
Södertörns Högskola 
Konstvetenskap 

 
 
 

En spricka i kristallen 
 

Bergkristall på Skokloster 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gunilla Stjärnström 

 
 
C-uppsats, ht 2007 
Handledare: Charlotte Bydler 



  

 
 
Abstract 
 
A crack in the crystal 
 
Rock Crystal at Skokloster 
 
Four different vessels of rock cristal at Skokloster palace is being analysed in this essay. The 

reason for the subject is that the knowledge of the provenance, date of production and 

manufacturer of these objects are vague. It deals with one bottle and three different cups in 

rock crystal with possible attribution to the seventeenth century Prague or Milan and Miseroni 

or Saracco workshops. The objets d’art are neither dated nor signed. The essay is focusing on 

their historical and aestethical context. 

    The history of the glyptic art took part in a Central Europe at war but where art still was 

prosperous thanks to the royal courts and their Kunstkammer. The magnificent rock crystal 

was in vogue. 

    A comparing study with the Swedish court has been relevant as Queen Kristina maintained 

war booty in her Kunstkammer and the objects might origin from Prague and Rudolf II’s 

Kunstkammer. 

    Carl Gustaf Wrangel was the constructor of  Skokloster palace and a war lord living an 

adventurous life in different castles in Europe during the Thirty Years War. He received many 

gifts as appreciation for his successes at war but also took war booty. 

    A review of the mineral of rock crystal, the extraction and the technique of the production 

has been necessary to understand the splendour and desirability of this semi-precious stone.  

    Finally I have made an exposé of the Kunstkammer in Europe and compared them to the 

Swedish Treasury at the Royal Palace in Stockholm of today. 

    My conclusion is that it is almost impossible to find out from where these objects originate 

as there has been no action plan on how to handle them. This essay can however function as a 

foundation for further research. 
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Inledning 

 

Non est mortale quod opto -- det är inte det dödliga (förgängliga) som jag eftersträvar. Det var 

Carl Gustaf Wrangels valspråk.1 Wrangel, Skokloster slotts grundare, var en stor magnat och 

krigsherre på 1600-talet. Men trots insikten om det världsligas förgänglighet visade Wrangel 

ett omåttligt intresse för just materiella ting. I dag ska vi vara tacksamma för det. Han har 

bidragit till en del av vår kulturhistoria.  

    På sätt och vis blev Carl Gustaf Wrangels ordspråk sant. Materiella ting är förgängliga, 

men de fina föremålen i bergkristall på Skokloster som tillhörde hans samling och som 

fortfarande efter 350 år är lika strålande, framstår som eviga. Några av objekten är krigsbyten 

och Wrangel skapade sin stora förmögenhet till en viss del genom krigen ute i Europa. De 

vackra pjäserna bär därmed på en ibland dyster historia. Att ta krigsrov ingick i spelets regler 

under 1600-talet och utgjorde en del av alla fredsslut. 

    Wrangel låg större delen av sitt vuxna liv ute i krig i Europa och ändå lyckades han 

uppehålla sitt stora intresse för konst, konsthantverk, musik, teater, astrologi, teologi och nya 

uppfinningar. Han höll sig à jour med kulturell, militär och politisk information via källor i 

Europa.2 Han torde ha varit allmänbildad. 

    Önskan att samla på sig fina saker har alltid funnits hos människan. Genom konstkamrarna 

ute i Europa blev det ett mode. Det var ett sätt att sammanfatta världen med naturalier och 

artificialier från hela jorden. Företeelsen var inte så mycket till för samtida vetenskapsmän 

som för att roa furstar och även för dem att visa sin makt.3 Rudolf II:s (1552-1612) 

konstkammare tillhörde de mest omtalade under 1600-talet. Det fanns en önskan att förstå och 

behärska sin omgivning, att kunna representera makrokosmos i ett mikrokosmos.4 Och liksom 

i våra dagar var det även på den tiden så att exklusiva och vackra ting visade på makt och 

framgång. 

