
Ett metallskrin från 1500-talet 

En studie kring proveniens och ikonografi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Av: Malin Ekborg 

 
Handledare: Katarina Wadstein MacLeod 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Kandidatuppsats 15 hp 

Konstvetenskap | höstterminen 2016 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

 

Innehåll 1 

Abstract 2 

I. Inledning 

Motivering 3 

Syfte och problemformulering 3 

Teori 4 

Metod 4 

Material, avgränsning och disposition 5 

Forskningsläge och litteraturöversikt 7 

 

 

 

II. Skrinet 

Presentationen 9 

Bildvärlden 10 

Proveniensen 14 

Ett genusperspektiv 19 

Tolkningen 21 

III. Avslutande diskussion och reflektion 

Avslutande diskussion 24 

Sammanfattning 25 

Litteratur och tryckta källor 27 

Otryckta källor 28 

Bilder 29 

Bildappendix 30 



2 
 

Abstract 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka, beskriva, analysera och tolka ett renässansskrin. Det är daterat 

till 1590 och tros vara tillverkat av en tysk guldsmed från Hamburg, hittills obekräftade uppgifter. En stor del av 

min undersökning är därför fokuserad på att försöka klarlägga fakta kring proveniensen. Även om skrinet i sig är 

ett unikt konsthantverksföremål, är typen inte sällan förekommande under det tidsspann uppsatsen rör sig. Under 

arbetets gång har nya uppgifter dykt upp som pekar mot en annan upphovsman, en guldsmed från Nürnberg, i 

södra Tyskland. Ett faktum som gjort undersökningen än mer spännande. Det har fört mig mellan deras respektive 

formspråk, som har inkluderat ett resonemang kring spridningen av antika, typiskt nordeuropeiska  och framför allt 

tyska stilar. Viktigt för arbetet har varit att se föremålet i sin kontext, renässansen. Jag har också undersökt vilka 

kopplingar som fanns mellan de tyska guldsmedernas och det svenska hovet. 

 

 

About a metal casket from the 1600th century, the provenance and the iconography. 

 

The purpose with this essay is to describe, analyze and interpret a Renaissance casket. The provenience is not very 

clear. A great part of my investigation is therefore focused on the task to find more information about the origin of 

this item. The casket has been given a date, 1590 and a master of origin, a goldsmith from Hamburg in the north 

of Germany. I haven't been able to confirm that information. Even though the matter of my concern is a unique 

piece of artwork, caskets in general, during the period of my interest are not particularly uncommon. During my 

work period I was lucky enough to find information that suggests a totally different German goldsmith, a fact that 

made the research even more exciting. It has broaden the field of investigation to incorporate even Nürnberg, in 

the south of Germany. Typical styles of the regions have therefore been a part of this investigation. Also the fact 

that German goldsmiths where contracted by The Swedish Royal Court. 
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I. Inledning 

 
Motivering 

 

Jag jobbade under 2016 som museipedagog i Kungstornet vid Nyköpings Hus, en del av Sörmlands museum i 

Nyköping. Ögonen föll tidigt på ett litet och mycket speciellt skrin i en monter i utställningen Fursten på översta 

våningen i tornet. Den rådande beskrivningen berättar att skrinet troligtvis tillhört Hertig Karl (1550-1611), vid 

Nyköpings Hus, sedermera Karl IX och ska enligt uppgift ha tillverkats av en tysk guldsmed vid namn Jakob 

Mores d. ä., hemmahörande i Hamburg.
1
 

Skrinet står på en upphöjd plats i montern, som inte är särskilt väl upplyst. Det som särskilt påkallade min 

uppmärksamhet, förutom att föremålet i sig ser spännande ut, är skrinets fötter. De är utformade som tvestjärtade 

sjöjungfrur ståendes med brett särade ben (stjärtar) och med den bara överkroppen bakåtlutad. En i mitt tycke, 

relativt utmanande pose. På toppen av skrinet ligger ett litet lamm. Kyrkan äger skrinet idag och har kanske gjort 

det sedan 1600-talet. Kombinationen sjöjungfrur, en symbol för lust och primitiva begär och ett lamm, en 

Kristussymbol, kändes synnerligen intressant. 

Hertigen hade en frilla, Karin Nilsdotter (1550-1603). Det som genast föll mig in var att detta skrin skulle kunna 

ha varit en frillogåva. Tanken föreföll rimlig, om det inte hade varit för skrinets datering, 1590. Hertigen och 

Karin fick en son år 1574. Strax därefter skiljdes de åt och gifte sig var och en på sitt håll, Karl år 1579. Men om 

det skulle visa sig att dateringen inte stämmer? Ja, då är ju ett annat scenario fullt möjligt. 

Allt detta sammantaget, gjorde mig ytterligt nyfiken på historien bakom skrinet och jag beslutade mig för att gå 

vidare. För att kunna se fler detaljer behövdes en riktigt stark ficklampa. Vid närmare granskning syntes ännu f ler 

nakna kvinnofigurer i de allegoriska bildfälten som löper runt hela skrinet. Jag betraktade den nakna "Justitia" 

liggande lättjefullt på en divan med sina attribut vågen och svärdet i händerna och kände mig konfunderad inför 

vad jag såg. En stark symbol för rättvisa och makt, avklädd liggandes på en divan. Jag insåg att detta studieobjekt 

var en utmaning värd att ta vara på. 

 

 

Syfte och problemformulering 

 

Syfte med mitt arbete är att förbättra kunskapsläget kring skrinet. Det är enligt uppgift från Sörmlands museum, 

daterat till 1590 och någon gång senare skänkt till Allhelgonakyrkan i Nyköping. Jakob Mores (f. omkr. 1553- 

1612) har tillskrivits skrinet men ingen har fastställt att han verkligen är upphovsmannen.
2
 Den allmänna 

uppfattningen är att skrinet tillhört Gustav Vasas yngste son, Hertig Karl. Det deponerades i Sörmlands museums 

vård i mitten på 1990-talet, i samband med öppnandet av utställningen Fursten, där det utgör ett av några få 

 
 

1 
Alla Helgona Kyrka i Nyköping, Objektblad, Typ K, Objektnr: 46. Nr i tidigare inventarieförteckning: AH2003-00049. Objektnamn: 

Skrin i förgylld mässing. 
2 

Alla Helgona Kyrka i Nyköping, Objektblad. 
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föremål som har tillhört hertigen. Jag vill försöka klargöra fakta kring proveniensen. Det finns olika antaganden 

som mer eller mindre konverterats till sanningar. De vill jag utmana. 

Ett av de problem jag ser i undersökningen är att skrinet är attribuerat en mästare, utan att någon egentligen vet 

om den uppgiften stämmer. Ingenstans framgår något om eventuella stämplar. Formgivningen är heller inte så 

originell som den vid första anblicken ser ut att vara. Även andra guldsmeder har utfört skrin i liknande modeller. 

Ett annat problem är omständigheterna kring dateringen och beställningen. Dateringen är inte verifierad. Vem har 

en gång beställt det och vem var den förmodade mottagaren? 

Ytterligare ett område som behöver belysas är den bildvärld som guldsmeden rörde sig i och på vilket sätt den har 

påverkat formgivningen. Skrinets ursprung är placerat i ett sammanhang och en tid, som inte nödvändigtvis är den 

rätta. Föremålet har migrerat. Dess ägare, kyrkan, har gett skrinet en annan innebörd och användning. Jag vill ta 

reda på vad som ligger bakom motivvalen, med ett spann som går från "primitiva" sjöjungfrur till "obefläckade" 

Dygder och senare en Kristussymbol. Har dessa motivvärldar något syfte? 

 

 

Teori 

 

Huvudmålet för mitt arbete är att undersöka proveniensen, göra en analys av skrinet och en tolkning. Men det 

faktum att föremålet är översållat av nakna kvinnofigurer gör att det känns motiverat att göra en parallell analys 

med genusförtecken. Jag undersöker varför den nakna kvinnan är så frekvent förekommande inom konsten och 

arkitekturen. En relevant fråga är varför nakna kvinnofigurer är så rikligen gestaltade på just detta föremål. För 

denna analys använder jag mig främst av Lynda Neads bok The female nude: Art, obscenity and sexuality (1992) 

samt Marina Warners Monuments and maidens: The allegory of the female form (1985). Ur dessa båda böcker har 

jag funnit användbara resonemang utifrån feministiska teorier, för att kunna se på skrinet som ett föremål med en 

sexualiserad motivvärld. 

 

 

Metod 

 

Givetvis utgörs en viktig del av min metod en undersökning av skrinet samt fotografering. Undersökningen är 

central för proveniensen. Det har funnits tillräckligt med tid för att kunna göra en grundlig genomgång. Alla ytor 

och synliga håligheter har inspekterats, vilket har möjliggjort en bedömning av material och utförande, samt gett 

mig en uppfattning om vikten. Jag har beskådat bildmotiv och andra dekorativa detaljer på nära håll. Även slitaget 

är en nog så viktig faktor att ta i beaktande. Den kan ju till exempel avslöja detaljer om användandet. Givetvis har 

sökandet efter stämplar varit av vikt. Jag har valt att lägga ner stor energi på att försöka klargöra mer om skrinets 

ursprung och syfte. Ett val motiverat av att det handlar om ett föremål av relativt okänt ursprung. 

Jag använder Erwin Panofskys trestegsmodell för analys och tolkningar av renässansens uttryck och symboler. 

Något jag motiverar med att han har utarbetat sin metod med fokus på just renässansen. Han menar att konsten  
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måste ses med rätta ögon för att kunna analyseras. Beställare och utförare höll sig inom ett bildspråk väl förankrat 

i sin samtid. Nutidsmänniskan, har en helt annan erfarenhetsbas att förhålla sig till och därför kan bilderna många 

gånger tyckas vara rena gåtor. För att kunna ge oss på att analysera och tolka konsten behöver vi erövra den rätta 

blicken och, naturligtvis, kunskapen. Det innebär här inledningsvis en pre-ikonografisk beskrivning av föremålet. 

Stycket Presentation är en ytlig betraktelse, med former, olika fält och ytor beskrivna. Därpå följer en 

ikonografisk analys då jag benämner bilder, ytor och allegorier, utifrån renässansens givna motivvärld. För det 

använder jag även olika symbollexikon. Jag beskriver också materialen och resonerar kring dem. Allra sist följer 

en ikonologisk tolkning av föremålet som helhet.
3
 Det inbegriper skrinets ursprungliga syfte samt placering i tiden 

och miljön. Panofskys metod kan liknas vid att skala en lök. Man måste ta sig förbi lager efter lager för att nå 

slutmålet - föremålets egentliga natur och syfte. Jag använder mig av Erwin Panofskys, Studies on iconology: 

Humanistic themes in the Art of the Renaissance (1972) och Meaning in the visual Arts (1993). 

