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Med Mandelgren till världsutställningen 
i Paris 1867 

Av Marian Ullen 

Den 29 oktober 1866 biföll Lenhovda för
samling på ordinarie kyrkostämma "Hans 
Kungl. Höghets Prins Oskar och Sveriges 
Kommissarie vid verldsexpositionen i Paris 
1867 gjorda framställning om öfverlåtande 
af vinkannan, dopfatet och den gamla ljus
kronan för att utställas vid ifrågavarande 
verldsexposition". Prins Oskar, sedermera Os
kar I I , var president för den svensk-norska 
utställningskommissionen medan kammar
herre G. Fahnehjelm var kommissarie för 
den svenska utställningen. En person med 
stort inflytande på den kulturhistoriska av
delningen men ej omnämnd i officiella pap
per var emellertid artisten och fomforskaren, 
Nils Månsson Mandelgren, och vi kan räkna 
med att det var han som valt ut dessa före
mål från den okända smålandskyrkan. 

Manddgrens insatser, som alltså till stor 
del skedde i det fördolda, visar att han genom 
sina stora kunskaper var oumbärlig för ut
ställningskommittén men alltför kontrover
siell för att kunna få ett officiellt uppdrag. 
Under sina forskningsresor i landet hade han 
besökt en oerhörd mängd kyrkor och platser 
och ritat av föremål och byggnader och note
rat vad som var av speciellt antikvariskt in
tresse. Äke Stavenow har r sin bok om Man
delgren ett kort avsnitt om de fem omfattan
de forskningsresor i Sverige som skedde med 
blygsamma anslag från staten och instruktio
ner från riksantikvarien B. E. Hildebrand. 
Mandelgren hade "1° Att i kyrkorna under
söka, beskriva och, om möjligt är, även av
teckna vad som i arkitektoniskt hänseende 
kan äga större märkvärdighet, såsom rund

kyrkors konstruktion och plan, ovanliga torn. 
al frescomålningar på väggar och valv, mål
ningar och skulpturarbeten på gamla altar
tavlor och andra flyttbara föremål. 2° Att 
även hos enskilda personer, där sådant till-
låtes, anteckna och beskriva konstverk, rust
ningar och dylikt, som kan äga antikvariskt 
eller historiskt värde." 

Under den första resan, som företogs 1846, 
besöktes huvudsakligen kyrkor i Sörmland 
och Östergötland. Under den andra resan, 
år 1847, besöktes nya kyrkor i Sörmland och 
Östergötland men framför allt i Småland. 
Den tredje forskningsresan, 1848, omfattade 
den småländska östkusten, Öland, Skåne, 
Halland, Västergötland och Närke, medan 
den fjärde, 1849, gick till Värmland, Närke 
och Uppland. Den femte och sista resan i 
denna serie företogs 1850 och omfattade 
Götalandskapen samt Gotland och Uppland. 
Mandelgren upphörde dock inte därmed med 
sina resor. I det närmaste varje sommar lade 
han nya mil till sin resväg och samlade idogt 
material om den svenska konst- och kultur
historien. 

De blygsamma resebidragen under 1840-
talet — 1846 tvåhundra riksdaler banko, 
varav enbart skjutspengarna kostade Man
delgren över etthundraåttiotre riksdaler — 
hade beviljats med villkor att reseberättel
serna och ritningarna inlämnades till Vitter
hetsakademien. Reseberättelserna _finns också 
i ATA medan den stora mängden teckningar 
däremot ingår i Manddgrenska samlingen, 
som förvaltas av Folklivsarkivet vid Lunds 
universitet. Uppdelningen beror på att Man
delgren vägrade att lämna ifrån sig ritnings-
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materialet till Vitterhetsakademien innan han 
hade garantier för att det skulle publiceras 
på ett tillfredsställande sätt, och här har vi 
en av orsakerna till schismen mellan Mandel
gren och riksantikvarien Hildebrand, en 
schism som så småningom övergick i direkt 
fiendskap och i hög grad försvårade Mandel
grens möjligheter i olika sammanhang (se 
Stavenow). Redan 1849 yttrade Hildebrand: 
"Med Mandelgrcn vill jag så litet som möj
ligt hava att göra. Han är oförskämd och 
obehaglig att se och höra." 

Under den tredje forskningsresan, år 1848, 
besökte Mandelgrcn bl. a. Lenhovda kyrka i 
Småland. Den gamla medeltidskyrkan var då 
riven och den nya kyrkan, ritad av C. G. 
Blom-Carlsson, hade tagits i bruk. Med hjälp 
av muntliga uppgifter gjorde Mandelgren en 
plan och en fasadritning av den gamla kyr
kan, det enda bilddokument vi har om denna. 
Han ritade även av de tre föremål, som så 
småningom utvaldes till Parisutställningen. 