    1400-1600-talet förde med sig en ny syn på kultur. Arkitektur, skulptur, målningar och 

konsthantverk skapades inte bara av religiösa, praktiska eller politiska skäl. I och med den  

 

                                                 
1Arne Losman, Carl Gustaf Wrangel och Europa, Uppsala 1980, s. 188 
2 Losman, 1980, passim 
3 Arne Losman, “Minnets teater”, ur Göran Alm, Ulla Landegren et al. (red.) En värld i miniatyr. Katrineholm    
   1982, s. 11 
4 Thomas DaCosta Kaufmann, Court, Cloister and City. London 1995, s.178 
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uppfattningen tillverkades konsthantverk för sitt estetiska och hantverksmässigt gjorda värde. 

En del föremål gick inte att använda till något praktiskt utan var bara till för att visa upp och  

beundra.5 Manierismen, dit föremålen i bergkristall stilistiskt får räknas, hör till 

senrenässansen och fick förankring bland hoven, speciellt Rudolf II:s hov.6 

   Wrangel lät bygga Skokloster slott fastän han redan ägde flera. Hans otroliga materiella 

behov verkar nästan maniska. Det fanns inga gränser för hans samlande. Hela slottet är som 

en enda stor konstkammare för oss att titta in i.  

    Det finns en del föremål i bergkristall på Skokloster som är outforskade. Denna spännande 

uppgift ville jag ta itu med. Analysen fokuserar på de kulturhistoriska och estetiska värdena 

hos bergkristallen som finns i samlingen. Det blir extra betydelsefullt efter att de har placerats 

i den nya skattkammaren på Skokloster. Den här uppsatsen är en undersökning av några 

föremål i bergkristall som finns i en monter i silverkammaren på Skokloster. Under hösten 

2007 planerades en ny skattkammare att öppnas hösten 2009 i de gamla 1600-talsvalven i 

källaren, där silversaker och andra dyrgripar i heliotrop, jaspis, serpentin och bergkristall 

bland annat ska ställas ut.7 Många av föremålen vet man en hel del om, men just dessa i 

bergkristall är inte väl dokumenterade.  

 

Syfte 

Denna studie behövs för att kunskapen kring dessa föremål av bergkristall är vag. De kan 

eventuellt vara krigsbyten men ingen vet med säkerhet på grund av knapphändiga uppgifter. 

En annan fråga är hur pass skickligt hantverk dessa praktpjäser i bergkristall är. Hur högt 

skattade var objekt i bergkristall egentligen? Och varför saknar dessa föremål signatur? Enligt 

Lisa Skogh på Nationalmuseet är möjligheten att finna ut vem den verkliga tillverkaren en 

näst intill omöjlig uppgift, eftersom det inte har funnits några riktlinjer för hanteringen av 

dylika föremål. Vad man kan göra är att man kan kontextualisera dem.8 Fokus här är att 

undersöka den historiska kontexten kring dessa objekt samt deras bruk, eventuella upphovsort 

och tillverkning. En annan uppgift är tolkningen av motiven samt ikonografin på fyra olika 

föremål - en flaska samt tre skålar i bergkristall.  

                                                 
5 Manfred Leithe-Jasper und Rudolf Distelberger, ”Die Kunstkammern Erzherzog Ferdinands II. und Kaiser  
   Rudolfs II.” ur Kunsthistorisches Museum Wien. London 1982, s. 49 
6 Thomas DaCosta Kaufmann, 1995, s. 199 
7 Bengt Kylsberg, Intendent på Skokloster. 2007 
8 Lisa Skogh, forskare och projektledare på Nationalmuseum. Tel.kontakt 5 dec 2007 
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Metod 

De olika delarna i min uppsats berör föremålen i bergkristall ur olika vinklar. En aspekt är hur 

de ser ut, vad de användes till och vad materialet bergkristall är för något. En annan är vilka  

de var som var intresserade av att köpa dyrbar bergkristall och vilka som därmed tillverkade 

dylika klenoder. En del av metoden har varit att beskriva omgivningen där pjäserna i 

bergkristall har varit placerade samt vad det var för kontext som gjorde att bergkristall ansågs 

attraktivt. Ju mer man kan om en period desto mer förstår man både vad det gäller målningar, 

skulptur och konsthantverk.  