 
Skrinet är ett omfattande föremål att tolka. Dessutom har det migrerat. Något som har förändrat det ursprungliga 

bildspråket. För att kunna göra en tolkning av ett så pass komplext föremål har jag också använt mig av en 

komparativ metod. Det har inneburit studier av litteratur om konsthantverk i framför allt ädla och oädla metaller, 

om klassisk arkitektur samt grekisk och romersk mytologi. På internet har jag jämfört bilder på andra skrin varav 

några i liknande stil som det aktuella. Jag har även jämfört ett otal andra typer av föremål tillverkade av framför 

allt tyska guldsmeder, då skrinet antas vara av tysk härkomst. Tanken har varit att göra jämförelser för att ta reda 

på om det finns stilmässiga likheter mellan skrinet och andra skrin eller konstfärdigt utförda föremål. Skrinet i 

Fursten har inte blivit putsat på årtionden eller århundraden (!). Att jämföra det med andra objekt av jämförbara 

material och från samma epok blir lite svårare då de andra glänser och strålar i all sin prakt.  

 

 

Material och disposition 

 

Det primära materialet för undersökningen är skrinet. Sekundärt består det bland annat av mina E-post källor. 

Greger Sundin är doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet 

som intendent vid Uppsala auktionskammare. Magnus Green är antikkonsult med stor erfarenhet av just äldre 

kyrkoföremål i metall. Dessa båda experter har jag haft förmånen att kunna vända mig till med vissa frågor.  

Inköpet och avyttringen av skrinet är höljt i dunkel. Enligt den information som finns skänktes det till  

Allhelgonakyrkan i Nyköping. Jag försöker spåra skrinet genom de olika arkiv som finns hos 

Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Min avsikt med det är att försöka få fram information om den 

ursprungliga beställningen och inköpet, vilket borde finnas omskrivet bland korrespondens eller räkenskaper. 

 

3 
Panofsky, Erwin: Studies in Iconology: Humanistic themes in the Art of the Renaissance, New York: Icon Editions, Harper & Row, 

Publishers Inc. 1972, s. 14f. 
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Riksantikvarieämbetet har bidragit med intressanta faktauppgifter genom en avskrift av Allhelgonakyrkans i 

Nyköping räkenskaper från 1595-1701 samt en kopia av den del av kyrkans inventering som gjordes 1919, där ett 

skrin omnämns.
4
 I Riksarkivet har jag letat igenom SPAR, Digitala forskarsalen, K 18, Karl IX:s arkiv. Därifrån 

har jag också fått hjälp med att söka i arkivet: Kungliga och furstliga personers enskilda egendom, volym 4 (1556 

– 1597), ”Förteckning över olika slags skrin i Stockholm. Odat". 

Jag söker främst i tyska källor efter information om guldsmeden Jakob Mores. Bland annat på museers hemsidor, 

som Staatliche Kunstsammlungen Dresden och Deutsches Museum. På Metropolitan Museum of Arts, finns bild 

på skrinet som ingår i bilagan till Allhelgonakyrkans objektsblad. Den är infogad där för att utgöra ytterligare ett 

argument för att skrinet skulle var tillverkat av Jakob Mores.
5
 På Nordiska museet_ Digitalt Museum.html fann 

jag bland många andra, ett oblatskrin från år 1600. På Heraldik.se finns ett annat från 1637. 

Det har varit svårt att hitta information om sjöjungfrur. Därför har jag känt mig tvingad att använda Wikipedia 

som referens, med två olika sökord: "Sjöjungfru" och "Melusine". Melusine är en tvestjärtad sjöjungfru med en 

intressant historia. Om henne har jag även en referens till Australian National University. 

 
 

Jag har valt att avgränsa mitt sökande i arkiv i ett skede då jag precis börjat få fram intressant och användbar 

information. Ett beslut motiverat av att denna tidsram inte ger möjligheter att gå till botten med projektet. 

Riksarkivet är en stor källa att ösa ur och där finns flera kvarvarande möjligheter att undersöka. Det handlar om 

inskannat material. Att tyda språk och handstil är tidskrävande. I Landsarkivet i Uppsala förvaras kyrkornas 

gamla dokumentation och Nyköpings Östras kyrkoarkiv. Där har jag inte själv letat men fått en avskrift. Det finns 

kanske fler intressanta uppgifter att ta del av. Vad gäller litteraturen har tolkningen av renässansen bildvärld krävt 

tillgång till flera olika lexikon. Det var svårare än jag trodde att hitta riktigt bra lexikon. Jag fick nöja mig med de 

verk som finns listade i litteraturförteckningen här. 

 
Dispositionen inleds med Innehåll och Abstract. Materialet som följer är disponerat över tre övergripande kapitel: 

Inledning, Skrinet samt Avslutande diskussion och reflektion. Varje kapitel är indelat i olika stycken, med syfte att 

strukturera innehållet ytterligare. Skrinet är själva avhandlingen. Kapitlet inleds med Presentation, som är en 

form- och bildmässig ytlig beskrivning av skrinet. I Bildvärlden, går jag djupare i analysen och beskriver separata 

motiv och dekorationer i övrigt. Proveniensen, är det längsta stycket och vad uppsatsen främst handlar om. 

Därefter följer Analys med genusperspektiv, med avsikt att ge ett annat synsätt på föremålet. Tolkningen är den 

sita delen, ämnad att sätta in föremålet i en kontext och ge det en innebörd. I och med det har jag "skalat min lök". 

Allra sist kommer de båda kapitlen Avslutande diskussion och Sammanfattning. 

 

 

 
 

4 
Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet, ämbetsarkiv 3, Forskningsföretaget Sveriges kyrkor, Primärmaterial för opublicerade 

monografier Södermanland, F1bp:4. Avskrift av del av kyrkoräkenskaper, 1595-1701. 

Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet, Gemensamma handlingar, Antikvarisk-topografiska dossierer, 

F 1, Södermanland, Nyköping, Allhelgonakyrkan. Inventarieförteckning, Allhelgonakyrkan från 1919.  
5 

Alla Helgona Kyrka i Nyköping, Objektblad. 
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Forskningsläge och litteraturöversikt 

 

Tyska skrin är framför allt ett forskningsområde i Tyskland. Det går bland annat att utläsa ur 

litteraturförteckningen till den förträffliga boken av Susann Silfverstolpe, et al, Silvergåvor från Sveriges regenter 

till Rysslands tsarer under 1600-talet, Bokförlaget Atlantis AB, Stockholm, 2014. Många av bokens omnämnda 

silvergåvor beställdes från tyska guldsmeder. Inte mycket har däremot skrivits om skrinet på Nyköpings Hus.  

Aron Anderssons artikel "Kyrkligt eller profant? Ett par sörmländska oblatskrin", Fataburen: Nordiska museets 

och Skansens årsbok 1947 (1947), är ett försök att klarlägga fakta om inte bara detta, utan även ett annat skrin, 

som i stil och utformning är väldigt likt det aktuella. Det andra skrinet hör till Floda kyrka, som även den ligger i 

Södermanland. Författaren resonerar kring det märkliga faktum att dessa "tvillingar" (förf. benämning), på sin tid 

oerhört exklusiva föremål, båda hamnat i samma landskap och inte särskilt långt ifrån varandra. Vilket skulle ha 

skett någon gång under andra hälften av 1600-talet. I slutet av sin artikel spekulerar Aron Andersson fritt, om hur 

Nyköpingsskrinets väg till Allhelgonakyrkan skulle kunna ha gått direkt från hovet på Nyköpings slott.
6
 

Kulturhistorikern Ivar Schnells skriver också, helt kort, om skrinet i sin bok Nyköpings historia (1963) och 

underlaget till de uppgifterna kommer till stor del från Aron Anderssons artikel. Det är förmodligen från dessa två 

källor Sörmlands museum har hittat de hittills obekräftade uppgifterna om årtalet 1590 (?) samt att skrinet 

troligtvis har skänkts till kyrkan från hovet på Nyköpings slott, någon gång i början av 1600-talet.
7
 

 
Då utgångspunkten för denna uppsats är att Jakob Mores skulle vara skrinets upphovsman har jag letat vidare i det 

spåret. Om Jacob Mores har jag hittat boken, De hamburgske guldsmede Jakob Mores d aeldres og yngres 

arbejder for de danske konger Frederik II och Christian IV, skriven av Bernard Olsen (1903). Den finns även på 

tyska. Det finns också en utgåva av Jakob Mores skissbok, sammanställd av Richard Stettiner, Kleinodienbusch 

des Jacob Mores (1916). En del av hans skisser och förlagor till föremål, varav en del åtminstone blev utförda, går 

att beskåda. Där finns skisser till allt ifrån små broscher och hängen till skrin och kungakronor.
8
 

Det finns flera förteckningar över tyska guldsmeder som var verksamma i Tyskland från 1500-talet och fram i 

modern tid, varav en är skriven av W. Scheffler, Goldschmiede Niedersachsen. Daten- Werke- Zeichen, Walter de 

Gruyter & co (1965). Denna är en av flera volymer som tillsammans täcker in olika regioner. Det står några rader 

om respektive guldsmeds bakgrund och deras förmodligen, flesta verk finns listade. Eftersom Mores tillskrivits 

olika skrin, så har jag haft möjligheten att konstatera att dessa inte står med i den förteckningen. Däremot finns 

det kopplingar till det svenska hovet. Till exempel genom en taffeluppsats med Karl IX monogram, troligen 

beställt i samband med bröllopet 1592, då hertigen och Kristina av Holstein Gottorp (1573-1625), vigdes.
9
 Det 

finns ett hänge 

 

 

 

 
6 

Aron, Andersson, "Kyrkligt eller profant? Ett par sörmländska oblatskrin", Erik Andrén (red), Fataburen: Nordiska museets och Skansens 

årsbok 1947: Stockholm, 1947, s. 56. 
7 

Ivar Schnell, Nyköpings historia, Nyköping: Södermanlands hembygds- och museiförbund, 1963, s. 54. 
8 

Richard, Stettiner, Kleinodienbusch des Jacob Mores, Hamburg: Otto Meissner Verlag, 1916. 
9 

Andersson, 1947, s. 55. 
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med Gustav II Adolfs monogram, vilket tros vara en gåva av Karl IX svärmor, Kristina av Hessen (1543-1604), 

till dottern Kristina eller hennes son, född 1594 som ju senare blev vår kung Gustav II Adolf.
10

 

I boken, Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet, finns också många kopplingar 

bakåt till 1500-talet. Jakob Mores omtalas i kapitlet som behandlar de hamburgska guldsmederna och där nämns 

kopplingarna till danska hovet, som var en av Mores riktigt stora beställare. Det svenska hovet hade också 

intensiva kontakter med Hamburg och beställde ett flertal smycken och andra prydnader av Mores. Några finns 

bevarade och andra föremål kan beläggas i arkiverade källor, enligt boken.
11

 I kapitlet om Nürnbergs guldsmeder 

finns Wenzel Jamnitzer omnämnd som "den förmodligen mest kända av Nürnbergs guldsmeder".
12

 Även 

kopplingarna mellan Nürnberg och Sverige nämns, men man har inte kunnat klarlägga hur guldsmedsföremålen 

tog sig hela vägen hit, även om Danzig nämns som en utskeppningshamn. 