Världsutställningen i Paris, som öppnades 
den 1 maj 1867 och pågick hela sommaren, 
betraktas som en höjdpunkt i utställningarnas 
historia och en av de mest lysande och popu
lära. Elias Cornell citerar i sitt arbete "De 
stora utställningarnas arkitekturhistoria" en 
dåtida kritiker: "Ett konstens och industriens 
praktblomster har skjutit upp på Marsfäl
tets obevuxna sand, en jättestor solros, av 
vars blad man kan lära geografi, statistik, få 
kunskap om forntidsmänniskan, upplyftas i 
konst och poesi, känna ländernas storlek och 
storhet." 

På Marsfältet i Paris grupperade sig kring 
den ellipsformade huvudbyggnaden en mängd 
annex med olika uppgifter i ett arrangerat 
parklandskap. Här fanns också de nationella 
avdelningarna som det svenska Maison de 
Gustave Wasa, en pastisch på Ornässtugan, 
ritad av arkitekten F. Scholander (fig. 1). 

En av de mest uppmärksammade avdel
ningarna var L'histoire du travail, arbetets 
historia, en konstindustrieli och industrihisto-
risk avdelning, där det också ingick en rad 
arbetande små verkstäder. De svenska antikvi
teter som ingick här hade valts ut och ar
rangerats av utställningskommissarien Fahne-

hjelm tillsammans med Mandelgren. Upp
draget fick Mandelgren så att säga bakvägen, 
vilket sannolikt berodde på att han motarbe
tades av riksantikvarien. Mandelgrcn skriver 
själv och berättar om detta i två brev till 
vännen, folklivsforskaren och samlaren G. O. 
Hyltén-Cavallius (KB) . Den 20 oktober 1866: 
"Scholander kom och bad mig hjelpa Chefen 
för Expositionen i Paris 1867 med Svenska 
afdelningen af Histoir du Travaux och med 
anskaffandet af svenska fornsaker, Kammar
herre Fahnhjelm, hvilket gjort mig ett grufve-
ligt arbete hvarföre jag troligen ej får för 
annat än en fot när jag slutadt — som van
ligt. Jag har bland de arbeten som jag ansett 
böra Exponeras der, äfven upptagit din sam
ling. Så att du får hväll om du ej fått ett 
bref från honom, och jag hoppas att du ej 
nekar att de blifva kända, ty denna afdeling 
kommer uti Pariser Expositionen att spela en 
stor Roi. H u r Hildebrand skall taga saken 
få vi se ty min förteckning plundrar hans 
samling starkt." Senare meddelas, den 1 no
vember, att Hildebrand nekade "att lämna 
någott af Statens samling till Pariser Exp. så 
framt ej Konungen i dag då han besökte 
museum förmått honom." 

Det var alltså på utställningsarkitekten 
Scholanders inrådan som Mandelgren antogs 
som medhjälpare. I utställningskommissio
nens handlingar och protokoll (RA) om
nämns Mandelgren endast en gång. Den 22 
augusti 1867 skickar han från Paris en an
sökan om bidrag till sin resa och utlovar 
samtidigt en reseberättelse. Den 17 septem
ber meddelar protokollet att då Mandelgren 
under sin vistelse i Paris "icke allenast med 
beredvillighet biträdt Sveriges Kommissarie 
vid ordnandet af nämnda afdelning samt 
upprättandet af katalogen öfver densamma, 
utan äfven dagligen gått de utländska Anti-
qvarier, Litteratörer och Wetenskapsmän till
handa med de värderika upplysningar, han, 
ifölje af sina mångåriga studier i denna rikt
ning, varit i stånd att lemma och sålunda 
bidragit att ställa våra fornminnen i cn för 
fäderneslandet gynnsam dager så beslöt Ko-
mitén att anhålla om bifall till Mandelgrens 
önskan". Tydligen var kammarherre Fahne-
hjelm mycket nöjd med Mandelgrens insats, 
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Fig. 1. Entré till svenska avdelningen i Paris 18b7 etter skiss av Scholander. Efter Cornell. — Entrance 
to the Swedish section in Paris 1867 after a sketch by Scholander. 

likaså prins Oskar, på vilkens initiativ Man
delgren fått ställa ut sina litografier till Mo
numents Scandinaves du Moyen Age (utgivet 
delvis med understöd av franska regeringen) 
i anslutning till de svenska antikvitelerna. 
Som Mandelgren befarat blev emellertid den 
ekonomiska ersättningen mycket ringa. Någon 
rapport tycks man dock ej ha infordrat. 

