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Nils Månsson Mandelgren och medeltida 
svenskt järnsmide 

Av Lennart Karlsson 

Karlsson, L. 1982. Nils Månsson Mandelgren och medeltida svenskt järnsmide. 
(Nils Månsson Mandelgrcn and medieval Swedish ironwork.) Fornvännen 77, 
Stockholm. 

Beginning in 1846, the artist N. M. Mandelgren for half a cenlury travelled 
widely in Sweden, drawing a vasi material of ethnographical and art-historical 
interest. A comparison between extant medieval church doors with decorative 
ironwork and Mandelgren's drawings shows that they must be used with 
caution. 

Lennart Karlsson, Statens historiska museum, Box 5403, S-114 84 Slockholm. 
Siveden. 

Inget land har bevarat mer medeltida, deko
rativt järnsmide än Sverige. Det finns en
staka, rent dekorativa arbeten i England och 
på kontinenten, som i olika avseenden över
träffar det bästa i det svenska materialet, och 
vi saknar helt det man i England och Frank
rike kallar stamped work respektive décor 
étampé, dvs. sänksmidda, starkt plastiska ar
beten. Det av vårt järnsmide, som tilldragit 
sig största intresset, är tekniskt enkelt och 
mestadels oplastiskt. Det är här framför allt 
motiven, expressiva och episka figurscener, 
som fångat uppmärksamheten. Vid sidan av 
detta har vi emellertid också ett omfattande 
men mindre beaktat ornamentalt smide, som 
i inånga avseenden väl hävdar sig i det sam
lade europeiska materialet. 

I Sverige är nu cirka 600 dörrar med figura
tiva eller ornamentala bildframställningar i 
järnsmide registrerade. Många av dessa är 
försvunna och endast kända genom fotogra
fier och teckningar. Bara under de senaste 
hundra åren har uppskattningsvis ett hundra
tal försvunnit — i medeltal en dörr om året! 
Några av dessa, som i samband med restau
rering eller nybyggnad av kyrkor sålts på 
auktion, har återfunnits i potatiskällare och 
härbren och är i bästa fall återbördade till 

kyrkan eller överlämnade till något museum. 
Sannolikt långt fler sitter ännu kvar i fuktiga 
miljöer, där de långsamt förintas, vilket dess
värre också är fallet i flera kyrkor och musci-
magasin. Ända fram i våra dagar har medel
tida gångjärnsband stympats för att applice
ras som dekorationer på moderna dörrar, och 
så sent som 1980 eldade en kyrkvaktmästare i 
Västergötland upp en järnbeslagen, medel
tida trädörr. Detta är sannolikt inte unikt, 
för en lång rad fotografiskt dokumenterade 
dörrar har inte varit möjliga att återfinna vid 
cn nyligen genomförd smidesinventering. 

Bilderna i våra arkiv är därför av utom
ordentligt intresse. I ATA finns fotografier 
från de senaste hundra åren, fotografier som 
lämnar värdefulla upplysningar om det nu 
försvunna materialet. Huggna gotländska 
portaler tilldrog sig, för att nämna ett exem
pel, tidigt antikvariskt intresse och har därför 
blivit flitigt fotograferade till fromma också 
för nämnda smidesinventering. Även från 
övriga delar av landet finns sådana fotogra
fier, men där dominerar andra typer av bil
der: skisser, teckningar, akvareller, uppmät
ningsritningar o. dyl., bilder som har stora 
fördelar framför de inte sällan mörka och 
oskarpa fotografierna. De svarttjärade dör
rarna skuggas ofta av djupa portaler och är 
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därför svårfotograferade men förhållandevis 
enkla att rita av, varför antikvariskt inriktade 
tecknare som t. ex. Olof Hermelin och Olof 
Sörling med ritstift och pensel återgivit och 
för eftervärlden bevarat mycken värdefull 
information. Dessa båda var väl skolade och 
disciplinerade tecknare, som objektivt regi
strerade den verklighet, som kom i deras väg. 
De genomförde tillsammans med många 
kolleger och i gott samarbete med de anti
kvariska myndigheterna ett grundläggande 
och nu ovärderligt inventeringsarbete. 

Bland de många entusiaster, som under förra 
seklet kartlade vår medeltida konst, fanns en, 
som i iver och uthållighet vida överträffade 
sina kolleger, och som i många avseenden 
— både på gott och ont — skilde sig från 
dessa, nämligen Nils Månsson Mandelgren. 

Manddgrcns liv och gärning har under de 
senaste decennierna tilldragit sig stort in
tresse och har utförligt skildrats av Äke 
Stavenow, Bengt Jacobsson och andra, så 
beträffande den allmänna bakgrunden hän
visas till litteraturförteckningen nedan. Här 
skall endast erinras om förutsättningarna för 
det konsthistoriska inventcringsarbete, som 
Mandelgrcn under ett halvsekel bedrev. 

Han hade med hjälp av mecenater och 
stipendier studerat vid konstakademierna i 
Stockholm och Köpenhamn. Den nära tio
åriga utbildningen avslutades med en omfat
tande studieresa på kontinenten, och beva
rade arbeten vittnar om att han i vissa av
seenden var cn både skicklig och mångsidig 
tecknare, då han 1844, drygt trettio år gam
mal, etablerade sig i Stockholm. 

Redan under de första åren därefter tog 
Mandelgren en rad betydelsefulla initiativ. 
Han grundade Svenska slöjdföreningen och 
det som idag kallas Konstfackskolan, två in
stitutioner vars betydelse för svenskt konst
hantverk ökat med varje ny generation. Han 
deltog aktivt och med stor energi i debatten 
kring flera av huvudstadens arkitekturprojekt. 
Allt detta var tidskrävande utan att bidraga 
till ens den mest anspråkslösa försörjning, 
och det är därför anmärkningsvärt, att han 
vid sidan om detta och kampen för bröd
födan fick tid över för omfattande historiska 

och konsthistoriska studier. De senare måste 
ha legat honom varmt om hjärtat och skall 
sannolikt uppfattas som medvetna förbere
delser för de följande årens inventerings-
resor och för de omfattande planer på en 
internationell publicering av vår medeltida 
konst, som Mandelgrcn tidigt närde. Han 
hade under sina studieår i Köpenhamn kom
mit i kontakt med den danske arkeologen 
Christian Thomsen, som hos honom väckt 
ett starkt intresse för äldre skandinavisk konst. 

