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Arkeologiens mål
och möjligheter
Av Mats P. Malmer

Den 7 november 1970 installerades
fil. dr. Mats P. Malmer som professor i
nordisk och jämförande fornkunskap
vid Lunds universitet. Ale publicerar
professor Malmers installationsföreläsning.

förfäder hade mindre erfarenhet än vi i
vissa avseenden, och större erfarenhet i
andra, det är hela skillnaden.

Som om 99 °/o av det tänkande och
skapande människosläktets tid inte vore
en tillräcklig arbetuppgift för arkeo¬
logien, så förväntas den också utforska
mycket av det skriftlösa material som
tillhör de skriftliga källornas tid. Det
är banalt att säga, att mycket av vår
kunskap om Egypten, Grekland, Rom
och medeltiden bygger på arkeologisk
forskning. Men det finns numera exem¬
pelvis också ett ämne som heter indu¬
striarkeologi. Inte ens så sena företeelser
som industrialismens tidiga utveckling
är tillräckligt dokumenterade i skriftliga
källor; det finns väsentlig kunskap att
vinna genom undersökning av över¬
givna industritomter och ruinerade fab¬
riker.

En jämförelse mellan arkeologi och
historia är naturlig, därför att tidsaxeln
är fundamental för båda. Men jämförel¬
sen haltar. Arkeologiens material, me-

Arkeologiens särställning bland de hu¬
manistiska vetenskaperna kan belysas
rent kvantitativt. Om man drar en
kronologisk gräns mot historievetenska¬
pen så finner man, att de skriftliga käl¬
lorna i tidigt utvecklade länder sträcker
sig så långt tillbaka som 5.000 år. Men
de redskap och konstverk, som är arkeo¬
logiens källor, spänner över nästan en
miljon år. Det betyder, att historie¬
forskningen befattar sig med mindre än
en procent av den tänkande och ska¬
pande människans historia, medan
arkeologien fått mer än 99 % på sin
lott. Även i ett sent befolkat land som
Sverige är arkeologiens andel långt över
90 #/o. Mången föreställer sig troligen,
att arkeologiens enorma arbetsuppgift
skulle minskas av att den förhistoriska
människan vore mera primitiv än nu¬
tidens. Så kan det inte förhålla sig. An¬
tropologerna lär oss, att människans
fysiska och intellektuella utrustning
varit oförändrad åtminstone sedan bör¬
jan av yngre paleolitisk tid. Våra äldsta



toder och resultat är i många fall föga
kommensurabla med historiens. Man
kan i själva verket våga ett påstående,
att alla andra humanistiska och sam¬
hällsvetenskapliga discipliner står histo¬
rieforskningen närmare än vad arkeo¬
logien gör. Konstvetenskap, religions¬
historia, geografi, sociologi, etnografi,
folklivsforskning, och en rad andra
vetenskaper hämtar i allt väsentligt sitt
material från de skriftliga källornas tid.
Det arkeologiska materialet ligger som
ett väldigt block under alla andra hu¬
manistiska vetenskaper. Arkeologien är
inte bara förhistoria. Dess material inne¬
håller i princip förstadierna till eller
åtminstone förutsättningarna för alla
andra humanistiska vetenskaper. Arkeo¬
logi är helt enkelt allmän människo¬
kunskap för de 99 u/o av den skapande
och tänkande människans tid som ligger
före de skriftliga källorna.

Bristen på språktermer, samtidiga
med fornsaksmaterialet, har känts svår
för arkeologerna. Därför använder vi
fortfarande termer som de första arkeo¬
logerna hämtade ur de äldsta skriftliga
källor som de kände till, eller själva
skapade, trots att de bevisligen är all¬
deles missvisande. En sorts guldringar
får heta edsringar, trots att de är 2.000
år äldre än de eder som enligt de is¬
ländska sagorna svors vid hovgodens
ring. Och en av de äldsta pilspetsarna
får heta fågelpil, trots att den bevis¬
ligen kunde användas till snart sagt
varje form av jakt, utom just jakt på
fågel.

Alla sådana termer är nu kuriositeter,
en belastning som arkeologerna gärna
bär, i stolthet över att deras vetenskap
trots allt är ganska gammal. De typ¬
beteckningar som nu skapas har nästan
undantagslöst en nyktert associationsfri

form: Typ 3, Grupp D:4 eller något
liknande. Sådana typbeteckningar är ett
uttryck för den moderna arkeologiens
grundprincip, att dess uppgift icke är
att illustrera de skriftliga källornas
framställnigar med konkret material.
Den skall i stället av sitt totalt ordlösa
material skapa en skildring i ord av den
redskapsanvändande människans liv. I
lyckligt fall, till exempel när det gäller
medeltidsarkeologi eller industriarkeo¬
logi, kan denna arkeologiska bild jäm¬
föras med de skriftliga källornas upp¬
gifter. Men när det gäller den förhisto¬
riska nordiska arkeologien finns det i
de allra flesta fall inga skriftliga källor
att jämföra med. Arkeologiens resultat
får stå med den styrka de själva kan ha.

Arkeologien är ovanlig bland veten¬
skaperna, genom att dess material har
en gång för alla given storlek, och dess¬
utom är utsatt för en ständig förstörelse
och minskning. Av varje arkeologisk
föremålstyp finns det i detta ögonblick
ett bestämt antal exemplar, funna och
förvarade i museer och privatsamlingar,
eller ännu icke funna, liggande i jorden.
Antalet kan självfallet aldrig ökas, men
däremot minskas det ständigt genom
byggenskap, som gör ingrepp i jorden
eller genom förvittring av föremål, som
redan förvaras ovan jord, eller förstö¬
relse av fyndupplysnigar om dem.

Just nu är situationen, inte minst i

vårt land, att anläggningen av vägar,
industrier och bostadshus är mera om¬
fattande än någonsin tidigare. Därmed
är också förstörelsen av arkeologiskt
material större än någonsin förut. De
flesta arkeologer måste nu ägna sig åt
att rädda material som framtida forsk¬
ning skall bygga på.

Zoologer och botaniker torde sällan
behöva arbeta med att rädda en djur-
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eller växtart från utrotning, och de
flesta historiker har aldrig vårdat ett
dokument för att rädda det från för¬
störelse. Men just den sortens verksam¬
het måste de flesta arkeologer ägna sin
mesta tid åt. Det bör man hålla i minnet
om man är sinnad att anmärka på att
arkeologiens mecod inte gjort nog
snabba framsteg.

Arkeologien är en genuint folklig
vetenskap i den meningen att den är
starkt beroende av allmänhetens med¬
verkan. Dc flesta nya fynd kommer
fram slumpvis, vid byggenskap och
annat praktiskt arbete. Det är då av av¬
görande betydelse, att allmänheten har
så stor förståelse för fynden, att an¬
mälan blir gjord till rätta fornminnes-
vårdande instanser. Det är arkeologer¬
nas egen sak att skapa en sådan för¬
ståelse hos allmänheten. Arkeologien är
kanske den enda vetenskap där populär¬
vetenskaplig verksamhet har en direkt
vetenskaplig betydelse.

Arkeologien är den sista romantiskt-
empiriska vetenskapen. Geografiska
upptäckter sådana som Sven Hedins i
Gobi-öknen eller Nordenskiölds i Nord¬
ostpassagen kan aldrig mera göras på
vår jord. Vill man nå resultat av mot¬
svarande sensationell dignitet måste
man nu lämna mänskliga skalan och gå
till cellernas och atomernas inre, eller
också måste man resa till månen. Inom
arkeologien är däremot den sensatio¬
nella upptäckten fortfarande en levande
realitet. Det händer snart sagt varje år
att arkeologer finner skatter av his¬
nande skönhet eller dyrbarhet. Det ve¬
tenskapliga värdet av sådana fynd är
sällan i nivå med den sensation dc
väcker, men det kan inte förnekas att
de är ett trevligt inslag i arkeologens
verksamhet och en hjälp i hans strävan

att ge vetenskapen den ställning i all¬
mänhetens medvetande som den ound¬
gängligen behöver.

Det är tveksamt om någon annan ve¬
tenskaps fundamentala metod kan ut¬
tryckas så kort som arkeologiens. Det
kan ske med endast fyra ord, nämligen:
Arkeologien bygger på likhet. Om forn-
saker är varandra lika i fråga om sina
fysiska egenskaper eller fyndomständig¬
heter, så är det mera sannolikt att de
hör samman i tid och rum än om de inte
har en sådan likhet. Föremål med större
likhet har sannolikt en närmare sam¬
hörighet än sådana med mindre likhet.

Fornsaker kan sorteras efter likhet
rent intuitivt. De första arkeologerna
gjorde så, och nådde tillräckliga resultat
för att grundlägga en vetenskap. Den
moderna arkeologien har insett, att vi
med denna intuitiva metod inte kan nå
nämnvärt längre än just vad arkeo¬
logiens grundlaggare gjorde. De senaste
årens arkeologi karakteriseras mer än
något annat av ett intensifierat studium
av fornsaksmaterialets egenskaper, och
en striktare mätning av graden av lik¬
het. En konsekvens av detta är, att man
lägger mindre vikt vid det unika, kan¬
ske enastående dyrbara föremålet, och
mera ägnar sig åt den stora massan av
enkla fornsaker. Det kan röra sig om
hundratusentals föremål med miljoner
egenskaper, vilkas registrering och be¬
arbetning kräver användning av data¬
maskin.

I sitt intensiva studium av föremålens
former står arkeologien i stort sett en¬
sam. Naturvetenskapernas hjälp sträc¬
ker sig inte mycket över studiet av det
stoff av vilket fornsakerna är gjorda:
stenen, metallen, leran eller träet.
Konstvetenskapen nöjer sig som regel
med de estetiskt högklassiga objekten.
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Arkeologiens formstudium beror inte
barn på nödvändigheten att påvisa lik¬
het och olikhet. Det har också samband
med tolkningen av materialet. Vartenda
drag i även den minsta och enklaste
fornsak ger upplysningar om männi¬
skors möjligheter att lösa problem, om
deras estetiska uppfattning och om de¬
ras traditionsbundenhet respektive öp¬
penhet för nyheter.

Arkeologien gör anspråk på att vara
en nomotetisk vetenskap, som kan kon¬
statera generella lagar för mänskligt
beteende, giltiga för förhistorisk tid,
men därmed rimligtvis också för den
historiska tiden, som är så försvinnande
kort i förhållande till den förhistoriska.

En av den moderna arkeologiens vik¬
tigaste förklaringsmodeller är växel¬
spelet mellan kontinuitet och innova¬
tion, mellan tradition och nyhet. De
flesta människor, både i forntid och nu¬
tid, torde uppfatta sig själva som i hög
grad originella, eller till och med unika.
I själva verket följer de alla i nästan
varje handling ett givet beteendemöns¬
ter, en bestående konvention. Vore det
inte så skulle arkeologiens likhetsstu¬
dium vara fruktlöst, och den skulle inte
existera som vetenskap.

Arkeologien menar sig kunna konsta¬
tera, att det är mycket ovanligt att en
stor nyhet, ett betydande framsteg görs
samtidigt av ett stort antal människor
i ett samhälle. Det normala torde vara,
att sådana upptäckter görs av några få
eller en enda individ. Majoritetens högst
väsentliga uppgift är att avvisa eller
acceptera en nyhet. I fråga om förhisto¬
riska upptäckter kan arkeologien, lik¬
som historieforskningen, studera en¬
skilda personligheter, givetvis inte till
deras namn eller utseende, men till de¬
ras verk.

Arkeologien kan naturligtvis inte

konstatera existensen av stater, men
däremot kontrasten mellan enhetliga
områden som står emot varandra, och
i många fall det ena områdets expansion
på det andras bekostnad. I de fall man
dessutom kan fastställa expansionens art
har en i gängse bemärkelse historisk
kunskap vunnits.

Långt flera historiker har under se¬
nare år behandlat förhistoriska problem
än vad arkeologer har behandlat histo¬
riska. Detta är ett tecken på det arkeo¬
logiska materialets rikedom. Ett rätt
stort antal kulturgeografiska arbeten
bygger också på arkeologiskt material,
särskilt från järnåldern.

Arkeologien har haft betydese för ut¬
vecklingen av kvartärgeologi och pol¬
lenanalys. I gengäld är samarbetet med
dessa och närstående naturvetenskaper
en central uppgift för arkeologien i dess
strävan att belysa den förhistoriska
människans naturliga miljö.

För konstvetenskapen erbjuder det
arkeologiska materialet många konst¬
verk av den högklassiga art, som tradi¬
tionellt utgjort des viktigaste studie¬
objekt. Men det förefaller som om forn-
sakerna skulle kunna tjäna konstveten¬
skapen också i ett annat avseende. Vill
man studera estetiska lagar, vilka for¬
mer som normalt uppfattas som vackra,
så erbjuder det arkeologiska materialet
genom sin massa oen sin kronologiska
spridning en förmodligen oöverträffbar
statistisk säkerhet.

Som centralt arkeologiska kommer
alltid att kvarstå undersökningar av
fornlämningar samt kronologien. Men i
fråga om tolkningen av materialet är
det uppenbart att arkeologien i en fram¬
tid kommer att splittras i en rad specia¬
liteter. Den är redan nu intensivt inrik¬
tad på tvärvetenskapligt samarbete i
alla riktningar.

4



Fynd från en privet

Av Bengt Salomonsson

Malmö museum bevakar intensivt stadskärnans förnyelse.
Vid de arkeologiska undersökningar, som genomförs i

samband med schaktningar för nya byggnader, kommer mer
eller mindre fragmentariska rester av den aldre
bebyggelsen fram. Intendent Bengt Salomonsson skriver

om ett intressant fynd i kv. Carolus,här

I östra delen av Gamla staden i Malmö
har under de senaste åren utförts flera
utgrävningar, föranledda av byggnads-
schaktningar. I kv. Magnus Smek, Hjor¬
ten, Jerusalem och Carolus har gjorts
viktiga fynd från stadens äldsta skede,
1200-talet, men intressant arkeologiskt
material från senare århundraden har
också påträffats. De medeltida och se¬
nare kulturlagren, om de överhuvud
finns kvar orörda, är mycket tunna i
Malmö och ytterst sällan kan husgrun¬
der och andra byggnadsrester under¬
sökas och det är också ovanligt att
själva kulturlagret är lönt att systema¬
tiskt undersöka.

Eftersom det hittills varit omöjligt att
på förhand utpeka någon plats inom
Gamla staden, där en systematisk ut¬
grävning omfattande större ytor skulle
vara påkallad, har stadsutgrävningarna
skötts så att byggnadsschaktningarna
övervakas av arkeologiskt skolad per¬
sonal. Blottas något intressant sätts en
utgrävning igång. Om lager från medel¬
tid eller senare århundraden finns kvar
i orört skick, är dessa i allmänhet gan¬

ska fyndfattiga. Möjligen har närheten
till Öresund gjort att man lätt kunnat
bli kvitt matavfall och sopor. Om man
jämför de stadsarkeologiska förhållan¬
dena i Malmö med dem i Lund finns
därför stora skillnader. I Lund finns
mäktiga kulturlager, till en del bildade
genom översvämningar, något som inte
har förekommit i Malmö, där bebyggel¬
sen legat på val dränerade sand- och
grusbankar, vilka också varit lätta att
gräva i och jämna ut. Eftersom lager¬
tillväxten i Malmö inte som i Lund
varit betydande, har grundstenar för
hus varit lätta att bryta upp för för¬
nyad användning.

Det som emellertid kan vara väl be¬
varat i Malmö är sådana företeelser,
som grävts ned under marknivå och
därför varit skyddade för senare in¬
grepp. Brunnar, nedgrävda tunnor, av-
fallsgropar och den underjordiska delen
av priveterna (avträdena) är därför så¬
dant, som undersökts med bäst resultat.

I kv. Carolus har undersökts den un¬
derjordiska delen av en privet, belägen
46 m söder om östergatan och 5 m öster
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Fig 1. Jydepotter. Kärlet i mitten är 21 cm högt.

Fortfarande enligt Mejborg, kunde en
sådan anläggning göra tjänst i många
år. Kom det därhän att den blev oan¬
vändbar kunde man tömma den genom
”Natmesterens” försorg, vilket emeller¬
tid var en dyrbar historia eftersom pri-
vetens överbyggnad och andra anord¬
ningar fick nedbrytas före och återupp-
föras efter tömningen. Mejborg anger
också hur mycket öl, förutom mat, som
”Natmesteren” och hans medhjälpare
inmundigade under de fyra nätter de ut¬
förde tömningen av och bortkörde 131
”laes” från två Köpenhamnska priveter
år 1621, nämligen sammanlagt 168 pot¬
ter öl (1 pott öl = 0,9161 liter).

Den andra möjligheten när ett privet
blev obrukbart var att ta ner över¬
byggnaden och fylla igen undre delen
med jord. Den utvägen välsignar givet¬
vis dagens arkeologer, även om det en¬
ligt Mejborg låg på gränsen till det
oärliga. Han anför från 1622: ”To
Pligskarle, for de ”over hyde” et fuldt
gammelt Secret i Gården, som var al¬
deles fuldt af Materie, hver 2 Mk., for
det var så groft Arbejde, hvilket så
skete hemmeligt”.

Caroli kyrkas tomtgräns. Fynden kan
dateras till slutet av 1500-talet, möjli¬
gen början av 1600-talet.

R. Mejborg anför i sitt arbete Borger¬
lige Huse, saerlig Kjøbenhavns Profes-
sor-Residentser 1540— 16301 flera då
gängse benämningar på avträden:
”Hemmeligheden”, ”Lillehuset”, ”Krae-
vehuset”, ”Pilaten”, ”Gemakket”, ”Lo¬
cus privatus”, ”Secretet” samt ”Prive¬
tet”. Benämningarna i dåtidens Malmö
på denna bekvämlighet har säkerligen
varit desamma som i Köpenhamn.