En mycket stor del av utställningsföremå
len, som var indelade i grupper och efter 
tidsperioder, lånades från museernas sam
lingar och privata samlingar. Förhistoriskt 
material lånades, trots Hildebrands ursprung
liga motstånd, främst från Historiska museet. 
Tre runstenar lånades dock från Uppsala 
universitet, däribland örby-stenen, som då 
den skulle fraktas tillbaka till hemlandet 
råkade bli tappad i Le Havres hamn och 
återfunnen först 30 år senare. Medeltida 
föremål hämtades däremot till stor del från 
kyrkorna medan den nyare tidens föremål 
till lika stor del kom från Livrustkammarens 
samlingar och omfattade vapen och rust
ningar. Hyltén-Cavallius etnografiska samling 
bidrog dessutom med en mängd föremål "för 

husligt behov". Föremålen ställdes ut utan 
kommenterande text eller historik. Bland de 
kyrkliga föremålen ingick dopfuntarna från 
Gumlösa, Tryde och Löderup i Skåne och 
förnämliga textilier från Vadstena, Västerås 
och Strängnäs men även många tidigare 
okända skatter, inte minst från de småländ
ska kyrkorna: Berga, Kalvsvik, Ed, Voxtorp, 
Rydaholm, Gränna, ös t r a Torsås och Vi
singsö var förutom Lenhovda representerade. 

De kyrkliga föremålen riktade uppmärk
samheten på vilka skatter av förnämligt konst
hantverk, som dolde sig i landets kyrkor, där 
de genom okunnighet och vanvård riskerade 
att förstöras. Mandelgren kämpade ständigt 
mot vandalismen av fornminnen och kyrkor. 
Ofta fick han också uppleva hur intressanta 
föremål som han antecknat eller avbildat 
senare förstörts eller försvunnit. I Växjö stift 
utverkade han av Domkapitlet 1864 en tryckt 
cirkulärskrivelse, där prästerskapet rekom
menderades att på allt sätt gå artisten Man
delgren till hända vid hans forskningsresor i 
stiftet. Beträffande de många ödekyrkor, som 
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blivit resultatet av nybyggnadsivern inom 
stiftet, pläderade han senare i en artikel i 
Smålandsposten den 9 december 1873 för att 
t.ex. Hemmesjö gamla kyrka borde användas 
som "museum för fornsaker" istället för att 
raseras. 

Situationen vid tiden för världsutställ
ningen var alltså knappast bättre än då 
Mandelgren påbörjade sina forskningsresor 
på 1840-talet. Riksantikvarien anförde 1846 
inför Mandelgrens första resa "värdet av att 
pastorers och sockenmäns uppmärksamhet 
blivit fästad på plikten att omsorgsfullare 
vårda de vanligtvis illa behandlade och ringa 
aktade fornminnen, som i deras kyrkor för
varas". Trots kungl. förordningen 1828 och 
cirkuläret 1840 hade förstörelsen fortsatt och 
Hildebrand noterade också: "Det är på yt
tersta tiden att rädda vad som räddas kan, 
ty våra präster äro ärkevandaler och barba
rer" (Stavenow, s. 64) . 

De tre renässansföremål, som Mandelgren 
hade fastnat för i Lenhovda kyrka 1848 och 
som han fortfarande nitton år senare ansåg 
vara så värdefulla att de borde representera 
landet vid världsutställningen, återvände från 
den internationella scenen till en i fortsätt
ningen obemärkt tillvaro och har sedan dess 
inte förekommit i något konsthistoriskt sam
manhang. Silverkannan iåstes in i kyrkkistan, 
dopfatet återfick så småningom sin funktion 
och ljuskronan berövades sina ljusarmar och 
ställdes undan på vinden. Betyder då detta 
att Mandelgren valt ut ointressanta föremål 
som vi idag har svårt att värdera lika högt 
som han? 

Med den överblick vi nu har av konsthant
verket under renässansen kan vi snabbt kon
statera att de inte är tillverkade i Sverige 
utan importföremål av sannolikt tyskt ur
sprung. Vi skulle alltså inte låta dem repre
sentera svenskt konsthantverk (proveniensen 
var utan intresse för Mandelgren i detta 
sammanhang), men vi har ingen anledning 
att förneka att de är mycket goda hantverks
produkter från sin tid och väl värda att upp
märksammas på nytt. Silverkannan och ljus
kronan är dessutom konst- och kulturhisto
riskt två mycket intressanta främlingar bland 

de svenska kyrkoinventarierna. 