Mandelgren var således väl förberedd, när 
han sommaren 1846 begav sig ut på sin 
första inventeringsresa, vilken under kom
mande år skulle följas av många andra. Han 
tycks redan från början ha ägt en klar insikt 
om värdet och egenarten i den konst, som 
mötte i våra medeltida landsortskyrkor, och 
dess mångfald skulle snart överväldiga ho
nom. När man idag söker tränga in i det 
enorma material Mandelgrcn bragt samman, 
står det snart klart, att han arbetat under 
hård tidspress. Hans arbetskapacitet var stor 
men hans ambition gränslös, och den lämnade 
honom aldrig någon riktig arbetsro. Hans 
fältteckningar fick därigenom snart karaktär 
av snabbt nedkastade skisser, avsedda att vid 
tillfälle kompletteras och renritas. Han ar
betade ofta under svåra yttre förhållanden 
— på en teckning från Blentarps kyrka i 
Skåne (MS 1:11—316:1235) finns anteck
nat: "Utkast till södra dörren. Mörkret hind
rade att utföra mera." Till den förvärvade 
kunskapen om materialets omfång fogades 
efter hand en känsla av att vara ute i sista 
stund, av att vanvård och likgiltighet inom 
kort skulle fullborda ett i flera fall långt skri
det förfall. De små dunkla medeltidskyrkorna 
hade börjat ersättas av stora, vitstrukna för
kunnelselokaler, dopfuntar användes som vat-
tenhoar till kreaturen, av ovärderliga textilier 
gjordes lump, kalkar användes vid dryckes
lag, helgonbilder hamnade på avt raden och 
mycket slumpades bort på auktioner (Mandel
gren 1876, s. 29 ff.). Mot detta och mycket 
annat reagerade Mandelgrcn med djup in
dignation, och han gjorde ingen hemlighet av 
vad han — inte helt utan fog — uppfattade 
som försummelser från riksantikvariens sida, 
vilket fick till enda följd, att hans knappa 

Fornvännen 77 (1982) 



Mandelgren och medeltida järnsmide 113 

forskningsanslag drogs in. Han var föga tak
tisk, och hans kritik av myndigheter och in
stitutioner var ingalunda odelat konstruktiv, 
men detta kan aldrig förlåta den småskurna 
maktfullkomlighet och förödmjukande arro
gans, med vilken framför allt riksantikvarien 
Bror Emil Hildebrand bemötte kritiken. Den
ne avstyrkte alla vidare statsanslag för forsk
ningsresor och lyckades framgångsrikt, om än 
inte fullständigt, sabotera Manddgrens publi
cering av det insamlade materialet i ett 
magnifikt och för tiden tekniskt avancerat 
färglitografiskt planschverk Monuments Scan
dinaves du Moyen-Age. De häften, som ut
kom efter fleråriga mödor och med ekono
miskt bistånd av bl. a. franska staten, mot
svarade alls inte de ursprungliga intentioner
na men väckte ändå stor uppmärksamhet och 
ledde till att Mandelgrcn blev invald i en rad 
vetenskapliga akademier — dock aldrig i den 
svenska. 

Det bör måhända tilläggas, att den upp
skattning Monuments Scandinaves rönte 
utomlands till någon d d berodde på att ingen 
där varit i tillfälle att jämföra bildmaterialet 
med den verklighet det skildrade. Detta se
nare skall inte missuppfattas. Kraven på 
objektiv och exakt dokumentation framstod 
vid mitten av 1800-talet ingalunda som oom
tvistliga, och Mandelgrens permanent pressa
de arbetssituation tillät ingen petighet i de-
taljåtcrgivningen under insamlingsfasen. Han 
jagades ständigt av ett pockande krav att 
hinna mesta möjliga, att dokumentera medan 
byggnader och föremål ännu fanns kvar och 
att samla ett så stort och representativt 
publiccringsunderlag som möjligt. Han ut
förde ett pionjärarbete och visste därför säl
lan vad som väntade bortom nästa socken
gräns. Han kunde inte som moderna fors
kare överblicka och lugnt planlägga sitt ar
bete utan tvingades oupphörligt vidare. 

I cn situation, då ännu ingen hade en 
underbyggd uppfattning om det medeltida 
materialets omfattning, kondition och geogra
fiska spridning, framstod det som naturligt 
och riktigt att i första hand sträva efter en 
mer allmän överblick, en primärsyntes. Det 
är därför orealistiskt att utifrån moderna krav 
på korrekt detaljdokumentation använda det 

material Mandelgrcn med annan målsättning 
bragt samman. Också i mer allmänna jäm
förelser måste därför materialet användas 
med vederbörlig försiktighet. Det är med 
andra ord nödvändigt att ständigt väga in 
Mandelgrens arbetssituation, hans målsätt
ning och de enkla metoder, som stod honom 
till buds. 

Vid en hastig genomgång av Manddgrens-
ka samlingen vid Folklivsarkivet i Lund har 
registrerats ett drygt hundratal föremål med 
dekorativt järnsmide, huvudsakligen dörrar 
men också några kistor och sakramentsskåp, 
alla med kyrkligt ursprung. Delar av mate
rialet presenteras i stora, omsorgsfullt utför
da, ofta akvardlcrade ritningar i tusch, i 
andra fall finns endast frimärksstora, ytterst 
summariska skisser, och mellan dessa ytter
ligheter en skala av mellanformer. I många 
fall föreligger både den på platsen utförda 
skissen och en senare, kompletterad renrit
ning. Bearbetade skisser och renritningar är 
ordnade och katalogiserade i föremålsgrup
per. Primärskisserna är ordnade efter stift och 
socken. Materialet är genom Bengt Jacobssons 
värdefulla arbete som helhet välordnat och 
överskådligt, vilket dock inte hindrar, att 
några tidigare publicerade dörrar nu inte kan 
återfinnas. Enstaka bilder kan vai a placerade 
under oväntade titlar. Så är t. ex. två foto
grafier av det medeltida smidesgallret i 
Strängnäs domkyrka placerade i en kapsel 
med påskriften Slöjder. Det råder därför ingen 
tvekan om att en systematisk totalgenomgång 
skulle bringa ytterligare material i dagen. 

Många av de järnbeslagna dörrar Mandel
gren avbildade är nu försvunna, och i de 
fall då teckningarna innehåller inslag som 
saknas i det bevarade materialet, är käll
värdet svårbedömt. Det är därför av stort 
intresse att jämföra bevarade dörrar och 
kistor med Mandelgrens avbildningar. När 
både primärskiss och renritade teckningar 
föreligger ger en sådan jämförelse en god bild 
av arbetsmetod och målsättning. 

I Fornåsa kyrka i Östergötland finns två 
praktfulla dörrar och en kista, alla med nära 
besläktat, ornamentalt järnsmide. Dörrarnas 
träkonstruktion är medeltida med rent ro
manska sammansättningsdetaljer som grad-
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försänkta tvärslåar och dymlingar i de falsade 
plankfogarna. Kistan är enligt en inskrift från 
1787, men på locket har applicerats smides-
element av samma typ och ursprung som 
dörrarnas. Smidesornamentiken i Fornåsa har 
otvetydig romansk karaktär och tillhör en 
lokalt avgränsad grupp i Östergötland. Nära 
besläktade dörrar återfinns i Bjälbo, Ekeby
borna, Lönsås och Risinge, alla från en och 
samma smedja, vilken sannolikt varit verk
sam under årtiondena omkring år 1200. 