Jag har haft god hjälp av Aron Anderssons iakttagelser och tolkningar. Hans artikel behandlar bland annat just 

detta skrin och från de har jag kunnat få en analys ur någon annans perspektiv. Alltid bra med fler ögon än två. 

Dessutom har jag genom artiklar och böcker om renässansen, samt samtidens stilar och formspråk generellt, 

försökt skaffa mig en god uppfattning om vad som utmärker tidens konsthantverk och dess beställare. För att få en 

större inblick i renässansen har jag läst, E.H. Gombrich, Gombrich on the Renaissance, Volume 2: Symbolic 

images (1985 (1972)), C. F. Black et al, Cultural atlas of the Renaissance (1993), samt Signums svenska 

konsthistoria: Renässansens konst, Göran Alm, Torbjörn Fulton, et al. (1996). Där har speciellt kapitlet 

"Ornamentiken" skrivet av Fulton varit informativt. 

Jag använder mig även av ett flertal andra tryckta källor. För den ikonologiska analysen, i huvudsak Erwin 

Panofsky, Studies in iconology: Humanistic themes in the Art of the Renaissance (1972). För den genusvinklade 

analysen i huvudsak, Lynda Nead, Female nude: Art, obscenity and sexuality (1992), Marina Warner, Monuments 

and maidens: The allegory of the female form (1985). Jag begagnar mig av flera symbollexikon, både för att förstå 

symboler ur ett renässansperspektiv och ett genusperspektiv, som exempelvis Hans Biedermann, Symbollexikonet 

(1991) samt Miranda Bruce-Midford et al, Tecken och symboler: En illustrerad handbok om ursprung och 

symboler (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10 
Stettiner, 1916, finns bild på hänge med Gustav II Adolfs monogram. 

11 
Susann, Silfverstolpe, et al, Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet, Stockholm: Bokförlaget Atlantis 

AB, 2014, s. 190. 
12 

Silfverstolpe, 2014, s. 182. 
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II. Skrinet 

 
Presentationen 

 

Skrinet har formen av en arkitektoniskt utformad, rektangulär byggnad med följande mått i cm: höjd: 15,2, längd: 

16,3, bredd: 11,3. Byggnaden står på fötter, ett i varje hörn. Den kan sägas bestå av tre sammanfogade kroppar, 

varav den lägsta, som samtidigt utgör den största delen har basmåttet 16,3 gånger 11,3 cm. Denna del utgör själva 

"huskroppen" medan de två övriga kan ses som taket, indelat i två våningar, varav den översta är betydligt mindre 

än den undre, som i sin tur har ett mindre grundmått än "huskroppen" under. På toppen av den övre ligger ett litet 

lamm. Den totala höjden är 15,2 cm, men "huskroppen" och varje "takdel" har vardera ett lägre höjdmått. På så 

vis kan föremålet sägas vara indelat i tre avsatser. Där "taket" har en utformning liknande den på ett säteritak. 

På skrinets sidor, "huskroppens" sidor, finns 10 allegoriska scener i ciselerad och driven silverdekor, 3 på varje 

långsida och 2 på varje kortsida. De är avdelade av atlanter och karyatider. Dessa uppbär på sina huvuden ett slags 

förgyllda compositakapitäl. Mellan kapitälen går en bård av på högkant ställda ovaler, avskilda från bildscenerna 

av en profilerad och förgylld list. Det förgyllda entablementet som kapitälen håller upp, har en fris med 

omväxlande rundlar och liggande långa ovaler, samt slät profilerad kornisch. Under bildfälten finns en sockel - 

grövre under atlanterna och karyatiderna - med släta profilerade och förgyllda lister. Under sockeln, en fris prydd 

av maskaroner och broskornament, en maskaron under varje karyatid, samt två på de långa partierna under 

figurscenerna. Fötterna är utformade som knästående kvinnor med särade ben som avslutas i slingrande former.  

Kariatyderna och atlanterna är gjutna i silver, med underkropparna formade som en arkitektonisk detalj. 

Locket kröns av ett svängt postament, omgivet av en silverbård, prydd med putti och broskornament. Därutöver 

en smal förgylld våglinjebård och utanför den, förgylld kring kanterna, samma bård som på frisen - omväxlande 

rundlar och liggande ovaler. Postamentets sidor är helt täckta med förgyllda arabesker, troligtvis etsade. På varje 

sida finns ett silverornament med maskaron i mitten, omgivet av kranier, samt broskornament. Överst på 

postamentet vilar lammet med korslagda ben, på en förgylld, täckt kudde bestående av djupt graverade ornament. 

Kring kudden samma bård som på frisen. Själva kudden med lammet kan skjutas åt sidan och helt avlägsnas, så 

att ett litet lönnutrymme under öppnas. På kuddens kortsida finns ett nyckelhål. Lönnutrymmet, liksom hela 

skrinets inre och undersidan, är täckt av etsade, förgyllda arabesker. I lockets insida finns ett ovalt silverbleck med 

ciselerad dekor infällt, där en kvinnofigur står med en fackla i handen, i en vagn dragen av en pegas. Lockets 

gångjärn är gedigna, i mässing. Skrinet förefaller att i huvudsak vara tillverkat i förgylld koppar samt mässing. 

Friser, bårder, bildfält, ornament och broskornament samt lammet, i silver. En grön ärgning kan anas på ett par 

ställen. På sjöjungfrufigurerna skymtar brons eller koppar fram där förgyllningen skavts av. Skrinet ger intryck av 

att vara ett gediget arbete, utfört av en skicklig yrkesman. En av kariatyderna har fallit bort och blottat mässingen 

samt två små hål, platser för infästningsanordningen. I övrigt synes skrinet vara i relativt gott skick. 
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Den befintliga beskrivningen i Allhelgonayrkans dokumentation: 

Mått i cm. Höjd: 15,2, längd: 16,3, bredd: 11,3. 

Tillkomstår 1590. 

Upphovsperson: Silversmed Jacob Mores d. ä. i Hamburg. 

 
På skrinets sidor 10 allegoriska scener, 3 på varje långsida och 2 på varje kortsida, avdelade av atlanter och 

karyatider, vilka uppbär ett slags förgyllda compositakapitäl. Mellan kapitälen en bård av på högkant ställda ovaler, 

avskilda från bildscenerna av en profilerad och förgylld list. Det ovanför vilande förgyllda entablementet har en fris 

med omväxlande cirklar och liggande långa ovaler, samt slät profilerad kornisch. Under bildfälten en sockel - 

förkroppad under karyatiderna - med släta profilerade och förgyllda lister. Mellanrummen mellan dessa pryds av 

maskaroner och broskornament; en maskaron under varje karyatid, två på de långa partierna under figurscenerna.  

Fötterna är utformade som kvinnofigurer med vingar och bakåtböjda särade ben, vilka övergår i växtrankor. Locket 

kröns av ett svängt postament, omgivet av en silverbård, prydd med putti och broskornament. Därutöver en smal 

förgylld våglinjebård och utanför denna, förgylld kring kanterna, samma bård som på frisen, nämligen omväxlande 

cirklar och liggande ovaler. Postamentets sidor är förgyllda och helt täckta med graverade bladrankor. På varje sida 

fastsatt ett silverornament med maskaron i mitten, omgiven av frukter (kranier?). Överst på postamentet vilar ett 

silverlamm med korslagda ben på en av graverade växtornament täckt kudde. Kring kudden samma bård som på 

frisen. Själva kudden med lammet kan skjutas åt sidan, så att ett litet lönnutrymme under öppnas.  Detta, liksom hela 

skrinets inre och undersida, är täckt av arabeskmönster. I lockets insida infällt ett ovalt silverbleck med driven  

dekor; Aurora i sin char med pegas förspänd och fackla i handen.
13

 

 

 

 
Bildvärlden 

 

Kyrkans beskrivning i förra delkapitlet är korrekt såtillvida att alla arkitektoniska element är relativt väl 

beskrivna. Det är en pre-ikonografisk beskrivning, helt enkelt. Vid analysen är tanken att gå en nivå djupare. Då 

är det lätt att konstatera att kariatyderna (och atlanterna) alla är nakna. Inte någon självklarhet för dessa 

arkitektoniska element.
14

 Altlanternas huvud har mustasch och skägg, deras utseende påminner om Gustav II 

Adolfs, de är annars könlösa. Kariatyderna har halvlångt svallande hår och på könets plats en liten oansenlig 

triangel. 

Skrinets fötter är beskrivna som "kvinnofigurer med vingar och särade bakåtböjda ben, vilka övergår i 

växtrankor". Det är emellertid lätt att se att skrinets fötter är utformade som tvestjärtade sjöjungfrur med vingar på 

ryggen och en tiara på huvudet. De två stjärtarna är det som i beskrivningen benämns "växtrankor".  

Sjöjungfrufigurerna står i en utmanande pose, på knä med bakåtlutad överkropp och särade ben. Brösten på den 

bara överkroppen är tydligt återgivna. Sjöjungfrun var under skrinets samtid en symbol för lust och omöjlig 

passion.
15

 Hon representerar bland annat kärlek, hopp, förvandling och lockelse. I den medeltida kyrkan 

 

 
 

 

13 
Alla Helgona Kyrka i Nyköping, Objektblad. 

14 
Kariatyder. Acropolis, Erchetheion: 420-406 f. Kr, Bildref. 1 a. 

15 
Anne, Kraatz, Lace: History and fashion, London: Thames and Hudson Ltd, 1989, s.12. 
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personifierade hon primitiva och onaturliga begär.
16

 En personifikation som kan indikera att skrinet inte 

utformades för ett sakralt syfte. 

Kristussymbolen lammet, ligger på en förgylld "kudde" bestående av växtornamentik, bin, fjärilar, sniglar och 

frukter i djup relief. Det känns inte heller som en kyrkans bildvärld. Att lammet har monterats dit senare är utom 

allt tvivel, anser Aron Andersson. Anledningen är att det är monterat på ett klumpigt sätt, inte alls i paritet med 

skrinets kvalitet i övrigt.
17

 Det tyder på ett återbruk i ett helt annat sammanhang än det ursprungliga. Enligt 

Signums svenska konsthistoria: Renässansens konst, var skrinet för den invigda hostian ofta enkelt utformat och 

utan fötter medan skrinet för den oinvigda hostian hade skiftande former och utformning. "Liksom i fråga om 

oblataskarna kan .... ha profant ursprung och sakna kristna symboler ".
18

 Ytterligare en detalj som pekar åt att 

skrinet utformades för ett profant syfte. 