Mejborg förmodar att hålet som
måste grävas för en privet borde vara
rymligt som för en brunn. Han grundar
detta på en uppgift om att två karlar
hade arbete i sex dagar med att gräva
för en sådan. Ibland kunde i hålet sättas
ett större vinfat med tillstampad jord
omkring. Ibland, säger Mejborg, fick
gropen en brädklädsel och stolpar, efter¬
som timmermannen fick betalning för
att kläda priveten ”i og over jorden”.
Ovanför den nedgrävda delen av pri¬
veten byggdes nämligen en korsvirkes-
byggnad eller annan överbyggnad, allt
efter råd och lägenhet.
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Fig 2. Trefotskärl av rödgods. Kärlet t. v. är 17 cm högt.

tionen i kv. Carolus påträffades ett
stort antal ben (1.270 st) och käkar och
skallar av djur. Det är påfallande att
många fågel- och fiskben finns i mate¬
rialet, men att ben och skallar är av
små dimensioner. Järnspikar, en bit tyg
och ett föremål av ben, 4 cm långt, möj¬
ligen ett skaft eller käppkrycka påträf¬
fades också (fig. 3). Rester av fynden
utgjordes av krukskärvor, glasskärvor
och fönsterglasskärvor.2

De flesta krukskärvorna har kunnat
hopsättas till hela eller så gott som hela
kärl. Tre av kärlen är av djupsvart
gods, glättat och blankt på ytan, s. k.
Jydepotter. Samtliga kärl har tre fötter.
Ett av kärlen har ett öra, som går från
mynning till buk, ett har piphandtag,
liksom de rödgodskärl som ingår i fyn¬
det. Den tredje jydepottan är något
fragmentarisk (fig. 1).

Fyra trefotskärl av rödgods med pip¬
handtag och invändig gulbrun till grön
glasyr har kunnat rekonstrueras (fig. 2).
Tre av dem är av den vanliga typen
med horisontella fåror som yttre dekor.
Det fjärde trefotskärlet är ovanligt både
vad beträffar form och dekor. Myn-

Privetet i kv. Carolus var också fyllt
av ”Materie” och var uppenbarligen
inte tömt utan igenfyllt sedan det tjänat
ut. Mejborgs uppgifter om den under¬
jordiska delens konstruktion stämmer
bra med anläggningen i kv. Carolus.
Underst i gropen stod en del av en
tunna eller ett c. 45 cm högt träkärl,
vars bottendiameter var 100 cm. Lag-
garna hophölls av tre utvändiga band.
Dess botten var 2,58 m under nuvarande
markyta. Ovanför träkärlet fanns en
fyrkantig brädfodring omkring 1,70 m
i fyrkant eller rester därav, och bevarad
till en höjd av 1,70 m. Konstruktionen
är således liknande den hos en brunn.— De grundmurade 1500-talshusen —
hade i väggarna inbyggda priveter och
krävde därför latrinutrymmen av be¬
ständigare material än trä. Under trapp-
tornet till Malmöhus finns således en
murad latrin. Under Kompanihusets
priveter finns ett tegelmurat utrymme
med tunnvalv med en brunnsliknande
konstruktion i golvet. Jörgen Kocks hus
har också haft murad privet.

I den ”materie”, som fyllde nedre
delen av den brunnsliknande konstruk-
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Fig 3. Glaserade fat. Det t. v. är 28 cm i diameter. Framför detta ligger en käppkrycka (?).

ningen är insvängd, buken insnörd och
hela ytan är täckt av horisontella stäm¬
pelintryck (fig. 2).

Tre fat ingår i fyndet. Ett av dem,
mynningsdiameter 24,5 cm, har fläckigt
gulbrungrön, invändig glasyr. Det an¬
dra, med 29 cm diameter, har gulbrun
glasyr. Det tredje, som har öra, har mot
en botten av vit piplera en brun dekor
bestående av bladrankor, koncentriska
cirklar avbrutna av ljusa partier med
bruna prickar.

Sju skärvor av rödgodskärl från olika
kärl påträffades också i priveten liksom
flera stengodsskärvor. Bland de sist¬
nämnda märks skärvor av ett kärl av
gråblått, på insidan grått, oglaserat
stengods med målad dekor i svartblå
färg. Kärlet har haft åtminstone ett öra.
Halsen med horisontella fåror, har varit
betydligt smalare än den bemålade bu¬
ken, mynningen något utsvängd. Detta
stengodskärl syns vara av en sällsynt
och svårdaterad typ. Dessutom förelig¬
ger ett mynningsparti med fals för lock
av ett stort kärl, 18 cm i diameter, av
mycket tunt, vitgrått på överdelen
brunglaserat stengods, i brottytorna till

färgen vitgult, samt bottendelen till ett
ljusbrunt stengodskrus.

Jydepottorna och de övriga trefots-
kärlen har fungerat vid tillagningen och
faten vid uppläggningen av maten. De
två förstnämnda stengodskärlen är ty¬
värr alltför fragmentariska för att ge
antydan om funktionen, men syns ha
varit för stora för att vara dryckeskärl.

Bortsett från stengodskärlet är kera¬
miken från priveten i kv. Carolus typi¬
ska brukskärl. Dessa kärltyper har lång
tillverkningstid och närmare i date¬
ringen kommer man inte än slutet av
1500-talet eller början av 1600-talet.
Möjligen skulle man kunna påstå att
ingenting i keramiken klart anger 1600-
tal, varför senare hälften av 1500-talet
är den troligaste dateringen. Jydepot¬
torna uppträder troligen inte i Malmö,
liksom i Lund, förrän efter reforma¬
tionen,varför en tidigare datering inte
är sannolik.

Att försöka uppskatta hur lång an¬
vändningstid priveten haft är naturligt¬
vis lönlöst, men de väsentliga fynden
låg väl samlade till samma nivå, vilket
också gäller glasskärvorna, varför frå-
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gan inte är så viktig. I stället frågar
man sig om inte alla lerkärlen och glas¬
kärlen hamnat i priveten vid ett tillfälle
som följden av ett duktigt kalas. Man
kommer osökt att tänka på den under
slutet av 1500-talet vid hoven och i an¬
dra välbärgade kretsar gängse seden att
vid dryckeslagen kasta glasen i golvet.

De skärvor av glaskärl som påträf¬
fades i priveten har efter ett mödosamt
arbete kunnat hopsättas i så hög grad,
att kärlens form till fullo framgår. En
liten medicin- eller parfymflaska av
blåaktigt glas, 5,2 cm hög, är det enda
som inte är dryckeskärl. En 16,5 cm hög
bringare eller krus av tunt grönt glas,
waldglas, med handtag utgående från
mynningen och kupad botten kan ha
passat bra för vitt vin. Kärlsidan är dia-
gonalrefflad. En liten bägare med öra
av blåvitt glas, 7,3 cm hög, har utsidan
prydd med droppformade förhöjningar.
Den har sannolikt tjänstgjort som dryc-
kesbägare, liksom de två åttkantiga

passglas, som ingår i fyndet. Av det ena
är endast den runda foten och neder¬
delen av det åttkantiga glaset bevarad.
Ytan är svagt diagonalrefflad och pas¬
sen är markerade med refflade pålagda
glastrådar av samma färg som glaset
självt. Glaset är nu brunaktigt och
23,5 cm högt. Det andra passglaset, som
är helt bevarat, så när som på några
skärvor, är 36,5 cm högt. Botten- och
mynningsdiametern är 11 resp. 6 cm.
Även detta passglas har diagonalrefflad
yta och pålagda refflade glastrådar, i
detta fall blå, markerande sex pass.
Glasmassan är vit men skiftar i grönt.
Glastrådarna är pålagda glaset med be¬
stämda mellanrum, ett ”pass”, därav
benämningen passglas. När glaset gick
laget runt fick var och en dricka så
mycket som fanns inom ett pass.

Det är ovanligt att arkeologiska fynd
innehåller glas, som tillåter hopsättning
i så hög grad som i detta fall. Passglaset
fig. 5 torde vara ett av de bäst bevarade

Fig 4. Samtliga glaskärl från priveten i kv. Carolus, Malmö.
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i sitt slag. Det är inte första gången slagits sönder men brottytan har putsats
passglas påträffats i Malmö. Tidigare till och jämnats så att glaset blivit bruk¬
finns underdelen av ett diagonalrefflat bart igen, ett tecken på att glas
passglas med blå trådar från priveten i dyrbarhet. Detta passglas måste dateras
Jörgen Kocks gård. Detta glas har till tiden efter 1525, då Jörgen Kocks

hus byggdes. Även om passglaset enl.
uppgift påträffades djupt ned i pri¬
veten, anger detta inte att det tillhör en
tidig del av 1500-talet. Priveten kan ha
tömts en eller flera gånger innan pass¬
glaset hamnade där. Passglasfragment
har påträffats i Lund i sammanhang
som daterar fragmenten till omkring
1600. I Landskrona och vid Lillöhus har
passglas påträffats, men förf. känner
inte till om dessa fynd har något att
säga i dateringsfrågan. Ett passglasfynd
från regalskeppet Wasa visar att glas¬
typen fanns under 1600-talets första år¬
tionden. Fragment av passglas med slät
yta har bl. a. påträffats vid grävningar
vid Herrevads kloster, där Danmarks
första glashytta av betydelse inrättades
någon gång efter 1565 och som var i
gång åtminstone till 1580.'1 Vid den
småländska glashyttan Trestenshult, tro¬
ligen anlagd på 1620-talet, tillverkades
passglas av den i Malmö påträffade ty¬
pen, som också är känd genom fynd
från Kalmar slottsfjärd. Från Gamla
och Nya Lödöse finns också passglas-
fragment, vilka dock inte ger några
säkra upplysningar om dateringen av
denna typ av glas, även om fyndet från
Gamla Lödöse kan vara det äldsta. På
Rembrandts självporträtt med Saskia av
år 1635 håller konstnären ett passglas i
handen. Glas kan om det vill sig väl be¬
varas länge och det kan vara en familje¬
klenod han håller i handen. Rembrandts
passglas, som både i form och storlek
liknar malmöglaset kan ev. tillhöra den
historiska rekvisita som Rembrandt och
Saskia är utstyrda i på porträttet och att

var en

Fig. 5. Det bäst bevarade passglaset.
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Herrevadskloster, sist omnämnd 1580,
och slutligen en i Jylland, där det 1582
anlades en glashytta vid Ry. Därtill
kommer två i Vendsyssel, samtidiga med
de nämnda, men inte kända genom
skriftliga källor.1 Kännedomen om
1500-talets danska glastillverkning är
dock närmast obefintlig och en bestäm¬
ning av tillverkningsorten för malmö¬
glasen är utesluten.5 Det är inte givet att
de är nordisk tillverkning. Det är, kan¬
ske med större sannolikhet, importer
från Tyskland eller Holland. Det är
endast att hoppas att den historiska
arkeologien gynnas med fler fynd av
den kvalitet, som Carolus-fyndet har
och att de äldre fynd som säkerligen
gömmer sig i de stadshistoriska sam¬
lingarna i Skandinavien publiceras så
att en överblick över materialet kan er¬
hållas.

utnyttja självporträttet som daterings-
medel för passglass är osäkert. Passglas
av denna typ tillverkas troligen fr. o. m.
1500-talets senare hälft. Kruset av grönt
waldglas i fyndet från Carolus torde
kunna dateras till 1500-talets slut. Det
påminner påfallande om venetianska
1500-talsf ormer och diagonalrefflingen
skall kanske tolkas som en nordlig efter-
bildning av det venetianska glasets in¬
lagda glastrådar. Bägaren med öra från
kv. Carolus liknar de bägare, som är av¬
bildade på en målning från 1583 i
Mariakyrkan i Hälsingborg. Den skall
troligen också parallelliseras med 1500-
talets bägare med noppor.

Fyndet från priveten kv. Carolus till¬
hör således troligen slutet av 1500-talet
eller möjligen början av 1600-talet. Vid
slutet av 1500-talet fanns det flera glas¬
hyttor i Danmark: en i Helsingör upp¬
förd 1572, den redan nämnda vid

Noter
1 R. Mejborg: Borgerlige Huse. Köpenhamn

1881 s. 45 ff.
2 Undersökningen i kv. Carolus leddes av

I. Lindskog. M. Gullstrand deltog i utgräv¬
ningen av den ovan beskrivna anläggningen,
som i rapporten benämnes Anl. 1. Den har
inv.nr. MHM 2263. — Konservator T. Nilsson
har restaurerat lerkärlen och hopsatt glaskär¬
len, vilket var ett tålamodsprövande och krä¬
vande arbete. — Fotografierna tagna av T.
Bogyó.

3 B. Malmer: Rcnaissanccgläser von Herre-
vadskloster, Schonen. Mcdd. fr. Lunds Univer¬
sitets Historiska Museum 195 5. s. 121 ff med
där anf. litteratur.

1 G. Boesen: Gamla glas. Köpenhamn 1950
s. 29.

5 Av fil. dr Einar Bager har förf. erhållit
värdefulla uppgifter om tomt nr 1 kv. Carolus
(gammalt nr 35). Dcc framgår av dessa upp¬
gifter att Herrevads Kloster varit ägare till tom¬
ten, som sträckte sig från östergatan i norr till
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Grönegatan i söder. Dessa uppgifter har sam¬
manställts med B. Malmers (anf.arb. not 3)
ang. glashyttan vid Herrevads Kloster:
1528 var gärden 35 Herrevads Kloster gods.

Beboddes av borgmästare Jep Nilson.
1549 Arvsskifte: ”... panth wdj Herrits wads

ciosters gord, then szalige Jep Nielss:
siclff ij bode”.

1565 indrages Hcrrcvads Kloster till kronan.
Sten Bille får det i förläning.

1565 får Bastian Stubb kungens gåvo- och
skötebrev på en kronans gård, som hit¬
tills hört under Herrevads Kloster. Gården
hade bebotts av borgmästaren Nils Jepps-
son.

1576 Tonnis Wind, ”Glasmacher” vid Herre¬
vads Kloster omnämnes i kunglig skri¬
velse.

1 579, 1580 ”Franciscus Glaszbrender” verksam
vid Herrevads Kloster.

1580 Den ovannämnde far finansiell hjälp för
Efter

glastillverk-

serna används ”Herritzwad kloster bo¬
der”, belägna i sydöstra hornet av tomten
vid Grönegatan.

Det är frestande att se ett samband mellan
Herrevads Klosters glastillverkning, känd ge¬
nom skriftliga uppgifter 1576— 1580, och Her¬
revads Klosters innehav av nuv. tomt nr 1 i kv.
Carolus, där glasen påträffats. Tidigast kan
glastillverkningen ha startats 1565 och upphört
senast på 1640-talet da Herrevads Kloster delvis
förstördes. När glastillverkningen kommer
igång är emellertid malmötomten i Bastian
Stubbs ägo och 15 90 hlir Görvel Fadersdotter
ägare till den. ”Herritzwad klosters boder” i
sydöstra tomthörnet vid Grönegatan kan emel¬
lertid hela tiden ha tillhört Herrevads kloster,
eftersom de fortfarande 1590, tjugo år efter
Hcrrcvads Klosters indragande till staden, be¬
nämnes sä. Är detta antagande riktigt vore det
inte förvånande om produkter från glashyttan
kommit till Malmö och innehavarna av gården,
dar bodarna var belägna. Görvel Fadersdotter,
som 1590, då glashyttan kanske redan var ned¬
lagd, förvärvade tomten, var emellertid i den
situationen att hon kunde bestå sig med dyrt,
importerat glas. Några slutsatser ang. Carolus-
glasens tillverkningsort kan man således inte
draga pa grundval av de ovan anf. uppgifterna.

uppförande av ny glashytta.
detta årtal ingen uppgift om
ning.

1590 En son till Bastian Stubb säljer gården i
kv. Carolus till fru Görvel Fadersdotter. T
Bytingets dombok anges tomtens mått.
Som en utgångspunkt för måuangivcl-
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Tycho Brahe
den store skånske astronomen

Av Wilhelm Norlind

En av Danmarks internationellt mest kända renässanspersoner var
astronomen Tycho Brahe. Hans levnadshistoria tecknas här
av fil. dr. Wilhelm Norlind.

Tycho Brahe. Efter en oljemålning i Uffizigalleriet i Florens.
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Det var djärva och snillrika tankar hos
Copernicus i hans år 1543 publicerade
stora verk ”De revolutionibus orbium
coelestium” (Om himlakropparnas om-
loppsrörelser), att jorden icke längre— som man dittills allmänt trodde —
befann sig orörlig i universums mitt
utan att solen intog denna plats, att
vidare jorden vred sig kring axeln var¬
igenom himlavalvets dagliga omvälv¬
ning fick sin enkla förklaring som sken¬
bar och slutligen att de öglor som plane¬
terna under sitt lopp beskriver pa him¬
lavalvet förklarades som reflexer av jor¬
dens årliga omlopp kring solen. Jorden
hade sålunda störtats från sin plats som
världsalltets medelpunkt, och Aristo¬
teles’ lärosystem, accepterat sedan 1500
år, hade tillfogats en svår bräcka. Men
det skulle dröja länge innan man kom
att tillfullo inse det revolutionerande i

Copernicus’ lära — den kopernikanska
världsbilden med bl. a. solen i univer¬
sums mitt får dock icke — som man
ibland tycks tro, identifieras med vår
moderna världsuppfattning; det är blott
Copernicus’ grundtankar om jordens
dagliga och årliga rörelse som stått sig
genom tiderna. Copernicus kunde t. ex.
icke frigöra sig från den gamla uppfatt¬
ningen om cirklar till förklaring av pla¬
netrörelserna. Ett mycket trängande
önskemål var att erhålla goda observa¬
tioner som underlag för dc astronomiska
tabellerna, vilka visat sig allt annat än
tillförlitliga. Ett sådant observations¬
material måste sträcka sig över ett stort
antal år och icke grunda sig på äldre
och osäkra iakttagelser. Det var här som
Tycho Brahe blev en banbrytare.

Tycho Brahe föddes på Knutstorp i
Skåne på förmiddagen den 14 december
1546. Båda föräldrarna, sedermera riks¬
rådet Otte Brahe och Beate Bille, var av

gammal dansk adel. En i slottsmuren in¬
murad inskrift berättar, att slottet blev
uppfört 1551 och bygget fullbordat
samma år. Är detta riktigt, skulle Tycho
och hans äldre syster icke ha fötts pa
detta slott utan pa en från medeltiden
härstammande sätesgård av vilken res¬
ter påträffades 1956 efter en brand, då
de två flygelbyggnaderna revos. För¬
utom Tycho, som var näst äldsta barnet
och äldsta sonen, föddes i Otte Brahes
äktenskap 5 döttrar och 4 söner. Tycho
uppger också att han hade en tvilling¬
broder, död i moderlivet. Han berättar
vidare, att hans farbror Jörgen Brahe
till Tosterup, vars äktenskap med Inger
Oxe, var barnlöst, ”kidnappat” honom
vid späd ålder och upptagit honom som
sin fosterson. Hur mycket som är san¬
ning i denna uppgift, vet vi ej. Farbro¬
dern skall likaledes ha satt honom i en
latinskola, vilket möjligen har varit i
Odense, där Jörgen Brahe vid denna tid
var ”länsman”. Säkrare uppgifter om
Tycho får vi något senare, då han vid
12 års ålder inskrevs vid Köpenhamns
universitet. Detta var i aug. 1559. Den
späda åldern var icke sällsynt för då¬
tidens universitetsungdom, ehuru veder¬
börande i sådana fall icke tilläts avlägga
studenteden.