    Den sista delen handlar om hur de har kommit till Sverige för att så småningom placeras i 

Skattkammaren på Skokloster på 2000-talet. 

    Jag har ansett det vara relevant för förståelsen av samlandet att beskriva den sociala 

kontexten vid denna tid bland furstehoven i Europa. Eftersom föremålen jag ska undersöka 

kan ha kommit till Sverige som krigsbyte har det varit av stor betydelse att forska i litteratur 

om Rudolf II:s hov och den berömda konstkammaren i Prag. En del av vår kulturhistoria 

kommer därifrån. Konstkammaren blev plundrad av svenskarna 1648 i slutet på det 

trettioåriga kriget. Innan plundringen fördes en del av föremålen från Prag till Wien av 

Rudolfs bror och efterträdare Mattias.9 Genom att även ta upp andra furstehov från den här 

tiden har jag använt mig av en komparativ metod.  

 

Material 

Uppsatsen beskriver perioden 1550-1650, den tiden som den nya skattkammaren på 

Skokloster speglar. 

    Material inkluderar inventarielistor från Skokloster och Husgerådskammaren. En viktig 

källa: intendent Bengt Kylsberg på Skokloster har varit en tillgång. Grünes Gewölbe zu 

Dresden är ett museum som har en utmärkt hemsida där man även kan söka litteratur. Detta 

museum har en av Europas rikaste skattkammare. Ett annat museum är Kunsthistorisches 

Museum i Wien från vilket jag kunnat beställa deras egna publikationer. 

    

 

                                                 
9 Eliska Fucikova, ”Prague Castle under Rudolf II, His Predecessors and Successors” ur  Eliska Fucikova, James 
   M. Bradburne et al. (red.) Rudolf II and Prague. The Imperial Court and Residential City as the  
   Cultural and Spiritual Heart of Central Europe. Utställningskatalog. Prag London Milano 1997, s. 64 
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Det jag har funderat kring är vilka förlagor som tillverkaren har haft. Vad var det som ansågs 

dekorativt på 1500- och 1600-talen? Eftersom föremålen i bergkristall har olika graveringar 

har jag sökt i böcker om ornament. Ornament är liksom arkitektur och konst  

med och påverkar sin omgivning.10 Svaren kan också gå att finna i mönsterblad och 

kopparstick från denna tid.11 Ornamentalprints.eu är en Internetsida där det går att finna bilder 

på kopparstick från medeltiden och framåt. 

    Jag har studerat föremål ur olika museers utställda samlingar i bergkristall.12 Vid mitt besök 

på Husgerådskammaren på Stockholms slott kunde jag se en skål som var lik en av skålarna 

på Skokloster. Skålen på slottet var dock betydligt mindre och hade vid sin ena ände en rund 

knopp fäst vid kanten. Vad den har haft för funktion är ej känd.13  Kanske var den bara ett litet 

pynt.  

 

Forskningsläge 

Som nämnts finns inte mycket forskning kring dessa pjäser i bergkristall. På museer förväntar 

man sig att hitta ting, som är utforskade. På Nationalmuseum finns ett utställt föremål i 

bergkristall – ett glas på fot med lock. På Nordiska Museet och Naturhistoriska Museet finns 

inget utställt. På Livrustkammaren är en skål utställd bland krigsbytena, förmodligen från 

Prag 1648. Den är större än Skokloster-skålen men liksom denna oval till formen och har en 

liknande fot och montering. Skålen har en slipad dekor av Herkules och de nio muserna.14 En 

annan skål i bergkristall på Husgerådskammaren på Stockholms slott har också knapphändiga 

uppgifter. Den skålen kan vara tillverkad eller förvärvad i Tyskland under 1600-talets andra 

fjärdedel.15  I Slottsarkivet har jag gått igenom inventarielistor från den aktuella tiden. Där 

finns Kungliga Slottets gåvor, inköp och byten nedtecknade sedan 1550-talet. I Riksarkivet 

finns korrespondens till hovet under tiden 1648-1649, den tid då krigsbytet anlände till 

Sverige. 