 
 

Allegoriernas ursprung är det antika Grekland och Rom. Berättelserna eller bilderna visar något annat än de 

egentligen vill gestalta, ofta relativt lättolkat, som till exempel "Dygderna". På skrinet finns totalt sju Dygder, 

varav tre räknas som de teologiska: Tro, Hopp samt Kärlek och de andra som Kardinaldygderna: Rättvisa, 

Klokhet/Vishet, Mod/Tapperhet samt Måttfullhet. Dessutom finns ytterligare tre bilder. Allegorier har alla sina 

specifika attribut som talar om vilken av Dygderna de föreställer. Allegorier användes flitigt inom konsten och 

arkitekturen under bland annat renässansen då Antikens ideal återigen var i fokus.
19

 

Av de tio allegoriska scenerna på skrinet har nio en sak gemensamt. Centralt i varje bildfält halvligger eller sitter 

en naken kvinnofigur på en divan eller på marken. Den tionde är återgiven iklädd en tunika. Vissa ligger/sitter 

med ena ankeln över den andra. Som bakgrund till varje allegori syns en stad skymta fram på nära eller avlägset 

håll. Städerna är relativt schematiskt tecknad. Draperierna, i tydlig relief, är placerade i förgrunden, vilket ger ett 

intryck av att det betraktaren ser utspelar sig på en scen. Genom olika attribut går det oftast att avgöra vad 

bilderna återger. Därför kan betraktaren fastställa att det är Justitia som ligger på en divan i framsidans högra 

bildfält, eftersom hon håller en våg i ena handen och ett svärd med den andra, de typiska attributen för Justitia - 

Rättvisan. Till vänster om henne syns Fortitudo-Tapperheten/Modet med Samsons kolonner och ett lejon (Samson 

var en biblisk kraftkarl som enligt en berättelse lyckades riva ett helt tempel genom att pressa sig mot kolonnerna, 

som gick i bitar och rasade samman). Allra längst till vänster på framsidan ligger Caritas-Kärleken och det ser ut 

som om hon ger något till ett litet naket barn som står intill, kanske en frukt. Aron Andersson menar att det är ett 

äpple det lilla barnet får, men jag har inte hittat något belägg för att äpplen ingår i Caritas attribut.
20

 Det verkar 

inte vara någon särskilt vanligt förekommande frukt alls i den grekiska och romerska bildvärlden om man räknar 

bort några guldäpplen som förekommer i en av myterna, där äpplena ingår i ett helt annat  sammanhang. 

 

 

 
 

16 
Miranda, Bruce-Midford, Tecken & symboler: En illustrerad handbok om ursprung och innebörd, Göteborg: Tukan Förlag, 2010, s. 77. 

17 
Andersson, 1947, s. 56. 

18 
Göran, Alm, Torbjörn, Fulton, et al, Signums svenska konsthistoria: Renässansens konst, Lund: Bokförlaget Signum i Lund AB, 1996, s. 

389. 
19 

Hans, Biedermann, Symbollexikonet, Stockholm: Bokförlaget Forum, 1991, s. 94. 
20 

Andersson, 1947, s. 47. 
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Så har vi då fortsättningsvis på högra kortsidan, vänstra bildfältet en halvliggande figur med ett stående lamm 

intill sig, vilket kan tolkas som Mansuetudo-Saktmodet. I bilden till höger finns den enda påklädda kvinnofiguren. 

Hon har en ett plagg på sig, en slags tunika. Det kan vara en brynja, då materialet ser ut att vara stelt, med tydliga 

konturer. Hon sitter upprätt på marken med underbenen över ett kristet kors. I högra handen har hon en kalk och i 

den vänstra en bok. Klassiska attribut för Fides-Tron. I baksidans vänstra bildfält syns Temperantia-Måttfullheten 

med sin kanna i ena handen, blanda vatten i vinet som finns i kupan i andra handen. Till höger om henne, i 

mittfältet, sitter Spes-Hoppet, med högra handen på ankarets skaft och högra underbenet över ena ankarets krok. 

Om alla de uppräknade Dygderna står att läsa i Hans Biedermanns bok Symbollexikonet.
21

 I bilden längst till 

höger syns en kvinnofigur sittandes på marken med sin högerhand i något som ser ut som en stor säck eller ett 

ymnighetshorn intill, fullt av mynt. I närheten står en kista. Vad hon har i andra handen är svårt att avgöra. Denna 

bild tolkade jag först, med tveksamhet, som Prudentia-Klokheten, då en kista är ett av hennes attribut. Men det 

stämde inte in med det andra objektet i bilden - en stor säck eller ett ymnighetshorn fullt med mynt. Det kändes 

mer som girighet. Efter att ha konsulterat "Sakralt eller Profant? Ett par sörmländska oblatskrin", fick jag en 

tydligare bild och insåg att allegorin mer troligt är en gestaltning av Avaritia-Girigheten. Till vänster om henne, 

sett framifrån, finns ett bildfält med en halvsittande kvinnofigur med en fackla i vänsterhanden, ljusstrålarna är 

tydligt markerade och nere vid fötterna syns en springande häst. Hon har även något i högerhanden. Då dessa 

attribut inte stämmer väl in på någon av Dygderna, är det nära till hands att tolka bilden som Aurora - 

Morgonrodnadens gudinna. Något som i och för sig motsäger sig själv då hästen, springandes, saknar vingar. 

Aron Anderson, gjorde på sin tid en annan tolkning. Han ser i denna bild en kvinna som betraktar sig själv i en 

handspegel och anser att bilden gestaltar Superbia-Övermodet. Det jag tolkat som ljusstrålarna från en fackla, 

tolkar han som hennes egen uppfattning om sig själv, när hon ser sig i spegeln. Att hon helt enkelt tycker att hon 

strålar för att hon är störst, bäst och vackrast, som det brukar heta. Han anser också att kvinnofiguren i bilden till 

höger om Superbia håller ett svärd i högra handen som hon just ska sticka in i bröstet och tolkar därmed denna 

bild som Desperatio-Förtvivlan. Jag kan hålla med om att det ser ut som om hon håller på att begå självmord. Vi 

utgår därmed från att det är Superbia och Desperatio vi ser. Det betyder att också Lasterna finns representerade på 

skrinet, Dygdernas motpoler. Det blir sju Dygder och tre Laster. Den tredje är den tidigare nämnda Avaritia.  

Förutom allegorierna på utsidan finns även en på insidan av locket till det stora utrymmet. Där syns Aurora, 

Morgonrodnadens Gudinna, ståendes med facklan i sin vänsterhand, i vagnen med den förspända Pegasus, den 

vita bevingade hästen. En tolkning jag inte hittat någon annan uppfattning om. 

 
Men det syns inte alltid så självklart, vad en allegori eller annat bildelement är tänkt att föreställa. I vissa fall 

verkar bilderna vara relativt fritt komponerade. Författaren E.H. Gombrich skriver i boken Gombrich on the 

Renaissannce, Volume 2: Symbolic images (1985), om renässansens "program". En slags mall för hur givna objekt 

kunde framställas, definierad i termen "decorum". Den fastställde vad som ansågs passande i olika sammanhang. 

Kanske kan stil och god smak i kombination, stå som en synonym till denna beteckning. Gombrich refererar till  

 
 

21 
Biedermann, 1991, s. 94. 
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författaren Lomazzo och hans sjätte bok i ämnet, Trattato, där Lomazzo listar en rad exempel på olika 

sammanhang där han föreslår olika gestaltningar, anpassat efter decorum. Det handlar helt enkelt om att informera 

konstnärer, uppdragsgivare och andra om hur specifika projekt bör utformas för att vara med sin tid. Till fontäners 

och trädgårdars utsmyckning föreslår han motiv lämpade till just dessa sammanhang, som allegorierna Gracerna 

som tvättar sig vid en källa, Jaktgudinnan Diana, eller Narcissus vid källan. Användningen av allegorierna var 

flexibel, menar han, då det först var i kontexten, deras fulla mening blev synlig. En annan kontext kunde leda till 

att samma allegori tolkades helt annorlunda.
22

 Det ligger ju nära till hands att befara väldigt snäva konstnärliga 

uttrycksmöjligheter. Men Gombrich menar att så inte var fallet: 

It is often implied that the Renaissance programme paid no heed to the artist's creative bent...The repertory from 

which to choose was so rich and varied that the final choice could easily be adapted both to the demands of the 

decorum and the preferences of the artist.
23

 

Av samma åsikt är Torbjörn Fulton. De förlagor som spreds mellan olika hantverkare och konstnärer kallar han en 

"databank".
24

 Ur den kunde givna former och stilar hämtas för att användas som utgångspunkt. Något som inte 

uteslöt egna kompositioner och kreativa lösningar. Detta kanske även kan förklara varför allegorier inte alltid är så 

lätta att tolka. Konstnären och/eller uppdragsgivaren kunde alltså relativt fritt förhålla sig till decorum och 

komponera de olika elementen efter eget huvud. I sin bok Symbollexikonet föreslår till exempel Hans Biedermann 

oftast flera förslag på attribut till de olika dygderna. Det är inte svårt att se vilka kombinationsmöjligheter som 

finns. Att lägga till ett attribut eller ta bort, kan på ett påtagligt sätt förändra budskapet. Svärd har ofta både 

Justitia och Fortitudo då det är en symbol både för makt och rättvisa men enbart Justitia avbildas med en våg.
25

 

Mansuetudo har ett lamm som attribut men det kan även Caritas ha. Lammet är också en symbol för Kristus 

närvaro i motivet.
26

 Det finns i flera av bilderna på skrinet förmodade föremål som är oerhört svåra att tolka, då 

det helt enkelt inte går att se vad de föreställer. Då tänker jag framför allt på föremål i de olika kvinnofigurernas 

händer. 

 
Om vi nu tar oss en titt på skrinets fötter, är ett konstaterat fakta att de föreställer sjöjungfrur, det är inte svårt att 

se. Men det som är speciellt i det här fallet är att sjöjungfrufigurerna har en tvestjärt, en stjärt delad i två stjärtar. 

Med två stjärtar har jungfrun ett namn. Hon kallas för Melusine. Enligt legenden, så var hon från Frankrike och är 

grundaren till ätten Lusignan i nordvästra Frankrike. Så grunden till legenden skulle därmed ha varit en riktig 

kvinna. Hon omnämns som delvis fisk, i vissa berättelser en förvandling som endast inträdde på lördagar. I slutet 

på legenden förvandlas hon, i förtvivlan och kanske ilska över att inte ha blivit respekterad, till en drake och 

flyger iväg.
27

 Melusine avbildas oftast med en delad stjärt och ibland vingar.
28

 Hon finns avbildad i arkitektonisk 

 

 
 

22 
E. H. Gombrich, Gombrich on the Renaissance, Volume 2: Symbolic images, London: Phaidon Press Limited, 1985 (1972), s. 7f. 

