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Smärre meddelanden. 

Ett par storstädningsfynd. 

I ett stort museum uppstår med naturnödvändighet under vissa perioder 
anhopningar av föremål av mindre intresse eller fyndkomplex, som av misstag 
eller vårdslöshet pä en eller annan hand råkat spåra ur institutionens arbets
maskineri och som mer eller mindre bortglömda hamnat i någon undangömd 
vrå. Förr eller senare bliva sädana kjökkcnmöddingar upprensade, och det kan 
dä hända, att man i lyckliga — eller rättare olyckliga — fall kan påträffa föremål, 
som pä grund av kvalitet eller fyndomständigheter bort gä andra öden till
mötes. 

Då undertecknad pä senhösten 1924 var sysselsatt med alt ordna de inom 
parentes synnerligen otillfredsställande magasinslokaler, som Statens Historiska 
Museum disponerar i Nationalmuseihusets källarvåning, fann jag en låda inne
hållande dylika urspårade förvärv till museet, vilka tydligen i närmare ett halvt 
sekel legat där utan att man vetat om deras existens. En påskrift pä lådan an
gav att den skulle innehålla grävningsfynd gjorda av riksantikvarien Hans Hilde
brand frän åren 1870 och 1874, men i själva verket fanns där även åtskilligt 
annat, så t. ex. en Rovaniemihacka frän Över-Kalix, en stenyxa från Blekinge, 
ett järnåldcrsgravfynd frän Hade i Hedcsitnda sn, Gästrikland, ett bultlås och 
en järnboja frän medeltiden, nägra kanonkulor frän Stockholm och Grödinge i 
Södermanland, en sporre och ett bronsbeslag, funna på Blasieholmen, en port
klapp från 1600-talet samt ett allmogcsmycke utan proveniens m. m., m. m., 
alltså en så pass brokig blandning som möjligt. I de nio fall där tiden för de 
olika föremålens förvärv fanns angiven var detta 1870-talet (1870—76), och det 
är ju dä sannolikt ehuru långt ifrån säkert att även det övriga innehållet i lådan 
inkommit till museet omkring samma tid. 

Vad som främst tilldrog sig mitt intresse var emellertid tvenne små tälj-
stensskttlptttrer av synnerligen förnämlig kvalitet (fig. 175—76), nämligen ett 
präktigt, något mer än knytnävsstort gotiskt bladknippe (bredd 14 cm) och ett 
litet munkhuvud (höjd 16,5 cm), som med ohöljd realism framställer ett av lider
lighet och enfald vanställt människoansikte. Fysionomien präglas framförallt av 
de torra, lystet halvöppna läpparna, som låta ana en tandlös mun, samt den 
med våldsam pregnans framställda stickande, elaka blicken, och till det frän
stötande intrycket bidrager i icke ringa män den avslagna nästippen, som till 
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karaktäristiken ytterligare lägger något av rä slagskämpe.1 Men konstnären har 
också förmätt att i den låga pannan och i ögonbrynsbägarnas välvning lägga 
in en viss fattig hjälplöshet hos denne till den eviga elden dömde gudstjänare, 
som höjer framställningen till ett allmänmänskligt plan. Figuren är nedtill av
slagen över bröstet och ett bandformigt sär pä baksidan ända upp till hjässan 
visar att den haft en fortsättning även bakåt; sannolikt har den varit engagerad 
vid ett kapital eller dylikt. 

Inga som helst skriftliga uppgifter angåvo varifrån de båda skulpturerna 
härstammade, men redan täljstensmaterialet pekade västerut, mot Norge eller 
gränstrakterna till detta land, och en flyktig blick pä munkhuvudet återkallade 
omedelbart i minnet Trondhjemsdomens rika höggotiska utsmyckning i delta 

Fig. 175-176. 

material, en proveniensbestämning som helt och hållet bekräftade sig vid ett 
närmare studium av bildens stilistiska egenskaper. 

