalarne 
sommaren 1765, 1909, s. 32. 
20 Palms akvarellerade teckningar är daterade den 20 och den 29 aug. 1853. De ingår i cn 
skissbok 1851-53 i Nord. mus. ark. ( s. 60 och 61). 
21 Samma skissbok, s. 59. 
" Fattigbössan ingår numera i Nordiska museels samlingar under inv.-n:r 75268, dit 
den kom som gåva, sedan den kasserats 1893. — Karl-Erik Forslund, Med Dalälven från 
källorna lill havet 1:5, 1921, s. 106 uppger att gatan efter den försvunne Lazarus kallades 
»Fatti-Lassgattu». 
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»Du går modig mätt och fager, 

J ag är hungr ig skarp och mager. 

Lika fullt är jag din bror, 

Syskon utaf samma mor. 

Gif dä litet för Guds skull! 

Her ren ger dig handen full.» 

Särskilt kända har de hithörande båda fattigbössorna i Delsbo blivit 
genom att de namnes redan av Knut Lenaeus i hans Delsboa Illu
strata. Vid den häftiga eldsvåda som i slutet av februari 1740 övergick 
kyrka, klockstapel och bogårdsmurstak räddades som genom ett under 
»bägge Fattigbyssorna (dem .Socknefolket, af de bifogade bilderna, 
Fattig-gubbar kalla)». Den ena satt tydligen då på sin grova stolpe vid 
bogårdsmuren. Numera är en kopia uppsatt på motsvarande plats, me
dan originalet förvaras i kyrkan.24 Fattiggubbar av liknande slag fin
nes även enligt vad Ingrid Swartling har haft vänligheten meddela 
mig, vid Färila och Mo kyrkor i samma landskap. 

Fattiggubbar av detta förminskade format möter man en och annan 
gång i mellersta Finland, däremot så vitt jag kan se inte i Österbotten. 
Sålunda är fattiggubben från Jurva, tillverkad omkring 1850, 105 cm 
hög och den från Pihlajavesi från ungefär samma tid 102 cm.25 De 
finska gubbarna avviker emellertid till sin typ inte från dem i kropps
storlek och visar oss som Leppo uttrycker saken inte den fattige man
nen själv utan snarare »skulptörens toreställning om hur en man som 
tar upp kollekt för de fattiga skall se ut».20 Denna karakteristik kan 
gälla även för de i början av denna uppsats behandlade svenska mot
svarigheterna. De dalska och hälsingska fattiggubbarna avser däremot 
säkerligen att vara bilder av Lazarus. Detta torde i ännu högre grad 
gälla den intressanta skulptur som sitter över fattigbössan i Nederlule 
kyrka, fig. 8. Den föreställer honom knäböjande med nakna ben och 
kanske har inte heller hundarna saknats, eftersom ett stycke av skulp
turen är bortbruten framtill. Numera är den fastsatt vid en skulp
terad pelare från 1400- eller början av 1500-talet, men själv kan bilden 

23 Delsboa Illustrata, 1764, s. 224 f. 
21 Jfr Bror Hillgren. En bok om Delsbo 3, 1926, s. 19 och Anna Hjelmström, Frän Delsbo 
(Sv. landsmål XI: j ) , 1896, s. 52. 
20 Leppo, Vaivasukot, pl. 23 och 67. — Gubben från Pihlajavesi var utställd på Nordiska 
museet i februari och mars detta år. 
w Vaivasukot, s. 18. 
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Fig. 7. Fattigbössan vid Undersviks kapell, Hälsingland. Foto C. G. Rosenberg 1922. 
Nord. mus. — Poor-box at Undersvik. 

Fig. 8. »Lazarus» på fattigbössan i Ncderluleå kyrka, Norrbotten. Foto S. Curman, 
Nord. mus. — Poor-box, »Lazarus», now in Nederlulcä Church. 

knappast vara äldre än från 1700-talet. Den kallas ännu »den fattige 
Lazarus».27 

Några mera säregna fall förtjänar att nämnas i detta sammanhang. 
Ovanför fattigbössan från Skellefteå kyrka, fig. 9, sitter under skydds
taket en bit av en medeltida skulptur, som trots det dåliga skick den 
befinner sig i, kan identifieras som en präst- eller biskopsfigur från 
1300-talet.28 Det kan inte råda någon tvekan att den först i senare tid 
blivit apterad på fattigbössan. Att det inte varit något enastående att 
på detta sätt använda utrangerade kyrkliga bilder, ses bl. a. av en del 
finska »fattiggubbar», som måste vara kopior av äldre krucifix.29 