Under Tychos vistelse i Köpenhamn
inträffade i aug. 1560 en solförmörkelsc
som från Köpenhamns horisont var par¬
tiell, omfattande ung. hälften av sol¬
skivan; den kunde alltså mycket väl
iakttas med blotta ögat (total var den
däremot i t. ex. Spanien). Denna för¬
mörkelse skall enligt legenden ha väckt
den unge Tychos intresse för den astro¬
nomiska vetenskapen, som så noggrant
kunde förutsäga, när ett dylikt celest
fenomen inträffade. Den franske filo¬
sofen och astronomen Pierre Gassendi,
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discipeln allvarligt beflitade sig om
dessa studier. Men det blev inte riktigt
så. Visserligen ägnade sig Tycho om da¬
garna pliktskyldigast åt juridiken, men
om natten då Vedel sov offrade han sin
sömn och läste läroböcker i astronomi
eller beflitade sig om att lära sig stjärn¬
bilderna. Det är möjligt att det till en
början uppstod meningsskiljaktigheter
mellan Vedel och Tycho om arten av
den senares studier, men slutligen torde
Vedel ha resignerat liksom farbrodern
och Tychos föräldrar. Man blev säkert
på det klara med varthän Tychos stora
intresse pekade. I Leipzig började han
också arbeta med självgjorda instrument
och fann snart med dessa hur ofullkom¬
liga de än var, att de vanliga astrono¬
miska tabellerna var högst otillförlit¬
liga. ”Detta fann jag utan att någon på¬
pekade det, helt av mig själv och under
ingivelse av Försynen, som eggade mig
till dessa studier”, skriver han på ett
ställe.

Efter 3 års vistelse i Leipzig återkom
Tycho och Vedel till hemlandet. Kort
därefter avled Jörgen Brahe oväntat —
han hade kastat sig i vattnet i vallgra¬
ven till slottet för att rädda sin konung,
Fredrik IT, från att drunkna men du¬
kade själv under som följd av det kalla
badet. Året därpå finner vi Tycho åter
på en studieresa (utan Vedel) som slut¬
ligen förde honom till Rostock, vid vars
universitet han inskrevs. T Rostock in¬
träffade vid jultiden den bekanta duel¬
len med en annan dansk adelsman,
Manderup Parsberg, vilken med ett
hugg av sin värja berövade Tycho
främre delen av näsan. TJnder sina åter¬
stående dagar nödgades denne använda
en näsprotes, en legering av guld och sil¬
ver; han hade, berättas det, alltid på sig
en liten dosa innehållande en salva med

som på latin skrev en förträfflig lev¬
nadsteckning över Tycho omkr. 50 år
efter hans död, är den förste som så vitt
jag vet meddelar histonen, men varken
Tycho själv i den självbiografi han in¬
fogade i sin stora instrumentbok eller
Johannes Stephanius (Tychos lärjunge)
i biografien över sm forne lärare (endast
bevarad i fragment), nämner någon¬
ting alls härom. Gassendi, som fick åt¬
skilligt material till Tycho Brahe-bio-
grafien både från Danmark och från
Tyskland, kan möjligen ha erhållit no¬
tisen från det horoskop (icke eljest
känt), som Tycho själv sammanställt,
vilket befunnit sig i professor Eichstädts
i Danzig ägo. Tychos starka intresse för
astronomi under studievistelsen i Kö¬
penhamn bestyrkes av ett bokinköp,
som han gjorde vid denna tid (1560).
Sacroboscos bekanta lärobok i astro¬
nomi ”De sphaera”, som användes
vid universitetet i Köpenhamn.

Det var brukligt att unga adelsmän
företog längre eller kortare studieresor i
utlandet, vanligen under ledning av en
äldre student, som fungerade som infor¬
mator eller ”hovmästare”. Tre sådana
studieresor som Tycho företog känner vi
till. Det blev visserligen ocKså en tjärdc
resa till utlandet men da var han vid
vuxen ålder och den resan gjorde han
för att utröna var han skulle slå sig ner,
då han icke ansåg sig kunna få någon
lämplig uppehållsort för sina forsk¬
ningar i Danmark.

Den första resan gick till Leipzig och
som informator medföljde den 4 år
äldre Anders Sörensen Vedel, bekant
som historiker och folkviseutgivare.
Egentligen var det meningen att Tycho
skulle studera juridik — väl för att ut¬
bilda sig till diplomatyrket, och Vedel
hade nog fått stränga order att se till att
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vilken han fäste protesen. Efter ett kor¬
tare uppehåll i hemlandet 1567, kanske
relegerad från universitetet i Rostock
på grund av ett disciplinmål, om vilket
de bevarade källorna icke ger mycket
upplysning, återvände han i början på
nästa år till Rostock. Att döma av vad
han skriver i ett brev efter återkomsten
till Rostock synes han icke ha funnit
sig så väl tillrätta bland sina släktingar
i Danmark, men om orsakerna är han
rätt förtegen. Samma höst for han till
Basel och därpå till Augsburg, en stad,
där han trivdes förträffligt och där han
skaffade sig många vänner. Bland dessa
var rådmannen Paul Hainzel, som till
Tychos förfogande ställde ett jättelikt
astronomiskt instrument, en kvadrant,
som han låtit bygga vid sitt lantställe
utanför Augsburg. Det är att observera
att astronomiska instrument ännu inte
hade försetts med linser; alla mätningar
måste därför utföras med blotta ögat,
och för att öka noggrannheten i mät¬
ningarna gav man vidare instrumenten
jättelika dimensioner. SI var radien i
Hamzels kvadrant över 5 meter och
hela pjäsen var så tung att 20 man med
svårighet förmådde lyfta den. Tycho
observerade rätt flitigt med detta instru¬
ment och med andra av egen tillverk¬
ning. Det var med saknad han lämnade
Augsburg på våren 1570 för att åter¬
vända hem (rutten har klarlagts genom
en nyligen anträffad autograf i Nürn¬
berg). Efter hemkomsten synes han ha
ägnat sig, som han skriver, mer åt den
”telluriska”, än åt den ”sideriska” astro¬
nomien. Hans morbror Steen Bille, en
känd skånsk industriidkare, hade på sitt
gods Herrevadskloster, ett f. d. cister-
cienskloster, inrättat åt systersonen ett
kemiskt laboratorium, där denne med
liv och lust sysslade med sina alkemiska

experiment, alldeles förgätande gudin¬
nan Uranias vetenskap. Men en ändring
var nära förestående.

På kvällen d. 11 nov. 1572 var Tycho
på återväg från sitt laboratorium, då
han med förvåning konstaterade att en
aldrig förut sedd stjärna (en ”nova”)
lyste i Cassiopeias stjärnbild. Med stör¬
sta iver började Tycho redan samma
kväll mäta dess vinkelavstånd från an¬
dra stjärnor, observera dess färg o. s. v.
Med dessa observationer fortsatte han
ända tills stjärnan icke längre var att se
för blotta ögat (mars 1574). Han publi¬
cerade på latin sina resultat i en liten
bok som trycktes 1573 i Köpenhamn i
en mycket begränsad upplaga; exemplar
av boken är mycket sällsynta. I denna
bok, som kallats ”den mest berömda av
någon dansk”, visar han att stjärnan
städse förblev i samma läge i förhål¬
lande till andra stjärnor på himlavalvet.
Den kunde följaktligen icke vara en ko¬
met eller ett meteorologiskt fenomen
utan måste tillhöra eterrymden, den 8:e
sfären eller fixstjärnevärlden. Aristoteles
och andra filosofer och astronomer hade
menat att ingen förändring, ingen ny
himlakropp kunde uppstå här, men nu
hade man ett klart och otvetydigt be¬
vis på att denna lära var felaktig. Det
bör emellertid nämnas att även andra
än Tycho kommit till liknande resultat,
men deras observationer hade knappast
varit så väl dokumenterade.

Skriften väckte stort uppseende både
i Danmark och annorstädes, man spa¬
rade inte med lovord. Fredrik II anmo¬
dade Tycho att hålla en serie föreläs¬
ningar i astronomi vid universitetet i
Köpenhamn. Av dessa föreläsningar,
som pågick från hösten 1574 till våren
1575, har vi intet bevarat utom själva
inledningen som först trycktes i Köpen-
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lämplig fristad. Kungens avsikt var
med största sannolikhet icke att främja
Tychos astronomiska forskningsarbete
utan att anställa honom som hovastro¬
log, i likhet med vad som var praxis vid
andra furstehov då för tiden. Det blev
emellertid icke så som kungen ursprung¬
ligen hade tänkt sig. Men Tycho fick
dock varje år översända till kungen ett
astrologiskt prognosticon för året (ett
uppdrag han motvilligt åtog sig); vidare
hade han i uppgift att ställa horoskop
för medlemmarna av kungahuset. I maj
1576 utfärdade kungen förläningsbrevet
på Hven, och efter några år reste sig här
både slottet Uraniborg och det under¬
jordiska observatoriet Stjärneborg. De
20 år som Tycho förunnades att verka
här på ön måste betecknas som hans
lyckligaste (om nu en person med så
kosmopolitisk inställning som Tycho
överhuvud kunde känna sig lycklig, för
en längre tid bunden vid en och samma
plats). Själv säger han att knappast nå¬
gon klar dag och natt förgick utan att
astronomiska observationer anställdes
— ett avpatrullerande av himlen som
först i senare tid har fått sitt motstycke
vid de stora observatorierna. Med in¬
strument som till stor del hade byggts i
hans mekaniska verkstad på Hven an¬
ställdes noggranna mätningar av fix-
stjärnornas positioner på himlen, av
planeternas, månens och solens gång,
och alla observationer bokfördes om¬
sorgsfullt i journaler, nu förvarade på
Det kgl. Bibliotek i Köpenhamn. Tychos
avsikt var att detta väldiga material
skulle bl. a. bilda underlaget till astro¬
nomiska tabeller, men mycket blev re¬
dan bearbetat för de undersökningar
som han lät utgå huvudsakligen från
sitt eget tryckeri på Hven.

Det första verket som han utgav

hamn 9 år efter Tychos död av en f. d.
lärjunge. Denna inledning innehåller till
största delen redogörelse för den nytta
astrologien innebär för människorna.
Tycho tager astrologien varmt i försvar,
han förnekar emellertid icke att den har
urartat men förklarar detta bl. a. med
att de tabeller på vilka de astrologiska
förutsägelserna grunda sig, icke är till¬
förlitliga. Beträffande människans för¬
hållande till stjärnorna framhåller han
med skärpa, att detta förhållande inte
är absolut; människans fria vilja är
obunden av stjärnornas inflytande — en
uppfattning med vilken också senmedel¬
tiden sökte skydda sig för den fördö¬
mande kritik som kyrkan riktade mot
astrologien.

Ungefär vid denna tid knöt Tycho
också en livslång förbindelse med en
”flicka från Knutstorps by”. Förbindel¬
sen har säkerligen ej varit legaliserad.
Vi vet nu att flickans namn var Kirsten
Jörgensdatter och hon var dotter till
prästen i KågcrÖd Jörgen Hansen. Med
henne fick Tycho 8 barn, 3 söner och 5
döttrar, av vilka den äldre dottern och
äldsta sonen dogo vid späd ålder.

Sedan Tycho avslutat föreläsningarna
på våren 1575 anträdde han åter en ut¬
ländsk resa. Han var nu fast besluten
att under denna resa finna en plats åt
sig där han och hans familj skulle kunna
slå sig ned. Resan förde honom bl. a. till
Kassel, där lantgreve Wilhelm ägnade
sin sparsamt tillmätta tid åt astrono¬
miska observationer med goda instru¬
ment. Vidare utsträckte Tycho också
resan till norra Italien och Venedig.
Hemkomsten skedde på förvintern. Han
var nu betänkt på att så fort som möj¬
ligt planera för att lämna fosterlandet,
men kungen som hört härom erbjöd
honom ön Hvcn i förläning som en
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handlade om den stora kometen som vi¬
sade sig 1577. Det trycktes 1588 och är
en mäktig volym på över 450 kvart¬
sidor. Han redogör för sina observatio¬
ner av kometen som verkställdes på
Hven. I ett av kapitlen framlägger han
sitt världssystem som emellertid knap¬
past är annat än en kompromiss mellan
Ptolemeus’ och Copernicus’; den orör¬
liga jorden antogs visserligen som medel¬
punkt för månen, solen och fixstjärne-
sfären, kring solen åter kretsade de
5 planeterna. Detta världssystem vann
en viss popularitet under det följande
århundradet. Det märkligaste i boken
är emellertid att Tycho visade att några
fasta himmelssfärer icke kunde existera,
då kometerna rörde sig fritt i världs¬
rymden. Ett annat stort arbete som
emellertid först fick sin avslutning i
Prag efter Tychos död var den stora
boken om den nya stjärnan. I omfång
blev den ännu större än kometboken
(över 800 s. i kvart). Han behandlar här
icke blott sina och andras observationer
av den nya stjärnan utan även andra
områden av astronomien i observationer
och undersökningar av solens och må¬
nens lopp (månobservationerna ledde
till flera viktiga upptäckter av dittills
okända ojämnheter i vår drabants ban-
rörelse), upprättandet av en stjärnka-
talog (den första större på över 1000
år). Moderna undersökningar har emel¬
lertid visat att de angivna stjärnposi-
tionerna till största delen uppvisar
grova fel. Liksom kometboken inne¬
håller en kritisk granskning av en del
av den rika litteratur som utkom om
kometen, så behandlas i boken om den
nya stjärnan ett urval av vad som skri¬
vits om detta himlafenomen. Stort ut¬
rymme ägnas åt en astrologisk utred¬
ning om vad stjärnan kan betyda (i

kometboken saknas däremot liknande
uttalanden om kometen). Det astrolo¬
giska avsnittet i boken tilldrog sig seder¬
mera stor uppmärksamhet då profe¬
tiorna där ansågs syfta på Gustav II
Adolf. Det mesta i boken är naturligtvis
helt felaktigt; detta gäller bl. a. Tychos
bestämning av solens, planeternas och
fixstjärnornas avstånd och storlek. Så
t. ex. ansåg han att medelavståndet till
solen var ca. 8 mill, km., då det i själva
verket är det 20-dubbla, och avståndet
till fixstjärnorna (som han trodde be¬
fann sig alla på ungefär samma avstånd
från oss) ung. 94 mill, km.; enligt mo¬
derna värden befinner sig den närmaste
stjärnan på det svindlande avståndet av
40.800 miljarder km.=4,33 ljusår. De
felaktiga värdena inom planetsystemet
härrörde sig av att Tycho laborerade
med en parallax för solen som var
mycket för stor.

Tycho Brahe var en mycket flitig
brevskrivare med ett 100-tal korrespon¬
denter runt om i Europa. Endast en
volym av sin stora brevsamling kunde
han publicera, nämligen brevväxlingen
med lantgreve Wilhelm i Kassel och
hans astronom Rothmann. Den är det
sista tryckta arbetet från officinen på
Hven och är en kvart-volym på över
300 sidor. Tychos och Rothmanns brev
är mestadels skrivna på latin, lantgre¬
vens på tyska med en latinsk översätt¬
ning. Innehållet är i regel (bl.a . en
diskussion av Copernicus världssystem)
strikt vetenskapligt med redogörelse för
de observationer som gjorts på Hven
och i Kassel. Ibland brytes den allvar¬
liga tonen i breven av mindre konven¬
tionella vändningar, som då Tycho talar
om sin tama älg vilken berusade sig
med starköl, och då han sökte forcera
slottstrappan i Landskrona föll ned för
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denna, bröt benet och avled trots den
ömmaste vård. Eller då lantgreven i ett
av sina sista brev skriver att hans
ålderskrämpor kommer honom att
”hineken noch hernachcr wie ein alt
Weib am Stecken”.

Handhavandet av Tychos många in¬
strument (ett 30-tal) krävde ett bety¬
dande antal medhjälpare som skulle in¬
strueras och undervisas. Hven blev
platsen för Nordens första och enda
astronomiska högskola, där undervis¬
ningen emellertid sannolikt också be¬
drevs i andra ämnen. De flesta som
kom dit för att stanna någon tid hos
Tycho som elever var danskar, men
även tyskar, holländare och engelsmän.
De ägnade sig sedermera i regel ej åt
astronomi utan åt andra levnadsupp¬
gifter; påfallande är det stora antal
danskar som blev präster, och hade för¬
modligen tjänstgöringen på Hven som
”extraknäck” för att bekosta sina stu¬
dier vid universitetet. Den ende som
valde astronomien som levnadskall blev
Longsberg (Longomontanus), sedemera
astronomic professor i Köpenhamn. Om
livet på Hven föreligger värdefulla no¬
tiser i den meteorologiska dagbok som
fördes där av Tychos amanuenser. Den
innehåller 5.000 anteckningar (mest på
danska) om det allmänna väderleksläget
nästan för var dag under tiden 1582—
1597 samt därtill — och det är för oss
kanske ännu intressantare — omkring
700 notiser av allehanda slag av ”Be¬
givenheder” på ön (som förvisso ej all¬
tid var idylliska), om besök, om djur¬
livet o. s. v. (nästan alltid på latin). Den
meteorologiska dagboken är för sin tid
ett enastående dokument, som sannolikt
har tillkommit på Tychos initiativ,
ehuru hans medverkan däri icke kan
spåras. En nyupptäckt handskrift i Det

kgl. Bibliotek i Köpenhamn innehåller
vidare en del anteckningar från Hven
av en studerande, ett slags ”kollegie-
häfte”.

År 1597 lämnade Tycho för alltid
Danmark. Orsakerna härtill är icke helt
klarlagda, delvis beroende på att käl¬
lorna är partiska. Två viktiga dokument
finnes emellertid som belyser Tychos
och konung Kristians handlande i saken,
det ena Tychos brev från Rostock till
kungen och det andra dennes svar efter
några månader, vilket Tycho mottog på
Wandsbek. Bägge breven och hela fråge-
komplexet överhuvud har kritiskt gran¬
skats av Hugo Yrwing i en intressant
uppsats i Historisk tidskrift 1955.