23 
Gombrich, 1985, s. 9. 

24 
Alm, Fulton, 1996, s. 41. 

25 
Biedermann, 1991, s. 94. 

26 
J. C. Cooper, Symboler: En uppslagsbok, Helsingborg: Forum Förlag i Helsingborg, 1983, s. 110. 

27 
Melusine, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Melusine>, 20161214. 

<https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Lusignan>, 20161216. 
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utsmyckning, stadsvapen, i litteraturen och i målarkonsten, liksom den enstjärtade sjöjungfrun. Hon representerar 

dualitet - natt-dag, sol-måne, jord-himmel, etc. Sjöjungfrur står för metamorfoser och flexibilitet. Enligt vissa 

versioner av de manliga myterna försökte sjöjungfrurna, som alltid var vackra, med långt hår, att locka ner 

sjömännen i havet för att sedan glupskt slita dem i stycken och äta upp dem. Myten har mycket släktskap med den 

om sirenerna, med skillnaden att sirenerna var till hälften fåglar eller åtminstone hade fågelhuvud. (Att tyda 

myterna är inte helt lätt. Sirener används ibland också som en beteckning för sjöjungfrur). 

Sirenerna avbildades som unga kvinnor vilka från klippor sjöng förföriskt för passerande sjöfarare. Sången i sig 

var inget hot, men totalt oemotståndlig. Däremot blev alla som kom till sirenerna dödade. Det var därför Odyssevs 

beordrade sin besättning att surra honom själv vid masten och sedan stoppa vax i sina öron innan de passerade ett 

känt näste för sirenerna.
29

 Sjöjungfrur och sirener, två mytologiska, mytomspunna och fatala mansslukerskor, i 

bokstavlig mening. 

 
Proveniensen 

 

Den tillskrivne upphovsmannen är guldsmeden Jakob Mores d. ä. född omkring 1553 och avliden 1612, kallad 

Hamburgs mest berömda guldsmed, "Hamburgs berühmtester goldschmied" 
30

. Sin mästartitel erhöll han 1579. 

Mores var främst verksam i Hamburg men levererade även påkostade arbeten till Danmarks Kung Fredrik II och 

senare hans son Christian IV, likaväl som till det svenska hovet och till hovet i Holstein-Gottorp, där 

änkehertiginnan Kristina var mor till Karl IX andra hustru. Han arbetade i guld och silver men även andra 

metaller. 

På Livrustkammaren i Stockholm finns skorosetter med emalj och filigranarbete i guld och på museets hemsida 

går det att se fler föremål tillskrivna Jakob Mores. Till Kung Gustav den II Adolf tillverkades ett hänge "Einzelne 

anhänger: mit monogramm des späteren Königs Gustav Adolf von Schweden, geboren 1594", Ett skrin gjort för 

den tyske hertigen av Holstein Gottorp, Johann Adolf, 65 centimeter högt och två pjäser med det norska lejonet 

på, varav den ena bär Karl IX vapen. Dessa föremål går att läsa om i förteckningen över Mores verk i boken 

skriven av W. Scheffler, Goldschmiede Niedersachsen. Daten- Werke- Zeichen (1965)
31

 Förutom detta utförde 

han även kopparstick. 

Sonen Jacob Mores d. y. arbetade också som guldsmed efter att ha gått i lära hos sin far. Tillsammans med en 

annan bror, Hans Mores som inte arbetade som guldsmed, bedrev han genom familjeföretaget, även handel och 

bankirverksamhet. Enligt författaren Bernhard Olsen har det trots att Mores d. ä. varit en framstående guldsmed 

och juvelerare, "varit svårt att påvisa ett endaste av hans arbeten i ädelmetall".
32

 Nu är ju det aktuella skrinet inte 

 
 

Australian National University, <http://history.cass.anu.edu.au/event/anu-school-history-seminar-series-m%C3%A9lusine-crusade-and- 

burgundian-engagement-east>, 20161214. 
28 

Deutsches Museum, Tvestjärtad sjöjungfru, Plinius Secundus, Gaius: Naturalis historia, Frankfurt: 1565 (Bildref 2). 
29 

Marcus, Lodwick, Stockholm, 2003, s. 111. 
30 

W. Scheffler, Goldschmiede Niedersachsen. Daten- Werke- Zeichen, Berlin: Walter de Gruyter & co, 1965, s. 404. 
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utfört rakt igenom i ädelmetall och därmed utan krav på att stämplas, men Mores har tydligen ändå inte alltid varit 

mån om att utmärka sina förtjänster. Något som också har försvårat identifieringen av Mores arbeten är att namnet 

som omnämns i samband med beställningar, har skrivits ut på flera olika sätt. Det har stavats Moritsøn, Moresz, 

Moss, Moers, eller Mouridsen, med ett exempel i räkenskaperna från Fredriksborgs slott, den 30 september 

1606.
33

 

Uppgiften om upphovsman har jag inte lyckats bekräfta. Allhelgonakyrkan har helt förlitat sig på Aron 

Andersson. Men även andra skickliga guldsmeder utförde beställningar gällande skrin och stilen skulle kunna 

tillskrivas fler mästare än Mores. Till exempel Wenzel Jamnitzer, vars skrin på den aktuella bildreferensen är 

påfallande likt Hertig Karls smyckeskrin.
34

 Själv hittade jag inga stämplar vid undersökningen av skrinet. Heller 

inget ovanligt fenomen på ett skrin som i huvudsak består av oädla metaller. Men jag blir ändå konfunderad av 

kyrkans dokumentation, där det står klart och tydligt att eventuella stämplar inte har kunnat kontrolleras då skrinet 

står i museets monter.
35

 "Skrinet inlåst. Har ej kunnat undersöka skrinet närmare./MH". Men i det beskrivande 

dokumentet, inklusive två bilder, som finns i den 5-sidiga bilagan, står att: 

Själva kudden med lammet kan skjutas åt sidan, så att ett litet lönnutrymme under öppnas. Detta, liksom hela 

skrinet inre och undersida, är täckt av graverat arabeskmönster. I lockets insida infällt ett ovalt silverbleck i driven 

dekor; Aurora i sin char, med pegas förspänd och fackla i sin hand. 

Av denna del av beskrivningen att döma, är det uppenbart att personen som beskrivit skrinet ändå har haft det i sin 

hand och kunnat öppna det. Det förefaller därmed ha varit två helt olika personer, vid olika tillfällen som hanterat 

skrinet. En person bevandrad inom klassisk arkitektur som beskrivit skrinet, utan att kontrollera eventuella 

stämplar. I annat fall borde en anteckning finnas om att "stämplar har ej hittats". Senare, då skrinet deponerats i 

Sörmlands museums vård, har en annan person, signaturen "MH", fyllt i objektbladet, utan att ha direkt tillgång 

till skrinet och därför inte gjort någon undersökning. Varför står det inget om eventuella stämpelfynd, eller 

motsatsen? 

Enligt Aronsson skulle både Flodaskrinet och Hertig Karls skrin i Nyköping vara tillverkade av Jakob Mores i 

Hamburg men han anser också att Nyköpingsskrinet är av betydligt högre kvalitet än Flodaskrinet. Han stöder sitt 

argument på likheten med ett annat skrin, som 1947, liksom nu, finns på Grünes Gewölbe, i Staatliche 

Kunstmuseum Dreseden. Men enligt aktuell information tillskrivs det skrinet idag en annan mästare, vid namn 

Wenzel Jamnitzer (1508-1585), på sin tid verksam i Nürnberg.
36

 Årtalet för skrinets tillkomst är satt till 1560. I 

beskrivningstexten framkommer att inte heller på detta skrin finns några stämplar (det var inte obligatoriskt att 

stämpla föremål utförda i oädla metaller). Utifrån fotografiet på Staatliche Kunstmuseums i Dresden hemsida vill 

jag påstå att det skrinet stämmer relativt väl in på stil och utförande av skrinet för min undersökning. Museet 

måste därmed vid tiden för Andersson artikel 1947, ha uppgett Mores som upphovsman men senare tydligen 

 

 

 
 

33 
Olsen, 1903, s. 13. 

34 
Wenzel, Jamnitzer, (1508-1585), smyckeskrin (Schmuckkassette), (Nürnberg, ca 1560, (Bild10). 

35 
Alla Helgona Kyrka i Nyköping, Objektblad. 

36 
Jamnitzer, ca 1560, (Bild 10). 
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ändrat åsikt. Detta har föranlett mig att skicka ett mejl och bett museet om ett eventuellt klarläggande, hittills en 

obesvarad fråga. 

Vid kontakt med Magnus Green har vi kommunicerat kring material och utförande gällande mitt studieobjekt. 

Det består till viss del av etsade och förgyllda kopparplåtar, vilket också är både min och Aron Anderssons 

bedömning.
37

 Green har påtalat att denna materialhantering indikerar att skrinet troligtvis är tillverkat i Nürnberg 

och inte i Hamburg.
38

 Det underbygger mitt intryck av att Jamnitzers skrin i Dresden, stilmässigt och 

utförandemässigt väldigt mycket liknar Hertig Karls skrin som alltså skulle kunna vara från Nürnberg istället. Om 

vi utgår från den förväxling av mästare som tidigare måste ha förekommit i Dresden, är Anderssons egen 

uppfattning tydlig: 

Trots att man måste räkna med att skrin av detta utseende varit en ganska allmänt gångbar typ i dåtida 

guldsmedsverkstäder, kan det på sakernas nuvarande ståndpunkt... inte anses som oförsiktigt att tillskriva den 

berömda guldsmeden Jakob Mores d. ä. i Hamburg...de båda sörmländska oblatskrinen.
39

 

Enligt hans bedömning kan vi alltså utgå från att det är Jamnitzer som är upphovsmannen. Det påståendet 

sätter ju Allhelgonakyrkans datering i ett annat ljus. Skrinet måste då ha tillverkats betydligt tidigare. Jamnitzer 

avled 1585. Möjligheten att det skulle kunna vara en frillogåva till Karin Nilsdotter, som hertigen 1574 fick en 

son med, ter sig därmed mer trolig. 

 
I boken Kleinodienbusch des Jakob Mores finns en skiss som föreställer ett skrin, liknandes alla de här ovan 

nämnda skrinen.
40

 Om Mores var den första att tillverka skrin med denna formgivning går ändå inte att avgöra 

utifrån hans skiss. Kanske hade han i sin tur sett ett liknande skrin tidigare och inspirerats till en egen design. 

