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GULDSMEDEN MIKEL LARSSON I VÄSTERÅS 

NÄGOT OM NYUPPTÄCKTA GULDSMEDSNAMN OCH OM 19..1 ÄRS 

OREVIDERADE NYTRYCK AV UPMARKS 

»GULD- OCH SILVERSMEDER» 

AV 

O. K Ä L L S T R Ö M 

M
an ha r blivit så van alt se svensk kulturhistorisk forsk

nings resultat publicerade i volymer, som inte bara äro 

mönster av omsorgsfullt arbete, god smak och förnämlig, 

kanske ibland alltför påkostad utstyrsel, på höjden med sitt 

utgivningsårs typografiska kunnande överhuvudtaget, utan även vad 

innehållet beträffar helt motsvarande den vid utgivningstiden aktuella 

situationen inom forskningen — man har blivit så van vid allt detta, 

att det nästan känns som chock då man i onådens år 1943 får se något 

ur nämnda synpunkter så överraskande och oförklarligt som den 

»nya» upplagan, d. v. s. ett omtryck utan rättelser, av Gustaf 

Upmarks berömda och förståeligt nog mycket eftersökta verk »Guld-

och silversmeder i Sverige», originalupplagan utkommen 1925. 

Det ha r hänt mycket inom svensk silverforskning sedan å r 1925. 

LTpmark var själv den förste att framhålla att hans bok behövde 

kompletteringar1 och rättelser (några exempel på sådana av honom 

1 Ur U p m a r k s förord 1925: »Vid offentliggörandet av föreliggande 
arbete, med vilket jag varit sysselsatt i en lång följd av år, som där
jämte varit fyllda av mångahanda andra göromål, måste jag framhålla 
att jag är livligt medveten om dess brister och dess relativa ofullstän-
dighet. Säkerligen skall det kunna kompletteras i många avseenden. 
Många givande källor både arkivaliska och andra har jag icke kunnat 
få tid att begagna mig utav — — —. Ett arbete sådant som detta kan 
man emellertid hålla på med att komplettera huru länge som helst: det 
blir aldrig riktigt färdigt: så rikt är det arkivaliska materialet och 
så talrikt, förekomma svenska guldsmedsarbeten i landets tusende hem. 
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själv redan kända och åsyftade rättelser skola givas hä r nedan) ; han 

vissto då bättre än någon annan, att urkundsforskningen om svenskt 

silver knappast var mer än påbörjad. 

Då jag använder orden överraskande och oförklarligt om den nya 

upplagan av Upmarks bok torde det klar t framgå, att därmed varken 

avses någonting av Upmarks ursprungl iga arbetsprestation eller de 

senare tillägg och rättelser, som författaren själv samlat och önskat 

införda, utan det tryckalster (en stereotyperad kopia) som nu, adcrton 

år efter den sedan länge utsålda originalupplagans tillkomst, av den 

nuvarande innehavaren av förlagsrätten erbjudes den svenska all

mänheten.- Säkerligen skall mången oerfaren och godtrogen läsare 

vid anblicken av tryckåret 1943 inbilla sig, att detta är den berömda 

upmarkska boken med sakuppgifterna reviderade intill dags dato. Ser 

man saken uteslutande merkantil t — något som dessbättre inte b ruka r 

vara fallet bland utgivarna av svensk kul turhis tor isk li t teratur — så 

torde den »nya» upplagan ha goda utsikter, så efterfrågat som det 

upmarkska lexikonet varit i antikvariaten i mer än ett decennium. 

Men ur alla andra synpunkter ä r omtryckets uppträdande en be

drövlig historia. Hade into för förlagsrättens innehavare det affärs

mässiga varit helt och hållet utslagsgivande utan kombinerat med 

en rimlig tillsats ambition för verkets anseende och bästa, skulle tvä 

alternativa lösningar ha erbjudit sig. Antingen — den billigaste ut

vägen — kunde förlaget ha anmodat exempelvis någon yngre konst

historiker att införa de rättelser och tillägg som kunde göras med 

anlitande enbart av tryckta skrifter, eller också — en lösning som 

givetvis ställer sig något dyrare — kunde man ha anmodat de pä om

rådet sysselsatta forskarna att lämna sina originalbidrag, varigenom 

det, förutom vad som finns att hämta i dessa forskares hittills tryckta 

arbeten, skullo kunnat tillföras lexikonet en hel del alldeles nytt och 

mycket värdefullt, under bearbetning varande malerial. 