Tychos uppbrott från Danmark var
enligt honom själv orsakad av hans
fienders intriger och hade till följd att
konung Kristian IV förmåddes indraga
den ena inkomstbringande förläningen
efter den andra och även på annat sätt
göra livet surt för honom. Han glömmer
därvid naturligtvis sitt eget beteende
som länsherre, vilket renderat honom
flera anmärkningar från konungen
(även tidigare från hans vän och be¬
skyddare konung Fredrik 1J). Nu menar
Yrwing, att i detta läge som Tycho till
cn del själv skapat, var uppbrottet en
fint av honom, avsedd att ställa ko¬
nungen inför ett fullbordat faktum som
skulle komma honom att inse konse¬
kvenserna av de mot honom företagna
åtgärderna. Sitt beslut har han emeller¬
tid fattat alltför hastigt och oöverlagt
som synes framgå av yttranden både av
Kepler och andra. Vad kungen skrev i
sitt brev hade dock övertygat Tycho om
att vägen tillbaka var stängd för honom
såvitt han inte ville ödmjuka sig och i
all underdånighet erbjuda konungen
sina tjänster — något som icke var att

!;
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vänta av en man så medveten om sin

egen vetenskapliga storhet som Tycho.
Då Tycho fått full klarhet i att han

icke hade utsikt att påverka kungen,
sökte han en fristad på annat håll och
fann en sådan i Prag hos kejsar Rudolf.
Dessförinnan hade han på slottet
Wandsbek nära Hamburg tryckt en be¬
skrivning av sina instrument, av Hven
och av de märkliga byggnaderna där
— en ståtlig volym i fol. om 80 sidor
rikt illustrerad med träsnitt och koppar¬
stick. Ej förut hade man i Europa skådat
så många och så goda instrument, vilka
delvis var nykonstruktioner och för¬
sedda med allehanda finesser för att
höja noggrannheten i mätningarna.
Trots att instrumenten samtliga saknade
varje optisk utrustning (linser o. s. v.)
låg mätningarnas noggrannhet betydligt
högre än tidigare, så högt som man
överhuvud kunde komma med blotta
ögat. I boken meddelar Tycho också en
kort självbiografi samt redogörelse för
vad han dittills uträttat inom astrono¬
mien — betecknande är att han endast
helt kort vidrör den astrologiska sidan
av sin livsgärning. På Wandsbek full¬
bordade han också en stor stjärnkatalog
med vilken han varit sysselsatt den sista
tiden på Hven. Den är en utbyggnad av
hans första katalog och omfattar i allt
ca 1.000 stjärnor. Den trycktes aldrig
utan distribuerades handskriven och
ofta i praktfull utstyrsel till furstliga
personer eller till vänner. Endast ett få¬
tal exemplar är kända, därav ett i Sve¬
rige (Kungl. Bibi., Sthm).

Tycho mottogs med öppna armar av
kejsar Rudolf i Prag, som väl närmast
hade tänkt sig honom som hovastrolog.
Rudolf var själv djupt engagerad i den
ockulta vetenskapen, men föga intres¬
serad av statsvärv. Han led tidvis av

djup depression som slutligen gjorde ho¬
nom olämplig att sköta regeringen.

Tycho hade tänkt sig att i Böhmen
grunda ”ett nytt Uraniborg” dit han
skulle kalla lärjungar från när och fjär¬
ran och där han skulle fortsätta sitt av¬
brutna forskningsarbete. Det blev dock
icke så som han avsett. Visserligen kom
bl. a. Johann Kepler, som efter Tychos
död skulle få överta hans efterlämnade
observationsjournaler, och detta väldiga
materia] kom att ligga till grund för
Keplers undersökningar av planeten
Mars bana, vilket resulterade i upp¬
täckten av de s. k. Keplerska lagarna.
Men sedan Tychos första entusiasm över
de som det syntes till en början förmån¬
liga villkoren lagt sig, inträdde reaktio¬
nen. Landets seder och bruk var honom
främmande liksom språket, kejsarens
obegränsade förtroende för honom
väckte avund och hat och de ekono¬
miska förhållandena i Böhmen var be¬
drövliga. Lönen som utlovats honom ut¬
betalades till en början, men efter juli
månad 1600 kunde han icke — trots
energiska påstötningar — erhålla ett
öre. Han kunde lätt ha jämfört dessa
odrägliga förhållanden med de helt an¬
norlunda i Danmark, där hans lön all¬
tid utbetalades punktligt. En annan om¬
ständighet som också gjorde hans ställ¬
ning i Böhmen osäker var hovintrigerna
som spanns mot honom. En nagel i ögat
på många var som nämnts hans
nade ställning hos kejsaren och att han
var protestant gjorde inte saken bättre.
Ett rykte som spreds av katolikerna var
att han skulle ha rått kejsaren att utvisa
kapucinmunkarna från Prag. Aktionen
mot dem blev visserligen stoppad, men
hatet mot Tycho växte bland katoli¬
kerna. Hans äldste son, som med en
främmande beskickning var på väg till

gyn-

20



Rom, avråddes från att medfölja dit då
det vore förenat med livsfara för honom
på grund av ryktet att hans far låg ba¬
kom kejsarens beslut angående kapuci-
nerna. Tycho bestred pä det ivrigaste
ryktena i ett brev till storhertigen av
Toscana med bl. a. den motiveringen att
han inte lägger sig i andras angelägen¬
heter. Det är emellertid högst egendom¬
ligt att han vid samma tid som han
skrev brevet var starkt engagerad i
storpolitiken. Härmed förhåller det sig
sålunda att kejsar Rudolfs sinnestill¬
stånd hade gjort honom alltmer olämp¬
lig att regera. Man hade planer på att
förmå honom utse en efterträdare; den
yngre brodern Albrecht, ståthållare i
Nederländerna, var kejsaren mest stämd
för att acceptera. Några hittills okända
brev från ärkebiskopen Wolf Dietrich
von Raitenau i Salzburg till Tycho, lik¬
som en del dokument i statsarkivet i
Bryssel, visar klart hur Tycho de sista
åren av sitt liv utnyttjades för att ge¬
nom sitt påstådda astrologiska kun¬
nande ytterligare söka påverka kejsarens
vankelmodiga sinne till förmån för
Albrecht.

Bitterhet och besvikelse karakterise¬
rar Tychos sista levnadsår, och det hek¬
tiska, oroliga livet vid kejsarhovet kom

sannolikt att bryta ner hans krafter —
Keplers ord att han började gå i barn¬
dom kan dock icke bestyrkas, hans and¬
liga vitalitet synes ha varit oförminskad.
Hans sista sjukdom, som han ådrog sig
vid ett gästabud hos en böhmisk ädling,
förorsakades av uremi i följd av pro-
stata-hypertrofi. Den 24 okt. 1601 av¬
somnade han stilla efter några feber-
fyllda och oroliga dygn. Han begrovs
under stora högtidligheter i Tyn-kyrkan
i Prag, där ett ståtligt gravmonument
utmärker hans sista vilorum. T samma
grav begrovs också hans maka, som av¬
led några år senare.

Tycho Brahe var den siste store rep¬
resentanten för astronomiens förtelesko-
piska epok. Hans vetenskapliga insatser
inom den praktiska astronomien upp¬
skattades högt av hans samtid, ehuru
man också var på det klara med att han
icke var någon teoretiker. I det senare
avseendet överträffas han mångdubbelt
av Kepler.

Personligen var Tycho en god repre¬
sentant för sin tid, han var en sträng
och fordrande länsherre, obarmhärtig
mot sina underlydande, en bullrande
och grovkornig livsbejakare, mån om
sin värdighet och ytterligt medveten om
sin vetenskapliga storhet.
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Möllebackagården i Ronneby

Av Åke Nisbeth

Nyligen avslutades den år 1968 påbörjade restaureringen
av en 1700-talsgård, Möllebackagården, i stadsdelen Bergslagen
i Ronneby. Riksantikvarieämbetet övervakade arbetet,
som möjliggjordes genom att Arbetsmarknadsstyrelsen
påtog sig en stor del av kostnaderna. Antikvarie Äke Nisbeth
berättar om intressanta tapetlager och väggmålningar,
som kom fram vid den försiktiga
konserveringen av interiörerna.

De två husen i Möllebackagården är uppförda under 1700-
talets senare hälft och tiden omkring 1800.
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ningen hade i stort sett samma indel¬
ning. Alla bostadsrummen och även för¬
stugorna var försedda med målade pap-
perstapcter. Det andra bostadshuset vid
gatan säges år 1805 vara byggt ”för
ungefärligen 45 år sedan”, d. v. s. om¬
kring år 1760. Här fanns i bottenvå¬
ningen förutom förstugan ett kök, som
var gemensamt med det i den yngre
byggnadens bottenvåning, en stor sal
och två kamrar. Såväl salen som kam¬
rarna var målade med oljefärg, över¬
våningen, som var lägre, hade halv¬
fönster och ett s. k. tredingstak, inne¬
höll en förstuga med en liten kammare
innanför denna samt ett stort rum och
två mindre rum. Några väsentligare för¬
ändringar av ruinsindelningen har icke
företagits sedan 1800-talet. Av stor vikt
för gårdens utseende är dock att den
västra byggnadens övre våning byggts
på si att rummen där nu har ungefär
samma höjd som i bottenvåningen. Sam¬
tidigt med denna påbyggnad avlägsna¬
des det ursprungliga torvtaket.

Sedan länge har en restaurering av
Möllebackagården varit aktuell, och se¬
dan Arbetsmarknadsstyrelsen beslutat
att svara för huvudparten av kostna¬
derna påbörjades arbetet år 1968.
Restaurcringsförslaget utarbetades av
stadsarkitekten Paolo Voghera, som
också ledde arbetena, medan de omfat¬
tande konserveringsarbetena anförtrod¬
des åt konstnären Thure Wahlström,
Karlshamn. Syftet med restaureringen
har varit att iståndsatta de två byggna¬
derna. med tillvaratagande av alla
värdefullare äldre inredningsdetaljer, på
sådant sätt att de kan användas som
utställningslokal för delar av hembygds¬
föreningens samlingar och som samlings¬
lokaler med möjligheter till servering.
De förändringar som har behövt vid-

Vid den brand, som år 1864 härjade
Ronneby, förstördes större delen av be¬
byggelsen i den centrala delen. Till de
områden, som icke nåddes av elden
hörde den stadsdel, som brukar kallas
Bergslagen och som ligger i huvudsak
norr, öster och väster om kyrkan och
i anslutning till ån. Det är ett område
med träbebyggelse av varierande ålder
och utseende, som i sitt nuvarande skick
huvudsakligen präglats av 1800-talet
och tiden omkring sekelskiftet. Som hel¬
hetsmiljö betraktat hör det till de mest
intressanta i södra Sverige och härtill
kommer att flera av gårdarna i sig äger
kulturhistoriskt värde. Särskilt gäller
detta den gård, som nu kallas Mölle¬
backagården, och som under 1700- och
1800-taIen beboddes av kvarnägare och
handelmän, vilka hörde till sin tids le¬
dande i Ronneby. Gården ägs nu av
Ronneby stad och disponeras av den år
1965 stiftade Ronnebyortens hembygds¬
förening.

Ronnebys äldre bebyggelse är sällsynt
väl kand tack vare en serie beskriv¬
ningar i Brandförsäkringsverkets arkiv,
som publicerats av Sigurd Erixon och
Sven T. Kjellberg år 1918. Beskriv¬
ningen över Möllebackagården är date¬
rad år 1805, den tillhörande kartan
signerad av kommissionslantmätaren
Anders Quiding. Beskrivningen och kar¬
tan visar att det är endast en del av
fastighetens en gång mycket stora bygg¬
nadsbestånd som bevarats till våra da¬
gar, närmare bestämt endast de två
boningshusen vid Möllebacksgatan. I
beskrivningen säges att det östligaste av
de två gatuhusen var uppfört ”för fem
år sedan”, d. v. s. omkring år 1800. I
husets bottenvåning fanns när beskriv¬
ningen upprättades en förstuga, en sal,
två kammare och ett kök — övervå-
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tagas för att möjliggöra en dylik an¬
vändning är obetydliga och föga genom¬
gripande, däremot har man under arbe¬
tets gång kunnat frilägga och återställa
äldre inredningsdetaljer av betydande
kulturhistoriskt värde och som nu i hög
grad berikar interiörerna. I första hand
är det frågan om väggmålningar och
tapeter från 1700- och 1800-talen.

I det västra husets sal i bottenvå¬
ningen påträffades två lager 1700-tals-
målningar, av vilka de yngsta framtogs
och konserverades. Av det äldre lagret
frilädes ett parti invid dörren från för¬
stugan, så att man kan bilda sig en upp¬
fattning även om dessa målningars stil

och komposition. De äldre målningarna,
som bör ha tillkommit ganska snart
efter husets uppförande, d.
kring 1760 enligt uppgifterna i brand-
synevärderingen, består av blomster-
rankomvirade kolonner som delar in
väggarna i fält samt draperier, en dekor
som har en nära motsvarighet i den
gamla prästgården från Hjortsberga, nu
i Vämöparken i Karlskrona. Det yngre
lagret består av pastorala landskap med
staffage av herdar, herdinnor, fåglar
m. m., inom ramverk i rokokoformer.
Årtalet 1771,
väggen mot gården, kan av stilistiska
skäl förmodas hänsyfta på tillkomsten

v. s. om-

påträffades på inner-som

Salen i nedre våningen i det västra huset har väggmålningar från 1700-talets senare hälft
och har möblerats med möbler huvudsakligen i barock och rokoko.
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Väggarna i övre våningens sal i det västra huset har tapetserats med ett nytryck av en
av tapetmakaren C. A. Werner i Karlshamn i början av 1800-talet tillverkad tapet. Här
hänger ett urval av de tavler av konstnären Gustaf Arnolds som Ronnebyortens hembygds¬
förening erhållit i donation.

av det yngre lagret av målningar, vilket
skulle innebära att den första dekora¬
tionen övermålades redan ett årtionde
efter sin tillkomst, och att ägarna så¬
ledes varit särskilt angelägna om att
följa inredningsmodets växlingar. Må¬
lade bräder från ett dekorerat tak på¬
träffades också, av allt att döma här¬
stammande från övre våningens rum.
Slutligen bör nämnas att nedre vå¬
ningens förstuga är dekorerad med
akantusslingor mot vit botten, en deko¬
ration som närmast kan sammanställas
med det äldre lagret av målningar och
som således bör ha tillkommit omkring
1760.

I det östra huset, enligt brandsyne-
värderingen uppfört omkring sekelskif¬
tet 1800, har samtliga bostadsrum lik¬
som förstugorna och trapphuset från
början försetts med väggdekorationer,
här utförda på ett underlag av papper
istället för som direkt på timret i det
västra huset. I den stora salen i botten¬
våningen är väggarna målade i blått
med en stänkmålad panel och med en
blombård längs taket, d. v. s. en utpräg¬
lat sengustaviansk typ av dekor. I åt¬
minstone några rum finns spår av en
äldre, första dekoration av mera rent
gustaviansk typ, vilket närmast tyder
på att man inte heller i detta hus dragit
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I salen i nedre våningen i det östra huset har samlats en del stadshistoriskt material. Där
utställes också — liksom i angränsande rum — en del av de rika kulturhistoriska samlingar
som donerats av fröken Jenny Samuelsson, Kuggeboda, samt prov på de praktfulla em¬
piretapeter scm påträffades i flera av byggnadens rum.

sig för att måla över dekorationer som
var endast något decennium gamla.
Några prov på de praktfulla empire¬
tapeter, som påträffats i huset och som
troligen satts upp vid tiden omkring
1800-talets mitt eller något tidigare, har
placerats i detta rum. Det är frågan
om tryckta papperstapeter med stora
och kraftfulla vegetativa ornament mot
bredrandiga bottnar med färger som
mjukt går över i varandra (även orna¬
menten är utförda ton i ton) och som
avser att imitera samtidens praktfulla
sidenstoffer.

Rummet innanför salen i nedre vå¬
ningen har rosa väggar med bård och

panel och har snickerier målade i oliv¬
grönt i enlighet med påträffade frag¬
ment av den ursprungliga färgsätt¬
ningen. över denna dekoration satt en
tryckt papperstapet, signerad C. A.
Werner i Karlshamn och med påteck-
ning att den beställts av herr Aspelund
i Ronneby. Den är dessutom försedd
med beteckningen No. 4, vilket antyder
att den ingått som del i en större leve¬
rans. Tapeten, med ett huvudsakligen
vegetativt mönster i grått-vitt mot grön
botten, har nytryckts av AB Duro,
Hagaström, genom riksantikvarieämbe¬
tets förmedling och pryder nu salen i
övre våningen i det västra huset, medan
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Salen i övre våningen i den östra byggnaden med takbård, dörröverstycken och marmo-
rerad sockel från 1800-talets början härbärgerar några av hembygdsföreningens värdeful¬
laste 1 700-talsmöbler.

ett stycke av originaltapeten med tapet¬
makarens signatur, placerats i det västra
husets förstuga. Om C. A. Werner kan
noteras att han var född 1784, verksam
som målare och tapetmakare i Karls¬
hamn där han dog år 1829, medan herr
Aspelund är identisk med sockerbruks-
inspektoren Jacob Asplund (Aspelund),
som ägde och bebodde Möllebackagår-
den åtminstone sedan 1810-talets början
och som dog 1826, allt enligt uppgifter
i Albert Liljas personarkiv rörande Ble¬
kinge i Karlskrona museum. Det är fres¬
tande att antaga att tapeten tillkommit
ganska snart efter det Asplund blivit
gårdens ägare, troligen på 1810-talet,

en datering som väl stämmer överens
med det sengustavianska mönstret,
Mönstret är f. ö. känt från flera platse1-
i Sverige och i Finland och synÿs ha hört
till sin tids verkligt populära. Köket
innanför bottenvåningens förstuga har
försetts med modern köksutrustning,
men den gamla spisen med sin monu¬
mentala bakugn har lämnats orörd.

Trapphuset och övre förstugan deko¬
reras med en graciös blomsterranka
längs taket, kompletterad med en stänk-
målad sockel. Den stora salen i denna
våning har en kraftfullt marmorerad
panel i blått, brunt och rosa och en
blomsterbård i rosa och blått. Intressan-
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Ett målat dörröverstycke i övre våningens sal i östra byggnaden.
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tapeter som påträffats i huset visar att
landskapets tapettryckare väl följt med
i tiden och dessutom besuttit ett icke
föraktlig teknisk skicklighet.