Den prakfulla silverpjäsen (fig. 2 ) , som 
under lång tid fungerade som kyrkans vin
kanna, är egentligen ett profant dryckeskärl. 
Kannan är delvis förgylld och rikt utsmyckad 
med gjuten, driven, ciselerad och graverad 
dekor. Locket kröns av en nu huvudlös kriga
re i antikiserande rustning som står på en 
delfin. Det eleganta handtaget utgörs av en 
bevingad herm, vars kropp övergår i ett rikt 
utformat ornament bestående av två nakna 
kvinnofigurer och två spiraler som slutar i 
nötliknande, stora frukter. Tumgreppet be
står av ett gjutet ornament med två nakna 
figurer, en man och en kvinna. Kannan är 
30 cm hög utan krönfigur, fotens diameter 
13,5 cm. I kannans botten återfinns stämp
larna för guldsmeden Claus Wiese i Lubeck 
(W. med en stjärna inunder samt Liibecks 
dubbelörn), verksam under slutet av 1500-
talet och fram till 1612. 

Pokaler och rikt utsmyckade dryckeskan
nor av detta slag, avsedda att både dricka 
och hälla ur, blev under årtiondena före och 
efter 1600 ett uttryck för de nordtyska städer
nas välstånd. Dessa kannor kallas också för 
"Hansekanne" därför att de var känneteck
nande för Hansans område. Karakteristiskt 
för Hansekannorna är bl. a. handtagets av
slutning med spiraler och klot eller runda 
frukter så som på kannan från Lenhovda. 
Till sin form går kannorna med sitt smala, 
cylindriska liv tillbaka på de gotiska dryckes
kärlen. Locket, som ofta pryds av en sköld
hållande soldat eller dylikt, behövdes för att 
hålla drycken varm. Såväl öl som vin av
njöts nämligen varmt. 

Det tyska silversmidet intog vid denna tid 
en dominerande ställning, vilket berodde på 
att här uppstått speciellt gynnsamma för
hållanden för guldsmeder. Det burgna och 
köpkraftiga borgerskapet bildade en god 
kundkrets och inte minst dess olika organisa
tioner — skrån och gillen. Städerna samlade 
dessutom väldiga silverskatter i sina rådhus 
och även kyrkorna fortsatte att öka sina sam
lingar av dyrbarheter. 

Praktkannorna nådde under stormaktstiden 
även Sverige. En hel del var sannolikt krigs-
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Fig. 2. Vinkanna, ursprungligen profant dryckeskärl, från Lenhovda kyrka. Utförd av Claus Wiese 
Lubeck, omkr. 1600. Foto S. Hallgren. — Wine flagon, originally secular drinking vessel, from Len
hovda Church. Made by Claus Wiese, Lubeck, c. 1600. 
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Fig. 3. Praktkanna av 
Claus Wiese i Rustkam-
maren i Moskva. Efter 
Warncke. — Magnificent 
flagon by Claus Wiese in 
the Armoury in Moscow. 

byten, bl. a. som vi senare ska se kannan i 
Lenhovda, och några blev liksom denna 
skänkta till sockenkyrkorna som vinkannor. 
En annan praktfull kanna av samma typ finns 
exempelvis i Härlövs kyrka i södra Småland 
och Statens Historiska Museum äger även ett 
par kannor, som tillhört Fittja och Knivsta 
kyrkor i Uppland. 

I sitt stora arbete "Die Eddschmiedekunst 

in Lubeck und ihre Meister" uppger J. 
Warncke endast ett känt arbete av guldsme
den Claus Wiese: en praktkanna i rustkam-
maren i Moskva (fig. 3 ) . Kannan är av 
samma typ som Wieses kanna i Lenhovda 
men försedd med ett kraftigt, tresidigt hand
tag, som tycks ha varit utmärkande för 
liibeckkannorna omkring 1600. I det när
maste exakt samma handtag används bl. a. av 
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Fig. 4. Dopfat från Lenhovda kyrka. Tyskt arbete från slutet av 1500-talet. Krigsbyte från Strövels-
torps kyrka i Skåne 1643—44. Foto S. Hallgren. — Baptismal dish from Lenhovda Church. German 
work from the end of the 16th century. War trophy from Strövelstorp Church in Skåne 1643—44. 

de båda guldsmederna Hans Hintze (1581— 
1609) och Harmen Hintze (1586—1599). 
Det eleganta hermhandtaget på Lenhovda-
kannan är därför förbryllande och det är 
möjligt att handtaget är en något senare 
ersättning för ett ursprungligt handtag av 
denna kraftigare typ. Beträffande såväl figu
rer som ornamentik använde man sig av 
kopparstick som förlagor och de olika mästar
nas kannor är därför ofta ganska likartade. 