Mores fick sitt Mästarbrev 1579. Jamnitzers skrin ska enligt uppgift vara tillverkat 1560. I så fall var Jamnitzer 

den som först arbetade fram denna formgivning. Författaren Torbjörn Fulton skriver, i sitt kapitel 

"Ornamentiken", Signums svenska konsthistoria: Renässansens konst, om tyska, renodlade ornamentalister bland 

de som producerade mönsterböcker. De kallades för Kleinmeister. Även Wenzel Jamnitzer gav ut en sådan bok, år 

1568.
41

 

Mycket av mönsterförlagorna kom till en början från Italien men de tyska guld- och silversmederna satte sin egen 

prägel på formspråket.
42

 Det var främst från Nürnberg och Antwerpen som mönsterböckerna spreds under 1500- 

och 1600-talen, högkonjunkturen för denna form av kunskaps- och inspirationsspridning.
43

 "Nürnbergskolan" 

används som ett begrepp och stadens stilmässiga inflytande på Hamburgs guldsmeder var påtagligt.
44

 Om detta 

skriver Olsen i sin bok. Silfverstolpe nämner också detta inflytande.
45

 Det öppnar ju för möjligheten att Mores 

faktiskt kan vara upphovsmannen, i sin stil märkbart påverkad av det Nürnbergska formspråket, där ju Jamnitzer  

 

37 
Andersson, 1947, s. 46. 

38 
E-postkontakt med Magnus Green, 20161221. 

39 
Andersson, 1947, s. 53. 

40 
Stettiner, 1916, bild på Mores skiss av ett skrin. 

41 
Alm, Fulton, s. 38, s. 40. 

42 
Olsen, 1903, s. 3. 

43 
Alm, Fulton, 1996, s. 33. 

44 
Olsen, 1903, s. 3. 

45 
Silfverstolpe, 2014, s. 178. 
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hör hemma. Fulton kallar spridningen av arkitektur- och mönsterböcker en "...veritabel "pappersakademi"...".
46

 Ur 

mönsterböckerna hämtades både kunskap om de antika klassiska idealen, formgivna grottesker, det storformade 

bygel- och rullverket likaväl som den för Nordeuropa speciella småskaliga och mer ytbundna ornamentiken, 

beslags- och rullverket. I början av 1600-talet uppstod ännu en ny formmodell, brosk- och knorpelverket. Ur 

förlagorna kunde till exempel guldsmeder, fritt komponera ihop olika element och detaljer.  

Det kan inte helt uteslutas att Mores skiss skulle kunna ha tillkommit betydligt tidigare, innan han blev Mästare. 

Det framkommer olika uppgifter om hans födelseår, alltifrån 1540-talet till omkring 1550. Så teoretiskt kanske 

Mores skulle ha kunnat presentera en skiss före Jamnitzer. Men det mest troliga är att Mores skissbok är  

tillkommen under hans tid som mästare, då de skisser som finns är förlagor till dyrbara klenoder och kungakronor 

i guld och silver rikligt prydda med ädelstenar och andra dekorativa detaljer. Högt kvalificerade uppdrag som 

endast en mästare skulle vara kapabel att arbeta fram. 

 
 

Reell fakta som däremot kommit fram under mitt arbete, är ett dokument i Riksantikvarieämbetets arkiv, 

Allhelgonakyrkans i Nyköping räkenskaper, där ett "oblats Skrin" köpts in 1640. I kyrkans räkenskaper står inga 

uppgifter om upphovsman. Däremot finns uppgift om pris och hur mycket guldet till förgyllningen kostade i 

mark. Dessa uppgifter indikerar att skrinet har beställts. Därmed mindre troligt att det köpts in i begagnat skick, 

till exempel från Hertig Karls efterlämnade tillhörigheter eftersom hertigen avled 1611. Då skrinet är inköpt år 

1640, finns det inte mycket som kan indikera Jakob Mores d. ä. som upphovsman. Han dog år 1612.  

 
Uppgiften om vikten är ytterligare en indikation som pekar på att skrinet som köptes in 1640 inte är det aktuella 

skrinet. Vikten uppges vara 30 lod. Ett lod vägde cirka 13,17 gram, vilket skulle resultera i en vikt på totalt cirka 

395 gram. Skrinet i utställningen Fursten väger betydligt mer. Ett faktum som pekar på att det skrin som köptes in 

1640 måste vara av betydligt mindre modell. Greger Sundin, menar att även viktuppgiften talar för att det inköpta 

skrinet är ett annat. Viktangivelser gavs i regel endast för föremål utförda i ädelmetall.
47

 Däremot omnämns i 

kyrkans inventarieförteckning från år 1919 ett skrin som enligt beskrivningen att döma ser ut att stämma bra med 

det skrin jag själv har undersökt. Där står att skrinet förmodligen är tillverkat i Tyskland "under första hälften av 

1600-talet". Denna information leder oss till insikten att det nu finns två omnämnda skrin. Ett beställt skrin, infört 

i räkenskaperna år 1640, som jag alls inte sett och så "vårt" skrin. Så var det kommer ifrån är fortfarande en olöst 

gåta. Men Hertig Karls skrin omnämns första gången i en inventering 1695, dock inte vid den närmast föregående 

inventeringen 1665.
48

 Det bör alltså ha kommit i kyrkans ägo där emellan. 

 
Om nu skrinet beställdes av kyrkan, med det utseende det har idag, är det helt adekvat som oblatskrin för den 

oinvigda hostian, för vilket syfte det i så fall troligtvis är inköpt. Nakna kvinnofigurer var inget 

uppseendeväckande under renässansen. Några av dem ser ju dessutom ut att sitta på marken, kanske som ett  

 

46 
Alm, Fulton, 1996, s. 33. 

47 
Kontakt via E-post med Greger Sundin, 20161212. 

48 
Andersson, 1947, s. 53. 
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tecken på deras enkelhet och ödmjukhet? Atlanterna som står vid varannan pilaster runtom skrinet, ger 

tillsammans med kariatyderna ett intryck av att skrinets syfte förutsätts gynna båda könen, även om ingen av 

gestalterna visar upp något tydligt kön. Triangeln på stället för kariatydernas kön är endast en schematisk bild, 

tillkommen för att möjliggöra en tydlig differentiering av figurernas könstillhörighet. Allhelgonakyrkan kallar sitt 

föremål oblatskrin. När jag och konservatorn på Sörmlands museum undersökte det, fann vi en vit kartongbit i 

botten samt vita, försvinnande små smulor i hörnen. Tecken som indikerar att det använts som oblatskrin. Men det 

finns flera argument som talar för att skrinets ursprungliga syfte varit ett annat. 

En faktor är att de oblatskrin jag under arbetet med undersökningen har sett på bild, är betydligt enklare, ofta 

mindre och ibland runda i formen. Ett exempel är oblatskrinet från omkring år 1600 på Nordiska museet. Ett annat 

exempel skrinet som tillhört Fasterna kyrka (tidigare Esterna), i Uppland.
49

 Ett skrin med syfte att användas i 

kyrkliga sammanhang beställdes oftare med någon form av kristen eller kyrklig utsmyckning. En annan faktor är 

att bildfält med religiösa motiv från bibeln hade varit mer logiska motiv än nakna Dygder. Dessa faktorer gör att 

skrinet ger intryck av att ursprungligen ha varit ett profant föremål, tänkt för ett helt annat syfte. Till exempel som 

smyckeskrin för en inflytelserik privatperson, kanske av kunglig börd, en biskop, adelsman eller -kvinna. Just det 

ändamål som skrinet tillskrivits av Sörmlands museum. Sådana skrin benämns på tyska Smuckkassette 

(smyckeskrin) eller Prunkkassette (praktskrin).
50

 Överdådigt utformade skrin beställda av personer tillhörande de 

allra mest välbärgade skikten i dåtidens samhälle. Att skrinet långt senare använts som oblatskrin är däremot inte 

otroligt. Om historien stämmer, att det härstammar från Hertig Karls hov, kan det ju vara så. För att skrinet skulle 

kunna användas i kyrkomiljön krävdes en anpassning till den sakrala motivvärlden. 

 
 

En icke oförbisedd möjlighet är att skrinet, eller bägge skrinen i Södermanland har förts in i landet som krigsbyten 

efter trettioåriga kriget. Andersson har tagit upp den frågeställningen i sin bok. Han tror däremot inte att det ä r så 

de har kommit hit, då det finns två stycken, uppenbarligen från samma verkstad.
51

 Det minskar oddsen för att det 

skulle handla om krigsbyten, även enligt min uppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

49 
Nordiska museet: 1600, Oblatskrin, <https://digitaltmuseum.se/011023343075/oblatskrin?i=1&aq=owner%3A%22S- 

NM%22+text%3A%22oblatskrin%22 >, 20161214. 

Oblatskrin, 1637, Heraldik.se, <http://heraldik.se/wp-content/uploads/2014/08/VB23.pdf>, 20161214. 
 

50 
Wenzel, Jamnitzer, (1508-1585), Nürnberg: ca 1560, smyckeskrin (Schmuckkassette), Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  

<http://skdonlinecollection.skd.museum>, 20161214. 

Wenzel, Jamnitzer, och Nicolaus, Schmidt, (-1609), Nürnberg: 1588, stort praktskrin (grosse Prunkkassette), <http://skd-online- 

collection.skd.museum>, 20161214. 
51 
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Ett genusperspektiv 

 

I inledningskapitlet, beskrev jag skälet till att jag fastnade för "Hertig Karls smyckeskrin". En av anledningarna 

var att föremålets utsmyckningsdetaljer består av sjöjungfrufigurer, under renässansen en symbol för bland annat 

lust och primitiva begär, samt på toppen ett lamm. En av många symboler för Kristus. Sammantaget en bild som 

lämnade mig lätt förvirrad och väckte min nyfikenhet. En annan var det faktum att skrinet, som jag till en början 

endast skådat genom glasrutan till säkerhetsmontern i utställningen Fursten, såg ut att vara översållat med nakna 

kvinnofigurer. Så varför ligger då Justitia, symbolen för rättvisa, naken på en divan? 

Allegorierna som löper runt alla skrinets kanter illustrerar de 7 Dygderna (som alla har sin motsvarighet bland 

Lasterna) och 3 Laster. Syftet med dem var oftast att påvisa goda exempel, en slags moralupplyftande 

illustrationer, flitigt använda inom konst och arkitektur. "De avbildades ofta som unga kvinnor i fotsida 

klädnader" 
52

, dock uppenbarligen inte i detta sammanhang (Bildref. 1a). Av kvinnofigurerna är nio avklädda och 

några lättjefullt bakåtlutande, andra sittande på sina respektive divaner eller direkt på marken, eventuellt på ett 

tygstycke. Det är endast tack vare deras attribut vi kan avgöra att de ska föreställa något annat än kurtisaner. Är 

skrinets syfte kanske att nakna kvinnor, "en masse", ska kittla den manliga erotiska fantasin? 

Posen Figurerna ligger eller sitter i påminner om den så kallade Venus-posen, eller nymfposen, som många 

manliga konstnärer lät sina modeller ligga i - nakna, på en divan. Venus, som är kärleksgudinnan i den romerska 

mytologin, avbildades av tradition naken. Hon ses ofta med sin lille son Amor i närheten, vars attribut är pilbågen 

och ibland ett koger fullt av kärlekspilar. Venus egna attribut är bland annat rosa rosor, pärlor och snäckskal. De 

bägge konstnärerna Giorgio da Castelfranco (Giorgione), som målade Sovande Venus, ca 1510 (Bildref 1b) och 

Tiziano Vecellio (Tizian), Venus från Urbino, 1538 (Bildref 1c), är två exempel på konstnärer som utnyttjade den 

chans de såg att kunna måla av en naken kvinna. 