27 Aug. Nordström, i Norrbotten 1931, s. 58 f.; Albert Nordberg, i Från bygd och vild
mark 1947, s. 106. 
28 Fattigbössan, numera i Nordiska museet, inv.mr 85.198. Den skänktes dit av kommi
nistern, som inköpt den sedan den kasserats 1898. 
28 Tallgren i Brages årsskrift, s. 132 och 13g. — Ett kuriöst exempel pä en liknande 
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Svårare att förklara är en mer än meterhög skulpterad mansfigur, 
som under namn av Lazarus suttit på fattigbössan vid Vedevågs bruks 
kyrka i Västmanland, fig. 10. Det är ett ganska gott konstverk från 
1600-talets början och man skulle närmast vilja tänka sig att den vore 
en verklig Lazarus-framställning, sådana vi känner dem frän nordtyska 
kyrkor vid denna tid. Åtskilligt talar emellertid för att också denna 
bild ingått i en grupp eller åtminstone att den föreställt någon annan 
än den fattige man vi känner från bibelns berättelse. I Vedevåg kan 
den inte ha stått från början, eftersom kapellet där kom till först 1735. 

Slutligen är att nämna den ännu bevarade mansfigur, utskuren ur 
en träskiva och målad, som intill 1808 stod bredvid fattigbössan vid 
Medevi brunn i Östergötland, fig. 11. Han framställes klädd i en dräkt 
från slutet av 1700-talet och håller i handen en kort, flätad piska, pro-
fossens uråldriga attribut. En utförlig inskrift från 1789 ger på bak
sidan upplysning om att hans namn är Jöns Larsson, brunnsvaktmäs
tare och samtidigt kyrkvaktare i Nykyrka.-11 Här kan dock samman
hanget vara mer komplicerat, i det att figuren har viss likhet med dem 
som uppträder på spöpålar och som »dörrvaktare» i åtskilliga mellan
svenska herrgårdar och bondgårdar.32 

Som vi sett finnes i värt land inte så få, till utseendet rikt varierade 
fattiggubbar, de flesta utan tvivel äldre än sina finska släkningar. 
Huruvida Gubben Rosenbom i Karlskrona utförts av en österbottnisk 
eller en rikssvensk träsnidare låter sig inte fastställas med detta mate
rial.33. Det återstår att säga något om de antropomorfa fattigbössornas 
ställning i allmänhet. 

sekundär användning av kyrklig skulptur ges i N. H. Sjöbergs — den kände fornfors-
karens — skildring från barndomshemmet i Högestads prästgärd i Skåne före 1785, 
tryckt i Meddelanden från Nordiska museet 1897, s. 55: » . . . inrättade jag cn Com-
mun-kassa, den jag och de yngre bröder skulle rå 0111. Ifrån Annexen Baldringe kyrka tog 
jag ett gammalt Beläte, det jag kallade Apostelcn, och gjorde till Commun-kassans Pat
ron. Alla de som höllo avisorna, skulle dä vissa tider framträda och offra en eller flere 
slantar till Apostelen i Commun-kassan.» Jfr även en uppgift trän Torso i Västergöt
land 1743, återgiven i H. Schiiler, Med götar genom göternas rike 2, 1963, s. 339, och 
R. Berge, Husgudar i Noreg, 1921, s. 27, not 6. 
30 Skulpturen skänktes 1900 av greve Axel C:son Sparre till Nordiska museet, där den har 
inv.mr 89.499. 
31 Gustaf Näsström, Det gamla Medevi, 2:a uppl., 1929, s. 79 ff. 
- Sigurd Erixon, Tiirwächtcr und Prangcrfigurcn, i Folk-Liv 3, 1939, s. 44 ff. 

:" Tallgren tror för sin del, att spridningsriktningen varit den omvända, anf. uppsats, 
s. 139. 
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Fig. 9. Fattigbössa frän Skellefteå kyrka. Nord. mus. — Poor-box from Skellefteå Church. 

Fig. 10. Skulptur som suttit pä fattigbössan i Vedevågs brukskapell, Västmanland. Nord. 
mus. — Sculpture from a poor-box at Vedeväg Church. 

Fig. 11. Brunnsvaktaren Jöns Larsson som höll vakt vid fattigbössan vid Medevi brunn. 
Foto Nord. mus. — Poor box at Medevi, known as »Jöns Larsson». 