O m Wiese uppger Warncke i övrigt att 

han ägde guldsmedsboden nr 9(guldsmeds
bodarna tillhörde staden och hyrdes av guld
smederna, som ägde rätten under hela sin 
livstid) samt att en lärling omtalas hos honom 
första gången 1567 och att hans hus Johan-
nisstrasse 49 säljs år 1612. Sannolikt var han 
då död. 

Dopfatet i Lenhovda tillhör en stor grupp 
importerade mässingsfat som kommit till an
vändning som dopfat i kyrkorna. Fatet är 
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Fig. 5. Ljuskrona, s.k. Geweihleuchter, från Lenhovda kyrka. Tyskt arbete omkr. 1600. Foto P. Rittsel. 
— Chandelier, 'Geweihleuchter', from Lenhovda Church. German work c. 1600. 

alltså till skillnad från den beskrivna vin
kannan inte något exklusivt föremål, vilket 
även Mandelgren bör ha varit medveten om, 
men ett gott typexempel. 

Fatet är rikt ornerat (fig. 4 ) . Runt brättet 
ses en bård där motivet utgörs av en spring
ande hjort som anfalls av en hund. I fatets 
botten återkommer samma bård med hjortar, 
som omger en rund medaljong med en fram
ställning av Marie bebåddse. Runt medal
jongen finns en dekorativ minuskdinskrift 
utan innebörd. På kanten mellan fatets botten 
och brätte finns årtalet 1637 samt två in
graverade vapensköldar med tillhörande ini
tialer: IK och EG. På motsatta sidan finns 
två äldre vapensköldar med initialerna NK 
och BS. Under fatet står ingraverat: "Anno 
1637 den 10 Ivlij gaf erlig ock welbordige 
froe Aeddde Grobbe dette becken til fvnten 
i Strostrop ( = Strövdstorp) kirke." 

De personer som vapensköldarna och ini
tialerna avser är alltså E d d e Grubbe, gift 
med Iver Krabbe, ägare till Vegeholm i Strö-
velstorps socken i Skåne och hennes svärför
äldrar Nils Krabbe och Berete Skare, avlidna 
1584 respektive 1636. Ytterligare ett liknan
de fat med årtalet 1637 och initialerna IK 
och EG samt Krabbe- och Grubbevapnen 
finns som dopfat i Välinge .kyrka i Skåne. 
(I Strövdstorp har man sedan 1926 en kopia 
av fatet.) 

Denna typ av mässingsfat tillverkades i 
Tyskland från slutet av 1400-talet till början 
av 1600-talet (jfr Erixon). Flertalet anses ha 
tillverkats i Nurnberg men även andra orter 
som Augsburg, Braunschweig och Lubeck har 
trollgen haft liknande tillverkning, varför det 
är mycket svårt att avgöra var ett fat tillver
kats. I Nurnberg hade man redan under 
1500-talet nått fram till en massproduktion 
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Fig. 6. Ljuskrona avtecknad av Mandelgren 1847. 
Mandelgrenska samlingen, Lund. — Chandelier 
drawn by Mandelgren 1847. Mandelgren Collec
tion, Lund. 

Fig. 7. Ljuskrona från Bromma kyrka. Tyskt ar
bete omkr. 1600. Foto ATA. — Chandelier from 
Bromma Chruch. German work c. 1600. 

där man övergett drivningen för hand eller 
över fast modell och använde sig av press
ning av ornamenten. Centralmotivet i botten
dekorationen tycks i Nurnberg vanligen ha 
utgjorts av en biblisk scen, oftast syndafallet 
eller bebådelsen, vilken återfinns på Lenhov-
dafatet. 

Från början var dessa stora fat i allmän
het ej, vilket man förleds att tro av de bibliska 
motiven, avsedda som dopfat. De enklare an
vändes som tvättfat, de praktfullare i de rika 
hemmen som uppläggningsfat eller till pryd
nad. Att E d d e Grubbes fat ärvts efter svär
föräldrarna och troligen varit i bruk sedan 
slutet av 1500-talet framgår av vapensköldar
na. 

Ett för svenska förhållanden osedvanligt 
exklusivt föremål är däremot ljuskronan, en 
s. k. "Geweihleuchter", hornljuskrona, av 
tyskt ursprung (fig. 5 ) . 

Den utgörs av en i trä snidad triton med 
mansövcrkropp och delfinliknande under
kropp. Stjärtpartiet har dragits ut till en 
ringlande orm- eller drakstjärt. Figuren är 
vackert bemålad: hår och skägg är svart, 
karnationen ljusröd, fiskkroppen och stjärten 
blå med röda fenor. Mitt fram finns en oval 
vapensköld med en sparre i mittpartiet. På 

figurens fiskkropp har fästs två horn från en 
kronhjort. Den halvmeterhöga och ca 80 cm 
långa tritonen är fäst vid tre kraftiga j ä m 
tenar, som utgör upphängningsanordningen. 

