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Det arabiska stenpartiet i Saltsjöbaden 
Om återfyndet av greve Carlo Landbergs sydarabiska stensamling 

Av Jan Peder Lamm 

I..iinin, |. P. 1993. Det arabiska stenpartiet i Saltsjöbaden. Om återfyndet av 
greve Carlo Landbergs sydarabiska stensamling, (The Arabian rock-garden in 
Saltsjöbaden, lhe- rediscovery of Counl Carlo l.anelberg's collection of 
Soutnern-Arabian, inscribed sinne-s). Fornvännen SS. Stoc kholm. 

This reports ihe rediscovery of a se ie-ntilic allv important collection of inscribed 
stone-s from Yemen which was brought to Sweden bv the- late- Counl Carlo 
Landberg in 189S. The stones, after having bc-e-n kc-pi as pari of a rock-garden 
in 1920 found ilie-ir way to ihe stores of The- Museum of National Antiquities in 
Stockholm, where they long ago losi their identity. They bave- mm been re
discovered anel ilie-ir inscriptions from c. 600-200 B.C. have be-e-n pre-liminat v 
interpreted. Ihe) will now be iransferred to ihe cusioelv of ilu- Museum ol 
Mediterranean Antiquities in Stockholm. 

jun Peder Lamm, Slutens historiska museum, linx 1405, S-l I I 84 Stockholm. Sweden 

Strax före krigsutbrottet 1939 stod Statens 
historiska museums nybygge så färdigt att 
överförandet av samlingarna från National
museum, i vilket museet tidigare haft sina lo
kaler, kunde börja. Dei grövre stenmaterialet 
och de osteologiska samlingarna kom då, jäm
te mycket annat, att efterhand hamna i muse
ets oinredda flygelbyggnader, de- s.k. Ostia 
och Västra stallen, ursprungligen byggda 
1815 av Fredrik Blom fiir Kungl. Livgardet lill 
häst. Merparten av stenarna lagrades i det 
väslra stallet eich av det osteologiska materia
let tätpackades det mesta på östra stallets 
vind. Någon lid for närmare uppordning blev 
det på grund av kriget aldrig fråga om. Den 
ordning som funnits blev i stället med åren allt 
sämre, fiir att i början av 1970-talet närmast 
ha övergått i kaeis. Medd fiir uppordning gick 
nämligen aldrig att uppbr inga Fiirst i mitten 
på 70-talet ändrade sig situationen. Planer på 
ombyggnad av stallarna le-elele- till atl nya och 
mera ändamålsenliga magasinslokaler anskaf
fades och omflyttning till elessa påbörjades. 
Sie-uarna flyttades 1975 efter inventering, re
gistrering och fotografering till ett garageplan 
i den gigantiska statliga kontorsbyggnaden i 

kvarteret Garnisonen, pä ca 5 minuters 
gångavstånd från museet (Lamm 1975 och 
1980). Några år senare blev det benniateri-
alets tur att flyttas lill ett ca 50 km från museet 
avlägset magasin i Bålsta, NV om Stockholm 
(Iregren & Knape 1985). 

Bland de ca 53 lon fragment av runstenar, 
bildstenar, dopfuntar, grav stenar m.m. som 
jag 1975 var med och hanterade fanns eickså 
två lårar med stenar som påtagligt avvek från 
alla de övriga Det var fråga om närmare 
hundratalet upp lill cn halvmeter långa stenar 
av en brunaktig skiffrig bergart som föreföll 
ha huggits loss ur en mcel "graffiti" fullstän
digt nedklottrad större häll. j ag och min assi
stent, dåvarande VTP, nu FL Göran Valtå 
vände och vred på stenarna men hittade yt
terst få passningar. Vi diskuterade vad det 
kunde vara fiir något exotiskt alfabet som an
vänts på blocken. Sedan en assyrisk präst till-
kallals bekräftades vår förmodan att det var 
fråga om ett föi islamiskt sydarabiskt alfabet. I 
övrigt förblev stenarna lika anonyma som tidi
gare, eftersom de saknade inventarienummer. 

När vi nu visste vad fcir sorts alfabet del var 
fråga om hade vi fått en god ledtråd då det 
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gällde att lista ut vem som skulle kunna ha fört 
stenarna till Sverige. Sannolikt måste det varit 
en orientalist fcir länge sedan. Misstankarna 
kom tidigt att falla på en känd 1800-talskeiry-
fé, greve Carlo Landberg (1849-1924). Läng
re än så gick det inte att komma fein iin 1980, 
då min kollega, Anita Knape, triumfatoriskt 
lill mig överräckte ett block av samma stenart 
eich utseende senn de övriga men med invcnta-
rienumrel 16382 prydligt påskrivet med 
tusch. Stenen hade- hon funnit uppe på ben-
vinden i Östra Stallet seim då höll på att ut
rymmas. 