Om man till cn början tänker på do iirkiindspublikationer, som ut

givits efter 1925, kun man ge mycket talande exempel på skillnaden 

— — — Till sist ber jag att få nämna att jag, trots att arbetet nu 
blir tryckt, nog aldrig kan avsäga mig nöjet att alltjämt komplettera 
mina anteckningar och att jag därför är tacksam för alla do upplys
ningar som intresserade välvilligt kunna vilja skänka mig. Kansko 
blir det en gång fråga om en ny upplaga!> 

' G u s t a f U p m a r k , Guld- och silversmeder i Sverige 1520—1850, 
Stockholm 1943, Frölén och Comp. bokförlag. 

19 — Fornvännen IMS, 
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mellan det lilla som finns medtaget i boken och det som kunde ha 

funnits där. Det ä r ett av forskare känt faktum, att Upmark använde 

sig av ett mycket ojämnt excerpluiaterial. Så till exempel var det all

deles otillräckligt att så gott sem uteslutande lila till Lohnians »Ar

boga känning» när det gällde det viktiga guldsmedsämbetet i Arboga.3 

Så mycket angelägnare hade det väl därför varit att vid en ny upp

laga använda sig av stadens tankebok, som nu kommit av trycket i 

en omsorgsfull edition.4 Upmarks originalupplaga nämner t r o guld

smeder från 1500-talet. Men anlitande av tankeboken skulle andra 

upplagan ha kunnat nämna f j o r t o n enbart från 1520—60-talen: 

Anders guldsmed (1493)—1520—1546, rådman, länge borgmästare, 

namnes från 1528 »fordom borgmästare» eller »gammal nian». 

Nils guldsmed, från 1521 (ej 1531 som Upmark anger) , ävenledes 

borgmästare. 

Er ik guldsmed, från 1522. 

Jon guldsmed, från 1523. 

Sven vinner burskap som guldsmed 1524. 

Ungo Anders guldsmed (uppenbarligen son lill den gamle) nam

nes första gängen 1525 och sedan ofta, deltog i det kommunala livet 

men bar sig också illa åt ibland. 

Hemig eller Henig guldsmed, från 152G. 

Olof guldsmed, från 1530. 

Lasse Larsson guldsmed, från 1530. 

Knut guldsmed, från 1545. 

Hans van Rapijn, vilken enl. Upmark' ' (efter Gustaf den förstes 

regis tratur 17, s. 464, den 1,8 1545) fick kungens beskyddsbrev på att 

bo i Arboga och arbeta som guldsmed ulan att tillsvidare betungas av 

skatt, är sannolikt identisk med den Hans Lyning, som enl. tanke

boken" vinner burskap som guldsmed 1548. 

P e r La r s son vinner burskap som guldsmed 1556, blir byfogde 1562. 
3 Förutom J. B. L o b m a n, »Arboga Känning>, Stockholm 1737, anger 

Upmark såsom sina källor för Arbogaguldsmederna endast följande av 
ämbetets handlingar: protokollsböckor 1652—1846, räkenskapsbok 1676— 
1706 och 1732—77, lösa handlingar 1652—1845, samtliga i Nordiska museet. 

4 Arboga stads tankebok, utg. av E r i k N o r e e n och T o r s t e n 
W e n n s t r ö m , Saml. utg. av Svenska fornskriftsällskapet, huvudsak!, 
haft. 184—185, Uppsala 1939—40 och 1941. De i texten nämnda guldsme
derna återfinnas lätt med ledning av årtalen. 

6 U p m a r k , s. 233. 
• Arboga stads tankebok 7/5 1548, haft. 185 s. 68. 
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Unge Nits guldsmed namnes första gången 1561 och sedan ofta. 

Bengt guldsmed namnes 1569. 

Även för andra städers vidkommande kan Arboga tankebok ge ma

terial. Er ik guldsmed från Nyköping namnes 1532,7 under det att 

Upmarks tidigaste nyköpingsnotis rör en anonym N. guldsmed 1544. 

I sitt arbete »De svenska r iksregal ierna» har Rudolf Cederström 

konkretiserat en rad mästarpersonligheter.8 Några av dessa måste 

r äknas bland de förnämsta guldsmeds- och juvelerarkonstnärer , som 

någonsin arbetat inom vårt lands gränser . Hos Upmark stå de Hott 

som tomma namn med några torftiga data.9 

I det under utgivning varande stora verket »Svenskt silversmidc 

1520—1850», vars första del utkommit av trycket,10 ingår en mängd 

nya guldsmedsnamn,1 1 och beträffande övrig under den sistförflutna 

tiden publicerad li t teratur kan man hänvisa till en uppräkning, som 

Carl Hernmarck gjort i en recension av det upmarkska nytrycket un

der strecket i Svenska Dagbladet den 5/8 1943, »Stereotypiserad kul-

turgärning», u r vilken vi citera (noter dock införda av Käl ls t röm): 