Ofta avbildade Mandelgren dörr och por
tal på samma bild dier också angavs var dör
ren var placerad. För Fornåsadörrarna ges 
emellertid ingen sådan information, och man 
får intryck av att de redan var ersatta och 
undanställda. Den större dörren, som varit 
sågad mitt itu, fixeras nu av en modern, 
invändig ramkonstruktion och är placerad i 
den sekundära västportalen, mellan torn och 
långhus. Två breda gångjärnsband och hori
sontella, fyrräfflade bandjärn delar dörrytan 
i rektangulära, olika stora fält, som fylles av 
rikt varierad smidesornamentik. Runt kanten 
löper en bandjärnsram, vilken i högra kanten 
är dubbel. Det yttre rambandet är där såg-
tandat och försett med minutiöst skrodad 
ornamentik (fig. 1 a ) . Detta är i stora drag 
korrekt registrerat på den skiss Mandelgrcn 
utförde framför originalet (fig. I b ) . Det lan
dade rambandet finns antytt i högra kantens 
övre del, men också övre kanten har fått sam
ma utformning, medan den nedre saknar så
dant band, vilket strider mot dagens verk
lighet. Även om det aldrig går att bortse från 
senare omplaceringar, talar mycket för att 
skissen på dessa punkter inte korrekt återger 
den då föreliggande situationen. Denna av
vikelse skulle kunna uppfattas som cn bety
delselös felteckning men skall nog snarare ses 
som en medveten rekonstruktion av den för
modat ursprungliga dispositionen. På skissen 
(fig. I b ) är ramen endast antydd i övre 
högra hörnet, men på renritningen löper det 
landade bandet längs alla fyra sidorna, me
dan långsidornas smala, trcräfflade band fallit 
bort. Detta senare beror uppenbarligen på ett 
misstag. Mandelgren har här inte kunnat 
tolka sin egen skiss, ej upptäckt det i övre 
högra hörnet antydda, smala bandet. För 

övrigt är rekonstruktionen i allt väsentligt 
riktig. Dörren har alldeles säkert haft landa
de ramband runt om (jämför fig. 2a, c ) . 

Fältindelningen är nu på grund av omfat
tande omplaceringar något oklar (fig. l a ) . 
Gångjärnsbanden var sannolikt ursprungligen 
placerade på insidan (jämför fig. 2 a) och är 
således sekundärt framflyttade, vilket allvar
ligt rubbat den från början väl genomförda 
kompositionen. Detta är speciellt påtagligt i 
övre partiet, som bestått av ett regelbundet 
gallerverk av korta, raka bandjärn och små 
bandjärnsringar, de senare placerade i skär
ningspunkterna mellan de vertikala och de 
snedställda banden. Liknande galler förekom
mer på en lång rad dörrar, bl. a. de ovan 
nämnda i Bjälbo och Ekebyborna. Dessa 
galler är klart begränsade, sammanhållna av 
de obrutna horisontella och vertikala hand
järnen. Fornåsadörrcns strama indelning är 
nu spolierad och gallrets undre del hänger 
slappt ner över den oregelbundna, delvis 
felaktigt monterade bladrankan (fig. l a ) , 
som Mandelgrcn har formaliserat i enlighet 
med välkända, medeltida prototyper. Att ori
ginalels parflikadc blad på renritningen blivit 
treflikiga beror åter på att den något summa
riska skissen missförståtts. 

Under övre gångjärnsbandet finns ytter
ligare en, nu felaktigt monterad ranka, som 
Mandelgren på samma sätt bringat till större 
överensstämmelse med den förmodade medel
tida urbilden. Här har han dessutom bortsett 
från ett antal sekundärt applicerade form
dement (fig. I c ) . Skissen visar att dessa 
detaljer vid Mandelgrens besök satt på sam
ma ställe som idag (fig. l a , b) . Även galler
verket över rankorna har rekonstruerats. En 
jämförelse med nästan identiska mönster-
strukturer i Bjälbo och Ekebyborna, visar att 
Mandelgren här missförstått den grundläg
gande uppbyggnaden. Så saknas t. ex. redan 
i skissen de korta, vertikala band, som utgår 
från bandjärnsringarna och som förankrade 
gallret i de båda genomgående, horisontella 
bandjärn, som en gång begränsade övre fältet. 

Även på andra punkter föreligger detalj
avvikelser. Den horisontellt placerade blad
spiran strax under mitten har på renritningen 
sex par dubbelflikar mot originalets nio. Även 
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Fig. 1 a. Fornåsa ka, Östergötland. Dörr, sekundärt placerad mellan torn och långhus, b. Fältskiss (MS 
4 : 2 Fornåsa). c. Teckning (MS 1:11—325:1266). — (a) Fornåsa Church, door. (b) Field sketch. 
(c) Drawing. 

Fig. 2 a. Fornäsa ka, Östergötland. Dörr, sekundärt placerad i muröppning på tornvinden. Den hänger 
nu upp och ned men återges här rätvänd. b. Fältskiss (MS 4: 2 Fornåsa). c. Teckning (MS 1: 11—342: 
1261). — (a) Fornåsa Church, door. [b) Field sketch, (c) Drawing. 
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ringkedjan därunder har på teckningen färre 
enheter än i verkligheten och samma gäller 
livsträdsfrisen längst ner. 

Fornåsas andra dörr, som i verkligheten är 
hög och smal, är nu placerad upp och ner i 
en öppning på tornvinden (fig. 2 a ) . Skissen 
är måttsatt, men proportionerna avviker 
starkt från de uppgivna måtten (fig. 2 b) . 
Märkligt nog har detta inte korrigerats vid 
renritningen. Måttuppgifterna ligger verk
ligheten nära, men de missvisande proportio
nerna är mekaniskt överförda och detta får 
långtgående konsekvenser för bildens doku-
mentationsvärdc. Så har t. ex. andra fältets 
tre diagonalställda liljekors genom denna pro
portionsförskjutning blivit fyra. Tretalet, som 
är fast förankrat i kristen talsymbolik, går 
igen på cn lång rad romanska dörrar, inte 
minst i Östergötland. En avvikelse på denna 
punkt förändrar därför inte endast det deko
rativa programmet utan också ett eventuellt 
symbolinnchåll. 