 

 
                                                 
10 Philipp Ludl och Helmut Huber, Ornamente Ornaments 1983, s. 27 
11 Kylsberg, 2007 
12 Konstbiblioteket vid Statens Konstmuseer i Sthlm är stängt på grund av flytt nov 2007 till april 2008, vilket  
    inte underlättar forskningen. 
13 Kerstin Hagsgård, Intendent vid Kungl. Husgerådskammaren Stockholms slott. Stockholm. Besök 4 dec 2007 
14 Ann Grönhammar och Carl Zarmén (red.), Krigsbyte War-booty. Utställningskatalog, Livrustkammaren.  
    Värnamo 2007, s. 204. 
15 Katalogkort. Kungliga Husgerådskammaren Stockholms slott. Skattkammarsamlingen inv.nr 199.   
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   Enligt intendent Bengt Kylsberg kan föremålen i bergkristall komma från Rudolf II:s 

konstkammare. Jag har därför sökt i tysk litteratur om konstkammare och då speciellt Rudolf 

II:s. Géza von Habsburg och Eliska Fucikova har varit givande källor vad gäller hans  

konstkammare. Stig Fogelmarck har skrivit om gåvor och krigsbyten vid det svenska hovet. 

Bergkristallen kan vara krigsbyte i samband med det trettioåriga kriget. Olof Granbergs  

böcker om Skokloster och Wrangel från början av 1900-talet har fortfarande relevans. Han 

har även beskrivit de kungliga samlingarna från Gustav Vasas tid. Samlingar vid det svenska  

hovet är även väl beskrivna av Arne Losman. I Oliver Impeys och Arthur MacGregors The 

origins of museums har jag fått inblick i samlandets historia. Detta är ett universellt fenomen  

som har följt människan genom alla tider och kulturer. Där har jag också fått en bild av 

konstkamrarna som förlagor till nutida museer.  

    Eftersom föremålen jag undersöker kan komma från Milano eller Prag och släkten 

Miseroni verkade på dessa orter har sökandet i litteratur om dem varit relevant. Den finns bara 

på tyska och jag har inte kunnat finna något bibliotek som har något om enbart dem. Däremot  

har jag kunnat beställa katalogen Die Kunst des Steinschnitts av Rudolf Distelberger från 

Kunsthistorisches Museum. Där står de omnämnda som tillverkarna bakom de mest exklusiva 

objekten i bergkristall i konstkamrarna i Europa. Det fanns andra konstsmeder. Vad gäller 

namnet Miseroni har det funnits länge. Det dyker upp från 1500-talets mitt fram till och med 

hela 1600-talet eftersom hantverket gick i arv i generationer. Släkten Saracco är också de 

stenslipare och konstsmeder som varit verksamma i generationer under 1500- och 1600-

talen.16 Dessa konkurrerade om furstarnas gunst. I slutarbetet av min uppsats fick jag kontakt 

med Kunsthistorisches Museum i Wien. Enligt min kontaktperson där skulle det kunna vara 

familjen Saracco som står för tillverkningen av två av objekten.17 

    Om ämnet bergkristall har jag funnit två uppsatser: Att titta i ”kristallen” – En studie av 

bergkristall från Sigtuna samt Kristallklart. Användandet av bergkristall under yngre 

järnålder/medeltid i Norden. Hahnlosers bok Corpus der Hartsteinschliffe des 12.-15. 