»Större delen av materialet lill en ny upplaga av Upmarks bok lig

ger givetvis opublicerat, men det är mycket, som sedan 1925 varit 

synligt i tryck, som har sin givna plats i en ny upplaga. Man be

höver blott tänka på det material, som presenterats i det s tora arbetet 

Sveriges kyrkor . De kyrkl iga silverklenoderna hörde redan på Up

marks tid till de betydelsefullaste u tgångspunkterna för bestäm

ningar av mästarstämplar, och sedan hans tid ha r ännu mycket mer 

blivit undersökt och bestämt. När den kände sil versända ren direktör 

Falk Simon gav ut sin ståtliga katalog, lät han rita av samtliga 

stämplar på föremålen i samlingen.12 Hä r finns alltså ett s tort ma-

7 Arboga stads tankebok 21/8 1532, haft. 184 s. 397. 
8 R u d o l f C e d e r s t r ö m , De svenska riksregalierna och kungliga 

värdighetstecknen, Stockholm 1942. — Jfr rec. av O. K ä l l s t r ö m i 
Rig 1942 s. 134 f. 

• Redan i uppl. 1925 av >Guld- och silversmeder* redovisar U p m a r k 
uppgifterna såsom erhållna från R. C e d e r s t r ö in. 

10 Svenskt silversmide 1520—1850, del 1, Renässans och barock 1520— 
1700, av O l l e K ä l l s t r ö m och C a r l H e r n m a r c k , Stockholm 
1940—41. 

11 I en rec. av >Svenskt silversmide», i tidskr. Konstvärlden 1941, nr 
14, meddelade E. L u n d m a r k namn på ytterligare några guldsmeder. 

" G u s t a f M u n t h e , Falk Simons silversamling, Stockholm 1938. 
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terial, som till en del var okänt för Upmark och som bara står färdigt 

att flytta in i den nya upplagan. Detsamma är förhållandet med kata

logen över de Hal lwylska samlingarna.» 

»Ett par ut ländska stämpelböcker, som utkommit efter Upmark, ha 

tillgodogjort sig hans forskningar och byggt vidare. Marc. Rosen

berg gav i sista upplagan av sitt verk Der Goldschmiede Merkzeichen 

1928 ut det icke tyska materialet som en fjärde del. 1 avsnittet om 

Sverige h a r han presenterat material, som befinner sig utanför Sve

riges gränser . Ty ra Borg gav 1935 ut en bok, »Guld- och silversmeder 

i Finland», som är uppställd efter Upmarks mönster, där hon på ett 

par ställen kunnat korr igera tvivelaktiga attribtttioner av Upmark.» 

»De stora si lverutstäl lningarna ha fört fram material av stor bety

delse för en ny upplaga. I synnerhet iir det fallet med de utstäl lningar, 

som ordnats med särski ld avsikt att belysa guldsmedskonsten i en 

viss stad. Bland dem kan särskil t nämnas uts täl lningar i Malmö 1934, 

Arboga 1935 och Krist ianstad 1942. Et ter Arbogautstäl lningen publi

cerades i Fa taburen 1936 en uppsats av Cur t Malmgren, Arbogasil-

ver, där förf. avbildar stämplar, som Upmark ej känt till. Olle Käll

ström avbildar i cn uppsats i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1937, 

Guldsmeder i Vä å r 1600, stämplar och at l r ibuerar dem till sina mäs

tare. I samband härmed kan nämnas den av intendent Thorsten An

dersson utomordentligt väl ordnade utställningen av silver från Vä 

och Kristianstad.» 

Det torde i sammanhanget vara skäl att något närmare dröja vid 

arbetet med denna utställning, då det nämligen är ett gott exempel på, 

att även om förhandskännedomen om materialet är mycket begränsad, 

så kan man med energi och målmedvetenhet komma till ett stort re

sultat. Tack vare silversamlaren grosshandlare Otlo Molins offervil

lighet och ett av den ovannämnde intendenten Andersson och redak

tören Ragnar Albin bedrivet inventeringsarbete1 3 uppspårades en 

myckenhet tidigare okänt silver från såväl Krist ianstad som den 

äldro staden Vä. Särskil t Vä-silvret var givetvis, såsom tillhörande 

den äldsta epoken, av stort intresse. Upmark hade blott å t t a a n o 

n y m m ä s t a r e från Vä 1925. Förfat taren till dessa rader kunde 

1937 namnge åtskilliga mästare från Vä och även at tr ibuera arbeten 

13 En del nyheter från detta inventcringsarbete erhöllo sin första 
publicering i tidningsartiklar av R. A l b i n i Kristianstadsbladet 4, 5 och 6 
november 1942. 
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till dem.14 I katalogen till 1942 å r s utställning, där Vä-delen förfat

