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monument av resta stenar, paradvägar och 
speciella runstenar, två av des.sa de största i Sö
dermanland (jfr Larsson 1990 s. 86). Vid alla 
tre finns också starka tecken på alt de varit 
s tormannadominerade tingsplatser. Även run
inskrifterna med sina speciella titlar och indi
kationer på nära förbindelser med stormanna-
ätter på andra sidan Mälaren tyder på att vi 
här bar funnit representanter för den »verkli
ga aristokrati» som Herschend efterlyser i sitt 
inlägg, något som för övrigt gäller också flera 
andra bebyggdseenheter i storgårdsgruppen. 

Kanske kan detta ses som ett tecken på rik
tigheten i Herschends tankar om att männen 
från mer betydande gårdar var särskilt fram
gångsrika på sina färder. Detta är dock enligt 
min mening mindre troligt med tanke på den 
slumpmässighet som trots allt måste ha gällt 
ifråga om vem som omkom eller inte. Jag vill 
därför hellre framhålla en annan förklaring, 
nämligen att man i de exklusiva miljöer och på 
de stora runinskrifter det här är fråga om varil 
särskilt mån om att lägga in fler hedrande 
uppgifter i inskrifterna än de gängse, och att 
även ärofulla utlandsfärder tidigare i livet då 
legat nära till bands att ta med. Detta är för öv
rigt etl källkritiskt problem som måste beaktas 
för alla utlandsfararstenar och som alltid kom
mer att utgöra en viss osäkerhetsfaktor vid 
tolkningen av dem (Larsson 1990 s. 96). 

Men även med des.sa bögstatnsbebyggdser 

adderade till de fem ovannämnda enheterna 
med enbart hemkomna blir bilden av Jordna
turen i stort sett densamma. Andelen ren fräl
se-, krono- eller kyrkojord ligger då på 50 pro
cent, en andel som inte skiljer sig nämnvärt 
från storgårdsgruppen i s tor t Den ligger ock
så mycket nära värdena för hela den grupp be
byggdseenheter som behandlats i undersök
ningen, såväl de ursprungliga som de yngre 
och mindre avsöndringarna (Larsson 1997 s. 
171). Detta tyder på att enheter med hem
komna ullandsfarare inte skilt sig från övriga 
storgårdar när det gäller minskad betydelse 
under medeltiden. 
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Det kyrkliga kulturarvet hotat 

Under natten den 12 november 1998 utbröt 
en brand i Trönö nya kyrka i Hälsingland. Kyr
kan blev totalförstörd - endast murarna åter
står. Den var byggd 1895 och hade så sent som 
våren 1998 öppnats igen efter flera års renove
ring. När kyrkan byggdes övergav man den 
medeltida kyrkan, som ligger några kilometer 
därifrån. 

Alla inventarier förvarades i den nya kyrkan. 
Den största dyrgripen var utan tvekan ett litet 
Limoges-rdikskrin från 1200-talets början, av 
förgylld ocb emaljerad koppar med scener ur 
Sankt Thomas Becketts liv. Sådana skrin var 

tydligen en viktig produkt i Limoges med stor 
efterfrågan; det finns inånga bevarade. Trö-
nöskrinet var unikt genom det utomordentligt 
goda bevaringslillståndet och genom att det 
»skandinaviserats» med drakhuvuden pä tak-
kammen. Det förvarades i en plexiglasmonter 
i ett närmare hundraårigt kassaskåp, placerat i 
kyrkans vigselrum, en halv trappa upp i tornet. 

Man räknar med att kassaskåpet utsattes lör 
mycket hög temperatur, enligt brandutred
ningen ca 800-9()0°C (konstnadsförslag RAA 
Dnr 331-5669-1998). När man kunde öppna 
kassakåpet den 20 november, visade del sig att 
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Fig. 1. Trönöskrinet 

skrinet var höljt i smält och sotigt plexiglas, 
där också delar av kassaskåpets ekinredning 
fastnat Ett mycket tidsödande och intrikat 
konserveringsarbete har påbörjats under vå
ren, men man har ännu inte kunnat göra mer 
än några mindre titthål. Det man ser ger vid 
handen att skrinets brännförgyUning är beva
rad, men att emaljerna förefaller vara skadade 
(Bohm & Hemlin 1999 s. 27 ff.; Tidevarvs. 7). 