Dimcnsionsavvikdscrna har i några fall 
blivit anmärkningsvärda. På dörren finns tre 
parflikigt avslutade och intermittent kluvna 
bandjärn med utsmidda kvadratiska eller 
rombiska öppningar. Det övre sitter mellan 
första och andra fältet, det nedre omedelbart 
under den stora ringkedjan och det mittre, 
som är helt kort, till vänster om lås- och ring
beslagens gemensamma ram. De återges alla 
på primärskissen, men på renritningen har 
det inte funnits plats för det nedre, medan 
däremot det mittre blivit mångdubbelt för 
stort och kommit att helt dominera mitt
fältets vänstra del (fig. 2 a, b, c) . De stora 
öglckors, som Mandelgrcn placerat i det sist
nämndas öppna rutor, är alltigenom stilenliga 
och förekommer på andra av smedjans dör
rar, dock icke på denna. 

Som redan nämnts finns i Fornåsa också en 
kista. På locket återfinnes flera formdement, 
karaktäristiska för den smidesverkstad som 
förutom Fornåsa också försett andra, ovan 
nämnda östgötakyrkor med smidesornamen-
tik. Kistans ringkedja, bladspira och parflikigt 
avslutade S-former finns även på de ovan 
behandlade dörrarna och de tre, här frag
mentariska öglekorsen återkommer i Bjälbo, 
Lönsås och Risinge (fig. 3 a ) . Kistans övriga 

smide är av annan karaktär och annat ur
sprung. Mandelgren har i detta fall noterat, 
att några av dörrarnas formdement upp
repas på kistan, men han har uppenbarligen 
inte utfört någon skiss på platsen utan har 
vid ett senare tillfälle med hjälp av sina 
dörrskisser ur minnet sökt rekonstruera kis
tans form och disposition. Teckningen rym
mer cn rad representativa komponenter och 
ger en god översikt av smedjans formreper
toar. Så återfinnes på framsida och gavel 
gallerverk, ringkedja, livsträd och liljckors av 
samma slag som på de båda dörrarna. Även 
locket upprepar några välbekanta motiv, av 
vilka några verkligen finns där, dock icke 
på de platser teckningen anger (fig. 3 a, b ) . 
Bilden av locket är således starkt omdispo
nerad; framsida och gavel saknar allt stöd i 
verkligheten. Detta skulle möjligen kunna 
förklaras som ett minnesfel, en sammanbland
ning av intryck från den ovanligt rika smides-
ornamentik som mötte i Fornåsa. Troligare 
är dock att Mandelgren uppmärksammade, 
att kistan var förhållandevis ny, att den på 
lockets insida bar årtalet 1787. Han måste då 
ha noterat att man återanvänt romanska 
formdement av samma typ som på dörrarna 
och att framsidans och gavlarnas smide vis
serligen hade cn vagt medeltida grundkarak
tär, men att dessa delar sannolikt tillkommit 
samtidigt med träkonstruktionen, dvs. år 
1787. Det finns då ingen anledning förmoda, 
att Mandelgren velat dokumentera dessa 
knappt mer än halvsekelgamla medeltidspas
tischer, utan teckningen måste uppfattas som 
ett rekonstruktionsförsök av den kista som 
förmodades ha föregått den nuvarande. 

I inånga andra fall speglar teckningarna 
utomordentligt väl de föremål som tilldrog sig 
intresse. Så är t. ex. dörren i Rogslösa kyrka 
både beträffande proportioner och enskilda 
detaljer i allt väsentligt korrekt återgiven. 
Den är utomordentligt väl bevarad, och här 
fanns således ingen anledning att rekonstrue
ra (fig. 4 a , b, c) . Rogslösadörrens rika figur
framställningar är karaktäristiska för vårt 
romanska järnsmide. Gestalterna är utsmidda 
till helt oplastiska, tunna siluetter. Anletsdrag, 
hår, skägg, dräktdetaljer etc. accentueras av 
tunna skrodlinjer som bildar en tät, dekorativ 
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Fig. 3 a. Fornåsa ka, Öster
götland. Kistlock från 1787 
med sekundäranvänt, ro
manskt smide. b. Fri re
konstruktion av den kista 
som Mandelgren förmoda
de ha föregått den i fig. 
3 a (MS 1:11—360: 1334). 
— Fornåsa (Church. (a) 
Romanesque mounts on a 
chest lid from 1787. (b) 
Mandelgren's reconstruc
tion of a supposed forerun-
ner of the chest in Fig. 3 a. 

imM« 

struktur. Med ett undantag har både djur 
och människor givits samma plåtliknandc 
karaktär och samma yttäckande linjemönster. 
Ormen i nedre vänstra hörnet, alldeles under 
djävulen, utgör undantaget. Den är full-
plastisk (fig. 4 a ) , vilket inte helt framgår av 
skissen (fig. 4i>), och den har därför vid 
renritningen råkat få samma ytstruktur som 
övriga komponenter (fig. 4 c) . 

Den smedja, som skapat den praktfulla 
dörren i Rogslösa, har också lämnat efter sig 
tre stora kistor, vilka alla tillhört kyrkor i ett 
geografiskt snävt begränsat område i Små
land, där det också finns sekundäranvända 
fragment från ytterligare en dörr. Allt talar 
för att smedjan låg i detta område mellan 
Ljungby och Värnamo (Karlsson 1981, s. 
1 f.). Kistorna, som nu finns på Statens histo
riska museum i Stockholm, täckes liksom 
Rogslösadörren av rika figurscencr. En av 
dessa, den från Rydaholm, är avbildad av 
Mandelgrcn. Det finns dels en ovanligt detal
jerad arbetsskiss av framsidan (fig. 5 a ) , dels 
en helt liten papperslapp med en summarisk, 

snabbt nerkastad översikt över baksidan och 
ena gaveln (fig. 5 b) och kistan är slutligen 
renritad i paralldlpcrspcktiv så att man ser 
framsida, lock och ena gaveln (fig. 5 c) . 
Framsidans intressanta figurscener är i allt 
väsentligt korrekt återgivna och i samma 
maner, som vi redan mött i teckningen av 
Rogslösadörren (fig. 4 c) . Lockets täta smi-
desornamentik framträder på samma detalj
rika och troskyldigt förtroendeingivande sätt. 
Denna d d kan emellertid inte verifieras — 
lockets ornamentik är nu söndcrrostad och 
bortbruten, endast vaga blästringssiluettcr 
och svårtolkade spikhål återstår. Folke Hol
mer (1932, fig. 5) har på basis av dessa spår 
rekonstruerat kistans lock (fig. 5 d ) . En di
rekt jämförelse mellan dessa båda versioner 
och det verkliga locket utfaller inte till Man
delgrens favör. Det förefaller inte heller san
nolikt, att lockets nu helt förstörda smide 
skulle ha varit så välbevarat som fig. 5 c ger 
anledning att förmoda, när Mandelgrcn 1864 
besökte kyrkan. 