tats av O. Källström och Kristianstadsdelen av Th. Andersson, äro 

nämnda elt fyrtiotal föremål med Vä stadsstämpel och ytterl igare ett 

tiotal, som sannolikt höra dit. Dessa silverföremål äro utförda av 

f e m till namnet kända och dessutom troligen e l v a anonyma mästare 

under tidsperioden från 1530 till 1610. Två av mästarna, Hans Povels-

sen och Hans Klausson, framstå nu såsom förgrundsfigurer inom 

landets guldsmedskonst tagen som en helhet under denna tid och be

träffande den sistnämnde, Klausson, tillåter jag mig citera min egen 

artikel1 5 i Svenska Dagbladet: 

»Nog ä r det märkvärdigt, att denne man ännu för fem—sex år se

dan var okänd! Gustaf Upmark återgav 1925 i 'Guld- och silversme

der' hans mastarstämpel och hänvisade till två stämplade arbeten, 

dock försiktigtvis utan att inlåta sig på några namngissningar . Det 

hade däremot J. Olrik gjort 1919 i Danske Guldsmedes Maerker, då 

han nämligen, tydligen i stort bryderi, sökte föra den av Hans Klaus

son gjorda Kris t ianstads k y r k a s kalk till cn i övrigl okänd, obskyr 

köpenhamnsguldsmed, Hans Krinapfel.» 

»I dag representeras Hans Klausson av ett tiotal säkra arbeten, 

möjligen flera; ett samlat ceuvre, som — vare sig man drar jämfö

relser med dåvarande danska eller svenska kul turområden — ingen 

annan av tidens nordiska guldsmeder nå r upp till.» 

De till namnet kända guldsmederna från Vä äro, för att även här 

lämna läsaren en sammanfattning, följande: 

J e r r i n guldsmed, verksam på 1570-talet i Åhus , som ej hade eget 

guldsniedsämbete. varför han torde ha lytt under Vä. 

Anders Povelssen, verksam under 1500-talets senare hälft. 

Hans Klausson, verksam från 1590-talet till 1616. 

14 O. K ä l l s t r ö m , Guldsmeder i Vä omkring år 1600, Skånes hem
bygdsförbunds årsbok 1937, s. 21 ff. Här bar utnyttjats den i Landsarkivet i 
Lund förvarade Vä stads Arvebok (1590-talet—1614, årtalet för stads-
rättigheternas upphörande). 

15 I väntan på cn planerad illustrerad publikation av silvret från Vä 
och Kristianstad lämnade O. K ä l l s t r ö m i en artikel under strecket 
i Svenska Dagbladet 7/1 1943, »Vä silversmeder», en översikt av de 
person- och konsthistoriska forskningsresultaten. — Hans Klaussons hu
vudarbete, den vackra kalken med lockpatén i Östra Broby kyrka, be
skrevs första gången av H e n r i k A l m i Snabbinventeringen 28/7 1926 
(Antikvarisk-topografiska arkivet). 
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Hans Povelssen, verksam 1604—09. 
P. N. (sannolikt Povel Nielssen), verksam omkr. 1600. 
En (annan) mästare av släkten Povelssen, verksam omkring 1600. 
Av hänsyn till det begränsade utrymmet kan jag här icke nämna 

något mera om deras arbeten utan får hänvisa till katalogen. Men 
jag tillåter mig säga: Nog är det märkligt, att så pass stora landvin
ningar till vår guldsmedshistoria inte intresserat utgivaren av »nya» 
upplagan av Upmarks »Guld- och silversmeder». 

Hernmarck fortsätter sin uppräkning av guldsmodslitteratur: 
»Märkliga bidrag ha också kommit från intresserade lekmän. 

Kyrkoherde A. Adell har skrivit en uppsats i St. Ragnhilds gilles års
bok 1940, Kyrkosilver i Söderköpings kyrka, där han dragit fram 
uppgifter om förut okända Söderköpingsmästare och även funnit de
ras stämplar. Tandläkare Åke Ekman i Halmstad har i ett par upp
satser gjort några riktiga attributioner. 1 Föreningen Gamla Halm
stads årsbok 1935 har han påvisat, att guldsmedsmästaren med stäm
peln BES var en Halmstadmästare vid namn Baltzar Ekeström. I Rig 
1943 har han bestämt en stämpel från 1500-talet till stockholmsmäs
taren Erik Jöransson. Fil. kand. Eric Juel har i Rig 1940 presenterat 
de av honom funna protokollen till Uppsala guldsmedsämbete, som 
Upmark pä sin tid förgäves sökte.» 