Man konstaterar således med till¬
fredsställelse att restaureringen av Möl-
lebackagården givit goda resultat, såväl
ur konst- och kulturhistorisk som ur
praktisk synpunkt, samtidigt som den är
en början till den upprustning av hela
stadsdelen, som är högeligen önskvärd
och vartill också ett program — en dis¬
positionsplan — uppgjorts av arkitekten
Peter Krabbe som examensarbete i Ar¬
kitektur II vid Lunds tekniska hög¬
skola och i samarbete med bl. a. stads¬
arkitekten Voghera. Man bör också no¬
tera, med uppriktig tacksamhet, att vi
här har ytterligare ett gott exempel på
kulturminnesvårdsarbeten, som kunnat
genomföras tack vare ekonomiskt stöd
från arbetsmarknadsmyndigheterna, i
detta fall icke minst Länsarbetsnämnden
i Karlskrona, som sedan flera år tillbaka
med särskilt intresse och med stor akti¬
vitet sökt hjälpa och underlätta kultur¬
minnesvården i länet.

tast är dock de tre dörröverstyckena,
ett med enbart ornamentik, två med
figurscener, naivt målade i klara och
rena färger, skildrande sommarens och
vinterns arbeten och nöjen. Denna de¬
kor är dock icke den äldsta utan torde
ha tillkommit först ett stycke in på
J 800-raJer. Rummet innanför saien har
marmorerad panel, mörkt olivgröna
väggar och en rosenbård mot gulbrun
botten. I detta liksom i flertalet andra
rum har snickerierna målats i de genom¬
gående ganska mörka originalfärgerna
(oretuscherade prov av originalfärgerna
har sparats i de flesta av rummen). I ett
litet rum bakom övre förstugan är väg¬
garna målade i blått med en blomster¬
bård mot orange botten. Här står också
en sengustaviansk kakelugn med nät¬
mönster i brunt.

Det östra husets sengustavianska
rumsdekorationer är intressanta exem¬
pel på ett dekorationsmåleri på gränsen
mellan högre ståndskonst och allmoge¬
måleri, med motiv från den förra men
med färgglädjen och naiviteten från det
sistnämnda, och de tryckta pappers-
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”Den gamla draken Brunius”
Bidrag till belysande av en omstridd personlighet

Av Bo Grandien

Förra aret hade jämnt ett sekel förflutit sedan Carl Georg Brunius (1792 — 1869)
avlidit. Brunius var en omstridd person, och eftervärlden har bestått hans
gärning med skiftande omdömen. De har varit någorlunda positiva vad lians
verksamhet som byggnadshistoriker och konstforskare beträffar, men mindre välvilliga
då det gällt de estetiska resultat han nådde som
arkitekt och kyrkorestaurator.
Brunius’ största uppgift var restaureringen av Lunds domkyrka, varmed han var
sysselsatt under de tre decennier han ägnade sig åt byggnadsangelägenheter.
Hans produktion på detta område var enorm med tanke på att han hela tiden uppehöll
professuren i grekiska vid Lunds universitet. Utöver en rad arbeten inom
profanarkitekturen — inoni Lund och vid en rad skånska herresäten, framför allt
Jordberga, Sövdeborg och Trolleholm — ritade han åtta nya kyrkor,
varav sju i Skåne, nämligen Husie, Källstorp, l.övestad,
Stora Harrie, Svedala, Torrlösa och TuJlstorp.
Brunius ledde restaureringen av domkyrkorna i Växjö och Linköping, Mariakyrkorna i
Hälsingborg och Ystad samt Pecerskyrkan i Malmö. Under hans direkta
ledning utfördes också restaureringar eller ombyggnader av minst
17 sockenkyrkor i Skåne, nämligen Asmundtorp, Bjellerup, Borreby, Bosjökloster, Dalby,
Fuglie, Fågeltofta, Hörup, Igelösa, Lackalänga, Löderup, Oxie, Skegrie,
Skurup, Vadensjö, Vallkärra och Vellinge. Därtill kommer en rad
kyrkor, för vilka han utarbetade restaurerings- och ombyggnadsförslag.
Under senare år har Brunius’ verksamhet ägnats en mindre
känslobetonad och mera förstående uppmärksamhet av flera forskare. Bo Grandien,
Uppsala, håller på med ett större arbete om Brunius och berättar här om det
som samtiden framförallt lade märke till: hans egenartade personlighet.
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innehålla en rad oförenliga kontraster.
En sådan skenbar motsägelse ligger i
försöket att kläda den fornnordiska my¬
tologien i romersk språkdräkt, men
decta är endast ett av de många uttryck
för strävandena att sammansmälta det
nordiska med det klassiska varav vår
kultur är så full och på vilka Esaias
Tegnérs diktning erbjuder ett gott exem¬
pel. En annan egendomlighet var att
Brunius först i 40-årsåldern kom att
ägna sig åt det arbetsfält som hade med
byggenskap och byggnadshistoria att
göra: detta område låg dock långt vid
sidan av den dagliga sysslan som grek¬
professor. Det väldiga arbete han ut¬
rättade som rådgivare i byggnadsfrågor,
arbetsledare, arkitekt och konstforskare
inföll helt under hans livs tre sista de¬
cennier, och sin livligaste produktivitet
i det hänseendet utvecklade han i 50-
och 60-årsåldern.

I svaret till Bågcnholm antyder Bru-
att det var en murmästare som först

I
På frågan om varifrån Carl Georg Bru¬
nius hämtat sitt intresse för byggenska¬
pen, om det kom från Latium eller
Hellas, svarade denne: ”Broder, det
kommer från vaggan. Intet af allt det
förnäma med uniformer och stjernor
jag ofta såg i min faders hus väckte
något intresse, men en Murmästare från
en närbelägen stad ingaf mig med sin
hammare och sitt fod en liflig håg att
följa honom. Jag nödgades studera och
blef, såsom Du vet, både Romersk och
Grekisk versmakare . . ,”1

Den som ställde frågan var Carl
Magnus Bågcnholm, kontraktsprost i
Väse. Denne hade varit promotionskam-
rat med Brunius i Lund 1814. Seder¬
mera hade deras vägar skilts, och när
kontakt åter etablerades vid mitten av
1840-talet, fanns det verkligen skäl för
Bågenholm att undra något över ung¬
domsvännens karriär. Brunius reste nu¬
mera runt i landet som en flitigt anlitad
auktoritet i byggnadsfrågor och hade
bakom sig inte bara en rad verk på det
arkitektoniska och restaurermgstekniska
området utan också flera skrifter inom
arkitektur- och konsthistoria. Därtill
kom att han sedan ett trettiotal år till¬
baka var akademisk lärare och sedan
tjugo år innehade den ordinarie profes¬
suren i grekiska vid Lunds universitet.
Uttrycket ”Romersk och Grekisk vers¬
makare”, slutligen, syftade på att han
vid flera tillfällen, både muntligt och
skriftligt, framträtt som vältalare och
poet på de klassiska språken. Mäktigast
i det avseendet var det stora diktverket
”De dus arctois”, vari han på cirka
2.800 latinska hexametrar hade tolkat
Balderssagan ur Eddan.2

Brunius’ svar sammanfattar in nuce
denna märkliga levnadsbana, som tycks

mus
väckte det intresse för byggenskap, som
han vid mogna år åter kunde anknyta
till. Detta må vara riktigt, men hem¬
miljöns betydelse bör inte underskattas.
Det var inte bara stjärnor och unifor¬
mer som glittrade i prästgården i Ta-
num, där fadern — Gomer Brunius —
var kyrkoherde och prost. Pastoratet
hade han tillträtt 1779 vid återkomsten
till Sverige efter tre resor som skepps¬
präst till Ostindien, och han hade snart
utvecklat sig till en driftig Ianthus-
hållare av upplysningstidens bästa mär¬
ke. Prästgårdens areal av odlad jord
mångdubblades, en rad hemman in¬
köptes, nya gödslingsmetoder utpröva¬
des, fruktträdgårdar anlades. Dessutom
byggde prosten hus och tegelugnar, vid
vilka han sommartid lär ha sysselsatt ett
100-tal arbetare. Stor vikt lades vid att
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och gav själv igen. I åtskilliga minnes-
berättelser framskymtar han i periferin
som en djupt originell, egensinnig och
självtillräcklig herre. Envis och intri¬
gant är ofta återkommande adjektiv;
mot sina elever sägs han ha uppträtt
som en nyckfull despot. De anklagade
honom för nonchalans, okunnighet och
ovana att genom våldsamma tillmålen
skrämma bort dem som önskade tentera.
Orsaken torde ha varit att det ökande
dubbelarbetet gav honom allt mindre tid
över åt professorstjänsten, från vilken
han pensionerades 1858 efter att ha
varit tjänstledig endast cirka nio termi¬
ner sammanlagt. Ryktet för okunnighet
berodde sannolikt på den käpphäst han
troget red i egenskap av undervisare i
grekiska; Brunius motsatte sig regeln att
prepositionen skulle styra kasus. ”Re¬
genter styra, men prepositioner äro inga
regenter”, hävdade han i strid med
Sommelius’ grammatik.3 Att han därvid
var inne på tankegångar som överens¬
stämmer med moderna språkvetenskap-
liga teorier är en annan sak; studenterna
hade svårt att finna sig i det.

Brunius’ fallenhet för att vilja upp¬
träda som intrigör kan inte bestridas. I
Carlquists herdaminne heter det att han
som medlem av det akademiska konsis¬
toriet ”varit oerhört energisk och vital”;
han fyllde ”ett obegränsat antal folio-
sidor med urkonservativa inlägg i alla
möjliga frågor”.8 Uppenbart är att han
inte tvivlade på sin omdömesförmåga.
I fråga om intrigmakeri bör man emel¬
lertid hålla i minnet att sådant var en
notorisk företeelse i Lunds akademiska
värld under 1800-talets förra hälft,
av den enkla anledningen att det inte
fanns pengar tillräckligt för att avlöna
alla akademiska befattningshavare. Stri¬
den om lönturerna blev därför hård och

husets barn skulle delta i alla förekom¬
mande arbeten på gården. I ett brev an¬
gående konsten att bränna tegel skrev
C. G. Brunius 1839 följande: ”Redan i
min ungdom tog jag praktisk kännedom
härom, emedan min fader årligen till¬
verkade femhundratusen tegelsten, som
afyttrades på Uddevalla, Göteborg,
Fredrikshall med flera orter”.3

Med sig från detta hem fick Brunius
ett arv av praktisk inriktning och sinne
för ekonomiska realiteter som han se¬
nare skulle få stor nytta av. Han upp¬
ger själv att han helst skulle ha velat
ägna sig åt ett praktiskt yrke och rent¬
av var starkt betänkt på att göra det,
innan omsorgen om en akademisk kar¬
riär och det filologiska intresset tog
överhanden.4 Det från fadern ärvda
draget av bondehushållare med båda
fotterna på marken lämnade honom
aldrig.

Vad ordensstjärnornas glans beträffar
avsåg Brunius de många besök som gjor¬
des i Tanums prästgård av högre offi¬
cerare och ämbetsmän under krigsåren
1808— 1809 och i samband med fält¬
tåget mot Norge 1814. Gården låg mitt
i vägen för de militära förflyttningarna
och utövade stor dragningskraft genom
sin präktighet och gästfrihet. Även tron¬
följaren Karl August övernattade där
1810 efter att ha landstigit vid Svine¬
sund. Brunius torde emellertid överdriva
när han uppger att intet av detta väckte
hans intresse. I själva verket förde han
ofta saken på tal, och han visade livet
igenom en svaghet för kungligheter och
höga herrar, vilken gjorde honom till
en visa bland hans motståndare.

Carl Georg Brunius var en omstridd
person, och hans eftermäle har i hög
grad färgats av de strider han varit in¬
blandad i. Han fick motta hårda hugg
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förbittrad och förklarar hätskhctcn i
många meningsutbyten. Brunius, som ut¬
nämnts till lärare redan 1815, då han på
Tegnérs förord blev docent i grekiska,
tick sjalv ga lonlos i cirka tio ar, han-
visad endast till arvoden och inkomster
från privat undervisning. Med anled¬
ning därav valde han som många andra
att söka finna en säkrare bärgning på
den prästerliga banan, vilket var så
mycket rimligare som Tegnér, inneha¬
vare av den ordinarie professuren i gre¬
kiska, befann sig i sina bästa år. Efter
att ha författat och försvarat en teo¬
logisk avhandling prästvigdes Brunius
1823.

Situationen blev en annan då Tegnér
året därpå placerades i första förslags¬
rummet bland sökandena till biskops¬
stolen i Växjö. Han hade från början
räknat Brunius som sin lämpligaste
efterträdare och vitsordade hans duglig¬
het för professuren. Men kort därefter
slog han om och sökte avskräcka Bru¬
nius från att driva sin sak. Skälet var
att två nya konkurrenter dykt upp,
däribland adjunkten i historia, Bengt
Magnus Bolmeer, en av Tegnérs äldsta
vänner från ”Herberget”. Utan att
det lyckats hade Tegnér under årens
lopp lagt ned stora ansträngningar på
att hjälpa denne till en passande och
trygg befattning, och situationen hade
blivit prekär eftersom Bolmeer redan
var närmare 40 år. För honom skulle
grekprofessuren komma lägligt. Utnäm-
ningsärendet avgjordes dock samma år,
1824, till förmån för Brunius, vilken
därefter enligt sina egna ord, rönte ”en
långvarig köld från sin ryktbare före¬
gångare”.7

Problemet Bolmeer återstod att lösa.
Herbergisterna verkade för att denne
i stället skulle få den sedan några år

lediga professuren i österländska språk,
trots att han hade en helt annan utbild¬
ning och även Tegnér funnit det ”orim¬
ligt att vid 40 års ålder börja krassla
med en alldeles obekant vettenskap”.K

Aktionen lyckades och Bolmeer erhöll
professuren tre kvarts år efter det att
Brunius, som nu var 32 år gammal, hade
erhållit sin. Det visade sig då att Tegnér
i förväg verkat för att Brunius i löne-
ordning skulle placeras efter Bolmeer,
men eftersom dåvarande ekonomie pro¬
fessorn Sven Nilsson enligt ett tidigare
kungligt beslut redan stod på tur att få
lön närmast efter orientalspråksprofes-
sorn borde, skrev Tegnér, ”Brunius ej
heller ha löningstour förrän efter Nils¬
son. . . . Brunius bör i allt fall ej kunna
klaga på sin lycka”.11 Så blev det också
bestämt.

Det är förklarligt att ett livligt age¬
rande inleddes från alla inblandade par¬
ter. Härvan kunde inte bli mer inveck¬
lad. Den akademiska atmosfären för¬
giftades, och det dröjde ända till 1832
innan lönefrågan slutligen löstes. För
Brunius betydde denna strid att han
drevs att ta parti mot ”herbergisterna”
och med eller mot sin vilja hamnade på
den konservativa sidan. I sin korrespon¬
dens skulle han under åtskilliga år fram¬
åt återkomma till stridigheterna, och
känslan av att ha blivit orättvist be¬
handlad satt djupt.

Nästa händelse som bidrog till att ge
Brunius stämpeln som intrigör var
”domprostbråket” 1830— 32, en upp¬
görelse som blivit kallad den våldsam¬
maste befordringsstriden i Lunds histo¬
ria och där alla kombattanter blev mer
eller mindre komprometterade. Det
finns ingen anledning att här rekapitu¬
lera förloppet. I stort sett kan det sägas
att Brunius solidariserade sig med den
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Brunius ritade inte bara byggnader utan nckså inredningar och möble¬
mang, frän bokhyllor till fågelburar. Interiören i det bostadshus vid
Kiliansgatan i I.und som uppfördes efter Brunius’ ritningar bar i hög
grad prägel av hans egna konstnärliga intentioner. Här är hans ligg¬
soffa med ”götisk” ornamentik. Sonen A. W. Brunius bar ovanför
ritningen angett att fadern avled i denna möbel. — A. T. A.

Det var således en man som ärrats av
många polemiska hugg och slag och
själv inte tvekade att slå till, som gav
sig in på det nya arbetsfältet. Även där
kom ju åtskilliga insatser att ske i stri¬
dens tecken; den häftigt debatterade
frågan om den nya orgelns placering i
Lunds domkyrka gav anslaget under
1830-talets första år. I fortsättningen
skulle Brunius’ förhållande till rikets
officiella byggnadsväsen, förkroppsligat
i överintendenesämbetet, bli det stora
konfliktämnet. Rivaliteten med de eta¬
blerade arkitekterna blev ett genom¬
gående tema i Brunius’ verksamhet. I
botten låg att båda parter företrädde
skilda värderingar. Här möter man åter
ett av de paradoxala dragen hos Bru¬
nius, ty det kan verkligen synas egen¬

part som företrädde den traditionella,
ortodoxa och inför nyheter misstänk¬
samma teologien i Lund. Mot denna stod
de riktningar, vilka representerades av
den unge seminariedocenten Johan Hen¬
rik Thomander, vars anspråk på att
få kandidera till domprostbefattningen
den äldre skolan uppfattade som ytterst
förmätna. Striden fördes med bl. a. po¬
lemiska skrifter och motskrifter, och
Brunius utgöt med outtröttlig energi sin

harm över Thomander och dennes me¬
ningsfränder i brev till högt uppsatta
personer. Det saknades inte perfida drag
i kampen, som fick återverkningar
långt fram i tiden i form av kvardrö¬
jande antipatier. På en sentida läsare
gör de tryckta vittnesbörden om denna
strid ett beklämmande intryck.

33



grundinställning, tekniska och geome¬
triska insikter samt andliga förutsätt¬
ningar. Salvorna var ofta grova, och att
motsättningarna efter hand blev så
starka11 kan delvis ha sin förklaring i
att Brunius’ hårdhänta sätt att polemi¬
sera verkade obegripligt för dem som
inte själva hade varit med i duster lik¬
nande dem som hade utkämpats i Lund.

En som förefaller att helt ha blivit
överraskad av ett dylikt angrepp från
Brunius var arkitekten Axel Nyström.
Detta inträffade 1842 när den förre rik¬
tade skarp offentlig kritik mot rit¬
ningarna till det biskopshus i Lund över
vars uppförande han själv hade led¬
ningen.12 Huset
riska museet — hade ritats av Nyström,
som också gjort betydande ändringar
efter Brunius’ anvisningar. Nyström be¬
svarade i hovsam ton detta till synes
oförklarliga angrepp och lät för säker¬
hets skull ställa ut ritningarna i en bok¬
låda i Stockholm så att allmänheten
skulle få bilda sig en uppfattning,1'1 men
Brunius upprepade sin kritik i ännu
oförsonligare ordalag.14 Därefter tycks
all vänskaplig förbindelse mellan dem
ha upphört.

