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Omkring trädgårdsbordet på Glimmingehus. 

Av 

BENGT THORDEMAN. 

'å sistone har i denna tidskrift uppstått en liten dis
kussion omkring trädgårdsbordet på Glimmingehus — 
den sedan åtskilliga år tillbaka omdebatterade,1 be
kanta tavlan med inskriften: "Jak är en kempe stark 

och stoor fra gulland jak till schone for mcdxxxvii". Sedan 
ANJOU2 sökt göra troligt, att stenplattan ursprungligen utförts så
som skiva till ett trädgårdsbord, har LITHBERG3 ånyo tagit till 
orda i frågan och synes helst vilja fasthålla vid sin ursprung
ligen framförda åsikt att inskriften med sin "kämpe" åsyftar 
själva huset. LITHBERG verkar dock mycket pessimistisk i fråga 
om möjligheten att uppnå någon säker tolkning och tycker f. ö., 
att hela saken är tämligen likgiltig. Detta synes mig dock vara 
att ställa sig väl blygsam i förhållande till sitt ämne och sitt 
uppslag. För min del finner jag frågan vara intressant, ja ganska 
betydelsefull — ty om LITHBERGS tolkning vore riktig så finge 
man räkna med att det arbetats med husets planläggande och 
uppförande ända sedan 1487. Det förefaller mig också som om 
frågans lösning aldrig legat så nära till som efter dessa båda 
senaste inlägg. 

Att stenskivan ursprungligen ulförts för att tjäna som träd
gårdsbord torde nu vara tämligen klart och är i varje fall den 

1 Angående den tidigare debatten se LITHBERGS nedan citerade uppsats. 
2 Köksavdelningen d Glimmingehus, Fv. 1926, sid. 148 f.; Ett medeltida 

trädgårdsbord på Glimmingehus, Fv. 1927, sid. 234 ff. 
;l Glimmingehus och Gotland, Fv. 1927, sid. 273 ff.. 
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mest plausibla förklaring, som hittills givits. Den är avgjort mera 
naturlig än LITHBERGS tanke, att den förfärdigats i förväg såsom 
inskrifttavla för huvudportalen men sedan vrakats för att ersättas 
av den av Adam van Diiren huggna tavlan, som också uttryck
ligen säger, att huset grundats först 1499. Mot detla senare an
tagande talar även den av ANJOU påvisade kälade kanten på 
baksidan. Men har den varit ett trädgårdsbord, så är därmed 
också LITHBERGS teori utesluten, att inskriften med talet om käm
pen, som år 1487 for från Gotland till Skåne, skulle avse själva 
Glimmingehus. Och det kan inte hjälpas att hur sinnrik denna 
tanke än är och hur fintligt den än av sin upphovsman försva
rats, så måste man dock ge HAHR rätt i att den verkar ganska 
artificiell och föga övertygande. 

Men å andra sidan har LITHBERG uppvisat, att det föreligger 
ett klart och tydligt samband mellan denna bild och figuren på 
gravstenen över Jens Holgersons far i Vallby kyrka, och att 
den riddare, som återkommer på båda, icke är en bestämd per
son — vare sig Jens Holgerson eller Holger Henriksson — utan 
en heraldisk sköldhållare. LITHBERG föreställer sig, att Glimminge-
tavlans riddare är en efterbildning av riddaren på gravstenen. 
För min del kan jag icke finna att den senare har någon väsent
ligt högre konstnärlig kvalitet än den förra. Båda äro ungefär 
lika dåligt tecknade, och att den senare är något rikare i detal
jerna beror givetvis på det väsentligt större format, som man 
där hade att röra sig med. Då figurernas typ, ställning och 
dräkt, såsom LITHBERG påpekar, äro helt sammanfallande och då 
bokstavsformerna i båda fallen äro identiska och båda dessutom 
enligt LITHBERG äro av gotländsk kalksten, så torde man utan 
tvivel vara berättigad att tillskriva båda samma hand. Holger 
Henriksson dog 1485. Jens Holgerson kom år 1487 till Gotland 
såsom hövitsman och år 1487 är Glimminge-tavlan daterad. Det 
synes då vara rimligt att länka sig, att Jens Holgerson omedel
bart efter sin ankomst till den sedan gammalt för sin stenhug-
garkonst berömda Östersjö-ön — eller kanske redan vid något 
förberedande besök därstädes — beställt en gravhäll till sin ny-
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ligen avlidne faders grav och att han samtidigt för egen räkning 
beställt ett trädgårdsbord för sin egendom i Skåne, detta natur
ligtvis alldeles oberoende av, om han redan då umgicks med 
planer på någon större nybyggnad därstädes. 