På den teckning, som Mandelgren gjorde 
vid sitt besök i kyrkan 1848 (fig. 6) ser vi 
att hornen var försedda med vardera tre 
ljusarmar. Dessa ljusarmar av mässing har 
bevarats men kom vid sekelskiftet till använd
ning som lampetter på kyrkans läktarbarriär. 
Nu förlorade detaljer är också den fisk som 
tritonen här håller i sin vänstra hand samt 
kartuschen runt vapenskölden. I tritonens 
högra hand har Mandelgren också antytt en 
treudd. Ljusarmarna av mässing fanns år 
1705, då ljuskronan omnämns i kyrkans in
ventarieförteckning, men är knappast ur
sprungliga. Troligen har treudden varit en 
sorts ljusstav och ljushållare av järn kan 
också ha suttit på själva upphängningsanord
ningen. 

I Paris hade tritonkronan sällskap av en 
annan Geweihleuchter utformad som en sjö
jungfru (fig. 7) och hemmahörande i Brom
ma kyrka, dit den skänkts 1688 av styckgjuta-
ren Mickel Bader. Båda ljuskronorna, som är 
de enda kyrkkronor av denna typ som jag 
hittills hittat, kan av stilmässiga skäl dateras 
till omkring 1600. 
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Fig. 8. Teckning till Ge
weihleuchter av Albrecht 
Durer 1513. Efter Hei-
kamp. — Drawing for 
Geweihleuchter by Albrecht 
Durer 1513. 

9 

Ljuskronor med applicerade djurhorn var 
vanliga i Tyskland redan under senare delen 
av 1400-talet och utvecklades under renäs
sansen till en allt mer uppskattad form av 
takkrona för slottens, rådhusens och herre
manshusens stora hallar. Man hade här en 
möjlighet att genom konstnärlig utformning 
ytterligare framhäva de omtyckta jakttroféer
na. Praktfulla exempel finns bl. a. i råds
salarna i Liineburg, Munster och Osnabriick. 
Gerhard Wietek avbildar i "Altes Gerät fiir 
Feuer und Lid i t " (s. 27) en företrädare för 
den yngsta generationen Geweihleuchter från 
början av 1600-talet utformad som en vapen
hållande vildman med applicerade älghorn. 
Ljushållaren är här placerad på järnstaget 
mellan hornen. 

Förlagorna till dessa ljuskronor gjordes lik
som beträffande övrigt konsthantverk av 
konstnärer och mönstertecknare. Detlef Hei-
kamp har i en uppsats publicerat några av 
Albrecht Durers teckningar till Geweihleuch
ter. Durer var själv en ivrig samlare av djur
horn. I fig. 8 avbildas en teckning som visar 
en sjöjungfru med applicerade älghorn. I 
handen håller hon en elegant ljusstav. På 
magen har placerats en vapensköld med 
familjen Pirckheimers vapen. Teckningen är 
daterad 1513. En annan förlaga av Durer 

visar en trehövdad drake med renhorn (fig. 
9 ) . Det är alltså ur denna tyska tradition som 
tritonen i Lenhovda och sjöjungfrun i Brom
ma vuxit fram. 

De tre föremålen från Lenhovda kyrka är 
inte bara ungefär lika gamla och hemma
hörande i samma kulturkrets utan också an
knutna till samma person. Vid mitten av 
1600-talet fick Lenhovda kyrka mycket stora 
donationer, både föremål och pengar samt 
material till diverse reparationer av byggna
den, av översten, sedermera landshövdingen 
Håkan Nilsson Skytte af Sätra och hans 
hustru Elisabet Oliveblad, vilka ägde Sävsjö 
säteri i Lenhovda socken. Donationerna var 
så omfattande att socknens kyrkoherde Lau
rentius Tvetovius under sin ämbetstid 1653—• 
1688 förde ett särskilt register över gåvorna 
från Sävsjö. Dop fatet skänktes 1658 tillsam
mans med en ny dopfunt, silverkannan hade 
skänkts något tidigare för att användas som 
vinkanna. Gåvoförteckningen nämner visser
ligen inte ljuskronan, men även denna skall 
enligt en senare nedteckning vara skänkt av 
familjen Skytte, sannolikt strax före eller 
efter kyrkoherdens tid. Enligt inventarieför
teckningen år 1705 hängde den då längst 
fram i kyrkan och var försedd med sex Ijus-
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Fig. 9. Teckning till Ge
weihleuchter av Durer. Ef
ter Heikamp. — Drawing 
forGeweileuchter by Diirer. 

armar av mässing. O m silverkannan anger 
en likaså nedtecknad tradition att den "skall 
vara tagen utur något kloster". 