Skulle det sälunda vara möjligt att denna skräpläda innehållit tvenne ori-
ginalskulpturer från Nordens främsta skulpturverkstad under medeltiden? Det 
förefaller ju a priori mindre troligt att sä intressanta förvärv blivit pä detta sätt 
vårdslösade. Det fanns även andra skäl att t. v. ställa sig skeptisk. I Trond
hjem hade nämligen för avyttring till turister bedrivits en nästan industriell 
tillverkning av kopior efter skulpturer pä domkyrkan, och de mångåriga kom
pletteringsarbeten av originalskulpturerna, som där utförts, hade gjort de därvid 
verksamma bildhuggarna så förtrogna med medeltidens stilkänsla och uppfatt
ning att icke ens den otvetydigt höga kvaliteten i dessa smä konstverk kunde 

1 Det förefaller som om näsans deformering vore avsiktlig; i varje fall är brottytan 
avjämnad med ett par raska snitt. Det kan tilläggas att den mästare eller skolriktning, 
som detta huvud senare skall visa sig tillhöra, just varit road av att framställa dylika 
pittoreska missbildningar. 
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skydda dem frän misstanken om en mystifikation. Museet hade även tidigare 
varit utsatt för ett dylikt falsarium, i det att ett i jorden funnet litet biskops
huvud från Väsby i Eds sn, Uppland, sannolikt härstammar frän denna helt säkert 
utan falska avsikter bedrivna industri (fig. 177).' Det fanns sälunda all anledning 
att vara pä sin vakt. Dock är att märka att det i detta fall syntes vara fräga 
om verkliga falsifikat i fall föremålen ej voro äkta, ty deras fragmentariska till
stånd ville ju direkt bibringa den uppfattningen att de voro av hög ålder och 
tidigare utgjort delar av ett större helt. Dessutom synes i några skrymslen på 
huvudet spår av murbruk, som vill ge vid handen att detta sekundärt suttit 
inmurat i en vägg. Frånsett det direkta värdet med att fä de båda skulpturerna 
bestämda, förelåg sålunda här en museiteknisk fräga av icke ringa intresse, 
som jag var besluten att gä till botten med. 

Till en början erbjöd sig en utväg att bestämma huruvida föremålen alls 
hade med Trondhjem att göra eller ej, nämligen en sakkunnig geologisk un

dersökning av materialet. Statsgeologen dr H. Hedström 
underkastade välvilligt de båda fragmenten en besiktning, 
och i en den 24.1.1925 daterad skrivelse meddelade han 
"att av svenska förekomster är det endast några i Dals
land uppträdande (äljstenar (t. ex. Töcksmark), som till färg 
och beskaffenhet visar någon likhet med täljstenen i de 
sända skulpturerna. Övriga svenska täljstenar såsom t. ex. 
från Handöl i Jämtland och frän Löddby i Uppland avvika 

Fig. 177. till utseendet bestämt från de som begagnats i skulpturerna." 
Dr Hedström var därför böjd för att betrakta täljstenen så

som norsk, men kunde pä grund av brist pä jämförelsematerial frän detta land 
ej närmare utföra bestämningen. Denna undersökning hade sälunda tyvärr ej 
fört mycket närmare målet. Att materialet ej härstammade frän Löddby-brottet, 
som dock bearbetats pä medeltiden (härifrän härstammar materialet i vissa 
skulpturer pä Uppsala domkyrka och Alsnöhus) var redan av stilistiska skäl 
klart, och möjligheten att stenen brutits i Töcksmark, varifrån likaledes medel
tida byggnadsdetaljer stamma, stod alltjämt öppen. 

Det blev nu nödvändigt att gå fram på en annan linje och undersöka ifall 
en mera ingående kännedom om Trondhjemsskulpturernas stil kunde fälla en 
avgörande dom i frågan. För detta ändamål översändes fotografier av de bada 
fragmenten till norska riksantikvarieämbetet, där antikvar Anders Bugge pä det 
mest älskvärda sätt tog sig saken an och i en längre utredning, daterad den 3 
maj 1925, meddelade resultatet av sina forskningar. Sedan han konfererat med 
olika personer, bland annat prof. Wilhelm Rasmussen vid Kunstakademiet i 
Oslo, vilken utfört ett antal skulpturer på domkyrkan i Trondhjem och som 
genom sin mångåriga verksamhet därstädes förvärvat en ingående bekantskap 
med domkyrkans medeltida utsmyckning, hade Bugge kommit till den uppfatt-

1 Inv. nr 15396. Det är dock endast 5,s cm. högt och ätergär tydligen pä det vackra 
1200-talshuvud i oktogonen, som avbildas av FETT: Billedltuggerkunsten i Norge under 
Sverrecetten, Kra. 1908, fig. 144. 
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ningen, att man måhända t. v. borde stanna vid att anse de båda fragmenten 
vara utförda i senare tid under restaureringsarbetet och avsedda att komplet
tera någon detalj, men att de kanske sedan skadats och på denna grund ej 
kommit till användning. Bugge pekade särskilt på en bildhuggare vid namn 
O. J. Laulo, som under loppet av 1800-talet länge arbetat vid domkyrkan, och 
som därvid utfört en mängd skulpturarbeten i medeltidsstil.1 Emellertid fram
höll Bugge att det var omöjligt att endast på grundvalen av fotografiska av
bildningar fälla ett bestämt omdöme, och han föreslog därför att originalen 
borde sändas till Trondhjem, för att där samtidigt underkastas en geologisk 
undersökning och en stilistisk jämförelse med domkyrkans utsmyckning. 