Jahrhunderts visar hur tekniken vid tillverkning och utvinningen av bergkristall gick till 

under medeltiden. Tydligt är att samma teknik användes långt senare. Vid ett besök på KTH  

                                                 
16 Géza von Habsburg, Fürstliche Kunstkammern in Europa. Stuttgart 1997, passim 
17 Paulus Rainer, Projektmedarbetare. Kunsthistorisches Museum Wien. Kontakt via E-post 18 dec 2007 
    På min förfrågan vad han grundar detta på, har jag vid uppsatsens slutförande ännu ej fått svar. 
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och biblioteket för bergshantering på 1600-talet och framåt fann jag inget mer än det 

Hahnloser redogjort för. 

 

Objektbestämning  

 

Jag ska beskriva fyra föremål ur bergkristallsamlingen på Skokloster; en flaska och tre olika 

skålar. 

 

En flaska i bergkristall 

Flaskan är 22,7 cm hög. Den väger 412 g. (Se omslagsbild) Vikten visar att det inte är någon 

vanlig glasflaska. Den har troligen använts till olja eller vinäger, vilket man kan se på pipen 

på flaskhalsen.18 Liknande flaskor har använts sedan antiken. Men man kan inte alltid se till 

nyttofunktionen. Som jag tidigare nämnt kunde saker ägas bara på grund av sin skönhet. 

    Flaskan är försedd med en propp i guld. Proppen är fastsatt i flaskan med en guldkedja. 

Dess amforaliknande form påminner om en vas. Den står på en liten låg och rund fot med  

kantbeslag i guld med svart och blå emalj-dekor och har även en skaftring av samma material. 

Flaskan ter sig ganska tunn och kallas carafin i Sko inventarieförteckning 1793 och saknar 

stämpel.19 

    På halsen är flaskan dekorerad med några tunna trådar som slingar sig runt. Nedtill på 

basen är ett dramatiskt motiv av ett par under ett träd. (Se bild 1) Mannen håller en blixt eller 

åskvigg i handen, ett attribut för Zeus i den grekiska mytologin. Teman ur grekisk mytologi 

var populära under renässansen. Kvinnan skulle kunna vara Semele, som dog av Zeus blixt. 

Handlingen kan tolkas som att han försöker locka med sig henne och hon kämpar emot. Eller 

tvärtom att hon håller honom kvar och han bryter sig loss. Bortom paret kan jag se en stad 

med en kungaborg och ett hav med skepp. 

    På motsatta sidan av flaskan finns ett mer idylliskt motiv. En herde med stav och får och en 

man med bevingad hatt och dubbelflöjt sitter under ett träd. (Se bild 2) Dubbelflöjten skulle  

 

                                                 
18 Kylsberg, 2007 
19 Anders Bengtsson,”Katalog över silver och smycken”, ur Anders Bengtsson (red.)  Silver och smycken på  
    Skokloster. Gävle 1995, s. 69 
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kunna tyda på att det är guden Pan som var en fruktbarhetsgud till nytta för herdar. Men Pan 

hade inga vingar på sin hatt; möjligen bockhorn i pannan. Guden Hermes däremot hade vingar  

på hjälm och stövlar. Hermes hämtade de dödas själar till Hades och då hade han Hades 

osynlighetshjälm på sig som kunde se ut som på motivet.20  Frågan är hur denna scen hänger  

ihop. Det kan vara så att kunskapen om mytologin inte var helt fullkomlig. Kanske var det 

inte så viktigt utan man gjorde motiv utifrån sin egen fantasi. Att då använda sig av mönster  

som såg spännande och suggestiva ut är inte orimligt. Trädkronan mitt på flaskan täcker 

finurligt över en orenhet (svart inslag) i kristallen.  