Håkan Skytte, som är en typisk represen
tant för stormaktstidens nya krigaradd, tycks 
ha tillägnat sig de dyrbara renässansföremål, 
som Mandelgren valde ut, under sina år i 
utländska krigståg. 

Han började sin militära bana 1624 och 
hade under trettioåriga kriget avancerat till 
överstelöjtnant 1635. Ar 1636 omtalas han 
som kommendant i Wolgast, samma år ock
så som överkommendant i Demmin. 1643 är 
han överstelöjtnant vid Kronobergs regemen
te och 1644 blir han dess överste. 1645 be
lönas han med addskap. Hans karriär kröns 
1658 med att han blir utsedd till landshöv
ding över de erövrade områdena Blekinge 
och Kristianstads län. 

Silverkannan och ljuskronan bör ha kom
mit i Håkan Skyttes ägo under hans tid i 
Nordtyskland under trettioåriga kriget. Be
träffande dopfatet behöver vi inte betvivla 
var och hur det kommit i överstens ägo. In
skriften anger Strövdstorps kyrka i Skäne 
och tidpunkten måste vara svensk-danska 
kriget 1643—44. 

Reaktionen på den svenska avdelningen av 

L'Histoire du travail blev mycket positiv 
utomlands, vilket inte minst bör ha glatt 
Mandelgrcn. Vi kan konstatera att det fram
för allt var de kyrkliga föremålen som intres
serade skribenterna. Charles de Linas skrev 
en mycket omfattande artikel om den svenska 
och norska avdelningen i "Revue de 1'art 
chretien" och tackar också Mandelgren för 
hans initierade guidning. Linas intresserade 
sig främst för de medeltida föremålen, inte 
minst för textilierna, men fäste sig också bl. a. 
speciellt vid ljuskronan från Lenhovda. Han 
daterar den till 1500-talet och skriver att han 
nyligen sett liknande ljuskronor i några sam
lingar, men "ingen har varit så enkel och så 
smakfull". Artikeln, som omfattar 36 sidor, 
avslutas med följande lovord: "Tel est le 
bilan de 1'histoire du travail suédois a 1'Expo-
sition. On pourra rencontrer ailleurs plus 
d'objets riches, plus d'attraction pour 1'oeil, 
mais je ne crains pas d'affirmer qu'entrc 
toutes les nations accourues å 1'appel de la 
Commission francaise, aucune n'a mieux que 
la Suéde rempli les conditions du programme 
formule dans la circulaire de M. le comte de 
Nieurwerkerke." 

I det stora arbetet "Bericht iiber die W d t -
Ausstellung zu Paris im Jahre 1867", vilket 
utkom i Wien 1869, möter vi också en mycket 
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positiv inställning till den svenska avdel
ningen. Författaren till översikten över L'His-
toire du travail, R. von Eitelberger, betonar 
att utställningskommissarien Fahnehjelm och 
den bekante arkeologen Mandelgren har 
genomfört sitt arbete med smak och förstånd. 
Vad som framför allt väckt uppmärksamhet 
i Paris är de medeltida kyrkliga textilierna, 
"als man nicht erwartete, dass aus einem 
protestantischen Lande Alterthumer ähn
licher Art kommen könnten". De textilier 
som omnämns är de båda medeltida mäss
hakarna från Skara domkyrka samt en dito 
från Husaby kyrka, som betecknas som den 
mest intressanta. "Auch von Wadstena und 
Westeras sind ganz interessante kirchliche 
Gewänder, und aus der Kathedrale von 
Strengnoes bischöfliche Sandalen einge-
schickt worden." Beträffande övriga kyrk
liga föremål hänvisas till att de genom "dem 
bekannten Werke von Mandelgren dariiber 
angestellten Untersuchungen allgemein be
kannt sind". Mandelgren uppfattades alltså 
utomlands som en verklig auktoritet. 

Under sin vistelse i Paris fick Mandelgrcn 
många vänner och nyttiga kontakter inom 
sitt område, bl. a. den berömde arkitekten 
Violld-Ie-Duc. Mandelgren berättar om 
detta i ett brev till Hyltén-Cavallius den 2 
juni 1867 (KB) . Han hade då varit "bland 
de andra antikvarierna kallad till en stor 
middag uti Palais Royal den 1 juni, som gavs 
för dem af Sälskapet Monuments Historiques 
hvarest M. i spetsen för Utlänningarne ut-
vicklade en plan att bilda en Unniversell 

. . . . s 

archeologisk förening hvilkett van stort bi
fall . . . Sedan sällskapet hade tågat från 
bordet gingo de i ett annat rum för att dricka 
kaffe, hvarest de skredo till val . . . " Till pre
sident i kommittén valdes Viollet-le-Duc och 
som vice president Mandelgren. "Då tanken 
utgått från mig, som alla fattat med liflighet 
var det klart att man här ej gjorde som 
hemma sparkade mig undan." Föreningen 
kom dock ej till stånd på grund av oenighet 
mellan några länder. 