Här måste emellertid förklaringen
också sökas i Brunius’ eget temperament.
Styrkan hos detta var väl bekant för
alla dem som hade med honom att göra.
Men vad var han då för slags människa?
Liknande han den ”gamla drake”, stän¬
digt åkallande hin håle, som Fredrik
Wilhelm Scholander talar om i sina
brev?13 Motsvarade han i verkligheten
det svavelosande monstrum i prästrock
som många ville göra honom till? I den
fortsatta delen av föreliggande uppsats
skall ett försök, huvudsakligen med
hjälp av bestyrkta vittnesbörd, göras för
att bringa någon klarhet i saken.

domligt att en man som hela livet äls¬
kade latinet, undervisade i grekiska och
var djupt insatt i antikens studium med
full kraft motsatte sig att de klassiska
byggnadsstilarna togs till förebild för
den moderna arkitekturen. Ehuru stock¬
konservativ och orörlig i politiska och
allmänna frågor var han mottaglig för
de nya estetiska strömningar på konti¬
nenten som i medeltidens nationella
konst satte upp ett ideal att efterlikna.
I dessa avseenden var han dock ett barn
av romantiken och av restaurationen,
även om den förras medeltidssvärmeri
hos Brunius tog formen av en allt mera
sakligt inriktad forskning och den se-
nares samhällssyn motsvarades av per¬
sonlig läggning och stämningen i vissa
kretsar i Lund.

Gentemot överintendentämbetet kän¬
de sig således Brunius som representan¬
ten för det nya och livskraftiga. Denna
byggnadsmyndighet med dess av lag¬
stiftningen fastställda krav på att få
kontrollera och korrigera betraktade
han som en kvarleva av de gamla skrå¬
ordningarna, och han försummade inte
att såväl i sin korrespondens som i sina
böcker angripa ”den murkna embetslå-
dan” — för att bara låna ett av de
många uttryck han begagnade om ver¬
ket i fråga.10 För de officiella arkitek¬
terna framstod däremot Brunius som
den amatör han i deras ögon oveder¬
sägligen var, även om de respekterade
hans med tiden allt djupare och väl
dokumenterade kunskaper i byggnads-
historiska frågor. Brunius själv gav inte
mycket för de etablerade arkitekternas
yrkeskunnighet. Med ordalag som man
känner igen från romantikens föresprå¬
kare anklagade han dem för ”fransyskt”
inflytande och karakteriserade dem som
skönmålare i avsaknad av vetenskaplig

nuvarande Histo-
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inte på det sätt han tänkt sig.
Antagligen hade han vågat vara allt¬

för respektlös i sitt brev. Brunius var
nog medveten om sm svaghet men
önskade inte få den så tydligt påpekad.
I ett följande brev medgav Nyström att
han varit ”ovettig” men bad att få
vänta med ursäkterna till dess att de
träffades på nytt.2

Brunius’ benägenhet för grova ut¬
tryckssätt tycks rentav ha varit karak¬
teristisk för hans framträdanden och bi¬
drog till att skapa intrycket av ett sär¬
präglat original. Vokabulären tedde sig
så mycket mera överraskande som han
ändå sedan länge var präst; i detta av¬
seende torde han senare endast ha över¬
träffats av Anton Niklas Sundberg. De
flesta som kom i hans väg berättar om
hans egendomliga vana. Den nitiske och
duktige kamreren på Trolleholm, N. A.
Lundgren, berättar följande om Brunius’
uppträdande i samband med de nya
ladugårdar han ritat för detta herre¬
säte:3 ”Som bekant hade Professor Bru-

att utfara i svordomar och

II
”.. . samt att då man tager Professoren,
såsom han uttryckte sig, på långsidan,
man kunde komma med honom huru
långt som helst, men att då man tager
honom på tvärsidan, som jag förmodli¬
gen skulle hafva gjort, man då icke
kommer någon väg — ...”

Häradshövding J. G. Liljenroth till
G. Trolle-Bonde, Trolleholm 20/3 1847.

När Axel Nyström hade återvänt till
Stockholm från sin första undersökning
av Lunds domkyrka vintern 1831— 32
skrev han till sin nyvunne vän — Bru¬
nius — som då var akademiens rektor,
för att tacka för senast. Det var med
saknad och bedrövelse han vid avskedet
i Kävlinge mottagit ”den dundrande
välsignelse hvarmed Eders Magnificence
täcktes önska mig lycka på resan”, be¬
rättar han. Nyström säger sig ha varit
ett lika ovärdigt som ”motsvärjande”
föremål for många välljudande veder-
mälen under vistelsen i Lund, och ehuru
han erkänner sitt tilikortakommande i
konsten att uttrycka sig ”med en viss
emphasis”, trots de framsteg han gjort
under rector magnificus’ ledning, hade
han till slut hittat på följande term för
att ge uttryck åt sina blandade känslor
av vördnad och tacksamhet: ”Måtte
Fan anfäkta Eders Magnificence för all
Dess åvägalagde godhet mot mig”.1

Formuleringarna i brevet är på olika
sätt tänkvärda. Dels visar de att de
många uttalandena om Brunius’ förkär¬
lek för att använda kraftuttryck verk¬
ligen bär sanningens prägel. Dels skulle
det kunna sägas att Nyströms till Den
onde ställda besvärjelse gick i uppfyl¬
lelse, ty tio år efteråt, 1842, kom det
överraskande angreppet med anledning
av biskopshusets uppförande i Lund.
Nyström blev bönhörd över hövan, men

mus ovanan
rätt grofkorniga uttryck, men aldrig
undföll honom sådant i H. E.:s (excel¬
lensen Gustaf Trolle-Bondes) närvaro.
Däremot tog han skadan igen, då han
ibland om eftermiddagarna kom upp i
våra smårum för att röka en pipa. Med
hans stora kunskaper och förvärfvade
erfarenheter i många saker, kände man
sig intresserad, men äfven ogenerad i
den lärde professorns närvaro”.4

Ryktet om Brunius’ grovkornigheter
var vida spritt. När P. D. A. Atterbom
skrev till Christian Molbech 1848 an¬
gående det oroliga läget detta år, und¬
rade han om det i Köpenhamn liksom
i Sverige politiserades från morgon till
kväll. En del gick avsides för sig själva
och teg och led, ”under det att en och
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annan, af mera martialisk complexion,
då och då interfolierar med en värdig
kötted ä la Brunius (hvars gräsliga svär¬
jande Du beskref vid vår sista samvaro
i Qvallstad)”.5

Till följd av sitt heta humör med åt¬
följande lätthet att gripas av vrede upp¬
stod svårigheter i umgänget även med
vännerna. Christian Molbech
man som Brunius kallade sin ”andlige
fader” och för vilken han hyste en
mycket djup tillgivenhet — hade själv
ett lika häftigt temperament, vilket
medförde risk för sammanstötningar
dem emellan i den personliga samvaron,
ehuru aldrig i brevväxlingen. Molbechs
hustru skrev 1838 följande till sin man:
”Jeg maa ellers sige Dig, at jag ikke er
ganske uden Frygt ved att taenke mig
Dig og B. (Brunius) saa naer hinanden.
Jeg frygter heftige Disputer — og vil
derfor i de ydmygste Udtryk bede Dig
om lidt Eftergivelse — naar fru B. gjør
det samme til sin Herre og Gemal, saa
haaber jeg paa Fred og en forsonlig
Afsked”.«

I Lunds domkyrkoråd kunde det ock¬
så gå hett till. Henrik Reuterdahl, som
från 1845 och sju år framåt var dom¬
prost och således ordförande, tycks ha
tröttnat på Brunius. ”Af hans nycker,
hans högfärd, hans retlighet och egen¬
sinnighet kunde man vänta sig det säms¬
ta”. Minst pålitlig skulle han ha varit
på det område dar ”man bort kunna
lita mest på honom, nämligen i bygg¬
nads och reparationsfrågor. Mot de an¬
dra ledamöterna, hvilka voro mer eller
mindre obetydliga, stod han i ovänligt
förhållande. Särskilt afvog var han mot
den hederlige, trådrätte, men narraktige
och inskränkte borgmästaren Bäck¬
ström”.7

Vissa personer råkade riktigt illa ut.

Vid tiden för uppförandet av Brunius’
ladugårdar på Trolleholm arrenderades
jordbruket av häradshövding J. G. Lil-
jenroth. Eftersom han var den som
skulle använda de nya byggnaderna an¬
såg han sig ha en del att säga till om
beträffande inredningen. Det vill synas
som om han också räknade med att
inneha större sakkunskap ifråga om kal¬
vars och ungdjurs placering i fähus an
vad han trodde att en professor i gre¬
kiska kunde besitta. Följden var att
Liljenroth i sällskap med godsets inspek¬
tor besökte Lund för att uppvakta Bru¬
nius med vissa önskemål. Men då denne
var opasslig blev de inte mottagna.
Uppmanade av Brunius’ son att ändå
göra ett försök bad de på nytt om
ett sammanträffande och lät samtidigt
hälsa att han inte skulle behöva besvära
sig med att klä om för deras skull. De
blev emellertid åter avvisade. Någon tid
senare visade det sig att Brunius tagit
det inträffade som utgångspunkt för ett
bryskt angrepp på Liljenroth under mo¬
tiveringen att denne skulle ha försökt
tränga sig i hans hus, oroat en sjuk och
dessutom ”skickat den ohöfliga hels-
ningen att han för (deras) mottagande
ej behöfde stiga upp”. Efter den ord¬
växling som uppstod säger sig Liljenroth
ha avlägsnat sig, ”för att aldrig mera
tala med denna allmänt kände represen¬
tant för grofhet och ohöflighet”.*

En verkmästare som våren 1854 sän¬
des från Kristinehamn för att på bygg-
nadsdirektionens vägnar be Brunius om
en del upplysningar rörande kyrkbygget
där (Brunius hade gjort ritningarna och
byggnaden uppfördes delvis under hans
överinseende) blev först körd på dörren
med motivering att de människor som
sänt honom vore ”galna”. Men profes¬
sorn skall ha lugnat sig ganska snart och

den
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Ect slott är en epope, där hjältens roll motsvaras av tornet, skrev Brunius ofta apropå
slottsarkitcktur. Sövdcborgs slott genomgick under hans ledning en fullständig renovering,
som bl. a. innebar symmetrisk anordning av fasaderna och snörräta ruinsfiler inuti. På
Brunius’ teckning här ovan ses slottets ”baksida” med dc för professorn så typiska deko¬
rationerna i form av krenelleringar, rundbågsntscher och blindcringar. Brunius hade velat
ge slottet ännu ett hörntorn, men detta kom aldrig till stånd. — A. T. A.

återkallat den utsände representanten
för byggnadskommittén, om vilken Bru¬
nius senare under samtalet uppges ha
sagt: ”Ni kan vidga dörrarna och fönst¬
ren, höja sidovalven, t. o. m. slå undan
pelare, men då bör NI icke vända er till
mig, ty Ni skola icke begära, att jag
skall sätta en fläck på mitt anseende

som byggmästare inför eftervärlden för
att efterkomma edra nycker”. Han på¬
stås även under svordomar ha rått de
byggnadsdelegcrade att ”slå undan be¬
net” på de omdiskuterade pelarna i
tvärskeppet, ”$å få de väl se, huru de
gå sen”.!>

Att Brunius som tentator kunde upp-
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ordspråk och sitt stora vetande ha varit
underhållande i sällskap, trots alla bull¬
rande överdrifter. När han på ett ställe
i sina ”Konstanteckningar” kallar sig
”en gammal kyrkoherde från Skåne” är
detta verkligen en sanning med modifi¬
kation.13 Så beskedlig tedde han sig var¬
ken för sig själv eller andra.

Helt visst var han medveten om sina

svagheter. Under en studentresa med
ångbåt till Kristiania sommaren 1851
hade han resesällskap ombord av bl. a.
den danske konsthistorikern Niels Lau¬
rits Høyen och med denne fört samtal
i det ämne som intresserade dem båda.
Enligt vad Brunius senare berättade
hade ”den mångbereste Høyen” sökt
”inbilla” honom att Kristian IV inga¬
lunda var den store byggmästare Bru-
mus höll honom för.14 (Det anmärk¬
ningsvärda är att Brunius trots sin av¬
smak för barocken i övrigt behöll en
livslång beundran för Kristian IV; till
en del kan detta ha berott på hans kul-
turskandmavistiskt betingade, genuina
Danmarksvänhghet). Man kan förmoda
att Brunius med stor hetta och på det
sätt som var hans eget försvarat sina
åsikter, ty när han året därpå överras¬
kades av en gåva från Høyen själv,
nämligen dennes ”Hellig-aands Kirken
paa Gulland” med planscher av J. D.
Herholdt, sände han som tack två av
sina egna publikationer jämte ett följe¬
brev där det bl. a. heter: ”Jag hoppas,
att det förlätes, om jag såsom prestman
synes i mångt fall tillhöra Ecclesia mili-
tans, och jag hoppas, att mången egen¬
het ursägtas”. Dessutom bifogade han
två planscher över Kristianstads kyr¬
ka.15

träda brutalt har redan antytts. Bitter¬
het präglar Abraham Rundbäcks skild¬
ring av Brunius som lärare. Inför stu¬
denterna sökte han ”imponera genom
svordomar och grofva uttryck, ju råare
desto bättre”. Under sina lektioner
”svor och gormade han förfärligt”.
Rundbäck berättar att han praktiskt
taget blev utkastad ur bostaden vid
Kiliansgatan när han ville tentera; först
sedan han nere på gatan hotat att an¬
mäla det inträffade för rektor slog Bru¬
nius om.10

Självfallet får uttalanden och minnes-
berättelser av detta slag tas med reser¬
vation, även om de råkar vara enstäm¬
miga. Bland studenterna kan det ju till
slut ha uppstått ett slags tävlan i att ut¬
måla professorns gräsligheter och sätta
sitt eget renhjärtade uppsåt i relation
till dessa. Men säkert är att Brunius var
en mycket barsk och självmedveten
herre, som hade lätt för att brusa upp.
Ernst Newman konfirmerar att han inte
var någon populär person. Han hade
”något grovt och kantigt i sitt väsen,
som verkade irriterande och frånstö¬
tande; det kunde hans rika andel i arvet
från Hellas och Rom inte avhjälpa. Han
älskade det sköna men gjorde själv ald¬
rig intryck av älskvärdhet. Det fanns
hos honom en robust natursida, som
ibland kunde få tycke av brutal slag¬
björn — grov i munnen och fasligt
snabb att slå till med de starka ra¬
marna”..11 Herdaminnet skildrar ho¬
nom som ”en kraftnatur, en stridens
man, despotisk, hänsynslös” men tiller¬
känner honom även en sympatisk rätt¬
rådighet.la Kvickhet nämns också, och
om de antikvariska reseskildringarna
rätt avspeglar sin författares personlig¬
het kan han med sin drastiska humor,
sin förtjusning i uttrycksfulla folkliga

Brunius’ starka självmedvetande
hindrade inte att han var ytterst sårbar
för ifrågasättanden av hans auktoritet i
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byggnadsangelägenheter. Däri låg ju en
av orsakerna till konflikten med över-
mtendentämbetet. Antydningar om att
han skulle sakna full kompetens väckte
hans ursinne. En dag underrättades han
av prosten Peter Johan Herslosv i Häst-
veda att kammarrätten hade anmärkt
på socknens utbetalningar till Brunius.
Rätten hävdade att socknen ”år 1840
oriktigt godgjort dig resekostnader efter
6 Classen i 1827 års rese-reglemcnte, då
du i stället borde åtnöjas med godtgö-
relse efter 8 Classen i samma regle-
mente”1(> Bakom detta låg kammarrät¬
tens uppfattning att han ej kunde be¬
traktas som en arkitekt av facket. Bru¬
nius svarade stramt: ”Hur kan någon
inbilla sig, att jag idkar en högre konst
för att låta en skråskrifvare i Kammar¬
rätten degradera mig. Jag räknar min
resekostnad efter hvad som bestås en
Universitetsprofessor och denne måste
väl vara lika god som en ledamot af
öfverintendcntsembetet eller af Fria
Konsternas Akademi, af hvilken ingen
har undergått eller kan undergå full¬
ständig studentexamen”.17

Stark vilja, sårbarhet, oförmåga att
ta emot kritik — sådana egenskaper för¬
svårade arbetet inte bara för Brunius
själv utan också för hans uppdragsgi¬
vare. Delvis begrep han detta själv; det
är inte för inte han formulerade den
citerade regeln att man borde ta honom
på ”långsidan”, ej på ”tvärsidan” —
annars kom man ingen vart. Att ta ho¬
nom på tvären var just att visa att man
tvivlade på hans kunskap t. ex. i detalj¬
frågor, påpeka att han hade fel eller att
andra ägde bättre begrepp om hur ett
problem skulle lösas. Att ta honom på
långsidan betydde då snarast att låta
eventuella invändningar få formen av
förfrågningar, ställda i all artighet till

den som förutsattes förstå saken bättre.
Det fordrades en smula list och även av¬
kall på den egna självkänslan för detta,
men på den omvägen var det ändå möj¬
ligt att nå det önskade målet.

Brunius’ med envishet fasthållna före¬
sats att byggnadsarbete konsekvent och
i detalj skulle genomföras efter de rikt¬
linjer varom han överenskommit med
t. ex. en sockenstämma kunde vålla bry¬
deri för församlingarna och deras före¬
trädare. Brunius tålde nämligen inte av¬
vikelser från den en gång uppgjorda
planen, i synnerhet som han alltid —med sitt ”bondförstånd” — i förväg
förvissat sig om at de ekonomiska resur¬
serna var tillräckliga och avvikelserna
därför inte kunde försvaras med kost¬
nadsargument. Restes därför invänd¬
ningar avsade han sig i regel omedelbart
all vidare befattning med ärendet, stäl¬
lande uppdragsgivarna i en ohållbar
situation och med halvgjort arbete. De
nödgades därför, ibland med lock och
pock, förmå Brunius att ta tillbaka sitt
beslut, vilket han gjorde först sedan han
fått garantier att hans ursprungliga
plan skulle genomföras. Problem av
detta slag krävde taktfullhet och kunde
också orsaka interna tvistigheter hos den
beställande parten.