Dä det nu var tydligt att detta var den enda och sista möjligheten att få 
frågan definitivt löst, beslöt riksantikvarien följa Bugges råd, och sedan ett till
mötesgående svar ingått frän föreståndaren för Geologiska Institutionen vid 
Tekniska Högskolan i Trondhjem prof. J. Vogt pä en förfrågan om man där
städes ville företaga den geologiska bestämningen, avsändes de båda fragmen
ten till denne. Den 12 juni återsände han dem tillika med följande intressanta 
utlåtande: 

"De to tilsendte skulpturer blev först fremlagt for prof. O. Nordhagen 
som udtalte; 'Bladknollen har nöiagtig samme karakter som de der anvendtes 
i Domkirken, stammende fra mitten eller anden halvdel av det 13 aarh. Munke-
hodet stemmer overens med skulpturarbeider i Domkirkens höikor fra 1400-
talet. Likheten er saa fraperende at man kan vaere sikker paa at detta skulp-
turarbeide er fra Domkirken og her utförte i de ovennsvnte tidsperioder." 
Umiddelbart efter denne konferance med Nordhagen tilkaldtes prof. J. Meyer 
som — uten at ha noget kjendskap til prof. Nordhagens netop avgivne uttalelsc 
— kom til nöiaktig samme resultat, ogsaa angaacnde de ovennsvnte tids
perioder. 

Fra Domkirken har det geologiske institut faat tilsendt flere prover av 
den klaebersten som benyttedes i gamle dage, hentet fra diverse brudd i det 
Trondhjemske, navnlig fra Bakaunet (umiddelbart utenfor Trondhjems bys graen-
ser), Öisanden ved Gulosen og Sparbu (Indherred). Man benytted samtidig sten 
fra forskjcllig brudd. 

Ved sammenligning av prover av bladknollen og munkehodet og paa den 
anden side prover av den klaebersten, som i gamle dage anvendtes i Dom
kirken, viser der sig praktisk tält identitet. Paa den anden side viser stenen 
i munkhodet og bladknollen en distinkt forskjel fra den klaebersten (fra Vefsen, 
Sondre Nordland) som har vaeret anvendt i de sidste tyve aar. 

Konklusion: Bladknollen og munkehodet er skulpturer som i tidligere tid 
liar vaeret hugget og anvendt i Trondhjems Domkirke." 

Problemet var sålunda tack vare de norska forskarnas äiskvärdabiståndlöst,och 
det utan att där finns minsta rum för tvivelsmäl. Vad angår de båda fragmen
tens närmare bestämning i förhållande till domkyrkans stilhistoria, så är det 

1 HKODAHL: Trwskjcerer Ole Jacobsen /.au/o (Trondhiemske samlingar 11:3, 1915), 
jfr särsk. sid. 151 f. 
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tydligt att bladknippet är utfört av någon av de franskt skolade mästare som 
under ärkebiskop Sigurd Endrideson (1230—52) och hans närmaste efterträdare 
arbetade på det av denne grundade långhuset.1 Munkhuvudet åter tillhör sä 
vitt jag kan finna den krets, som FETT2 sammanfattat under benämningen "rea
listens elev", och som av honom hänföres till 1300-talet men som man nu i 
Trondhjem tydligen skjutit in pä 1400-talet. Det nyfunna fragmentet försvarar 
väl sin plats i den rad av vulgära men karaktärsfulla, roande och med en slags 
psykologisk virtuositet ätergivna människotyper som skänkts oss av denne 
mästare eller bildhuggarskola (jfr fig. 178). 