I den medeltida katolska kyrkan skedde ingen insamling bland en
skilda till de fattigas försörjning. Väl fanns det offerstockar — bland 
dem många som till utseendet kom nära en senare tids fattigbössor — 
men vad som där insamlades kom bestämda kyrkliga ändamål till 
godo, en altarstiftelse, en klosterstiftelse eller respektive kyrkors lö
pande eller extraordinära utgifter. Vi vet ingenting om att dessa stoc
kar skulle ha varit försedda med målade bilder eller skulpturer av nå
got slag.34 Vid reformationen förbjöds användningen av denna insam
lingsmetod och på Västerås riksdag 1544 bestämdes, att »offrestockar 

34 Förf., art. Pengeblok, i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I J , 1968, och för 
den efterreformatoriska utvecklingen uppsatsen i Tidskrift för socialvård och annan 
hjälpverksamhet 1941. — Cederlöf säger däremot: »Redan under den katolska tiden före
kom dylika (tiguralt utformade fattigstockar), vilka sammankopplats med de dåtida tig
garmunkarnas verksamhet.» Jfr härmed även C. B. Liewendahl, i Postryttaren. Postmusei 
årsbok 1968, s. 10 t. 
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skole bortkastas efter thenne dagh, till dess missbrukedt aflägs». Man 
tvingades emellertid uppenbarligen att kompromissa. När fylligare 
uppgifter blir tillgängliga om den lokala kyrkliga utvecklingen, vilket 
i allmänhet är fallet under 1600-talets tidigare del, möter vi redan de 
fattigas stock eller kista, ibland nämnd i motsats till den katolska ti
dens offerseder.35 I Nordtyskland är fattigbössor som tillverkats un
der 1500-talets andra hälft inte ovanliga och sådana har givetvis fun
nits även hos oss.30 Tvånget var utan tvivel kraftigt att på andra vägar 
framskaffa de inte obetydliga medel som kyrkan av sin egen nu in
dragna egendom använt på social hjälpverksamhet. 

Frän 1600-talets mitt och under hela det följande århundradet blir 
dessa fattigbössor vanliga i olika svenska bygder, nu som regel för
sedda med inskriptioner och ofta även med en bildframställning, hos 
oss som i andra protestantiska länder nästan alltid i anknytning till 
Lukasevangeliets berättelse om den rike mannen och Lazarus (21: 20). 
Det var denna parabel som gav Lazarus hans ställning som de fat
tigas tröstare och framställningen av hans öde har med sin dramatiska 
uppbyggnad mäktigt talat till folkens känsloliv. Från Sverige känner 
jag inte någon liknande framställning av Bartimeus, den blinde man
nen som sitter vid vägen och tigger (Markusevangeliet 10: 46). Som vi 
sett kallades emellertid den märkliga finska skulpturen från Hauho 
som åtminstone senare använts som fattigbössa 1713 för Bartimeus.37 

Jag har tidigare ansett, att både de svenska och de finska fattiggub-
barna samtliga kunde härstamma från sådana Lazarusskulpturer som 
vi känner några exempel på från vårt land. Det skulle då i äldre tid 
ha funnits ett inte alltför obetydligt antal av dessa figurer, som tid 
efter annan måste förnyas genom att de suttit ute och farit illa av vä
der och vind. Den fattige mannen skulle därvid gradvis ha skiftat 
hamn till dess att på sin höjd namnet — och ofta inte ens det — ger 
någon ledning i fråga om ursprunget till dessa folkliga skulpturer. 

Denna tankegång förefaller mig nu alltför hypotetisk och inte 
längre möjlig att uppehålla — den kan i varje fall endast vara en del 
av förklaringen. De flesta av fattiggubbarna — och det gäller alla 
dem som tillkommit under 1800-talet — föreställer inte den fattige 
själv utan snarare en kyrkobetjänt och allmosesamlare. Det gäller inte 

36 Se t. ex. J. Svensson (Svennung) i Kyrkohist. årsskr. 21, 1920-21, s. 253. 
39 Se t. ex. H. Wentzel, art. Almosenstock, i Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte 

•. 1937-
37 Tallgren, anf. uppsats, s. 131 f. 
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blott de österbottniska (den omständigheten att flera av dem framstäl
les som invalider lägger inga hinder i vägen, eftersom dessa säkerligen 
gavs förtur till den sortens befattningar) utan även t. ex. J. P. Döder
gren, sannolikt också Gubben Rosenbom. 