Att kalla en naken kvinna på en divan, för Venus, var ett enkelt sätt att kunna rättfärdiga motivet och gjorde att 

även kyrkan kunde acceptera en uppenbart erotisk målning. Denna typ av målningar var rena beställningsjobb:  

Det finns flera skäl och även dokumentära källor som talar för att sådana nakenbilder kom till på uppdrag av 

adelsmän eller till och med kyrkans män för att bevara minnet av ett erotiskt förhållande. Även kardinalen 

Alessandro Farnese gav Tizian i uppdrag att utföra en nakenmålning...Enligt ett brev från 1544 kan målningen 

mycket väl vara ett porträtt av Donna Olimpia, som var en känd kurtisan.
53

 

Upplysningen i citatet genererar genast en tanke om att skrinet för den aktuella undersökningen kunde vara ett 

föremål utformat för att minna om en åtrådd och älskad person. 

 
Den klassiska nymfposen har en historia som sträcker sig bakåt åtminstone till renässansens Italien. När intresset 

för Antiken återuppväcktes kom skriften Hypnerotomachia Poliphili, författad av Francesco Colonna, 1499 att bli 

en viktig källa till inspiration. Dess många träsnitt, utförda av en anonym konstnär, erbjöd en uppsjö av olika 
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Biedermann, 1991, s. 94. 
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Rolf, Toman, Konsten under den italienska renässansen: Arkitektur, skulptur, måleri, teckning , Hamburg: Könemann 

Verlagsgesellschaft mbH, 1999, s. 398. 
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motiv från Antiken, som kunde bilda underlag till konstnärligt skapande. Ett tema som blev flitigt använt var 

"Den sovande nymfen vid källan".
54

 

De tidiga "sovande-nymf-figurerna" hade alla vissa gemensamma drag, till exempel att de halvlåg och stödde 

huvudet med ena armen och hade benen korsade vid anklarna eller underbenen. De såg ofta ut att sova. Poserna 

och klädseln kunde variera. Men det är inte den pose de allegoriska figurerna i bildfälten runt skrinet innehar. De 

halvligger på en divan men på rygg, eller sitter på ett tygstycke på marken, kanske en mantel, är vakna och håller i 

olika föremål, sina "attribut". Hur ska det tolkas? De är alla nakna men inte alla ligger ner. De ser ut att vara 

partiellt agerande. Åtminstone inte helt passiva. 

Enligt författaren Lynda Nead är det Den sovande nymfen som senare gett ramen för porträtten på en mängd 

avklädda kvinnor i konsten, alla med en sak gemensamt, de ligger alla på ett divanliknande underlag, ofta med 

korsade ben. Hon resonerar i kapitlet "Framing the female body", om syftet med skapandet av "The Nude" i 

konsten. Ett av de främsta målen har varit kontrollen och regleringen av kvinnans kropp och sexualitet, "the 

containment and regulation of the female sexual body". 
55

 

Det har tydligen varit av stor vikt att kontrollera kvinnan. Kanske en nödvändig åtgärd om man ska kunna 

använda sig av henne? Från fornhistoriska nymfer, vattengudinnor och antikens hjältinnor, till ett passivt, skapat 

objekt. På en målning, ett objekt att betrakta. Men när det gäller det aktuella skrinet, något att hantera, att kunna 

röra vid. Vid tillfället för min undersökning av skrinet noterade jag självfallet ett visst slitage och såg att på vissa 

områden utsatta för friktion, framför allt fötterna, hade förgyllningen slitits ner och blottat materialet under. Det 

jag förvånat kunde konstatera var att även guldet på sjöjungfrufigurernas bröst hade nötts bort. Till detta kunde 

jag inte finna någon naturlig förklaring då sjöjungfrufigurernas överkropp är placerad högre upp och lutar inåt. 

Enligt Lynda Nead har processen att skapa The nude, gått ut på att avpersonifiera den nakna kvinnan för att sedan 

kunna skapa objektet - The nude, "It is in the process of dropping the gendered prefix- the moment when the 

female nude becomes simply "the nude" - that the male identity of artist and connoisseur, creator and consumer of 

the female body, is fully installed." Vad hon menar kan sägas vara att när definitionen "den kvinnliga", framför 

"nakna modellen", tas bort skapas en för mannen fiktiv position av objektiv betraktare och bedömare av en 

avpersonifierad kvinnogestalt, som tillåter honom att exploatera den nakna kvinnan, att se henne som ett objekt. 

Han är "skaparen". Denna enkla förvandling har gjort det möjligt för män att legitimera och kamouflera de 

verkliga anledningarna till att måla The nude.
56

 Efter avkodningen kan han fritt begagna henne, prata om henne 

och bekräfta sin maktposition. 

 
Renässans betyder pånyttfödelse. De antika idealen väcktes till liv igen efter medeltiden vilket gav starka avtryck 

inom de sköna konsterna. Arkitektoniska element från antikens Grekland, grekisk och romersk mytologi, de 

faktorer som skrinet är präglat av, blir huvudfokus. Hela skrinet kan ses som ett arkitektoniskt föremål, som ett 
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litet tempel. Det är komponerat av typiska formelement från antiken, som gavelfält, kolonner, kapitäl, 

entablement och friser. Med sin utformning skulle det i antikens Rom, ha kunnat vara modell för ett tempel helgat 

åt någon gudinna. Frågan är om det är syftet med skrinet, en hyllning till en kvinna? Jag kan inte säga att jag inte, 

tror att det kunde vara så. I så fall troligtvis en kurtisan, med tanke på detaljer som syndiga sjöjungfrur och nakna 

men ändå dygdiga kvinnor. Dubbelhet är inte främmande under renässansen. Men det kan också vara ämnat för en 

man. Med för honom erotiskt kittlande detaljer att njuta av i vardagen. En mans privilegium. 

I sin bok Monuments and maidens. The allegory of the female form, skriver Marina Warner om Justitia och de 

andra Dygderna, Gudinnor och bibliska kvinnor som alla hyllats för sina bragder, att använda svärdet för att skipa 

rättvisa.
57

 Hur Justitias svärd representerar "the ability of humanity to judge between one thing and another, to 

part rigth from wrong, truth from falsehood, yes from no".
58

 Hur Justitia jämte Fortitudo, de politiska Dygderna, 

båda med svärd i handen, sitter redo att kämpa för rättvisan på en fresk i Palazzo Pubblico i Siena.
59

 

 
Warner beskriver migrationen av symbolerna som inträffade under renässansen. De hedniska, kraftfulla 

Gudinnorna, med sina specifika förmågor och tillhörigheter hyllades och vördades. De tillägnades kulter och 

tempel. Omvandlades till Dygderna, som personifierade mänskliga egenskaper. För att till sist förminskas till 

Muser, vars roll i huvudsak var att fungera som "divine inspiration" för manliga konstnärer.
60

 På skrinet befinner 

sig denna omvandling ungefär i mitten. 

Kvinnogestalterna i konsten infogades under historiens gång i allt mer passiva roller, sådana som mer behagar en 

man. Till exempel rollen som Venus, kärleksgudinnan. Av Gudinnornas och Dygdernas heroiska förflutna syns 

ingenting i de allegoriska scenerna som pryder skrinet. De är alla pacificerade och avklädda. Omvandlade till 

förenklade symboler. Ur det perspektivet är det inte märkligt på något vis att skrinet runt om är prytt med nakna 

kvinnofigurer. Jag frågar mig ändå: Är skrinet ämnat att kittla en mans fantasi eller är det en gest till en kvinna, 

om att hålla lågan varm? Svaret är inte så viktigt. I båda fallen rör det sig ändå om att kvinnan är objektif ierad. 

Omvandlad till en "mannens Musa". 

 

 

 
Tolkningen 

 

Skrin är föremål som kan finnas i väldigt olika miljöer och deras utformning beroende på i vilken miljö de ska 

användas och till vad. Gamla skrin är ofta låsbara och platsen för förvaring av något viktigt eller värdefullt.  

Återbruk av föremål är ett skäl till att ett skrins ursprungliga syfte, i en annan miljö, kan bli ett helt annat och inte 

riktigt "passa in". 
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Ju mer välbärgad beställare, desto mer påkostat föremål, är ett förhållande som kan verka självklart. Men trots att 

kyrkan i regel har haft det bra ställt har där också förekommit mycket enkla skrin. Delvis därför att kyrkan alltid 

varit beroende av sina församlingsmedlemmars tillgångar. I en fattig församling har det av den anledningen ofta 

funnits enklare oblatskrin. En annan anledning är att skrinet för den invigda oblaten ofta var enklare i sin 

utformning.
61

 Tennskrinet från före detta Esterna församling (nuvarande Fasterna), tillverkat 1637, är enkelt 

utformat och dekorerat med en graverad bild på locket föreställande Jesus på korset. På framsidan finns en text 

med namnen på givarna, familjen Oxenstierna Banér. Ett tydligt exempel på ett skrin som beställts för ett sakralt 

ändamål. Bilden av Jesus ger även en föreställning om vad skrinets syfte är - förvaring av den invigda oblaten, 

som ju symboliserar Jesu kropp - köttet.
62

 

 
Ett välkänt historiskt skrin är det som Maria av Brandenburg (1599-1655) bar Gustav II Adolfs (1594-1632) 

hjärta i. Efter Gustav II Adolfs död på slagfältet i Lützen, låg hans balsamerade kropp i en kista på Nyköpings 

Slott under cirka ett års tid. Samtidigt bar hans efterlevande maka hans hjärta intill sitt bröst. Hon bar på ett hög t 

värderat föremål, placerat i ett skrin. 
63

 

 
Hertig Karls smyckeskrin är ett föremål som också beställdes för ett specifikt syfte. Inga symboler eller bilder, 

inga detaljer visar någon som helst koppling till en kyrklig miljö. Däremot finns 7 Dygder och 3 Laster (även 

benämnda Dödssynder), representerade. Alla tillsammans skulle deras budskap kunna tolkas som en uppmaning 

om att vara sedesam, rättvis, tapper, kärleksfull och klok. Viktigast av allt en god kristen. Det gällde absolut att 

inte vara girig, svag i anden eller högmodig och självgod. Girigheten är den största av alla de sju Dödssynderna 

och den som blev skyldig till att ha begått dem kunde riskera att dömas till helvetet vid den Yttersta domen. De 

små kranierna på lockets postament är där för att påminna skrinets ägare om att livet inte varar för evigt. Att 

ödmjukhet är en önskvärd egenskap och att livet är till låns. Ingen vet när det ska ta slut. I döden är vi alla lika. 