Greve Gustav Trolle-Bonde mötte
problemet 1840 i samband med att han
råkat finna några anmärkningar,
som överintendentsämbetet gjort vid
granskningen av Brunius’ ritningar till
Torrlösa nya kyrka, berättigade. (Trol-
leholir.s slott ligger i Torrlösa socken
Då Brunius erfor detta avsade han sig
genast allt vidare bestyr med byggnads¬
företaget. Gustaf Trolle-Bonde måste
då slå till reträtt och bc om ursäkt
för sina ”villfarelser”; med tanke på
professorns djupa kunskaper bedyrade
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han ”uppriktigt att det varit alt för
förmätet af mig att vilja, liksom
smittad af vederbörande i öfverinten-
dentscontoiret insinuerade förändringar,
lyssna dertill . . .”’8 Brunius lät sig blid¬
kas. 1847 hamnade Trolle-Bonde i
samma situation, när den nyss nämnde
J. G. Liljenroth på Trolleholm gjort en
rad ändringsförslag för de nya ladu¬
gårdshusen. Brunius beslöt då att ta sin
hand från hela företaget. Resultatet blev
att Trolle-Bonde måste avskilja Liljen¬
roth från allt vidare inflytande över
saken. Först därefter, och på enträgen
uppmaning, återtog Brunius sitt beslut.111

1861 hade Brunius av prosten G. A.
Dahlberg fått uppdraget att göra en
plan för Frenninge kyrkas utvidgning.
Han föreslog tillbyggnad med tvärskepp
och halvrund altarplats, men det visade
sig att församlingen inte var helt nöjd.
Man ville komplettera planen genom att
ge korsmitten ”afplattade eller afrun-
dade hörn”. Detta var tillräckligt för
att Brunius promt skulle hota med att
dra tillbaka sitt förslag. I det läget nöd¬
gades Dahlberg avstyra ändringsförsla¬
get, och man finner följande urskul¬
dande formulering i brev till Brunius:
”Rörande afplattade eller afrundade
hörn i korsskärningen, så var detta ett
project af den ene Kyrkovärden, hvilket
jag med mycken ovilja upptog i Proto-
collet. Händelsen gjorde att samma
Kyrkovärd var hos mig då jag hade
äran att emottaga Herr Professorens
och Commendeurens bref, och då jag
uppläst hvad som rörde hans project,
afstod han genast från detsamma”.20

Prosten Christian Tegnér i Källstorp
hade sommaren 1855 råkat stöta sig med
Brunius genom ett obetänksamt brev om
vissa enligt hans mening alltför höga
kostnader i samband med planerandet

av socknens nya, av Brunius ritade
kyrka. Svar kom omgående från profes¬
sorn, vari denne vredgat förklarade ”det
jag på intet villkor vidare befattar mig
med samma kyrka”.21 Konflikten kunde
endast lösas genom ingripande av sock¬
nens patronus Carl Adam von Nolcken,
Jordberga, som sedan stormen lagt sig
meddelade Brunius: ”Prosten Tegnér
andas lättare sedan han vet Professoren
ej är ond på honom och han är högst
tacksam för den beredvillighet hvarmed
Professorn gått våra önskningar till
mötes”.22

1849 inträffade en händelse som i ett
slag gav Brunius nya argument i hans
kamp mot överintendentsämbetet. Den
uppeggade honom till ett intensivt age¬
rande, som bortsett från sakinnehållet
kastar ett så skarpt ljus över Brunius’
personlighec, att en kort redogörelse av
den anledningen är befogad.

Knäreds socken i Halland hade 1847
beslutat att bygga en ny kyrka, till vil¬
ken ritningar hade lämnats av Albert
Törnqvist, konduktör vid överinten¬
dentsämbetet. Samma år började bygg¬
naden uppföras och stod i det närmaste
färdig två år senare. Den första guds¬
tjänsten skulle hållas söndagen den 30
november 1849. Klockorna hade blivit
upphängda i tornet och på söndagsmor¬
gonen gjorde klockaren första samman-

Men han hade nätt ochringningen.

jämnt hunnit hem till sin bostad, då det
höga tornet störtade ned över kyrkan,
som på få ögonblick förvandlades till
en ruin av spillror och murrester.22

Det inträffade blev så småningom
känt i hela landet genom tidningarna.
Ansvarsfrågan diskuterades, och på
överintendentsämbetet sköt man skul¬
den på murmästaren, som inte skulle ha
följt givna instruktioner. Saken hän-
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Lund, ”ty om den kommer med öppet
omslag, så skall man anse mig för arti¬
kelförfattare”. Stämningen av hemlig
sammansvärjning kommer fram på flera
ställen: ”Var god att genast offra denna
breflapp åt Vulcanus, ty intet sådant
bör ligga, ho hafver sig bekant hvar
spejarn går”.

Det är inga överord om man säger att
Brunius’ korrespondens i frågan präglas
av martialisk uppsluppenhet. Det stora
antalet mustiga, delvis råa ordspråk
torde vara en spontan avspegling av
hans normala sätt att uttrycka sig. Efter
ett besök som kyrkoherden i Knäred
gjort honom ”rörande sin bedröfliga
ruin” förutser Brunius en allmän om-
skakning av ämbetet. ”Hur skall detta
sluta? Det torde enligt gammalt ord¬
språk nu inträffa, att bonden får sin sko
igen”. Till slut virvlar ordspråken över
sidorna: ”När man fått den onde ut ge¬
nom hufvudporten, bör man ej insläppa
honom genom bakdörren. Jo, man bör
göra, såsom jag i min ungdom yttrade,
nemligen då man fått sin fiende ikull,
så bör man slå, medan han ligger”.

I tecknet av den gemensamma kam¬
pen blev Brunius på ett sätt som var
ovanligt för honom nästan familjärt
vänligt stämd mot Mandelgren. Det
fanns ju också vissa gemensamma drag
i deras framträdande — båda hade fått
uthärda att bli kallade dilettanter, båda
hade ett passionerat intresse för medel¬
tidens konst. Brunius sade sig i Mandel-
gren ”omsider ha träffat en man, hvil¬
ken både vill och kan göra något för
den vanlottade konsten”. Han försäk¬
rade vidare att det var ”en fägnad att
vi blifvit bekanta. Jag hoppas att vi
skola ro ganska jemt och komma väl i
land”. Vidare: ”Vi stå på samma linea
och böra alltså verka tillsammans”.24

sköts senare till domstol, och processen
slutade efter några år med förklaring
från domstolen att den fann att talan
inte kunde göras mot murmästaren.

För Brunius torde budskapet om Knä¬
reds kyrkas sammanstörtande ha kom¬
mit om icke välkommet så dock inte hel¬
ler som en överraskning, ty sådana
olyckor var just vad han väntat sig av
de officiella arkitekternas kyrkobygg-
nadskonst. Sedan han gjort sig noga
underrättad om vad som i detalj före¬
varit — vilket underlättades av att kyr¬
koherden i Knäred själv tog kontakt
med Brunius — gick han till angrepp
mot ämbetet. I tidskriften Bore (som ut¬
kom i Stockholm 1850— 51) medver¬
kade han anonymt med två artiklar i
ämnet. De publicerades
1850. Förmedlande länk var Nils Måns¬
son Mandelgren, med vilken Brunius
därmed inledde sin bekantskap.

Under paroller som att ”en halfslagen
fiende bör ej lemmas rast eller ro” och
att man ”enligt sjömansspråk måste ösa
eller sjunka” utgöt Brunius i en rad brev
till Mandelgrcn sin harm mot ”öfver-
skrået”. ”Ingenting”, skrev han bl. a.,
”är föraktligare än att såsom högre Em¬
bete göra de gröfsta misstag, och sedan
söka kasta skulden derför på den arbe¬
tande klassen”. Bore fann han vara ”en
förträfflig nederlagsplats” för pole¬
miken: ”Låtom oss smida medan jernet
är varmt”. Varför han valde att fram¬
träda anonymt är egentligen svårt att
begripa, ty både ordalag och tankegång
i artiklarna röjer så otvetydigt sin upp¬
hovsman att kritikens adressater inte
kan ha undgått att förstå veni avsän¬
daren var. Brunius var emellertid noga
med diskretionen. När den första upp¬
satsen publicerats bad han Mandelgren
att sända den ”i förscgladt kuvert” till

december
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Parallellt med förmedlingen av Bore-
artiklarna hjälpte Mandelgren Brunius
med att skaffa informationer

städes. Då Thomander blivit biskop,
fjäskade han för honom och likaså för
Flensburg”. Gunnar Carlquist tillägger
dock att Cavallins hårda omdöme kan
ha färgats av att han själv varit enga¬
gerad i de strider, där Brunius varit ”en
av motsidans främste banerförare”.2®

Au Brunius tyckte om att sola sig i
glansen från höga herrar är ostridigt.
Det märks i hans brev till Lundaakade-
miens kanslerer, i ivern att uppvakta
kungliga personer, i den opublicerade
och oavslutade självbiografin som till
stor del ägnas hans kontakter med hög¬
adliga godsägare. Minnena av personligt
umgänge i dessa kretsar tycks ha berett
den åldrande Brunius stor tillfredsstäl¬
lelse. Nu hörde visserligen en devot atti¬
tyd inför överheten till tidens drag, och
särskilt de skånska slottsherrarna torde
ha haft förmågan att injaga en känsla
av undersåtlighet även hos mycket
självmedvetna personer, men i Brunius’
fall är denna attityd icke desto mindre
iögonfallande. Man finner rentav att
han — i motsats till vad fallet var i
fråga om kyrkliga uppdrag — kunde
göra ekonomiska uppoffringar då det
gällde arbeten vid de skånska herresä¬
tena. FFan betraktade sådana uppdrag
som smickrande i och för sig.

Kontrasten mellan trubbighet i upp¬
trädandet och subtilitet i åskådningen
är slående, och mycket i Brunius’ karak¬
tär gör ett gåtfullt intryck. Man kan
nämna hans inställning till musiken. I
självbiografin skildrar han ett besök i
Lund av violinisten Ole Bull och ut¬
trycker på ett vältaligt sätt sin djupa
uppskattning av dennes konst.27 Men
mot detta står hans ofta, för att inte
säga regelbundet artikulerade motvilja
mot uppsättandet av stora orglar i kyr¬
korna. Den sanna religiositeten, skrev

om vissa

byggnadsverk i Stockholm, avsedda för
”Konstanteckningar”. Emellertid tycks
Brunius’ hjärtlighet gentemot Mandel¬
gren ganska snart ha svalnat; det skedde
i takt med hans minskade behov av
dennes tjänster.

Församlingen i Knäred bad Brunius
rita en ny kyrka, men då han inte ansåg
sig ha tid lät han updraget gå vidare till
H. J. Strömberg, som varit hans elev.
1852 lades grunden till den nya kyrkan,

stod färdig 1 854.
Den hastigt uppflammande sympatin

för Mandelgren, varaktig endast så
länge denne kunde göra verklig nytta,
berättar också något om Brunius’ karak¬
tär. Egocentriciteten skapade en tendens
till utnyttjande, även av vännerna. När
det blev Mandelgrens tur att senare be
om ett handtag erhöll han inte den öns¬
kade hjälpen, och även Molbech fick
göra liknande erfarenheter.

Vad omvärlden lade märke till

som

var
ett annat drag, nämligen Brunius’ tidi¬
gare berörda svaghet för dem som stod
över honom i börd eller ställning och
från vilka fördelar kunde väntas. Abra¬
ham Cronholm skriver i sina efterläm¬
nade handlingar att Brunius var ”ränk-
f ull, falsk. Stormodig och krypande på
en gång. Fdan böjde rygg för förmän
som kunde bereda honom fördelar, men
när de var på reträtt yttrade han sig
försmädligt om dem”.25 Än kraftigare
går kritiken igen i herdaminnet, där det
med citat från Severin Cavallins an¬
teckningar heter: ”C. G. B. hade en
slavs karaktär och krusade för alla som
makten hade. För biskop Faxe krökte
han rygg och smickrade honom men
begabbade honom, då han ej var till-
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Brunius’ efterlämnade byggnadsan teckningar är fyllda av ritningar uch skisser, oftast geo¬
metriskt utförda ocli försedda med mängder av måttuppgifter. Ibland ritade han emeller¬
tid monumenten på ett mera ledigt, perspek tiviskt sätt, såsom ovanstående bild av Skanörs
kyrka visar. Det kan nämnas att Brunius som nybliven studene tog enskild undervisning i
landskapsmålning i Uppsala 1811 — 12. — A. T. A.

fasad som denna erhöll av Blom Carls¬
son kunde han aldrig tåla. Den väckte,
skrev han till samme adressat, ”hvarje
konstkännares medömkan” och hade
blivit ”judomen till en förargelse och
Grekomen till en galenskap”. Brunius
gick ännu längre. Han anklagade ”vår
tids musikskrikare” för att vilja begagna

han till biskop Hans Olof Holmström i
Strängnäs, är ”saktmodig och tystlåten,
tonkonsten uppbrusande och tilltagsen”.
Själv kunde han råka i något som när¬
mast liknar raseri när orgelfrågor kom
på tal. Bakgrunden är tydligen att han
aldrig kunde glömma minnena av stri¬
den kring Lunds domkyrkas orgel. Den
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”Herrans tempel till Concertsal”.28 I ett
brev angående Strängnäs domkyrka kal¬
lade han orgclvänncrnas anspråk för
”fåkunniga musikskrikares tempelvid¬
riga skrän”.29

Dessa mindre tilltalande sidor hos
Brunius bor ses just mot bakgrunden av
ett starkt temperament som han hade
svårt att behärska. Men därtill kom att
Brunius verkligen tidvis befann sig i en
kampsituation, som kunde göra det
yttre trycket påfrestande och framkalla
överkänslighet. Han stred för nya
konstdoktriner som ännu inte var om¬
fattade i Sverige, och han stred också
för sitt anseende som tekniker, förfaren
i allt från tegelbränning till valvslag¬
ning. Till detta anseende fann han sig så
mycket mera berättigad som den offi¬
ciella arkitektutbildningen i landet vid
denna tid var ytterligt oklar och upp¬
visade många brister. Man bör också
erinra sig att tiden jagade honom; det
var ju först vid 40 års ålder han gripit
sig an de nya problemkomplexen. Trots
sin väldiga energi och relativt goda fysik
sviktade han ibland under den tunga
arbetsbörda som det innebar att pa en
gång vara grekprofessor, byggmästare,
forskare och konstvetenskaplig förfat¬
tare, ja även prost — han var den siste
innehavaren av Stävie och Lackalängas
prebendepastorat. I det fallet gällde
dock omsorgen mindre församlingens
själar än pastoratets åkrar och ängar.

De subtilare egenskaperna får inte
skymmas bort av den bullersamma yttre
framtoningen. I sina skrifter och i sitt
arkitektoniska program ger Brunius ut¬
tryck åt förmågan att uppleva, fixera
och gestalta konstnärliga värden. Hans
skildringar av hur han kunde förnimma
andakt och stillhet under höga valv eller
i ett naturskönt landskap kan inte en¬

dast skrivas på romantikens konto. De
förefaller vara sprungna ur en äkta per¬
sonlig grund. Visserligen utmärks hans
skrifter av en sakrikedom som gör ett
”torrt” intryck, där de inte kryddas av
barskt humoristiska inpass. Men de in¬
nehåller också partier av lyrisk art, så¬
som när han i den antikvariska resan
till Västkusten efter en 40 sidor lång
detaljanalys av Värnhems kloster av¬
slöjar hur han i dagningen återvände till

från sitt nattkvarter. Vid in-ruinen

trädet genom huvudingången såg han
något som han aldrig skulle glömma.
Solen hade just gått upp, och genom de
höga korfönstren ”inströmmade en ljus¬
massa, som spridde en bländande strål¬
glans öfver altarplatsen. De af fukt
grönaktige pelarne och kolonnerne gjor¬
de det skönaste afbrott mot de blän¬
dande solstrålarne”. Det dröjde länge
innan han kunde förmå sig att åter¬
uppta föregående dags studium av bygg¬
naden i dess helhet. ”Jag bortlade ofta
stift, penna och måttstock, för att
kunna njuta af de olika dagrar och
skuggor, som uppkommo under solens
framskridande”.39

Vidare kan det inte ha varit tomma
ord när Brunius gång på gång betonade
byggnadskonstens höga syftning och in¬
skärpte betydelsen av ett rent uppsåt
hos arkitekterna. Att medeltidens skö¬
naste byggnadsverk skapats av andans
män — biskopar, abboter, klosterbröder
och deras lärjungar — framstod för
Brunius som själva förutsättningen för
deras i sitt slag oöverträffade konstnär¬
liga skapande. Lärdom och fromhet i
förening hade lett dessa män på vägen
mot utövandet av sin ”djupsinniga”
konst, och Brunius tröttnade inte på att
hålla upp deras exempel som ett före¬
döme och en maning till allvarligare
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Mut bland alla byggnadsritningar påträffas i Brunius’ efterlämnade
handlingar någon enstaka gång en bild av mänskligt innehåll, såsom
denna teckning av cn gumma som står och rör i brasan i en öppen
eldstad. Bilden saknat alla upplysningar i fråga om datering eller vem
den föreställer; man vill emellertid gärna framhålla att Brunius med
sitt folkliga sätt var populär hos allmogen. — A. T. A.

studier, djupare ambitioner. Det är möj¬
ligt att han personligen, i kraft av sin
prästvigning, betraktade sig som en av
dessa andans byggmästare, med större
fallenhet än andra att förstå de ”heliga”
principer som gällde för ett kyrk-
bygge. Men denna religiösa utgångs¬
punkt krävde också ödmjukhet inför

uppgiften. Därför bekände sig Brunius
till det ideal som benediktinerordens
munkar representerade för honom. I de¬
ras lärda klosterskolor undervisades
bröderna att ”hufvudsakligen bemöda
sig om herrliga tempels uppförande”,
men detta fick inte ske i en anda av
övermod och självhävdelse. Tvärtom
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måste även den utmärktaste bland dem
med ett ödmjukt sinne befatta sig med
”ett så ädelt arbete”.31 Hur långt Bru-
nius själv än må ha befunnit sig från
detta ideal betraktade han det som sin
ledstjärna, vars ljus han försökte att inte
tappa ur sikte ens när han stod mitt i
striden eller rentav svor och dundrade
— man kan göra honom rättvisan att
erkänna det.