Som vi har sett var flera av de svenska fattiggubbarna konstruerade 
som automater, vilka med en eller annan rörelse tog emot den er
bjudna allmosan. Fattigbössan från Ekeby från 1686 är i själva verket 
ett tidigt svenskt exempel på sådana mekaniska konststycken, som vid 
denna tid och under påföljande århundrade kom att i hög grad upp
taga människors tankar.38 Ett par exempel, valda på måfå, med berö
ring med svenska förhållanden får belysa detta. Karl XILs bekante 
taffeltäckare Johan Hul tman berättar att han 1714 i konstkammaren 
i den bajerska staden Ingolstadt såg en bild av Gustav II Adolf, »som 
till alla delar såg uth, som Konungen fordom i världen varit, sittande 
i Lähnstohl, med Crona på hufvudet, Spijra och Landsätt[!] i händren. 
Enär man kom i dörren, steg bilden u p utur Lähnstohlen, med samma 
anseende, som hade han varit lefvande, sättandes sig sedermera af sig 
sielf neder.»39 I en intressant promemoria, på osäkra grunder daterad 
till år 1700, har Nikodemus Tessin d. y. närmare utvecklat, hur han 
tänkt sig en lusthusanläggning av det slag tiden älskade, med alle
handa machinationer och överraskningar. Under trappan i förstugan 
skulle göras en dörr till ett rum, men när man öppnar den »är det 
intet annat än ett hässligidt spöcke äller en Kar mädh en wäria, som 
mädh machinen rörer sig och faller uth, lijcka som han wille öfwer-
falla dän som låter up dörren, hwilcket ähr till att skräma thäm för-
witna». Utom denne dörrvaktare tänkte sig Tessin en liknande anord
ning i en kammare innanför matsalen som var inredd till konstkam
mare: »Främst i kammaren och mit för dörren kan man giöra en 
bildh och dän uthståffera som en gammal man mädh Långdt skägg, 
som sitter på en Karmestoohl, mädh en Lång Kiortell Liten mössa och 
täfflar på sigh hwilcken mädh Läncker och Leder inwthi så mätte 
wara giordh att han kan reesa sig upp utaff stoohlen och räcka handen 

38 Litteraturen om »automaternas» historia är rikhaltig. En huvudkälla är A. Chapuis 
och E. Droz, Les Automates. Figures arlificiellcs d'hommcs ct iVauimaux. Neuchäte-I. 
u. ä. (1949). Jfr även det äldre arbetet av Alfred Chapuis och Edouard Gclis, Le monde 
des automates 1-2, Paris 1928. Värdefull är Derek J. De Solla Prices översikt Automata 
and the Origins of Mechanism and Mechanistic Philosophy, i Technology and Culture 5, 
1964, s. 9 ff. Jfr även Silvio A. Bcdini, Automata in the History of Technology, i samma 
lidskrift och årgång s. 24 ff. 
38 Handl. hörande till konung Carl XILs historia 1, 1819, s. 110. 
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fram åt täm som inkomma, och när wärden befaller åter sättia sig ne
der, hwilket kan skee igennom machiner.»4" 

Också ett par av de finska fattiggubbarna har varit försedda med en 
enkel automatik. Sålunda har den i Orivesi, som konstruerats 1848 i 
samarbete mellan den folklige skulptören och en urmakare, haft något 
slags skrammelanordning inne i figuren. Fattiggubben i Pihlajavesi 
kunde pä samma sätt blinka med ögonen, när man lade in en slant.41 

I själva verket kan man tveka, om inte vissa av de finska och även 
svenska fattiggubbarna snarast är att uppfatta som ofullkomliga och 
en smula tafatta kopior av sådana automater. 

Det finns många vittnesbörd om den roll som särskilt de finska 
fattiggubbarna spelat i barnens men även de vuxnas föreställnings
värld. Det är därför helt naturligt att de kommit att återspegla sig 
också i skönlitteraturen. Man kunde här knyta an till motsvarande 
skildringar hos internationella författare, bland vilka särskilt ny
romantikerna och deras efterföljare älskade att behandla dessa gräns
områden mellan dikt och verklighet, där avbildningar och statyer på 
magisk väg förlänades rörelse och liv.42 

Den förste som litterärt behandlade fattiggubben på svenska var 
Zachris Topelius och man har svårt att tänka sig att senare berättel
ser kunnat komma till, om han inte visat vägen med sin kostliga rö-
varromantiska förväxlingshistoria om Lohteå (Lohtaja) fattigbössa.43 

Bland dem är det dock endast Selma Lagerlöf som fört ut fattiggub
ben i världslitteraturen. Gunnar Ahlström har kallat berättelsen om 
Nils Holgerssons bekantskap med Gubben Rosenbom för en »pärla 
av humör och fantasi».44 På ett mästerligt sätt har sagoförfattaren 
förstått att tolka den mystik som svävar kring den lille gåsa pågens 
upplevelser i den ljusa vårnatten, när han förs omkring under hög
båtsmannens hatt och får bese örlogsvarvet och staden i sällskap med 
dess grundare Karl den elfte. 