Jag tror inte att man skall göra sig för stora för
hoppningar - Trönöskrinet är nu en ruin. 

Natten mellan den 9 och 10 augusti i år bröt 
sig tjuvar in i Ullångers kyrka i Ångermanland 
och stal där ett litet medeltida relikskrin av 
koppar med emalj och ett par senmedeltida 
tennljusstakar. Relikskrinet var ytterst litet: 
med en längd om 19 cm, en höjd om 16,5 cm 
och en bredd om 8,2 cm går det ned i en stör
re ficka. Skrinet var inte, som ofta är fallet med 
dessa emaljskrin, uppbyggt av kopparplattor 
på en stomme av trä. utan det det var helt kon
struerat av kopparplattor. 
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Fig. 2. Ullångerskrinet. 

Relikskrinet var husformat, med ett sadeltak 
med fyra runda knoppar på takåsen. Det har 
varil dekorerat med gropemalj med änglafigu
rer i rundlar, omgivna av sirliga romanska blad-
rankor, och det hela har strålat av färg, blält, 
vilt, rött och grönt med förgyllda detaljer. 

De flesta emaljerade skrin brukar hänföras 
till den ort som under medeltiden var cent
rum för emaljproduktionen i Frankrike, Li
moges, men det har också funnits andra verk
städer, t.ex. i Tyskland. Jag tror inte att Ull
ångerskrinet är ett Limogesarbete utan från 
en annan verkstad på kontinenten. Del kan 
daleras till 1200-talets början. 

Det finns mycket få medeltida relikskrin be
varade i Sverige, vilket beror pä alt de flesta 
konfiskerades efter reformationen; endast re

likskrin av annat material än ädelmetall bar 
kyrkorna fått behålla (Källström 1939). Detta 
gör förlusten av Ullångerskrinet och förstörel
sen av Trönöskrinet extra kännbara. 

Båda skrinen uppmärksammades vid detta 
sekels början, särskilt i samband med de stora 
utställningar av kyrklig konst som ägde min 
då; Sveriges landskyrkor var då mer eller 
mindre terra incognita, och det var då man -
med Sveriges förste möderne konsthistoriker 
Johnny Roosval i spetsen - började undersöka 
och dokumentera kyrkobyggnaderna och de
ras inventarier. Föremålen som samlades in 
och visades på dessa utställningar beskrevs 
summariskt och fotograferades; utställnings-
kalalogerna var vanligtvis utan illustrationer. 
Det var som bekant också vid denna tid inven-
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1 arieverket Sveriges Kyrkor startades, av Roos
val och Sigurd Curman; nu skulle kyrkorna 
dokumenteras på djupet. Inventarieverkcts nu 
mycket prekära situation har påpekats av flera 
författare i denna tidskrift, och det torde stå 
fullt klart att det aldrig kommer att fullbordas 
enligt grundarnas intentioner. 

1951 visades i Statens historiska museum en 
utställning, »Reliker och relikvarier», där man 
visade - för första och hittills sisla gången - de 
få bevarade exemplen på en företeelse som va
rit så talrikt företrädd i Sverige. Här visades gi
vetvis också de båda relikskrinen från Trönö 
och Ullånger. Till utställningen gjordes en li
ten katalog, som väl i dag, i jämförelse med de 
välillustrerade och informativa kalaloger man 
nu är van vid, närmast skulle betraktas som en 
broschyr. Den har endast kortfattade beskriv
ningar och inga bilder. I samband med inställ
ningen fotograferades dock del omfattande 
inlånade materialet, varvid varje objekt doku
menterades från olika håll; negativen finns nu 
i ATA. 

Trönöskrinet har dessutom behandlats av 
Aron Andersson i en artikel (1951). Ullånger-
skrinet har däremot inte behandlats närmare i 
litteraturen. 