Av den kejserliga franska kommissionens 
medalj regn tillföll 34 stycken medaljer Sve
rige för insatsen inom L'Histoire du travail: 
en i guld åt kungen, en i silver åt hertigen 

(Oskar) samt resterande i brons. Till de be
lönade personerna hörde också Hyltén-Caval
lius och Mandelgren. Bronsmedaljer fick ock
så de stora svenska museerna samt även Växjö 
museum och ett flertal kyrkor, dock ej Len
hovda kyrka men väl kyrkorna i Skara, 
Strängnäs, Västerås, Skepptuna, Visingsö, 
Tryde, Husaby, Vadstena, Voxtorp, Sire-
köpinge, Mjölby, Virestad, Askersund, Berga 
och Medelplana. Ett bestående minne från 
utställningen är också Maison de Gustave 
Wasa, som inköptes av Karl XV och hem
fördes till Ulriksdals slottspark. 

Mandelgrens egna anteckningar, listor och 
insamlat material om och från världsutställ
ningen 1867 ingår i Nordiska museets sam
ling. Det är ett rikhaltigt och disparat mate
rial, som skulle vara väl värt ett närmare 
studium, än som varit möjligt i detta sam
manhang, för att belysa den svenska insatsen 
på denna världsexposition, där för första 
gången konsten, kulturhistorien och populär
vetenskapen fick framträda tillsammans med 
den nya teknikens underverk. 
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With Mandelgren to the World Exhibition in Paris 1867 

The World Exhibition in Paris 1867 included 
a cultural history section under the title 
"1'Histoire du travail". The Swedish exhibi
tion commissioner, Chamberlain G. Fahne-
hjelm, was helped in the collection and ar
rangement of the Swedish section by the ar
tist, ethnographer and archaeologist, Nils 
Månsson Mandelgren. Because of his great 
knowledge he was indispensable to the exhi
bition committee but on account of disagree-
ments with the Di redor General of National 
Antiquities, Hildebrand, he was too contro-
versial to be given an official assignment in 
connection with the World Exhibition. Man
delgrcn^ contribulion was therefore mainly 
hidden, but is recorded through letters and 
other documents as much as through foreign 
reviews of the exhibition. During his travels 
in Sweden, Mandelgren visited an unprece-
dented number of churches and localities and 
drew objects and buildings, noting everything 
of particular antiquarian interest. His collec
tions are today a pricdess asset to research 
in history of art and culture. During these 
travels, Mandelgren in 1848 visited Lenhovda 
Church in Småland where he on the one 
hand made a reconstruction of the recently 
demolished medieval church and on the 
other hand sketched three objects that seemed 
particularly interesting to him: a wine flagon, 
a baptismal dish and a chandelier. When 
Mandelgren, 19 years låter chose objects for 
the Paris exhibition, these were to be found 
among the ecclesiastical objects. They have 
since passed unnoticed and unmentioned in 
art historical contexts, but are well worth 
attention. 

All three are from the Renaissance period 
and of German origin. The magnificent 
flagon, originally a secular drinking vessel, 
according to its stamps was made by Claus 
Wiese in Lubeck, active during the end of the 
16th century and until 1612. The baptismal 
dish of brass from the end of the 16th century, 
possibly made in Nurnberg, was originally 
given to Strövdstorp Church in Skåne. The 
chandelier, which is very uncommon in Swe
den, is a so called "Geweihleuchter" from 
c. 1600. In Paris it was exhibited together 
with a similar chandelier from Bromma 
Church. All three objects had been given to 
Lenhovda Church in the middle of the 17th 
century by Colonel Håkan Nilsson Skytte of 
Sätra, who most likely brought them home as 
booty. The silver wine flagon and chandelier 
should originate from his time in North Ger
many during the Thirty Years War, while 
the baptismal dish was robbed from Strövd
storp Church during the Swedish—Danish 
War in 1643—44. Read ion to the Swedish 
section of "1'Mistorire du travail" was very 
favourable abroad. Above all writers showed 
interest in the ecclesiastical fittings where 
the medieval textiles were especially noted. 
As a complement, Manddgren ' s lithographs 
for Monuments Scandinaves du Moyen Age 
were also exhibited. 
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