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Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus. 

Av 

STEN ANJOU. 

'å Glimmingehus finnes en ofta omtalad, åttkantig sten-
skiva av gotländsk kalksten. Den är försedd med en 
ristning, som föreställer en man i rustning, beväpnad 
med stort slagsvärd (fig. 116). Han håller Ulfstandska 

och Braheska vapnen, vilka hänsyfta på ägaren av Glimminge, 
Jens Holgersson Ulfstand och hans första gemål Holmger Axels
dotter Brahe. Bilden omgives av en inskrift av följande lydelse: 
"Jak ar en kempe stark och stoor fra gulland jak till schone 
for mcdlxxxvii." 

Fastän stenskivan är inmurad i en av borggemakens fönster
smygar, har den icke, som man ofta ansett, ursprungligen haft 
något samband med den nuvarande borgen. Den är nämligen 
med all sannolikhet utförd redan det år — 1487 —, som står an-
givet i inskriften och i alla händelser före borgens grundlägg
ning 1499. Då var Jens Holgersson sedan ett år tillbaka omgift 
med Margareta Arvidsdotter Trolle och om stenskivan utförts 
efter denna händelse, borde sköldhållaren icke hava framställts 
med det Braheska vapnet. Det är vidare på grund av stilkarak
tären tydligt, att borgens byggmästare och skulptör, Adam van 
Diiren, icke kan hava huggit stenskivan. Ett avgörande bevis för 
att den icke är utförd för sin nuvarande plats ligger slutligen i 
det nyligen påvisade förhållandet, att kanten å dess nu förmu
rade baksida är försedd med en hålkäl. 

Med anledning av detta undersökningsresultat har jag an
tytt möjligheten av att stenplattan utförts som skiva till ett bord 
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samt påvisat likheten med de fullständigt eller halvt åttkantiga 
bord, som finnas pä Glimmingehus.1 Denna åsikt är jag här i 
tillfälle att bekräfta genom andra analogier. Det framgår emel
lertid av dessa, att bordet icke, som jag förut antagit, haft sin 
placering i den byggnad, som funnits å Glimminge före den nu
varande borgen, utan att det troligen har haft en alldeles spe-

Fig. 116. Kalkstensplatta, nu inmurad ä Glimmingehus. (Efter HAHR). 

ciell användning. Denna ger påtaglighet åt en viss, icke så be
tydelselös del av livet å en senmedeltida riddarborg. 

Den ättkantiga stenskivan har sannolikt utgjort del av ett 
t rädgårdsbord. — En dominerande plats intages vanligen å 
de ofta förekommande trädgårdsbilderna från 1400-talets slut eller 

1 STEN ANJOU, Köksavdelningen pd Glimmingehus. En undersökning. Fv. 
1926, sid. 148 f. Även de båda av Adam van Diiren huggna sandstens
relieferna i samma rum föreställande korsfästelsen och madonnan med barnet 
äro icke ursprungligt inmurade på sina nuvarande platser. Jag använder till
fället att rätta en i nämnda uppsats förekommande uppgift. Stenplattans inskrift 
syftar givetvis på Gotland och ej pä Jylland, som där angivits. Jfr HAHR, 
Skånska borgar, haft. V, sid. 33. 
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1500-talets början av en vackert utformad fontän men å bilder, 
vilka, efter vad jag funnit, som regel tyckas härstamma från 
Rhentrakterna, ser man endast en enkel källa eller bassäng och 
i stället utgöres trädgårdens viktigaste inventarium av ett stenbord 
med mittstöd och rund eller mångkantig skiva. Så är fallet å 

Fig. 117. Paradisträdgärden. Rhcnsk mästare omkr. 1420. (Efter FISCHER). 

den här återgivna, stämningsfulla målningen (fig. 117), förestäl
lande den heliga jungfrun med barnet och helgonen församlade 
å en blommande äng i paradisets lustgård. Bilden kan anses 
visa prototypen för en dylik medeltida trädgård, inhägnad med 
låg, krenelerad mur och regelrätt anordnad med stenbord av 
nyssnämnda typ samt blomsterbänk och källa.1 

Fig. 118 visar en staketomgiven trädgård invid riddarborgen. 
En förnäm dam ämnar fotbada i källan för att därefter intaga 

1 HERMANN FISCHER, Ein prototyp des mittelalterlischen Lustgartens 
nach Albertus Magnus i Zeitschrift fiir bildende Kunst, 1926—27, sid. 20. 
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de förfriskningar, som framdukats å stenbordet i bakgrunden. 
Fig. 119—121 visa trädgårdar, i vilka herrar och damer förlusta 
sig på varjehanda sätt. Den medeltida trädgården utgjorde som
martid en kär tillflyktsort undan fukten och kylan i borggemaken 
och här utvecklades sällskapslivet i former, som skildrats av 

Fig. 118. Bad i slottsträdgärden. Ur Horse Maris Virginis. Brit. Mus. 
(Efter GOTHEIN). 

många bland tidens mest berömda författare. Bilderna visa, 
att man gärna grupperade sig kring stenbordet, vilket använ
des vid kort- och tärningsspel eller för framsättande av frukt 
och vin. 