Som en följd av detta betonande av
ödmjukheten inför uppgiften ogillade
Brunius sedvanan att en arkitekt eller
en byggmästare skulle hugfästa sin egen
insats genom att sätta upp stora minnes-
tavlor på det färdiga verket. Inte heller
ansåg han det nödvändigt att på ett lik¬
nande sätt anslå namnen på den kung
eller den furste som råkade regera när
en kyrka uppfördes. Byggnaderna skulle
tala för sig själva. Under medeltiden,
hävdade han, sattes sådana minnestav-
lor aldrig upp, och ”i sanning behöfver
icke den, som åskådar dåtidens herrliga
tempelbyggnader, att med några inskrif¬

ter väckas till andäktiga betraktelser”.32
Om någon gång en medeltida byggmäs¬
tare högg in sitt namn på en kyrko¬
byggnad skedde detta med en ”prisvärd
anspråkslöshet. Inga särskilda minnes¬
hällar, inga långa inskrifter, blott några
få ord, hvilka endast den uppmärk¬
samme kan påhitta”.33

Där hägrar åter idealbilden av ett
anonymt brödraskap, arbetande ej för
egen vinning utan i vördnad och andakt
till Herrans ära. 1800-talet favoriserade
inte en sådan inställning, och i Brunius’
fall lade förvisso det obändiga tempera¬
mentet hinder i vägen. Men säkert har
han noga begrundat, om ock icke cite¬
rat, följande ord i C. L. Stieglitz’
”Geschichte der Baukunst” — ett verk
som han flitigt studerade — angående
medeltidens fromma, konstutövande
klosterbröder: ”Ohne Vaterland, ohne
Namen traten sie auf, zeigten was sie

vermochten, und verschwanden dann
auf immer”.34
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att svärja sig fram i det han blott såsom dilet¬
tant kastat sig på, och föråldrad under tro på
sin egen ofelbarhet, vilken under långliga tider
varit oantastat erkänd av inånga, även bland
dem som nu ivrigast bespotta den grånande
ulven. Han har sparkat oss alla, som på ett
stilla och hederligt sätt — söka gagna i det
yrke vi såsom konst älska och utöva: arkitek¬
turen; — och nu har det i stället blivit hans
lott att småningom sjunka ned
lös”.

Noter
lifter fyllda 75 ar började C. G. Brunius

skriva sin självbiografi, som han emellertid inte
hann avsluta. Levnadsteckningen finns tillgäng¬
lig pä Lunds universitetsbibliotek, Kungliga
Biblioteket och det under Vitterhetsakademien
stående Antikvarisk-topografiska arkivet i
Stockholm, A. T. A. Av de tre exemplaren är
L. U. B.:s och K. B.:s handskrivna, och något
av dem torde vara originalet. A. T. A.:s exem¬
plar är maskinskrivet, och det är till detta sid¬
hänvisningarna i nedanstående notförteckning
har gjorts.

På A. T. A. finns också den stora Briinius-
samlingen, bestående av ett 30-tal band med
otryckt material i form av text, handledningar
och ritningar, tillkomna i samband med Brunius'
verksamhet som arkitekt, byggmästare, ”kon¬
sult” och lorskare.

och stå make-

12 Studier Kritiker och Notiser, Litterär Tid¬
ning, 26/11 1842.

13 Aftonbladet 7/12 1842. Ritningarna ut¬
ställdes i Bonniers boklåda i Norrbrobazaren.

14 Studier Kritiker och Notiser, Litterär tid¬
ning, 31/12 1842.

15 ”Har du sett hans Lunds domkyrka? Jag
säger hans (Zettervalls), ty att han är fader för
den vestra skapelsen, det torde jag bäst bland
alla kunna intyga, som från början haft att
sköta med detta farliga och trassliga mål, och
som satte dit Zcttervall, midt i den gamla dra¬
ken Brunius’ gap. Härligt, härligt!” Scholander
till Carl Gustaf Estländer, Sthlm 18/4 1878, ur
K W. Scholanders skrifter, Lieg, av John Bot¬
tiger, IIF, Sthlm 1882, sid. 178. Vidare:
”Hvem kan t. ex. svära på, att icke prester,
hvilka i detta lifvet gifvit sig ut för att vara
stora byggmästare och ständigt åkallat hin
hårde, få i evighet sällskapa med både den ena
och den andra af sina favoriter, om just icke på
det allra trefligaste sätt. Och Brunius sedan,
som är död! ”Scholander till Per Arvid Sävc,
Sthlm 12/1 1870, ur ovan anförda bok, sid.
302 f.

I
i Brunius till Carl Magnus Bågcnholm, Lund

23/12 1 845, Bniniussaml., band X, sid. 397.
2 Brunius: De diis arctois libri sex, Sthlm

1822.
3 Brunius till Gustaf Trolle-Bonde, Lund

26/12 1839, Trolleholms arkiv.
4 Brunius’ självbiografi, sid. 4 ff.
5 (Lars Fcuk): litt akademiskt album från

studenttiden, af Larifari, Malmö 1 889, sid. 17.
6 Gunnar Carlquist: Lunds stifts herdaminne,

Ser. II, Biografier 4, Torna kontrakt, Lund
1952, sid. 370.

7 Självbiografin, sid. 52.
Esaias Tegnér till Carl Adolf Agardh, Lund

14/9 1823, ur Brev utg. av Tegnérssamfundet,
I, Malmö 1954, sid. 376,

9 Tegnér till Anders Carlsson af Kullberg,
Lund 15/4 1824, ur Brev, a. a., 3, Malmö 1954,
sid. 79.

!0 Brunius till Nils Månsson Mandelgren,
odat. brev, troligen Lund 1850, L. U. B., hand-
skriftsavd.

11 Ett exempel på vilka känslor av fiendskap
Brunius kunde framlocka lämnar med all tyd¬
lighet det av Ragnar Josephson i Svensk 1800-
talsarkitcktur, tidskriften Arkitektur 1922. åter¬
givna citatet ur ett brev av Fredrik Wilhelm
Scholander till Helgo Zellervall 1/7 1861: ”Han
är en spränglärd man, bortskämd genom vanan

8

II
1 Axel Nyström till Brunius, Sthlm 30/3

1832, K. B. handskriftsavd.
2 Nyström till Brunius, Sthlm 4/5 1832, dito
3 Brunius hade fått uppdraget sedan den tidi¬

gare befintliga, kombinerade ladugårdsstali- och
logbyggnaden på Trollcholm brunnit ned en
oktobernatt 1846. I dess ställe uppfördes cfier
Brunius’ ritningar tvä stora, varandra lika bygg¬
nader som stod färdiga 1848 och än i dag är
i bruk. Med Gustaf Trolle-Bonde hade Brunius
haft kontakt sedan slutet av 1830-talet, då han
var denne behjälplig med alt uppföra en tegel¬
ugn vid Trollcholm och rita en dylik till Säf-
staholm. Domkyrkorådet köpte mycket av sitt
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tegel från Trollcholin. Trolle-Bonde var i egen¬
skap av pntronus engagerad vid tillkomsten av
Torrlösa kyrka, som uppfördes 1843— 46 under
Brunius’ ledning och enligt dennes ritningar.

4 Carl Johan Trolle-Bonde: Trolleholm förr
och nu, IV, Lund 1907, sid. 341.

5 Per Daniel Amadeus Atterbom till Chri¬
stian Molbcch, Uppsala 7/6 1848, ur Christian
Molbcchs brevväxling med svenske forfattere
og videnskabsmend, utg. af Morten Borup, III,
Kbhvn 1956, sid. 26.

6 Dito, Indledning, I, Kbhvn 1956, sid.
XXII f.

7 Ärkebiskop Henrik Reuterdahls memoarer,
utg. av Lauritz Weibull, Lund 1920, sid. 25 5.— Om Reuterdahls karakteristik av Räckström
är riktig blir kanske Brunius’ uppträdande mera
förklarligt. Hur kan man vara hederlig och
narraktig på en gäng?

Johan Gustaf Liljcnroth till Brunius,
Trolleholm 22/12, Trollehohns arkiv.

9 Daniel Toijer: Nya kyrkan, II, Kristine¬
hamns och Varnums församlingars kyrkor,
Kristinehamn 1950, sid. 40 och 130, not 24.

10 Hilding Plcijel: Det akademiska Lund vid
1800-talets mitt. Abraham Rundbäcks I.unda-
ntinnen, Skrifter utgivna av föreningen Det
gamla Lund, XXVI, Lund 1944, sid. 26 ff.

11 Ernst Newman: Lunds domkyrkas historia
181 1 — 1893, Lunds domkyrkas historia, II, utg.
av densamme, Lund 1946, sid. 411.

12 Carlquist; a. a., sid. 370.
13 Brunius: Konstanteckning.tr under en resa

år 1849 från Lund om Linköping och Strcng-
näs till Fahlun och åter om Upsala Stockholm
och Vexiö, Lund 1851, sid. 371.

14 Brunius till Molbcch, Lund nov. 1851, Det
Kongelige Bibliotek, Kbhvn, handskriftsavd.

15 Brunius till Niels Laurits Høyen, Lund
3/8 1852, dito.

Ifi Pehr Johan Herslow till Brunius, Hast-
veda 19/8 1843, Bruniussaml., band XVII, sid.
395.

19 Trolle-Bonde till Brunius, Säfstaholm 2/3
1847, dito sid. 154.

20 Gustaf Anders Dahlberg till Brunius, Fren-
ninge 8/5 1861, Brimiussaml., band XV, sid 34.

21 Brunius till Christian Tegner, Lund 25/8
1 8 5 5, Bruniussaml., band XVIII, sid. 211.

von Nolcken till Brunius, odat.
(1855), dito, sid. 219. von Nolcken
Brunius tidigaste uppdragsgivare inom profan-
arkitekturen. För dennes räkning byggde Bru¬
nius 1840 om corps-dc-logiet på Jordberga.
Efter hans ritningar och under hans överinse¬
ende uppfördes 1841 cn ladugård och 1843 ett
häststall. Vidare ombyggdes cn äldre ladugård
1843. De tre sistnämnda byggnaderna står än i
dag i det skick Brunius gav dem, medan corps-
de-logiet 1908 byggdes om av den danske arki¬
tekten H. Glaescr; endast biblioteket står orört
kvar med den inredning som Brunius skapade.

23 Harald Nilsson: Ruvar Knäreds gamla
kyrka på hemligheter från svunnen tid? Tidn.
Halland, Bilaga 7/9 18 30.

24 Citaten hämtade från en samling odaterade
brev frän Brunius tdl Mandclgren, de flesta
skrivna 1849— 50, L. U. B., handskriftsavd.

25 Abraham Cronholm: Handlingar,
sacser, anteckningar till professor Abraham
Cronholms biografi. Egenhändiga Samt Ströd¬
da anteckningar rörande samtida, K. B., hand¬
skriftsavd.

26 Carlquist: a. n., sid. 370.
27 Självbiografin, sid. 110 ff.
28 Brunius till Hans Olof Holmström, Lund

24/1 1850, Bruniussaml., band XI, sid. 97 f.
29 Brunius till konsistorienotarie J. E. Flod¬

berg, Lund 25/1 1 1849, dito, sid 99.
30 Brunius; Amiqvarisk och arkitektonisk resa

genom Halland, Bohuslän, Dalsland, Werm-
land och Wcstergötland år 1838, Lund 1839,
sid. 324 f.

31 Brunius till von Nolcken, Lund 1 8/2 185 5,
Bruniussaml., band XVIII, sid. 191.

32 Brunius: Amiqvarisk resa

22 Carl Adam
var en av

8

upp-

sid.. . ., a. a.,
17 Brunius till Herslow, Lund 11/9 1843, dito.
18 Trolle-Bonde till Brunius, Säfstaholm 20/3

1840, Bruniussaml., band XXV, sid. 69.

178.
33 C. G. Stieglitz: Geschichte der Baukunst,

Nürnberg 1837, sid. 5 12.
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Förra året hittade en 10-årig skolpojke, ingående forskning har det visat sig
Mats Berntsson ett ornerat 48 mm långt vara en del av ett betselbeslag från
bronsföremål på en åker utanför sitt 1000-talets förra hälft, d. v. s. slutet på
hem. Det hade kommit fram vid harv- vikingatiden. Det föreställer en häst
ning på fastigheten Gullbrandstorp 1:24 eller en drake. Liknande föremål har
i Harplinge socken, Halland. I våras, enligt förste antikvarien fil. lic. Bengt
då hans klass gjorde ett studiebesök i Schönbeck påträffats på bortåt 30-talet
den förhistoriska avdelningen, på Hal- platser i syd- och mellansverige, inte
lands museum, passade han på att visa minst i Uppland. Ett exemplar är känt
fyndet. Det bedömdes vara så pass i Skåne, ett i England. En del av dessa
unikt, att man inköpte det. Efter mer beslag är tillverkade av järn.

K»Del av betselbeslag
från Gullbrandstorp,
Harplinge sn, Halland.
Längd 48 mm. Foto
Jörgen Andersson
1970.
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Vikingatidsfynden är eljest inte sär¬
skilt talrika i södra och mellersta Hal¬
land, vilket delvis kan bero på, att man
ännu inte företagit tillräckligt många
undersökningar rörande denna epok.
Omedelbart efter kännedomen om det
säregna betselbeslaget besiktigades fynd¬
platsen, men några fornlämningar syn¬
tes inte ovan mark i närheten. Fyndet
kan därför vara ett lösfynd. Eftersom
en byggnadsplan skall genomföras invid,
kan det dock tänkas, att ytterligare
fynd kan komma i dagen.

Under maj och juni 1970 har omfat¬
tande arkeologiska undersökningar före¬
tagits av Hallands museum i Norre
Katts park i Halmstad. Av 1600-talets
invecklade, i nederländsk-holländsk stil
uppförda befästningsverk har emellertid
inga fasta lämningar påträffats. Där¬
emot påträffades delar av en äldre be¬
fästning under den till 1600-talsbefäst-
ningen hörande jordvallen, vilket ger en
datering ”ante quem”. Anläggningen är
huvudsakligen uppförd av tegel och be¬
står av en s. k. rundel med tre kanon¬
portar. Från rundeln och i förband medL. L.

Flygfoto av befästningsanläggningen i Norre Katts park i Halmstad. Av korsvirkesväg-
garna återstår endast stenfoten under syllträna. (Norr är nedåt på bilden).
Foto: Polisen 1970
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denna går en delvis svårt raserad mur
åt S in i schaktväggen, ö om rundeln
står två NV-SO-orienterade korsvirkes-
väggar. De har troligen ursprungligen
utgjort en enkel, ca 4,5 X 3 m stor stads¬
port med tegeltak. I syllstockarnas N
ände satt kraftiga gångjärn — av själva
porten återstod endast förkolnade trä¬
rester. Portöppningen har ursprungligen
varit dubbelt så bred — ca 6 m — och
har motsvarat bredden på den kraftigt
välvda gata, som gick i sydlig riktning.
Vid något tillfälle har portöppningen
minskats till hälften genom en tegelmur
väster om västra korsvirkesväggen.
Omedelbart väster om denna ca 3 m
långa mur löpte ytterligare en ca 6 m
lång, äldre tegelmur i riktning mot en

av stadens 1600-talsportar, Norre Port.
På gatan fanns två primitiva försvars-
anordningar, dels en tcgelbarrikad i
själva portöppningen och bakom denna
en träförskansning. Lösfynden utgjordes
huvudsakligen av läderföremål och ka¬
nonkulor, den största hörande till en
24-pundig kanon och vägande närmare
16 kg.

Utgrävaren daterar preliminärt an¬
läggningen till 1500-talets mitt, kanske
är den identisk med den s. k. jungfru-
postejen, som omnämns i räkenskaperna
1602— 3 för de då pågående befäst¬
ningsarbetena. Den har troligen för¬
störts då Erik XIV belägrade Halmstad,
vilket skador på murverket jämte de
många kanonkulorna talar för.

B.P.

kvarnrännan till krutmöllorna, som var
placerade mellan skyddsbodarna. Inom
området finns f. ö. magasin, valsverk,
spår av sopbod (där de explosionsfarliga
krutsoporna samlades), ruin av turbin-
verk, kulfång för provskjutningar m. m.
Brukets corps-de-logi från 1700-talet
finns kvar (i något förändrat skick) lik¬
som rester av en väldig skyddsmur, som
omgett hela anläggningen. Dessutom
finns inom området flera äldre arbetar¬
bostäder.

Kruttillverkningen pågick mellan
1682 och 1923. Ännu finns i livet några
personer, som varit med under slut¬
skedet av driften och som kan berätta

Torsebro bruk vid Helgcå nära Kristian¬
stad torde vara en av Skånes mest förbi¬
sedda historiska miljöer. Såväl de stat¬
liga kulturminnesvårdande myndighe¬
terna som vederbörande kommun, Kri¬
stianstad, har visat ett ganska ljumt
intresse för att bidraga till en upprust¬
ning av de numera ganska förfallna
gamla industribyggnaderna. Bruket är
privatägt, och man kan givetvis inte
fordra, att ägaren skall av egna medel
kunna hålla ett dylikt jättelikt forn¬
minne i stånd. Först i år har det tack
vare arbetsmarknadsstyrelsen varit möj¬
ligt att påbörja en restaurering av bygg¬
nadsbeståndet. Arbetet har koncentre¬
rats till byggnaderna vid den s. k. krut¬
gatan, d. v. s. fem skyddsbodar vid
möllerännan, ”strängen”. Inne i skydds¬
bodarna (se bilden) sköttes det spel, som
transmitterade kraften via vattenhjul i

bl. a. om de faror, som var förbundna
med arbetet. Ur vetenskaplig synpunkt
borde bruket och dess historia erbjuda
en stimulerande uppgift för etnologer,
historiker och industriarkeologer.

E.T.
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Ett av den skånska landsbygdens äldsta
korsvirkeshus, en flygelbyggnad till
Ugerups säteri i Gärds Köpinge, för¬
stördes vid en häftig brand den 21 juni
i år. Byggnaden uppfördes 1501 och kan
från början ha varit gårdens ursprung¬
liga huvudbyggnad. Vid en ombyggnad
1709 uppfördes det nuvarande corps-
delogiet, och korsvirkeshuset kom att
utgöra en friliggande flygel på gårdens
norra sida.

Vid branden blev korsvirkeshusets
tak fullständigt avbrännt. Väggarna
kvarstår dock men med den inre timrån
starkt förkolnad. Ekonomiska skäl gör
att Riksantikvarieämbetet inte anser sig
kunna yrka på att byggnaden skall be¬
varas. Före rivningen har personal från
Skånes Hembygdsförbund i Kristianstad
fått tillfälle att göra en byggnadshisto-

risk undersökning.
Huset var uppfört i en våning på hög

källargrund och hade en yttre fritrappa.
Korsvirkestimran var av ek och starkt
fårad av tiden. Tegeltaket var högt och
avvalmat.

Korsvirkeshusets yttre mått upp¬
mättes till 18X7 m. En teckning av
Ugerup från 1700-talets slut visar, att
huset vid denna tid tycks ha haft samma
storlek. Men ursprungligen har det varit
längre. I ett schakt som upptogs 3 m
från husets östra gavel påträffades en
grundmur, som visade sig vara en käl¬
largrund av samma karaktär som den
i korsvirkeshuset. Antagligen har huset
avkortats i samband med uppförandet
av det nya corpsdelogiet 1709, så att
byggnaderna blev friliggande.

K-A. M.

Torsebro
krutbruk.
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