Men är allt detta riktigt, och är det framför allt riktigt att 
riddaren på Glimminge-tavlan ej föreställer Jens Holgerson, 
vilket den ju knappast kan göra eftersom den förekommer även 
på gravstenen, så är det visserligen kanske icke alldeles ute
slutet, men likväl mycket litet sannolikt att inskriftens "kämpe" 
kan åsyfta Jens Holgerson. Härmed skulle sålunda båda de 
möjligheter till förklaring av inskriften, som hittills debatterats, 
vara eliminerade, och man skulle vara hänvisad till att ta upp 
frågan pä alldeles ny bog. Detta torde verkligen också vara för
hållandet. 

Gåtans lösning ligger emellertid nu i öppen dag. Vad som 
hittills komplicerat den är alt riddaren på Glimmingetavlan a 
priori identifierats med Jens Holgerson, »ch att man då stött 
sig på det motsägelsefulla i att han år 1487 säges ha rest frän 
Gotland till Skåne, medan motsatsen varit det naturliga efter
som han faktiskt nämnda år överflyttat till Gotland. Och man 
har icke känt sig tillfredsställd med de nödförklaringar som fram
ställts, varken den att man ju under samma år mycket väl kan 
ha hunnit resa både från Skåne till Gotland och tillbaka igen, 
eller den att orden Skåne och Gotland i inskriften av misstag 
blivit omkastade. Nu behöver man emellertid ej längre irriteras 
av denna motsägelse. Riddaren föreställer ej Jens Holgerson 
och man har helt enkelt att fatta inskriften så som den står där: 
kämpen stark och stor är tavlans riddare-sköldhållare, som år 1487 
på Jens Holgersons beställning höggs ut på Gotland och därifrån 
skeppades över till Skåne för att ställas upp i trädgården vid 
Glimminge. Vid den stora nybyggnaden på platsen ett decennium 
senare eller kanske först ännu längre fram i tiden fick tavlan 
i likhet med många andra detaljer från olika håll tjäna till att 
pryda det nya, storslagna fasta huset. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Bengt Thordeman: Um dem Gar ten t i sch von Gl immingehus . 

An die beiden Aufsätze von ANJOU und LITHBERG (oben S. 234 ff.) iiber 
die Inschrifttafel von Glimmingehus ankntipfend, zeigt der Verfasser, dass wenn 
die Deutung des ersteren richtig ist — und allés spridit dafiir, dass es sich 
wirklich um eine Gartentischplatte handelt — da ist die Annahme des letz
teren, dass die Inschrift von dem Kämpfer, der 1487 von Gulland (Gotland) 
nach Skåne fuhr, auf die Burg selbst deute, hinfällig und definitiv aus der 
Weit gebracht. 

Auf der anderen Seite aber hat LITHBERG iiberzeugend nachgewiesen, 
dass der Ritter der Tafel nur ein heraldischer Schildhalter ist, und in dem 
Falle ist auch die alte Annahme, dass der Kämpfer der Inschrift auf den Bau-
herrn der Burg, Jens Holgerson, deute, nicht hållbar, eine Annahme, die auch 
vom Inschrift selbst entgegengesprochen wird, da Jens Holgerson in der Witk-
lichkeit im Jahre 1487 von Skäne nach Golland fuhr und nicht in der umge-
kehrten Richtung. Eine neue Deutung muss also gegeben werden, und Verf. 
weist auf die naheliegende hin: der inschriftlich erwähnte Kämpfer ist ganz 
einfach der Schildhalter der Tafel, welcher Jens Holgerson nicht darstellt, und 
im Jahre 1487 auf dessen Bestellung auf Gotland gehauen wurde und von 
dort nach Schonen ausgeschifft. Auf diese Weise werden alle Schwierigkeiten 
ganz einfach erledigt. 