,0 E. Jacobsson, Tessins lusthus, i Medd. frän Svenska slöjdföreningen 1893, s. 48 ff., 
särskilt s. 49 och 54. Jfr även Bernhard Olsen, Subtilitcter och Mekaniker på 1700-talet, 
i samma tidskrift 1894, s. 66 ff., särskilt s. 77. 
" Leppo. Vaivaisukot, pl. 91 och 67. 
42 Beträffande automaterna finnes en översikt av A. Chapuis under titeln Les automates 
dans les a-uvres d'imagination, Neuchätel, 1947. (Denna bok synes inte ingå i nägot of
fentligt svenskt bibliotek men har kunnat inlånas från Kuiistindustrimuseet i Köpen
hamn.) 
43 Läsning för barn, bok 5 (1880). Bland andra finlandssvenska författare som behandlat 
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Summary 
By the Admiralty Church at Karlskrona is a poor-box in the form of a man, 
called "Old Man Rosenbom". Thanks to Selma Lagerlöfs account in Nils Hol
gersson (1906) this figure has become world famous. The earliest documentary 
evidence of its existence is from 1793, but a Swedish researcher, Olle Cederlöf, has 
recently dated it, undoubtedly correctly, to the 1750's or immediately afterwards. 

In his paper, Cederlöf advances the hypothesis that Old Man Rosenbom was 
made by a ship's carpenter from Österbotten (Finland) working in the Karlskrona 
naval shipyarcl. He bases this 011 the fact that two parishes in this Finnish province 
had, according to contract, to supply such labour. Poor-boxes of a similar kind 
have been common outside churches, although most of them were made around 
the middle of the igth century. On the other hand, Cederlöf has not found, either 
extant or in archives, more than two or three similar figures in Sweden. The 
author of the present artide gives an account of the approximately fifteen Swed
ish amhropomorphic poor-boxes he knows of. Most of these are older than their 
Finnish counterparts; one of them, at Ekeby Church in Östergötland, dates from 
1686. A decisive difference compared with the Finnish poor-boxes is that money 
has never, in Sweden, been inserted by way of a slit in the chest, which is most 
common in Finland. 

Several of the Swedish poor-boxes—occasionally also the Finnish—have been 
automatic, i.e. equipped with some kind of mechanical device which started work
ing when alms were cleposited in the box. The author refers to the great interest, 
especially during the 171b and 1 Sth centuries, in such devices. They also played 
some role in literature, particularly among the neo-Romanticists and their fol-
lowers; Selma Lagerlöfs account belongs to this group. It could hardly have been 
written without knowledge of Zachris Topelius's robber-romantic story of the 
poor-box at Lohteä (Lohtaja) in Österbotten, published as early as 1880. 

Some of the Swedish anthropomorphic poor-boxes are, without doubt, as also 
their Swedish name suggests, figures of Lazarus, and correspond to the relatively 
numerous paintings 011 poor-boxes in different parts of the country. Such paint
ings are not unknown in other Protestant countries. The secularized figures, 
which represent servants of the church and collectors of alms, seem, however, 
to exist only in Finland and Sweden. Their origin is still a mystery. It may be 
that they are to be regarded as imperfect and rather clumsy copies of automatic 
figures of the same kind as those at Ekeby, Törnevalla, Ryssby and Klövsjö. 

denna ämneskrets märkes Alexander Slotte (»Bosundcns fine mäg», i Karlebybor, 1912) 
och Jarl Hemmcr ('Fattiggubbens brud», 1926). 
" Första delen av Nils Holgerssons resa utkom 1906. — G. Ahlström, Den underbara 
resan, 1942. s. 65. — Selma Lagerlöf har i helt annat sammanhang, nämligen i vers-
berättelsen Slåtterkarlarna på Ekolsund (1912), utnyttjat det litterära motivet med auto
mater, varom jfr Hans Rittes utredning i Arv 23, 1967, s. 85 ff. 