Men även om man, med tanke på alt det upmarkska nytrycket före
trädesvis torde finna sin kundkrets bland lekmannasumlare, söker 
bortse från de efter år 1925 framkomna resultaten av den vetenskap
liga forskningen — vilka ibland för lekmannaögat kunna te sig obe
tydliga och inte värda att göra så mycket väsen av — så tycker man 
att sådant, som skulle kunna ha bidragit till den nya upplagans 
p o p u l a r i t e t , borde ha fått komma med. Besynnerligt nog har 
emellertid into ens den 1937 anträffade Löneskatten intresserat för
laget. Den innehåller dock en mängd svenskgjorda saker, som borde 
ha införts som synnerligen betydelsefulla kompletteringar under re
dan förefintliga mästarnamn. Eftersom redan så mycket är publicerat 
om Löneskatten,10 hade det inte kostat förlaget ett öre i författar-

16 Silverskatten. En skildring i ord och bild kring det stora silver
fyndet vid Lilla Nygatan 5 den 15 oktober 1937. Av K. O. H e d-
s t r ö m , O. K ä l l s t r ö m , N i l s L u d v i g R a s m u s s o n , H e n r i k 
Alm och E v e r t B e r g g r e n ; Stockholm 1937. — S. W a l l i n , Löne
skattens silverpjäser, S:t Eriks årsbok 1938. — G. A x e l - N i l s s o n och 
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arvoden att avtrycka alla dessa uppgifter. Några av pjäserna i skat
ten äro för övrigt av den art, att man tycker det hade varit rimligt 
att förlaget hade gjort illustrationer av dem. 

Hur det än ur förlagets synpunkt må ha förhållit sig med möjlig
heterna att göra ovannämnda kompletteringar (det kan ju tänkas 
att den stora mängden tillägg och rättelser, om man skulle taga det 
så här vittomfattande, avskräckt förläggaren, som inte vetat var han i 
så fall skulle dra en gräns), synes det dock som om det borde ha 
varit både rimligt och möjligt att bereda plats för sådana rättelser 
och tillägg, som U p m a r k p e r s o n l i g e n skulle ha önskat re
dan vid originalupplagans tryckning. Man tycker nästan, att det är 
en av de moraliska förpliktelser, som en förläggare har gentemot den 
författare, vars verk han äger den juridiska rätten att publicera. Jag 
har ingen tillgång till Upmarks litterära kvarlåtenskap och därför 
inte större möjlighet än någon annan att uttömmande redogöra för 
hur mycket ändringar i andra upplagan det skulle ha betytt. Men jag 
tror mig dock i stånd att med några exempel ge anvisningar om en 
del förbättringar i Upmarks egen anda. 

En av dr Upmarks flitiga hjälpare och medarbetare, prostinnan 
Karin Evers, f. Swartling, har vänligen meddelat mig några rättelser, 
som Upmark önskat införda, redan då boken låg i press. Tyvärr voro 
de ifrågavarande arken då redan tryckta, varför några mycket kända 
1600-talsguldsmeder blivit dömda att skylta under felaktiga namn och 
i delvis oklara kombinationer. 

Så är exempelvis förhållandet med linköpingsmästaren Valentin 
Lennartsson (1643—68) med tillnamnet Weber, vilket sistnämnda bör 
vara Wefwer. Även för sonen Johan Valentinsson skall tillnamnet 
följaktligen vara IVefwer. Av de av prostinnan Evers framdragna 
personnotiserna om Johan Valentinsson, få vi dessutom ett helt nytt 
guldsmeisnamn. Johan var nämligen gift med änkan efter guldsme
den Nils Pedersson Gråsten, hittills okänd. 

Valentin själv, som var gift två gånger, äktade första gången än
kan efter guldsmeden Peder Hemingsson, också, så vitt jag kan se, 
ett nytt namn. 

Valentins styvson Heming Pettersson namnes 1656 guldsmeds-

C.-F. P a l m s t i e r n a , Släkten Lohe, S:t Eriks årsbok 1938. — Jfr 
O. K ä l l s t r ö m , Tillökning i Lobefamiljcn, Stockholms stadsmuseums 
årsredogörelse 1943, 
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gesäll. Såvida detta inte är ett nytt namn, kan det inte kombineras 
mod något annat än det snarlika namnet på den bekante Henning 
Pettersson (Pelri), vilken ett år senare, 1657, namnes som guldsmed i 
Nyköping. I betraktande av att Upmark en gång ägnat en hel uppsats 
åt denne mästares produktion samt även intresserat sig för det per-
sonhistoriska och försökt få fram en släkttavla för honom,17 borde ju 
denna notis ha varit något att komma med i den »nya» upplagan. 