Förklaringen ges av Mandelgren själv. På 
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Fig. 4 a. Rogslösa ka, Ös
tergötland. Detalj från dörr 
placerad i sydportalen, b. 
Roglösa ka, Östergötland. 
Fältskiss av sydportalens 
dörr (MS 4: 2 Rogslösa). 
c. Teckning (MS 1:11 — 
314:1224). — Rogslösa 
Church. (a) Decorative 
ironwork on a door in 
Rogslösa Church. (b) Field 
sketch of door. (c) Draw
ing. 

skissen (fig. 5 b) har han noterat: "Baksidan. 
På locket var alt jern borttagit." En närmare 
jämförelse mellan denna skiss och den ren-
rltade teckningen avslöjar, att han här helt 
enkelt placerat baksidan som lock (fig. 5 b, 
c) . Mandelgrcn klagade ofta och vanligen 
förgäves över det förfall och den vandalism 
de medeltida kyrkorna och deras inventarier 
utsattes för (Mandelgren 1876, s. 26 ff.; 
Stavenow 1972, s. 86 ff.), men det var helt 
främmande för hans läggning och syften att 
bildmässigt bekräfta föremålens ofta starkt 

ruinerade tillstånd. Han var ständigt upp
tagen av att söka övertyga sin samtid om 
kulturarvets betydelse och särart, och det 
framstod därför som naturligt att låta de 
historiska monumenten träda fram i en impo
sant och tilltalande skepnad. All dokumentär 
1'art pour 1'art var honom främmande. Sak
nades av någon anledning ett avsnitt så kunde 
det som i Fornåsa (fig. 3 b) rekonstrueras 
eller som i Rydaholm (fig. 5 c) ersättas av 
något likvärdigt. Han strävade efter att ge 
en bild av cn svunnen högkultur, inte av det 
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7/VC 
Fig. 4fc. Fig. 4<r. 

då rådande förfallet. Han hyste som redan 
nämnts långtgående och detaljerade planer 
att publicera det material han samlat under 
sina resor för en europeisk publik. Periodens 
nationalism krävde, liksom hans egen kultu
rella och estetiska självkänsla, en proper och 
tillrättalagd bild, en bild lik den som möter 
i Suecia Antiqua.1 

Bror Emil Hildebrand, Vitterhetsakademiens 
sekreterare och från 1837 riksantikvarie, för
mådde som antytts aldrig omintetgöra dessa 
publiceringsdrömmar, men han motarbetade 
dem med alla medel och lyckades stympa 
både Monuments Scandinaves du Moyen-
Age och Atlas till Sveriges odlingshistoria. 
Striden mellan Mandelgrcn och Hildebrand 
är utförligt behandlad av Mandelgrcn själv 
(1876; jämför även Hildebrand 1875 och 
Stavenow 1972, s. 71 ff.). Den kom redan 
i ett tidigt skede att påverka Mandelgrens 

hela arbetssituation, och är därför omöjlig 
att förbigå vid cn bedömning av materialets 
vetenskapliga validitet. 

Det rör sig om två ytterst viljestarka och 
självmedvetna personlighetstyper med helt 
olika bakgrund och värderingar. Hildebrand 
var en teoretiskt inriktad, välutbildad akade
miker och en i flera avseenden begåvad och 
briljant vetenskapsman. Manddgrens upp
fostran och allmänna skolning var ytterst 
bristfällig, och trots en lång konstnärlig ut
bildning och ett livslängt tecknande blev han 
aldrig någon riktigt driven konstnär. Hans 
fältskisser och renritningar rymmer ofta 
iögonfallande perspektivs- och proportions
förskjutningar. Bilder i Monuments Scandi
naves och Atlas är utförda med en troskyldig 
åskådlighet i ett lika hårt och stereotypt som 
naivt detaljfixcrat maner. De förmår således 
i konstnärligt och stilistiskt avseende inte all
tid spegla originalens höga kvalitet och är 
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Fig. 5. Rydaholms ka, Småland. Kista, nu i Sta
tens historiska museum, a. Fältskiss av framsidan 
(MS 4:6 Rydaholm). b. Fältskiss av kistans gavel 
och baksida (MS 4:6 Rydaholm). c. Teckning 
(MS 1: 11—360: 1340). d. Rekonstruktion av loc
kets smidesornamentik (Holmer 1932, fig. 5). — 
Chest from Rydaholm Church. (a) Field sketch 
of front, (b) Field sketch of back and gable. (c) 
Drawing. (d) Reconstruction of ironwork on lid. 

även ur dokumentär synvinkel behäftade med 
uppenbara svagheter. Det är därför obegrip
ligt att Hildebrand inte valde att på strikt 
sakliga grunder bemöta sin antagonist, men 
saklighet tilläts aldrig prägla denna olustiga 
strid. 

När Mandelgrcn i mitten av 1840-talet gav 
sig ut på sina första inventeringsresor skedde 
detta med Vitterhetsakademiens och Hilde
brands välsignelse. Den senare utfärdade en 
forskningsinstruktion (jämför Stavenow 1972, 
s. 63) , och samarbetet tycks till cn början ha 
löpt friktionsfritt. Mandelgrcn var då ytterst 
modest och bekostade till större del sina resor, 
men i takt med hans ökade krav och ett 
något anspråksfullare uppträdande svalnade 
riksantikvariens intresse. Samtidigt gjorde 
Mandelgrcn honom ansvarig för förfallet och 
vandalismen i våra kyrkor. Det går inte att 
helt bortse från att Manddgrcns kritik tilltog 
i samma takt som de begärda forskningsansla
gen begränsades. Hildebrand reagerade å sin 
sida känslomässigt utomordentligt starkt på 
vad han uppfattade som obehöriga anmärk
ningar mot överheten och kom snart att be
möta Mandelgren som blott och bart en 
obildad och insolent plebej. Relationerna blev 
alltmer prestigdaddadc, och meningsmotsätt
ningarna utmynnade i en orimlig tvist om 
inventeringsmaterialet, vilket Hildebrand 
frånkände allt värde, samtidigt som han ener
giskt hävdade att det var Vitterhetsakade
miens och inte Mandelgrens egendom. 