Det viktiga kulturarv som våra kyrkor och de
ras inventarier utgör är hela tiden utsatt för 
hot. Nästan varje år brinner en kyrka, som van
ligtvis totalförstörs. Det är inte alltid som de 
uppmärksammas på riksplanet, som fallet var 
med branden i Katarina kyrka i Stockholm, 
där också återuppbyggnaden blev av riksin
tresse. Kyrkbränder bestås i normala fall en
dast smånotiser i rikspressen. Stölder hör ock
så till vanligheten. Man kan peka på stölder 
med lycklig utgång, som t.ex. stölden av ma
donnabilden från Rö i Uppland - en träskulp
tur från 1100-talets slut, som till slut hittades i 
Salatrakten, inlindad i ett antependium och 
nedstoppad i en golfbag, när tjuven upptäckt 
att det stulna var svårt att omsätta i pengar. 
Men vanligen återfinns föremålen inle. 

Många tjuvar har tyvärr bättre avsättningskar 
naler, som väl oftast leder till inlandet, och en 
stor del av det som stulits har sannolikt lämnat 
Sverige. Just nu är Norrland nlsatl för en slöld-

våg; bl.a. har man i april i år stulit två träskulp
turer av Haaken Gulleson i Enångers kyrka, 
där man helt enkelt plockat figurerna ur deras 
skåp. 

Det är svårt att skydda kyrkorna mot stölder. 
Landskyrkor är under sommarhalvåret och 
även annars ofta öppna - man vill ju helst hål
la kyrkorna så tillgängliga som möjligt under 
dagiid - och då finns goda möjligheter för tju
var att förbereda tillvägagångssättet vid en se
nare stöld. Att ha en stängd kyrka larmad är 
inte heller stor idé, eftersom polisen vanligtvis 
finns alltför långt borta. 

Den svenska kyrkan kan inan, antingen man 
gillar det eller inte - se som ett gigantiskt, de
centraliserat museum för kyrklig konst, som 
för framtida generationer förvaltar ett oerhört 
viktigt kulturarv, och var och en som arbetar i 
kyrkan kan ses som en museiman. På de flesta 
häll är kyrkan bygdens äldsta byggnad, som hy
ser de äldsta föremål som bevarats där. Men 
det är dessvärre ett faktum att detta kulturarv 
varje år decimeras, som ovanstående exempel 
visar. Jag tror inte att många hävdar något an
nat än att detta arv är mycket viktigt och måste 
skyddas. Vad kan man då göra för att dessa fö
remål och miljöer skall bevaras och inte stjälas, 
skadas eller förslitas? Här nedan följer några 
löt slag lill riktlinjer, 

1. Svenska kyrkan måste få en ännu större 
medvetenhet om det kulturhistoriska värdet 
hos föremålen i sin ägo. Man kan t.ex. tänka 
sig att Kyrkan bestämmer sig lör att avstå från 
all använda äldre nattvardssliver, eller att an
vända det endast vid de allra största högtider
na. Nattvardssilver, äldre än från 1600-talet bör 
över huvud taget inte lunkas, och förhåller det 
sig så att en nattvardskalk frän 1700-talet är 
den äldsla kalken i en församling måste den 
vördas lika mycket som en medeltida kalk i en 
annan församling; den bör skonas hell eller 
brukas mycket sparsamt 

Går ett föremål sönder eller befinns vara 
starkt förslitet måste inan vara lyhörd för om 
teknisk odi kulturhistorisk expertis hävdar att 
det framgent måste betraktas som ett kyrkans 
museiföremål i stället lör att lagas för att bru
kas tills det är totalt r amponera t 
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2. Det viktiga är vanligen inte de enskilda före
målen utan samlingen av föremål, som vittnes
börd om varje kyrkas unika historia. Inventari
erna hör hemma i just den kyrkan. Varje 
föremål skall förvaras, som det heter i gällan
de kulturminneslag och i den lydelse som 
kommer att gälla efter Kyrkans skiljande från 
Staten, »där del sedan gammalt bör hemma». 
Men man måste noga överväga om vissa unika 
föremål verkligen skall förvaras i kyrkan och 
hur detta i så fall skall ske. Kanske ett kassa
skåp på pastorsexpeditionen eller ett bankfack 
- eller rentav deposition i ett museum - är 
bättre en ett åldrigt kassaskåp i sakristian. Man 
bör i varje fall eftersträva en sä brand- och 
stöldsäker förvaring som möjligt av värdefulla 
föremål. Detta tillämpas givetvis redan på 
inånga håll, men man måste se över situatio
nen. Det linns moderna skåp som säkerligen 
skulle ba räddat Trönöskrinet Man kan i ef
terhand säga att det hade varit bättre om skri
nen i Trönö och Ullånger betraktats som så 
märkliga att de, efter vederbörligt tillstånd, de
ponerats i respektive länsmuseum - och del 
finns andra objekt av samma dignitet 