Ytterligare ett beriktigande kan göras beträffande östgötaguldsme-
derna under denna tid. Den näst äldste av de guldsmeder Upmark för
tecknar från Norrköping kallar han Wemart Womartsson (1636— 
55), men detta för oss något underligt klingande namn anser sig 
prostinnan Evers med full säkerhet kunna korrigera till Reimert 
(eller Remart) Reimertsson. 

Hos Upmark saknas guldsmeden Mikel Larsson i Västerås, påvis
bar vid 1500-talets slut, trots att hans namn sedan länge förekommit 
i ett sammanhang av ganska vittutseende kullurhistorisk betydelse. 
August Weiss publicerade nämligen redan 1897 i Beiträge zur Kunst-
geschichte18 ett aktstycke nr Augsburgs stadsarkivs Goldschmiede-
Akten, fasc. IV (1608), av vikt för de svenska guldsmedsämbetenas 
historia. 

Det är en meritförteckning, som den liibeckisko guldsmedsgesällen 
Joachim Brändes uppsatt för vinnande av ett mästarämbete i Augs
burg. Det visar sig, att han börjat i yrket hos den ovannämnde, av 
Upmark såväl som av andra silverfurskare förbigångne Mikel Lars
son. Aktstycket är sä pass intressant, att jag återger det in extenso: 

»Volgt wie läng ich Joachim Brändes von Liibeck beym goldt-
schmidt-handtwerckh bin: 

Anno 1591 den 20. Tag Noiiembris an Simon Jud. 
bin ich zue meinem Lehrherren Michel Larson in 
der Statt Arosia sonsten Westerahrs genannt im 
Königreich Schweden ligendt in die Lohr einge-
standen, bey Ime gelernet laut meines Ivehrbriefs 5 Jhr. — Wch. 

17 G u s t a f U p m a r k , En svensk guldsmed. Henning Petters i Ny
köping och hans ättlingar. Nordisko studier tillägnade Johan Begh, 
Kunst og Haandverk, Kristiania 1918, s. 216 ff. 

18 A u g u s t W e i s s , Das Handwerk der Goldschmiede in Augsburg 
bis zum Jahre 1681, I—II (Urkunden), Leipzig 1897, Beiträge zur Kunst-
geschichte, Neue Folge XXIV, s. 134—35. 
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Mehr hab ich bey Ime gesellenweiss gearbeit . . . . 1 J h r . — Wch. 

Item zu Stockholm in Schweden gearbeit — » 38 » 

zue Linenburg in Sachsen — » 23 » 

zue Braunschweigkh — » 20 » 

zue Magdeburg — » 35 » 

zue Halberstatt — » 30 » 

zue Jena in Diringen — » 24 » 

zue Niiermberg — » 39 » 

zue Augspurg bey H e r m Amos Neubaldt 2 » 7 » 

Nachdem bin ich in Schweden gezogen, meinen 

Lehrbrief geholt vnd weilen ich besser wegs 

vnnd vngewitters halben nicht gs t rags wider 

heraufskommen mogen, hab ich ein J a r l a n g an 

der mosscowitischen Grentz in finlandt in der 

Statt Wieburg gearbait, also das ich in allem 

aussgewesen 1 » 20 » 

Hernach bin ich wider hieher kommen vnnd hab 

beim Hr. Christoff Lengkhor gearbeitet — » 20 » 

Item beim Herren Jeremias Nathan — » 42 » 

Jetzt noch beim Herrn Michael Gassor 1 » 17 » 

16 Jh r . 3 Wch.» 

Att en lubcckguidsmed för inträde i ett av världens förnämsta 

guldsmedsämbeten, Augsburgs , såsom sin ingalunda minsta merit 

åberopat sex läroår hos en viss Mikel Larsson i Västerås , är en sak, 

som utan varje tvivel är sä intressant och så uppslagsgivande för 

vidare guldsmodshistorisk forskning,1 0 att enbart detta borde ha me

riterat Mikel Larsson för ett omnämnande i »Guld- och silversmeder 

i Sverige», även om inte hans stämpel och ej heller något arbete av 

hans hand vore kända. 