Denna vanvettiga konflikt gjorde att Hilde
brand vägrade att se Mandelgrens många 
värdefulla egenskaper. Istället för att tillvara
ta och varligt kanalisera denna flod av 
entusiasm och initiativkraft drevs Hildebrand 
— rimligtvis mot bättre vetande — in i en 
situation, där han av auktoritär prestige
fixering och okontrollerat hämndbegär ald
rig försummade ett tillfälle att misstänklig
göra och sabotera Mandelgrens forskning. 
Hans anmärkningar blev lika arroganta som 
småskurna och var vanligen förbluffande in
adekvata. Istället för att på strikt sakliga 
grunder peka på uppenbara brister i Mandel-
grens bildframställningar blandar han person
ligt starkt färgade utfall, förolämpande an-
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Fig. 6. Kalkmålning av Albertus Pictor i Flöda ka, Södermanland, a. Teckning publicerad i Monuments 
Scandinaves du Moyen-Age. b. Teckning av C. F. Lindberg (Hildebrand 1869 fig. 1). — Wallpainting 
by Albertus Pictor in Flöda Church. (a) Drawing published in Monuments Scandinaves du Moyen-
Age. (b) Drawing by C. F. Lindberg. 

märkningar om brister i uppfostran och ut
bildning med hånfulla infamier. Betecknande 
för argumentationsnivån är Hildebrands ytt
rande till Kongl. Vitterhets-, Historie- och 
Antiqvitctsakademien över Mandelgrens an
sökan om statligt publiceringsstöd för Atlas 
till Sveriges odlingshistoria. Riksantikvarien, 
som aldrig förmådde avhålla sig från att 
ironisera över brister i Mandelgrens utbild
ning, inleder på karaktäristiskt sätt: "Till en 
början må anmärkas det egendomliga för
hållandet, att den underdåniga ansökningen 
icke blifvit af Herr Mandelgren egenhändigt 
undertecknad — en uraktlåtenhet, som icke 
plägar medgifvas andra personer, än sådana, 
som icke själva kunna skrifva sitt namn." 
Efter en lång, onyanserat negativ genomgång 
av Mandelgrens forsknings- och publicerings
utkast summerar han: "Man ser att det före
slagna planchverket skulle blifva ett brokigt 
allehanda, ett slags Svenskt "Pittoreskt uni
versum", för hvilket utgifvaren hemtat ma
terialier ej blott ur verkligheten, utan äfven 
ur fantasiens regioner, dit man torde få räkna 
"Påskkärringarne", hvilka förmodligen icke 
äro tecknade efter naturen. Skall en sådan 
samling ega något värde, måste detta bero 
på ett konstnärligt utförande. Hvad man i 

detta avseende kan vänta af Herr Mandel
grcn, torde kunna bedömas af de konstnärs-
prof, han förut offentliggjort." (Hildebrand 
1875.) 

Bristen på saklighet i Hildebrands omdö
men bottnar inte endast i ett oförsonligt hat, 
utan också i det faktum, att hans kunskaper 
om det medeltida materialet i våra kyrkor 
var ytterst begränsade. Han var en kammar
lärd ämbetsman utan erfarenhet och förståelse 
för det fältarbete Mandelgrcn bedrev, och 
han saknade vanligen förutsättningar att 
blottlägga de reella bristerna i dennes doku
mentation och hamnade därför i ett blint 
felsökande. Den internationella uppskattning, 
som kom Monuments Scandinaves till del, 
lämnade Hildebrand ingen ro. Några av de 
kyrkor Mandelgren där presenterat, bl. a. 
Flöda i Södermanland, inspekterades skynd
samt och ingående av riksantikvarien, som 
vältaligt gav uttryck för sin uppfattning: "Då 
man jemför originalmålningarnas rena, ofta 
vackra och uttrycksfulla ansigten med de 
vidriga, intetsägande anletena på Hr Mandel-
grens afbildningar, måste man beklaga, att 
forskare i konsthistorien skola få ett så oför
delaktigt och dertill ett så oriktigt begrepp 
om meddtidskonsten i Norden." (Hildebrand 

Fornvännen 77 (1982) 



122 L. Karlsson 

* > - K 
N f "Il c 

V ® - - ' v&& 

- '2^'-

'•. X 

' 

B~^ 

/fsar <fj «/ ^ - S S P -

v > 

1 

4 

fa -. 

V 
i "\ 1 v 

« 

Fig. l a . Teckning (MS 1:11—327:1278), enligt påskrift frän Askeby, Östergötland, b. Fältskiss (MS 
4; 2 Asby) till fig. 7 a, enligt påskrift från Asby, Östergötland. — Drawing, according to annotation 
from Askeby. (b) Field sketch for Fig. 7 a, according to annotation from Asby. 

1869, s. 371 not 1.) Riksantikvarien föranstal
tade också om att målningarna på nytt skulle 
avbildas, ett arbete han själv övervakade. 
Resultatet av dessa ansträngningar publicera
des delvis, men en modern betraktare har 
ytterst svårt att uppfatta de nya bildernas 
påstådda överlägsenhet (fig. 6 a, b ) , och den 
söm går till Hildebrands text varseblir genast 
i vilket syfte arbetet tillkommit. Den korta 
beskrivningen interfolieras av noter av typen: 
"Drufvan är uteglömd på Hr Manddgrens 
ritning" (1869, s. 379 not 1) ; "I Hr Mandel
grens arbete är den planch, som upptager 
målningarne i detta hvalf, kolorerade; men 

färgerna äro till en del oriktigt angifna" (s. 
381 not 4 ) . Rent allmänt avslöjar riksanti
kvariens kommentarer cn häpnadsväckande 
okunnighet. Den i fig. 6 återgivna scenen 
tolkas av Manddgcrn som "assomption de 
sainte Maddaine" , medan Hildebrand (1869, 
s. 381 f.) efter ett till ikonografi nödtorftigt 
maskerat polemiskt resonemang slår fast att 
den istället föreställer "Jungfru Marias him
melsfärd. Den heliga Jungfrun med hoplagda 
händer utan annat omhölje än sitt långa, 
gullgula hår." Naturligtvis har Mandelgren 
rätt, och det är dessvärre betecknande, att 
Hildebrand blev så förblindad av sina pole-
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Fig. 80. Teckning (MS 1: 11—314: 1222), enligt påskrift frän Askeby, Östergötland, b. Fältskiss (MS 
4: 2 Torpa) till fig. 8 a, enligt påskrift från Torpa, Östergötland. — (a) Drawing, according to annota
tion from Askeby. (b) Field sketch for Fig. 8 a, according to annotation from Torpa. 

miska syften, att han tillät sig identifiera en 
naken kvinna med utslaget hår som Guds 
moder. 