3. Kyrkans inventarier måste framför allt do
kumenteras bättre. Av Trönöskrinet finns en
dast en färgbild, lagen av Norrlandslötogralen 
Hilding Mickdsson på eget initiativ; av Ullång-
erskrinet finns dock enligt uppgift färgbilder i 
lot samlingen. I landets centrala fotoarkiv på 
detta område, ATA vid Riksantikvarieämbetet i 
Stockholm, finns av många föremål ofta en
dast de bilder - givetvis svartvita - som togs för 
de nämnda kyrkliga utställningarna på 
1910-20-talet Om ett föremål förstörs eller 
stjäls är bilden och beskrivningen det enda 
som finns kvar. Det säger sig därför självt att 
dokumentationen måste vara så god som nå
gonsin är möjligt, med beskrivningar av fack
män och foton tagna av mycket professionella 
fotografer. Det finns sedan flera år planer på 
ett stort kyrkligt föremålsregister, som skulle 
upprättas av kulturmiljövården och Svenska 
kyrkan. Det är synnerligen angeläget att detta 
kommer till stånd. 

Det är viktigt att det finns kompetens, kun
skap och riksöverblick när det gäller dessa fö

remål. Decentraliseringen av Riksantikvarie
ämbetets uppgifter till länsstyrelserna och 
strukturförändringarna inom Riksantikvarie
ämbetet verkar tyvärr i rakt motsatt riktning. 

4. När ett föremål stjäls är det angeläget att, så 
långt det går, försvåra en försäljning. Blir före
målen svårare att sälja, blir de kanske också 
mindre attraktiva som stöldobjekt Därför mås
te information om och bild av det stulna så 
fort som möjligt komma ut internationellt så 
att åtminstone den seriösa auktions- och antik
vitetsbranschens företrädare kan reagera. Det 
finns en engelsk databas, med bl.a. stora auk
tionshus som Sotheby's och Christie's bland 
aktieägarna, The Atl Lass Register, ined kontor i 
London, New York, Dusseldorf och Perth i 
Australien, dit man kan anmäla stulna konst
föremål, och dit man kan vända sig om man i 
egenskap av köpare vill kontrollera att ett ob
jekt inte är stulet Det finns också en annan da
tabas, lieiina, medan ytterligare en, GRASP, är 
under utveckling. En annan planeras och ut
reds inom EU, som siktar på atl lägga upp ett 
register tillgängligt på in terne t Man får hop
pas att man snart kan lämna utredningsstadiet 
och komma till handling. Ett för varje seriös 
konsthandlare tillgängligt register, förnuftigt 
uppställt så atl föremålen är enkelt sökbara, 
borde vara en oerhörd hjälp i kampen mot 
stölder och ett sätt att kompensera de öppna 
gränsernas nackdelar. 

Sverige har ett - i jämförelse med många and
ra länder - unikt bestånd av kyrklig konst från 
medeltiden och framåt, föremål som bevarats 
bl.a. lör att del inte förekom någon bildstorm 
under reformationen, genom att vi förskonats 
från förfaärjande krig odi genom au det skyd
dats av Kyrkans egna förordningar, de medel
lida landskapslagarna och en fornminneslag-
stifining som fungerat sedan 1666. Men de 
gamla föremålen blir inte fler; vi måste se till 
atl de inte i onödan blir färre. 
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