Ordspråkets råd att inte gå över ån efter vatten tycks i detta sam

manhang vara värt att följa. Som en kuriositet kan nämligen påpe-

19 Jämte några andra, ännu opublicerade notiser utgör Brändes' me
ritförteckning den lämpliga utgångspunkten för en undersökning: Kan
ske det inte var så ensidigt, som man hittills trott, med gosällutbytet? 
Kansko det inte bara var svenska gesäller som vandrade i utlandet utan 
möjligen så, att utlänningar verkligen ansågo sig ha något att lära 
av svenska silversmeder. Jag planerar att återkomma till frågan i en 
Särskild uppsats. 



298 O. K Ä L L S T R ö M 

Fig. 1. 
Silversked med kulknopp, omkr. är 1600, ined mästarstämpel 
ML, troligen avseende den hittills okände Mikel Larsson i 

Västerås. Inköpt av Gustaf Upmark frän Södermanland. 
Silver spoon with hall-shtiped knnb, iihont Un- year 1600, wilh 
master-stamp ML, probably referring to the hitherto unknown 
Mikel Larsson ot Västerås. Purchased l>y Gustaf Upioark ta Söder-

i i K i n h t m l , 
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kas, att om överhuvudtaget något stämplat arbete skall kunna sättas 
i samband med denne för oss hittills så ogripbare Mikel Larsson, så 
är det en sak, som på sin tid förvärvades av Upmark själv! 

Det är inte numera möjligt att av Upmarks publicerade arbeten 
avgöra, om han kände August Weiss' avhandling med Joachim Brän
des' märkliga referenser till Mikel Larsson, men då den är ett viktigt 
arbete, är det väl troligt att han gjorde det. Och i så fall må det vara 
tillåtet att som en exkurs, utan anspråk att gälla som bevisföring, 
gissa på att det väl också är möjligt att Upmark trott sig ha kommit 
Mikel Larssons stämpel och ett av hans arbeten på spåren. I den up
markska familjens ägo befinner sig nämligen fortfarande en silver
sked (fig. 1), som dr Gustaf Uppmärk inköpt på en auktion på sörm
ländska landsbygden och vars mästarstämpel han väl hoppats att nå
gon gång klara upp. Tyvärr finnas inga närmare uppgifter om ske
dens proveniens. 

Det är en för senrenässansen ganska typisk sked med vridet skaft 
och kulknopp, total längd 15,1 cm. Vid övergången mellan blad och 
skaft en enkel ornering med en pärlstav mellan ränder. Ett kors av 
vanlig »ellakors»-typ är graverat i skedbladet; på dettas baksida ini
tialerna B. E. D. Stämpel ML sammanskrivna inom en renässans
sköld (fig. 2—3). 

Kulknoppskeden med kulan dekorerad av akantusblad och omgi
ven av en ring samt med rakt skaft (ibland försett med skaftring) är 
.Sveriges äldsta renässans-skedtyp. Det säkrast stämplade exemplaret 
ingår i ett silverfynd i Statens historiska museum från Daretorp i 
Västergötland (inv.-nr 3494) och är tillverkat i Vä i Skåne; stämp
larna äro Vä stadsstämpel samt ett ännu ej till bestämd mästare 
attribuerat bomärke. Denna äldsta lyp torde tillhöra 1550-talet eller 
de närmast följande decennierna.20 Det spiralvridna skaftet, såväl 
som omständigheten att kulknoppen tillhör den förenklade och ej 
längre av akantusblad omgivna sort, som tycks vara en hantverks
mässig degeneration av den äldre och elegantare typen, gör att man 
knappast vill sätta don upmarska skeden tidigare än omkring 
år 1600.21 

20 Se O. K ä l l s t r ö m , Guldsmeder i Vä, i den förutnämnda katalogen 
över Silver från Vä och Kristianstad 1942, s. 11 (nr 17). Avbildning i 
>Svenskt silversmido 1, fig. 152. — En uppsats om de äldsta renässans-
skedtyperna är under förberedelse. 

" Jfr J. O 1 r i k, Drikkeborn og Solvtoj, Kebenhavr, 1909, s. 96, 



300 O. K Ä L L S T R Ö M 

Fig. 3. 
Mikel Larssons förmodade stämpel på silverskeden fig. 1, 

i 4 l/ , ggr förstoring. 
Supposed stamp of Mikel Larsson on the silver spoon in fig. 1, 

enlargcd 4 1/i times. 