Flera exempel skulle kunna framdragas, men de angivna må 
vara nog för att visa, att stenbord med rund, sex- eller åttkantig 
skiva på balusterformad fot ofta funnos i sengotiska borgträd
gårdar och särskilt rhenska sådana, om man får döma av de 
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Fig. 120. Sällskapsliv i trädgården. Rhcnskt sengotiskt kopparstick. (Efter OTTLEY). 

här återgivna och andra bilders härstamning.1 Man kan förut
sätta, att en trädgärd funnits även å Glimminge och den ännu 
bevarade stenskivan därstädes, vilken icke haft fast samband med 
arkitekturen vare sig i den nuvarande eller någon äldre borg
byggnad, har sannolikt tillhört ett i denna trädgård uppställt 
bord av nämnda art. 

Foten, som uppburit bordskivan å Glimmingehus, är icke 
nu bevarad men att döma av de här återgivna bilderna, bör den 
hava haft gotisk balusterform. Av en tillfällighet finns emellertid 
å' Leckö slott bevarad en bordsfot av liknande, senmedeltida 

1 Ett par exempel återfinnas ä vävda tapeter frän Basel frän omkr. 1470 
—80. Jfr fig. 48 och 49 i HERMANN SCHMITZ, Bildteppiche. En av dem återgi
ves ä fig. 121. 
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form (fig. 122).' Nu är denna försedd med en fyrkantig skiva, som 
dock ej är ursprunglig. Foten är av grovt tillyxat furulrä. Den 
har ståndare av balusterform med mittring samt är upptill för
sedd med ett infällt tvärstycke. Nedtill är ett grovt kryss löst 
fastsatt, men detta synes icke vara samtidigt med ståndaren och 

Fig. 121. Trädgårdsscen. Qobelin frän Basel omkr. 1470. (Efter SCHMITZ). 

det övre tvärstycket. Detta tyder på, att dessa tvänne delar ur
sprungligen icke tillhört ett bord med enkelfot utan att de ut
gjort det ena av tvänne stolpstöd för ett långbord.1 Bordet å 
Leckö har sålunda intet typologiskt sammanhang med bordet å 
Glimmingehus faslän det vid ytlig kännedom kunde tyckas sä. 
Detta får därför tillsvidare ensamt — om man bortser från 
hundra- eller tusentals sentida trädgårdsbord av samma typ — 
vittna om utseendet av en tidig art lösa möbler för profant bruk, 

1 Förut omnämnd av ROMDAHL, HAHR och ERIXON. 
2 Jfr SIGURD ERIXON, Möbler och heminredning i svenska bygder. Del II, 

sid. X-Xl, fig. 436 och 437. 
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vilken under gotiken söderifrån, närmare bestämt från Rhenlän
derna, kom till Norden med det begynnande intresse för naturen 
ocb individens personliga liv, som senare under renässansen 
skulle komma till full utveckling. 

Fig. 122. Furubord ä Leckö slott. A.Posseioto. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Sten Anjou: Ein mi t t e l a l t e r l i ches Gar ten t i sch auf Gl immingehus . 

Die Burg Glimmingehus in Skåne wurde 1499 gegrundet. In einer der 
Fensternischen eines Burggemaches findet man eine in der Literatur öfters 
erwähnte achteckige Steinplatte eingemauert, einen Mann in Riistung dar-
stellend und mit folgender altdänischer Inschrift versehen: "Ich bin ein Kämp-
fer stark und gross, von Gulland (Gotland) ich nach Schonen fuhr 1487'. Der 
Verf. meint, dass der Stein im selben Jahre gehauen ist wie auf der Inschrift 

•ersichtlich und macht darauf aufmerksam, dass auf Grund einer jetzt vermauer-
ten Profilierung des Rändes, der Stein urspriinglich fiir andere Zwecke abge-
sehen war. Auf eine Anzahl mittelalterlicher Gartendarstellungen hinweisend 
sucht der Verf. glaubhaft zu machen, dass wir hier mit einer Gartentischplalte 
zu tun haben. Schliesslich wird mitgeteilt dass auf dem Schloss Läckö der 
Fuss eines mittelalterlichen Holztisches verwahrt steht. Dieser ist jedoch an
derer Art als der besprochene und diirfte als eine der beiden Stiitzen eines 
langen Tisches gedient haben. 

17 — F o r n v ä n n e n 1927. 