Inventariet hade följande att berätta: 
"Sten, söndersprängd i många stycken, bäran
de en arabisk inskrift. Gåva (1920) av ingenjör 
S, W. Wising, Saltsjöbaden. Stenen hittades 
söndersprängd i ett stenröse i trädgården. 
Villan har tidigare ägts av greve Carlo Land-
berg." Att efter fem års väntan få fullständig 
upplysning om stenarna var en upplevelse 
som lockade till vidare forskning. Sådant man 
gärna skulle vilja få bättre kännedom om var 
personalia kring Carlo Landberg, frågan om 
varifrån i Sydarabien stenarna kom, om in
skriptionerna kunde tydas, vilket ändamål ste
narna tjänat. 

Jag behövde inte studera handbokslitteratu
ren mycket för att bli på det klara med att 
Carlo Landberg får ses som urtypen för det 
ingående 1800-talets internationella grand
seigneurer. Han hade alla dessas fel och bris
ter, var otroligt högfärdig och excentrisk men 
samtidigt också en framstående vetenskaps
man inom orien talis tiken. lill utseendet likna
de han Kaiser Wilhelm II och bar pipskägg 
och mustascher av typen "es ist erreicht" (fig. 
1). Landberg, som var son till en välbärgad 
grosshandlare, studerade på 1870-talet arkeo
logi och orientaliska språk i Paris och gjorde 
talrika resor i Orienten - 1877-78 som cice
ron och mentor for den unge "Hopeful" dvs. 
Verner von Heidenstam (Österling 1989, s. 
62-64), som i sin tur i romanen Endymion 
porträtterat Landberg som "Blumenbach". 
Ar 1884 erhöll Landberg italiensk grevetitel. 
Till hans omfattande vetenskapliga produk
tion hör en festskrift senn han skrivit till sig 
själv /eder lut was ihm passt (1909). I 889 anord
nade han med sten bravur den berömda orien-

Fig. 1. Greve Carlo Landberg (1849-1924). 

lalistkongressen i Stockholm. Om denna 
vittnar ännu de hieroglyfförsedda brons-
lejonen på Norrbro. Landberg erhöll kam
marherres titel och var 1888-93 generalkon
sul i Alexandria. De senare- åren av sin levnad 
bodde- han i Nizza. I Saltsjöbaden förvärvade 
han kring sekelskiftet, och bebodde några år, 
den villa (Villa Landberg, sedermera Villa 
Strandbo) där stenarna påträffats 1920 (lig. 
2). 

Från denna allmänna presentation av Laiiel-
berg - åter lill hans stenar. Sedan det fast
ställts att ingenjör Wisings broder, direktör 
K. P. A. Wising bott pä Brostigen 2 (nu Sjö-
kullens väg 8) i Saltsjöbaden, begav jag mig till 
denna adress för att kontrollera om några 
stenar fortfarande funnes kvar i villaträdgår
den. Det gjorde det nu inte men ägarinnan 
fru Blanche Wising-Westberg, brorsdotter till 
den man som formellt seit skänkt .stenarna till 
museet, lovade att höra av sig om inan vid 
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Fig. 2. Villa Landberg. 
Foto ca 1930. 

någeit senare tillfälle skulle hitta flera sådana. med rördragning under villan. Snart va r j ag 
Den 28 september 1982 skedde detta osanno- där och hämtade de nyfunna stenarna som 
lika. Fru Wising-Wcstbcrg ringde eich medde- uppenbarligen använts som byggnadsmaterial 
lade atl nya stenar kommit fram i samband vid någon reparation av husets grund (lig. 3). 