Riksantikvarien förmådde aldrig helt utma
növrera Mandelgrcn men bär ansvaret för att 
dennes arbetssituation blev ohållbar och där
med också för många av de brister som nu 
vidlåder inventeringsmaterialet. Mandelgren 
var själv inte utan skuld i denna strid, och 
hans dokumentationsmetodik hade sina svag
heter, vilka dock, ironiskt nog, Hildebrand 
saknade kompetens att uppfatta. Med en an
nan person på riksantikvariens post, en mind

re prestigefixerad och maktfullkomlig person 
med större adekvat kunskap och vidsyn, hade 
ett kreativt samarbete av oskattbart och be
stående värde för skandinavisk medeltids
forskning kunnat etableras. Mandelgren var 
för sina resor och publiceringsplancr ekono
miskt beroende av riksantikvariens och Vit
terhetsakademiens välvilja och skulle tveklöst 
ha fogat sig i deras anvisningar och efter en 
konstruktiv och saklig kritik. Den instruktion 
Hildebrand 1846 utarbetade var alltför vag 
och okunnig för att utgöra ett verkligt stöd. 
och någon konstruktiv granskning av det 
material som inlevererades till Vitterhets-
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Fig. 9 a. Forshems ka, Västergötland. Dörr från 1974 placerad i västportalen. b. Ritning till dörren i 
fig. 9a (ATA). — (a) Door made in 1974 in Forshem Church, south doorway. (b) Architect's drawing 
for the door in Fig. 9 a. 

akademien tycks aldrig ha förekommit. Under 
dessa omständigheter och med tanke på 
Manddgrcns hårt pressade arbetssituation är 
det inte förvånande att en rad felaktigheter 
smugit sig in. Dessa är ingalunda representa
tiva för materialet i sin helhet, men de gör 
att man aldrig kan vara helt säker, att varje 
bild måste behandlas med stor försiktighet. I 
flesta fall rör det sig om förhållandevis harm
lösa proportionsförskjutningar, men skrivfel 
och ortsförväxlingar är dessvärre inte ovanliga. 
Folke Holmer har fäst uppmärksamheten på 
en praktfull dörr, som enligt en renritad teck
ning tillhör Askeby kyrka i Östergötland, men 
som enligt primärskissen kommer från Asby 
i samma landskap (fig. 7 a, b ) . 2 I samlingen 

finns ytterligare en omsorgsfullt renritad dörr 
med påskriften Askeby — i detta fall uppges 
primärskissen vara utförd i Torpa (fig. 8 a, 
b ) . Ragnhild Boström (1966, s. 54) har pekat 
på andra liknande sammanblandningar. 

Riktigt komplicerat blir det när Mandel
gren rekonstruerat utan att ange att så skett 
(jämför fig. 5 a, b, c) . I Forshems kyrka i 
Västergötland finns sedan mitten av 1970-
talet ett i alla avseenden avskräckande monu
ment över faran i ett alltför aningslöst bruk 
av inventeringsmaterialet (fig. 9 a ) . Det är 
en rekonstruktion av en medeltida, järnbesla
gen dörr. Den bygger på en lång kedja av 
missförstånd. "Smidet" är utskuret ur maskin-
valsad standardplåt i en teknik helt främman-
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Fig. 9 c. Forshems ka, Västergötland. Teckning av ydportalcn (MS 1:6—416: 1938). d. Fältskiss (MS 
4: 3 Forshem) — (c) Forshem Church, drawing o south doorway. (rf) Field sketch. 

de för medeltida hantverk. Till grund för 
detta arbete ligger en ritning av en arkitekt 
(fig. 9 b ) , vilken på avgörande punkter fel-
bedömt en teckning av Mandelgren från 
1866 (fig. 9 c) . Denna senare återger kyrkans 
sydportal, är mycket detaljerad och väl utförd 
och skulle ha utgjort ett långt bättre rckon-
struktionsunderlag än den modernt chosiga 
arkitektritningen. 

Det egentliga problemet ligger emellertid 
på ett annat plan. Mandelgrens teckning 
(fig. 9 c) visar nämligen en smidesornamentik 
utan egentliga paralleller i Västergötland, och 
det förefaller därför mindre sannolikt att 
Forshem verkligen haft cn dörr av detta slag. 
Teckningen är i Manddgrenska samlingen 
katalogiserad under rubriken Skulptur, och 
det är i detta fall portalomfattningen och det 
rika tympanonfältet som tilldragit sig primär

intresset. Detta bekräftas vid en kontroll av 
fältskissen, som återger portalen utan dörr 
(fig. 9 d ) . 

Varifrån kommer då den järnsmidda dör
ren? Ingenting tyder på att den skall upp
fattas som en ren fantasiprodukt. Dörrar med 
besläktade drag förekommer i ett begränsat 
område i Östergötland, i bl. a. Heda, Hov och 
Normlösa. En genomgång av detta område 
avslöjar också dörrens ursprung och rätta 
hemvist. I anslutning till Väversunda kyrka, 
inte långt från Heda och Hov, fanns vid 
Mandelgrens besök en medeltida, mindre 
byggnad, av Mandelgrcn kallad förrådshus 
— sannolikt ursprungligen ett fristående ka
pell. Denna byggnad är noggrant avbildad 
och i dess enda portal satt den dörr, som 
ytterst ligger till grund för Forshcmsrckon-
struktioncn (fig. 9 e) . Primärskissen bekräftar 
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Fig. 9c. Väversunda sn, Östergötland. Teckning av dörr till "materialboden". (MS 1: 11—320: 1244). 
/. Fältskiss (MS 4:2 Väversunda). — (c) Väversunda parish, drawing of door. (/) Field sketch for 
Fig. 9 e. 

dörrens ursprung (fig. 9 / ) . Den är vidare 
omnämnd i anteckningarna från besöket: 
" . . . Dcrcmot qvarstår ännu kyrkans, från 
medeltiden, så kallade Förrådshus, detta är 
alldeles oförändradt, men eger inga architek-
toniska merkvärdigheter eller prydnader, 
annat en den med jern sirligt decorerade dörr, 
som synes af f ig . . . " (5 :2 Väversunda). I 
motsvarande material från Forshem (5 :3 ) 
finns inga uppgifter om någon järnbeslagen 
dörr. 

Hur har då Väversundadörren (fig. 9 c) 
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hamnat i Forshemsportalen (fig. 9 c)? För
klaringen är enkel och näraliggande: dörren 
finns med i bilden för att förstärka portalens 
medeltida karaktär, för att skapa tidsfärg. 
Mandelgren utförde cn rad detaljerade och 
noggranna studier av kyrkans ovanligt rika 
och plastiskt genomarbetade reliefer, bl. a. av 
sydportalens tympanonfält. Istället för att vid 
renritningen upprepa fältskissens tomt gapan
de dörröppning valde han ur sin rika samling 
en praktfull och passande dörr från ungefär 
samma period. Vid Mandelgrens besök 1866 
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Fig. 10 a. Hardemo ka, Närke. Detalj från dörr i 
vältportalen, 6. Hall ka. Gotland. Ringbeslag från 
dörr i sydportalen. — (a) Hardemo Church, detail 
from door in south doorway. (b) Hall Church. 
Ring handle. 

var den ursprungliga dörren med största 
sannolikhet redan ersatt och försvunnen. 
Hans målsättning var aldrig att mekaniskt 
registrera den aktuella situationen. Han öns
kade istället utifrån sina kunskaper och er
farenheter ge rikast möjliga bild av nordisk 
medeltid. Att det här råkade bli en östgöta
dörr i en västgötaportal skulle knappast 
irritera vare sig riksantikvarien eller den 
internationella publik som stod i centrum för 
Manddgrens publiceringsdrömmar. 