Men hur ha dä dessa konstverk kom
mit till Stockholm och till museets sam
lingar? En norsk journalist, som i Trond
hjem fick tag pä denna sak, "lavede" för sin 
tidning (Trondhjems Adresseavis 5.6.1925) 
en ganska roande novell om att dä sven
skarna besatt Trondhjem, varvid de använt 
domkyrkans ruiner till stall, någon ung fän
rik hittat de båda skulpturerna och stoppat 
dem i ränseln. Det behöver givetvis icke 
spillas nägra ord på denna rövarhistoria, 
och prof. Vogt har ocksä för sin del tagit 
avstånd frän densamma. Han har däremot 
påpekat för förf. att ända in på 1850—60-
talen lågo skulpturer kringslängda på mar
ken i domkyrkan och förmodligen blev då 
ett och annat uppsamlat och tillvarataget av 
stadens invånare. Det läter dä lätt tänka 
sig att vara båda fragmenter blivit inköpta 

av någon resande svensk, som vid hemkomsten skänkt dem till museet. Där 
har man kanske likväl tvivlat pä deras äkthet eller måhända alls icke fått upp
lysning om deras ursprung, varför de blivit magasinerade utan att införas i 
samlingarna. 

Fig. 178. 

Fyndet i museets källare tillförde sålunda samlingarna ett par smä konst
verk av obestridligt intresse och värde, vilka tillsammans med åtskilliga andra 
ting av utländsk proveniens i museets ägo böra komma att ingå i den utvid
gade samling av tttomsvenska medeltidsföremäl, som Statens Historiska Mu
seum för jämförande studier bör förskaffa sig. 

Ett annat fynd av ganska överraskande art, som undertecknad hade till
fälle att göra pä våren 1925, kom visserligen icke värt museum tillgodo men 

1 Jfr MEYER: Domkirken i Trondhjem, Trondhjem 1914, fig. 71. 
2 Bllledhuggerkunsten i Norge under Sverreaetten, Kra 1908, jfr fig. 151 c, 154, 

155, 157 c. 
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kan måhända ändock intressera denna tidskrifts läsare. Sedan åtskilliga är till
baka har Statens Historiska Museum i det s. k. södra bankhuset vid Järntorget 
disponerat en del rum i bottenvåningen, vilka använts för förvaring av ben
material o. d. Pä grund av att dessa rum skulle utbytas mot sädana belägna i 
byggnadens översta våning hade jag i uppdrag att förbereda flyttningen av de 
här befintliga fyndlädorna. Vid sysslandet härmed iakttog jag att över en av 
dörrarna befann sig en nisch, tillsluten av tvä järndörrar. För att förvissa mig 
om att ingenting förvarades i skåpet öppnade jag detsamma och blev oförställt 
förvånad vid att finna dess ena hälft fylld av gamla arkivalier. Ett flyktigt 
bläddrande visade att de utgjordes av offentliga handlingar frän 1600- till 1800-
falet, bl. a. flera buntar kungabrev; fyndet anmäldes därför till Riksarkivet, dit 
alltsammans avhämtades genom arkivarien E. Nygrens försorg, vilken även un
derkastade de gamla papperen en mera ingående granskning. Det visade sig 
då att fyndet utgjordes av icke mindre än 22 buntar, det mesta pä ett eller 
annat sätt berörande arméns förhållanden; 16 buntar överlämnades till Krigs
arkivet, medan Riksarkivet behöll resten. De senare innehöllo nästan uteslu
tande handlingar rörande första och andra avräkningskontoren frän är 1700— 
1793, bl. a. angående upphandlingar för armén 1700—1705, angående i Ryss
land fängna officerares löner 1711 och angående finska officerares löneförmåner 
1747—58 m. m. Beträffande den del av fyndet som gick till Krigsarkivet har 
krigsarkivarien B. Steckzén meddelat: "1 huvudsak bestod samlingen av till 
krigskollegium inkomna handlingar under 1700-talet, såväl enskilda skrivelser 
som rullor och räkenskaper. Dessutom märktes en orderjournal frän pommerska 
kriget 1762 och brigad-, regements- och kompaniorder frän 1808—09 års krig. 
Särskilt de sistnämnda synas vara av ett icke ringa historiskt värde." 

Hur arkivalierna kommit till gamla riksbankshuset förefaller gåtfullt. En
ligt krigsarkivariens uppfattning lyda de yttre omständigheterna pä att de legat 
där minst 30—40 år. Måhända ha de lånats till lokalerna i och för någon ut
redning och sedan glömts bort och blivit liggande. Detta är emellertid veder
börande arkivmäns sak att söka fä klarhet i — om det lönar mödan. Något 
"fynd" i museal mening var detta kanske ej, men ett ganska roande exempel 
på hur man pä de mest osannolika ställen kan finna saker och ting, som man 
skulle vänta att finna inordnade på sina respektive platser. 

Bengt Thordeman. 
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Ett historiskt arbete, som nära berör de forskningsområden, vilka närmast 
representeras av denna tidskrift, utgör den digra avhandling med ovanstående 


