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Jag beklagar att jag missade Torsten Svenssons
och Emma Arkåsens artiklar om Lofta kyrka. De
hade förstås påverkat formuleringar och innehåll
i mitt bidrag i Fornvännen 2010:3. Artiklarna pub -
licerades 2009, den ena i en lokal årsbok och den
andra i en festskrift. Då min egen artikel gick i
tryck i oktober 2010 efter en viss pressläggnings -
tid vet jag inte om jag hade en ärlig chans att ta
del av dem. Det är bara att gratulera Arkåsen och
Svensson till intressanta resultat!

Mitt fokus låg på Johan Haquin Wallman, hans
relation till Jacob Adlerbeth och deras antikva -
riska insatser, mindre på medeltida byggnadshis-
toria och ikonografi. Jag hade heller inte som mål
att fördjupa mig i Carl Samuel Graffmans livs -
öde. Att Graffman gjorde en konstnärlig be döm -
ning av Lofta kyrka är väl tämligen självklart.
Eftersom det på hans tid fanns många medeltida
kyrkor kvar kan han mycket väl ha bedömt Lofta-
målningarna utifrån andra medeltida kyrkomål-
ningar utan att behöva resa runt och specialstu-
dera dem. Man kan också diskutera de 25 eller 48
riksdaler Graffman fick för sitt arbete. Att Adler-
beth år 1827 sköt till 25 riksdaler till projektet
utesluter inte att det några år senare, då slutno-
tan skulle göras upp, blev dyrare. Adlerbeth var
en generös man som gärna premierade antik-
variska insatser. Sådana detaljer missar dock på
sätt och vis den poäng jag ville göra: att Adler-
beth under flera decennier sponsrade avancerad
antikvarisk forskning och dokumentation. Han
avsatte årligen hundratals riksdaler för antik-

variska projekt vid en tid då staten inte budgeter-
ade några medel alls. Jacob Adlerbeth och Gö tis -
ka förbundets främste antikvarie, Johan Haquin
Wallman, förtjänar bättre än den minst sagt njug-
 ga behandling de rönt.

Svensson och Arkåsen uppmärksammar inte
den största missen i min artikel, nämligen den in -
vecklade väg som Graffmans målningar från Lof-
ta förmodligen vandrade till Kungliga Bibliote ket,
vilken beskrivits av Leif Landen (Jacob Adlerbeth,
Filologiskt arkiv 39, KVHAA, Stockholm 1997, s.
124). Adlerbeth hade testamenterat målningar na
till sin sambo Sophia Lindgren och de blev hennes
hösten 1844 då Adlerbeth avled. Året därpå avled
även Lindgren, varvid hennes tillhörig heter inklu-
sive målningarna kom i Mathias Ring sténs ägo.
Denne var nämligen gift med Lindgrens syster-
dotter. Detta är bakgrunden till att Ringstén se -
nare kunde donera målningarna till KB. Om man
därför ska leta på någon vind i Småland eller på
Öland efter fler av Graffmans målningar och even -
tuellt andra papper från Jacob Adlerbeth och Gö -
tiska förbundet, då bör man börja hos Ringsténs
arvingar. Detta kan också vara förklaringen till att
det kan figurera två Ringstén i historien. Arvet
från Sophia Lindgren kan ha fördelats vidare inom
släkten.
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