Fig. 3. Fru Blanchc Wising-
Westbergoeh förf. me-el e-n 
av de återfunna stenarna. 
Koio Finn Martner 1982. -
Mrs Wising-Westbergand 
tbc- author With one- of lhe 
redise overed stones. 
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Ett studium av Landbergs skrifter antydde 
att stenarna, som han slutligen förmodligen 
byggde ett stenparti av i sin trädgård, kunde 
vara från staden Shabwa i Sydjcmen. Till detta 
land kom Landberg 1898 som ledare för en av 
den kejserliga österrikiska vetenskapsakade
mien utsänd expedition. Resan clii företogs 
me-el det svenska ångfartyget Coll fried, som 
genom Oscar ILs förmedling, på förmånliga 
villkor, ställdes till expeditionens disposition 
av grosshandlare F. G. Altheinz, mest känd 
som ägare av kvarnanläggniiigcn Eldkvarn 
(Corin 1961 s. 127-129). Den 28 september 
lämnade fartyget Stockholm efter stora av-
skcdsfesligheter. För Landberg blev det emel
lertid ime någon lustresa. Redan ombord kom 
han nämligen i konflikt med den övriga expe
ditionsstaben. Detta ledde till att greven strax 
efter framkomsten avgick som ledare- och läm
nade expeditionen i vredesmod. Vissa stenar 
som skulle ha tillförts expeditionen synes han 
därvid ha behållit. Detta framgår av följande 
passus ur lians bok Die Sudarahische Expedition 
(1899, s, 163); "Efter del att jag i Aden avgått 
som expeditionsledare lie k jag från etl par 
schejker som jag är bekant med stenar från 
Shabwa. Som Akademien hittills inte med en 
rad har givit svar på alla de meddelanden jag 
säm den så har jag inte längre någon plikt all 
ställa mina skatter till dess förfogande." Land-
bergs publikation var så polemisk att den ge
nast besvarades, t . o .m. på svenska, i en ge
mensam österrikisk skrift med hans främste 
vedersakare professor I). H. Miiller (1899) 
som uigivare. 

Alltsedan de första stenarna kom fram i Väst
ra Stallet har jag försökt att entusiasmera nu 
verksamma orientalister atl studera dem och i 
skrift presentera dem på ett sådant sätt att 
Historiska museet med hedern i behåll skulle 
kunna överföra dem som deposition till Me--
delhavsmuseet där de, logiskt sett, bor förva
ras fiir att bli lättare tillgängliga för forskning
en. Del mg många år innan jag lyckades få 
kontakt med någon vetenskapsman som hade 
lid och intresse att på allvar anta utmaningen. 

Slutligen fann jag cn senn var tillräckligt nyfi
ken, nämligen |an Ret sei, preifessor i arabiska 
vid institutionen för orientaliska språk viel Gö
teborgs universitet. Jag tackar honom fcir ett 
väl u l lon arbete eich hänvisar läsarna till hans 
kulturhistoriskt och lingvistiskt inredande 
uppsats om stenarna i detta nummer av Forn-
vännen. Med denna som dokumeniatiein kom
mer stenarna av SHM att utdeponeras till 
Meddliavsmuseet som numera också har en 
islamisk avdelning od i därmed behov av att 
också kunna belysa den förislamiska kulturen i 
Arabien. 

Som en i lanelbeigskl sammanhang (lassan
de avslutning vill jag med referens till Rctsös 
uppsats notera att greven själv tycks ha blivit 
lurad om stenarnas proveniens av schejkema i 
Aden. Såväl stenarten som inskrifternas sakin
nehåll talar nämligen for att atlribiiiioiie-ii lill 
Shabwa måste vara fdaklig, men jemenitiska 
är det dock ingen tvekan om atl stenarna är. 
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In 1898 the Swedish orientalist Counl Carlo 
Landberg (1848-1924) resigned in auge-i 
from his directorship of lhe great scientific 
expedition to Southern Arabia arranged b\ 
the Imperial Austrian Academy of Sciences. 
He returned to Sweden with about 100 large 
stones with inscriptions in the old Southern 
Arabian alphabet from c. 600-200 B.C. He 
considered the stones bis private property. He-
had bought them from iwo shc-ikhs as found 
in lhe ancient town of Shabwa. After his re
turn home be obviously arranged ihe- stones 
as a rock-garden or lapidarium outside his 
villa in Saltsjöbaden, a Stockholm garden sub-
urb. In 1920 a låter owner of die villa sent ihe-
stones to The Museum of National Antiqui
ties, where, due tei transpositions just before 
the second World War they löst their ielt-niiiv 
and disappeared in the stores. In 1975 mosi 
of them were rediscovered as a result of an-
other transposition to new stores but only in 
1980 was a signed slab found which allowed 
their saft- ainibution. The rediscovery of tlie 

stones caused a visit to tbc villa and an 
unrewarding inspection of its garden. In 
1982, however, tlie present owner of the 
house- telephoned tlie Museum to report that 
more- stones were found wlie-n the cellar wall 
was breached to allow tbc installation of 
pipes. The steines, which were brought to the 
Museum had been re-used as building ma
terial. 

Ever since their rediscovery orientalists 
have been approached ålas with little success 
hitherto, with a view to the decipherment of 
the stones. Therefore it is with the greatest 
pleasure that we can now announce that a 
preliminary scientific study of die stones has 
been made- bv the Arabist, Professor Jan Ret-
sö of Gothenburg University. It is published 
joimlv with this paper. Thus the stones have 
now been property prepared to be handed 
över to the Museum of Mediterranean An-
tiquities, Stockholm where they will be hemsed 
in ful ure. 
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