Den moderna rekonstruktionen har uppen
barligen inte heller generat de regionala före
trädare för Hildebrands ämbete, som idag är 
satta att övervaka våra medeltida monument. 
Den geografiska inadvertensen ter sig härvid
lag som tämligen harmlös, men ingen med 
någon känsla för medeltida formuppfattning 
kan undgå att fråga sig hur det varit möjligt 
att placera denna moderna disfiguration i en 
av Västergötlands finaste portaler. Här är 
inte platsen för analys av nutida regressions-
fenomen, men tillåt mig peka på en beteck
nande detalj. 

I europeiskt järnsmide förekommer ett 
ytterst karaktäristiskt formdement med ur
åldrig tradition. Formens grundkomponenter 
varieras i många olika sammanhang men har 
renodlats i ett enkelt kors, ett så kallat ankar
kors, dvs. ett likarmat, parflikigt avslutat kors 
(fig. 10 a, b ) . Formen är materialtekniskt 
betingad och kan ses som ett smideskonstens 
karaktäristikon: istället för att låta bandfor
miga detaljer förbli rakavslutade kom dessa 
vanligen att klyvas i ändarna, vars båda hal
vor sedan smiddes ut till smala, utåt elegant 
böjda flikar, som avslutas i en liten ögla, ett 
fäste för de spikar med kullriga huvuden som 
har till uppgift att fixera smidet mot trä
underlaget. På Väversundadörren varieras 
detta parflikiga motiv över hela ytan, och 
uppe vid vänstra hörnet återfinns det i sin 
mest karktäristiska form, i ett ankarkors. 
Skissen antyder endast med några streck detta 
kors (fig. 9 / ) , men här föreligger ingen fara 
för missförstånd — Mandelgrcn kände väl 
denna form, som också är helt korrekt åter
given i den renritadc teckningen (fig. 9 c) . 
Denna bild visar samma variant som i fig. 
10 b, dvs. med en breddning i korsmitten. 

Fornvännen 77 (1982) 
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N ä r h a n senare a n v ä n d e V ä v e r s u n d a d ö r r e n 

i Fo r shemspor t a l en , til lät h a n sig en avvikelse, 

et t t i l lägg. H a n p l ace r ade in et t spolformigt 

b lad mel lan f l ikarna och fö rvand lade d ä r m e d 

anka rko r sc t till vad tyskarna ka l l a r et t Vier-

l i l ienkreuz (fig. 9 c ) , en van l ig va r i an t , som 

finns a n t y d d i d ö r r e n s övr iga korsformer . D e n 

ark i tek t , som b ä r ansva r för den m o d e r n a 

rekons t ruk t ionens design, h a r in te fö rmå t t 

u p p f a t t a liljekorscts u p p b y g g n a d och este

tiska p r inc ip u t a n t eckna t en s a m m a n h ä n g a n 

de, deg ig fo rms t ruk tu r (fig. 9 b ) , vi lken sedan 

endas t all tför väl överförts i j ä r n p l å t (fig. 

9 a ) . 

Fo r shemsrekons t ruk t ionen ä r resul ta te t av 

cn d u b b e l , m o d e r n ignorans , och de t vo re 

o rä t t a t t s täl la M a n d e l g r e n till an sva r för 

dessa villfarelser. H a n h a d e ingen avsikt a t t 

t i l l handahå l l a r ekons t ruk t ionsunder l ag . H a n 

ville endas t k o m p l e t t e r a sin bi ld m e d en 

pas sande b a k g r u n d . Po r t a l och t y m p a n o n ä r 

l iksom de t mes ta i h a n s u t o m o r d e n t l i g t o m 

f a t t a n d e p r o d u k t i o n samve t sg ran t och kor rek t 

d o k u m e n t e r a d e . Bi lden av sydpor ta lcn i 

F o r s h e m k a n där fö r ses som ett got t exempe l 

p å v ä r d e t av — och fa ran i — de t m a t e r i a l 

M a n d e l g r e n e f t e r l ämna t . 

N o t e r 
1 Ingrid Schwanborg, Sveriges kyrkor, har välvilligt 
påpekat att en grundläggande målsättning med 
Atlas till Sveriges odlingshistoria var att skildra 
den typologiska utvecklingen. Detta medför att 
bilderna inte alltid skall uppfattas som objektiv-
dokumentation — nägra är snarast tillrättalagda 
typexempel. 
2 Folke Holmer har tidigt fotografiskt reproducerat 
många av Mandelgrens smidesteckningar. Några 
är försedda med utförlig kommentar och införda 
i AT As bildarkiv. 
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Nils Månsson Mandelgren and medieval Swedish ironwork 

For half a century the artist Manddgren 
travelled widdy in Sweden, drawing a väst 
and now partly vanished material of ethno
graphical and art-historical interest. He drew 
inter alia 100 or so church doors with deco
rative iron mounts, drawings which proved 
extremely valuable for a recently completed 
survey of medieval wrought iron in Sweden. 
A comparison between extant church doors 
and these drawings called for an analysis of 
Mandelgren's work situation, methods, and 
purposes. 

He began his travels in 1846, economically 
suppurted by the Academy of Letters, History 
and Antiquities. Mandelgren was even then 
ahcad of his time in his awareness of the high 
quality of the medieval material. He soon 
rcalized that also quantitativdy it was very 
rich, but in a deplorable state of repair. This 
knowledge spurred his efforts — the docu
mentation must be completed before it was 
too late. At the same time he blamed the 
Dircctor General of National Antiquities — 
Bror Emil Hildebrand — for its decay, which 

led to a lengthy battle, and the withdraw.il 
of the grants for his survey, and finally made 
his working situation impossible. 

The primary material was collectcd during 
the summer, when he made a large number 
of field sketches, which were låter completed 
and redrawn. During this procedure it fre
quently happened that too much was dedu-
ced from the scanty field material, leading 
to serious misunderstandings. 

Mandelgren intended to present the fini-
shed drawings to an international public, 
and wished lo convey a magnificent impres
sion of a glorious Nordic past. Therefore he 
could not exposé the prevailing state of 
decay. Damaged parts were reconstructed, 
missing parts were replaced by a similar 
fcature, borrowed from another context. So 
the door of one church can be found in the 
doorway of another. 

Drawings of this kind must of course be 
used with caution and indeed cannot serve 
as models for reconstructions. 
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