Det är dödskallarnas symbolik, "memento mori". 
64

 Man kan tänka sig att detta innehållsrika meddelande riktar 

sig till en person i hög ställning i en profan miljö. En person i samhället, som har mycket ansvar och råder över 

många människor. Informationens uppgift skulle vara en påminnelse om att inte förhäva sig eller missbruka sin 

maktposition. Utsidan känns trots sin prakt som ett relativt formellt föremål. Det jag hittills pekat på resulterar i 

ett antagande om att det aktuella skrinet inte var tänkt att stå i en strikt nischad miljö, som exempelvis en kyrka 

eller ett rådhus. Därför är det allmängiltiga men gångbara symboler som pryder skrinet. Ett applicerbart påstående 

bara om vi lyckas åsidosätta skrinets fötter. Vad sjöjungfrun står för har ju redan sagts. Här har figuren placerats i 

en pose som kan uppfattas som utmanande. Förvisso kanske bara ytterligare ett uttryck för renässansens 

lekfullhet. Men om vi gläntar på locket och betraktar dess insida, kan uppfattningen om sjöjungfrun som en  
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utmanare bli starkare. För på insidan ser vi Aurora, Morgonrodnadens Gudinna med en fackla i handen, ståendes i 

sin vagn dragen av den vita bevingade hästen, Pegasus. En hednisk Gudinna. Hennes häst symboliserar i sin tur 

"människans dubbelnatur av djuriska instinkter och andlig strävan".
65

 Man kunde tänka sig att insidan på skrinet 

har dekorerats med en något mer intim allegori. Bara den som begagnade skrinet skulle kunna ta del av budskapet 

på insidan. Det indikerar också att bilden på insidan är mer privat. Den är samtidigt den av bilderna som håller 

den allra högsta kvaliteten i utförandet och ser ut att till alla delar vara handarbetad. Precis som en människa är 

skrinet utrustat med en synlig och anpassad utsida och en privat samt mer personlig och känslig  insida. 

 
Ur ett renässansperspektiv är det ett föremål utformat enligt tidens ideal. Det är definitivt i den tidsepoken skrinet 

stilmässigt hör hemma, med sin tydlighet i det klassiska användandet av antikens arkitektoniska element. Det är 

också tydligt i ingående detaljer som grotesker och maskaroner. Det finns en liten lekfullhet i detaljerna, som till 

exempel kariatydernas könsutmärkning. Frossandet i nakna kroppar, framför allt kvinnokroppar är också något 

som är utmärkande för renässansen. Den nya tiden, som tillät andra motiv än religiösa och påklädda. Olsen skriver 

ett par rader om just detta med koppling till ett silverarbete för Fredriksborgs kyrka i Danmark, bestående av flera 

olika vackert arbetade silverplåtar, till altare och altarskåp, med för kyrkomiljön passande motiv. Det har 

emellertid inte hindrat guldsmeden Jakob Mores, från att då och då tillåta sig sväva ut i lekfulla och humoristiska 

motiv involverande hedniska figurer och nakna kroppar. I detta fall är det med säkerhet Mores som är 

upphovsmannen.
66

 

Tillsammans bildar detaljerna och skrinet som sådant, ett föremål som ligger väl i sin samtid. För oss, i vår tid, är 

Hertig Karls skrin ett vackert och märkligt föremål som sticker ut i sin formgivning och med sina vackra detaljer. 

För renässansmänniskan av hög dignitet, var det helt enkelt ett sätt att vara modern. Att visa att man var med sin 

tid och att man hade råd. För skrinet var även i sin samtid exklusivt. Det ingick som en del av en miljö, vars 

huvudsakliga syfte var att utstråla makt och god smak samt kunskap om internationella konstnärliga värderingar.  
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III. Avlutande diskussion och reflektion 

 
Avslutande diskussion 

 

Skrinet, som jag genom säkerhetsmonterns glasruta, såg som ett föremål med en tvetydig tolkning har under 

uppsatsarbetet mer och mer kommit att framstå som en relativt vanligt förekommande föremål i de allra högsta 

skikten i renässansens samhälle. Benämningen Hertig Karls smyckeskrin skulle kunna vara en korrekt tolkning, så 

tillvida att det troligtvis var ämnat för en högt uppsatt privatperson och inte för kyrkliga ändamål. Någons 

smyckeskrin har det troligtvis varit. Det lutar snarare åt att ha varit en mans ägodel än en kvinnas. Eller en gåva 

till en älskarinna. Denna slutsats utgår från analysen och tolkningen av den bildvärld skrinet visar  upp. 

Min undersökning har utgått från givna uppgifter, att skrinet är kyrkans, kan ha tillhört hertigen, kan vara 

tillverkat av Mores i Hamburg år 1590. I kyrkans dokumentation står att "stämplar har inte kunnat kontrolleras". 

Till dokumentationen har bifogats en bild på ett skrin som finns på Metropolitan Museum of Art, New York, där 

det står "Cascet, possibly after a design by Jakob Mores".
67

 Aron Anderssons artikel har varit en bra grund att stå 

på och tacksamt nog gett mig en ny tråd att dra i. Andersson attribuerar skrinet till Mores utifrån ett 

referensföremål som tidigare tillskrevs denne mästare men numer är tillskrivet Wenzel Jamnitzer. Kyrkan har 

utifrån Anderssons bedömning samt utifrån skrinet i New York, attribuerat skrinet till Mores. Jag anser att det 

mesta pekar för att Jamnitzer är en mer trolig upphovsman. En slutsats som automatiskt leder till att antagandet 

om skrinet datering måste omprövas. 

Tidsramen för det här arbetet tillåter inte möjligheten att kunna gå till botten och finna en eventuell start på 

skrinets vandring, en fortsatt väg och kunskap om det ursprungliga slutmålet. Min förhoppning är att  någon annan 

kommer att finna inspiration i mitt arbete och känna sig manad att gå vidare. Flera möjligheter kvarstår på 

Riksarkivet. Där finns många arkiv med inventarieförteckningar och bokförda transaktioner att leta i, efter många 

kungar och furstliga personer. 

 
Att leta i arkiv är inte så lätt. Även om det finns mycket inskannat och digitaliserat är det ofta svårt att både förstå 

språket och att tyda handstilen. Svenska språket på 1500- och 1600-talen var inte det samma som idag. Dessutom 

stavade alla lite som de ville på den tiden eftersom det inte fanns något standardiserat skriftspråk på svenska. Det 

har också varit relativt komplicerat att söka i tyska källor. Men där finns mycket mer intressant material att ta del 

av, om man vill gå riktigt djupt ner i detta ämne. En möjlighet, för en forskare väl bevandrad i tyska språket skulle 

också kunna vara att undersöka dokumentation över hertig Karls systrars inventarier och räkenskaper under 1500- 

talet. De var alla gifta med tyska furstar. Precis som med släktforskning gäller det hela tiden att göra vägval. 

Kanske är det en välbärgad adelsman som ägt det en gång i tiden och när det inte längre var modernt, lämnade det 

som en gåva till kyrkan. Det kan ju också ha lämnats vidare som en betalning för av kyrkan utförda framtida 

tjänster, som böner eller mässor, iordningställande av gravkor eller liknande. Då är det olika adelsfamiljers privata  
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arkiv istället som gäller. I Landsarkivet, Uppsala, förvaras kyrkornas gamla dokumentation och Nyköpings Östras 

kyrkoarkiv. De uppgifter jag redovisat i uppsatsen finns i en avskrift från det arkivet. Det kan ju hända att vissa 

poster lämnats utanför. 

 
Valet att göra en separat analys med genusperspektiv gjordes från början. Det kändes inte möjligt att göra den 

integrerad med den andra. Men jag hoppas att den har tillfört nya synsätt på föremål av denna art, samt blivit ett 

mindre inlägg i den feministiska debatten. Konsthistorien är ju fortfarande till stora delar en männens historia. 

Alla tillägg bör ur det perspektivet ses som ett nytt strå till stacken. 

 
Så här i efterhand önskar jag att jag hade fått möjlighet att undersöka skrinet i ett tidigare skede.  Jag tror det hade 

gett mer behövlig tid till arkivsök. Kanske hade jag då också kunnat undersöka skrinet tillsammans med någon av 

experterna, Göran Sundin och Magnus Green, som varit generösa nog att ställa upp och svara på frågor samt ge 

diverse tips och information. De mejlen har jag uppskattat mycket. Förste arkivarie/slottsarkivarie Mats 

Hemström på Riksarkivet och Stefan Gottfridsson på Riksantikvarieämbetet, har hjälpt mig att hitta vägarna i 

arkiven. En nog så snårig skog av gamla papper. Det känns frustrerande att inte ha kommit fram till gåtans 

lösning. Å andra sidan är jag utifrån de givna förutsättningarna nöjd med vad jag åstadkommit. Jag vill i det här 

sammanhanget tacka min handledare Katarina Wadstein MacLeod för hennes tålmodighet och konstruktiva kritik. 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka, beskriva, analysera och tolka ett skrin exponerat i utställningen 

Fursten, i Kungstornet på Nyköpings Hus. Skrinet kallas allmänt för Hertig Karls smyckeskrin men ägs av 

Allhelgonakyrkan i Nyköping. Kyrkan kallar det oblatskrin. Det är daterat till 1590 och tros vara tillverkat av en 

tysk guldsmed. Det är mellan dessa två benämningar jag har rört mig när jag genom olika argument försökt hitta 

skrinets mest troliga ursprungsmiljö och den mest trolige upphovsmannen. Skrinet är tillskrivet ett årtal och en 

mästare, uppgifter som jag inte lyckats bekräfta. I undersökningen har jag försökt att jämföra skrinet mot andra, 

liknande skrin. Även om skrinet i sig är ett unikt konsthantverksföremål, är typen inte sällan förekommande under 

det tidsspann uppsatsen rör sig, från cirka mitten av 1500-talet till 1600-talet. 

Jag har också resonerat kring de uppgifter som finns och andra, som kommit fram under arbetet. Till exempel 

argumenterar jag för att det finns en annan troligare upphovsman än den uppgivna. Något som även påverkar 

dateringen. Det har fört mig mellan Hamburg och Nürnberg och deras respektive formspråk, vilket har inkluderat 

ett resonemang kring spridningen av antika, typiskt nordeuropeiska och framför allt tyska stilar. Viktigt för arbetet 

har varit att se föremålet i sin kontext, renässansen och dess tillhörighet i de finaste salongerna - adeln eller 

kungahuset - där det troligen hör hemma. Det har också handlat om att försöka se de möjliga vägar de tyska 

guldsmedernas alster tog till Sverige och att finna kopplingar till det svenska hovet.  
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För att tillföra nya synsätt har jag även analyserat skrinet utifrån ett genusperspektiv. Min tanke med det har var it 

att vidga kunskapen om hur kvinnan exploaterats i konsten och omvandlats till ett objekt. Dock är min 

huvudsakliga analys inte gjord ur ett feministiskt perspektiv. 
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Silber, Kupfer und Messing, vergoldet 
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