Ingen så tidig stämpel med bokstäverna ML förekommer i Up

marks lexikon. Ej heller förekommer den i Olriks danska motsva

righet22 och inte hos Rosenberg, varken i hans tyska eller ut ländska 

del.23 Mycket talar för att/ skeden ä r svenskt arbete: typen, det 

hantverksmässigt goda men enkla utförandet, slutligen initialerna 

B. E. D(ot ter) , en typiskt nordisk ini t ialsammanstäl lning (initialgra

vyren verkar vara samtidig med skeden). Har Upmark varit böjd alt 

22 .1. O l r i k , Dansko Guldsmedcs Marker, Köbenhavn 1919. 
23 När fredligare förhållanden inträda, torde M a r c R o s e n b e r g s 

stora excerptsamling bli tillgänglig för forskare. Som väl ondast några 
få torde veta, förvärvades den av konsthistoriska institutet vid univer
sitetet i Bonn, där den — enl. vänligt meddelande av fil. lic. R u n e 
N o r b e r g — torde ha förvarats i skyddsrum under kriget. 
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beteckna skeden som svensk, så har han inte haft många mästare ML 
omkring 1600 att välja på. 

Jag har som sagt endast velat omnämna detta fall som en kurio
sitet. Att sammanställa silverstämplar och mästarnotiser till ott lexi
kon är i sanning en mångårig möda — det veta vi av Upmarks egen 
utsago — och man kan föreställa sig hur Upmark kunnat få vänta i 
flera år innan den notis äntligen dykt upp, som inneburit nyckeln till 
en stämpel, eller omvänt, hur den stämpel en vacker dag uppenbarat 
sig, som äntligen passat till ett länge känt mästarnamn. Även om 
alltså Upmark aldrig lyckade*] sätta skeden i säker relation till Mi
kel Larsson eller någon annan ML, så är det dock sannolikt, att lian 
skulle ha önskat de ovan anförda märkliga uppgifterna om Mikel 
Larsson intagna i den nya upplaga av sitt lexikon, som han förutsåg 
redan vid den förstas utgivande. 

De hittills föga eller icke alls kända guldsmedsnamn, som nu lyst 
fram ett ögonblick i denna korta uppsats, utgöra blott en ringa del 
av allt det nya material, som är under bearbetande, ja, som delvis är 
färdigt och väntar på publicering. En stor myckenhet av liknande no
tiser skulle alltså ytterligare kunna framdragas. Men det behövs väl 
knappast. Avsikten med dessa rader torde vara klar. I stället för en 
recension, som inte skulle kunnat, bli annat än negativ och nedgö
rande, har jag valt att lämna en del positiva uppgifter i hopp att de 
måtte verka stimulerande. Etter att ha tagit del av den misslyckade 
»nya» upplagan av Upmarks »Guld- och silversmeder» gör nämligen 
säkert varje verkligt intresserad silverforskare och silversamlare den 
reflexionen, att det nu blott finns en sak att ta itu med: att med det 
snaraste organisera arbetet på en verkligt ny och fullständigad upp
laga av Gustaf Upmarks guldsmedslexikon och få denna ut av tryc
ket så fort som möjligt. 

S U M M A E Y 

O. K Ä L L S T R Ö M : Mikel Larsson, the goldsmilh of Västerås. On 
recently discovered namcs of goldsmiths, and the unrevised reprint 
of Upmark's »Guld- och silversmeder*. 
In 1925 Dr Gustaf Upmark, the Head of the Northern Museum (Nordiska 

museet) in Stockholm, published his well-known work on Swedish master-
goldsmiths »Guld- och silversmeder i Sverige 1520—1850» (»Goldsmiths 
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and silversmiths in Sweden 1520—1850»), a much-sought-after book which 
bas long been unobtainable in the bookshops. The publishing rigbts 
subsequently passed into other hands, and the present bölder has been 
unwise onough to have had a stereotyped copy of the original made, and 
to publish in 1943 a mew edition:» which, however, does not include any 
of lhe abundant results of Swedish researehes during the intervening 
cighteen years. 

As a review of the new edition would only be purely negative and 
of but little value, the author of this paper has ehoscn the positive 
approacb and has published a number of hitherto unknown names of 
goldsmiths discovered by various methods of research. In this way he 
endeavours to give an idea of the results which migbt have been gained 
if only the publisher had availed himself of the literature published after 
1925. He indicates, further, how rauch work is lying ready for publica
tion in the hands of the special research workors who are working on 
the history of the silversmiths art in Sweden, and how much the oxhibi-
tions of silver in recent years have contributed, especially the successful 
exhibition of silver from the towns of Vä (before 1614) and Kristianstad. 
Finally he draws attention to such additions and emendations as would 
have been desirable already when the first edition was published, and 
gives as an example, inter alia, the hitherto unknown goldsmith Mikel 
Larsson of Västerås, about whom there are specially interesting docu-
mentated particulars. 

The author of the ar t ide concludes by saying that, in view of the 
publication of the unfortunate new edition, every effort should be made 
to publish as soon as possible a careful, revised and enlarged edition of 
Upmark's notable work. 