  Flaskan kan komma från Milano och är förmodligen tillverkad under 1500-talets andra 

hälft.21 Gasparo Miseroni (1518-1573) var en känd juvelerare och stenslipare i Milano under 

den här tiden. Den kan alltså vara tillverkad i Miseronis verkstad, men andra stenslipare  

såsom familjen Saracco verkade också i Milano vid denna tid.22 På Kunsthistorisches 

Museum i Wien föreslås Saracco som tänkbar tillverkare.23 Enligt en annan källa kan flaskan 

vara ett tyskt arbete från 1600-talets första hälft.24  

 

Oval skål på fot i bergkristall 

Det andra objektet är en skål på hög fot i bergkristall. (Se bild 3) Den är mellanstor och 14,9 

cm hög. Den väger 543 g. Den kan möjligen vara gjord i Schlesien på 1600-talet.  

I inventarieförteckningen från Sko från 1728 benämns skålen saltzer.25 Även detta föremål är 

ostämplat. 

    Tyska för salt är salz, alltså utan - t - . Stavningen ska dock inte tas på alltför stort allvar 

från den här tiden. Salt var en lyx att jämföra med kryddor, te och choklad. Det var dyrare än 

socker. Så att ha haft en exklusiv skål till saltet är alltså ingen orimlighet. En annan tänkbar 

funktion är att den använts till konfekt. Det var populärt med marsipan och kanderad frukt hos  

dem, som hade råd.26 Choklad började dyka upp vid hoven i Europa vid den här tiden men det 

förekom bara i dryckesform. C G Wrangel som följde modet tillhörde de första i landet att 

själv importera choklad och te på 1670-talet.27   

                                                 
20 Anna Waern-Sperber, doktorand vid Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala Universitet. Uppsala. Kontakt  
    via e-post  4 dec 2007      
21 Bengtsson, 1995, s. 69 
22 von Habsburg, 1997 passim 
23 Rainer, 2007 
24 Katalogkort 1930. Föremålskort nummer 88 på Skokloster Slott 
25 Bengtsson, 1995, s. 69 
26 Kylsberg, 2007 
27 Arne Losman, Carl Gustaf Wrangel och Europa. Uppsala 1980, s. 179 
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    Monteringen på skålen är i förgyllt silver med flerfärgad emalj i form av blomsterrankor. 

Formen är elvapassformig och oval. Det var inte ovanligt att föremålets form fick följa den 

obearbetade kristallens form. Skålen består av tre delar och har skaftringar av förgyllt silver.  

Foten är balusterformad, sjupassformig och oval liksom skålen.28 Själva skålen är helt täckt av 

en slingerväxt som rytmiskt följer skålen. I botten kan man se små fåglar. Även benet och  

foten är ornerade med graverade bladrankor. Den här kristallen är inte helt klar och med ett 

heltäckande mönster försökte tillverkaren dölja detta för att kunna tillvarata kristallen på bästa  

sätt.29 Enligt andra källor spelade klarheten ingen roll.30 Mitt intryck är dock att de verkliga 

praktpjäserna ur samlingarna i till exempel Grünes Gewölbe är helt klara och perfekta.  Det  

finns ett märke i skålen efter ett förlorat beslag. Ett liknande beslag finns kvar på den lilla 

skålen på Husgerådskammaren på Stockholms slott. 

    Vid en jämförelse så är skålen så mycket enklare än flaskan, och den är grövre. Skålen är 

inte så förfinad och elegant och inte så arbetad. Motivet med människorna på flaskan verkar  

vara oändligt mycket mer komplicerat att slipa i den hårda bergkristallen. Det är en helt annan 

stil och utförande. De ser ut att komma från olika verkstäder och hantverkare. De skulle också 

kunna komma från olika orter och/eller vara från olika tid. 

 

Skål med groteskornament i bergkristall 

Det tredje objektet är en skål på en liten låg fot. (Se bild 4) Den är 10 cm hög och väger  

192 g. Den har en montering i guld med svart emalj och den saknar en hänkel på ena sidan. 

Den här skålen tros också komma från Miseronis krets.31 Den kan möjligen också vara ett  

tyskt arbete från 1500-talets slut.32 Enligt min källa på Kunsthistorisches Museum kan det 

vara ett hantverk av någon i stensliparfamiljen Saracco.33 

    Den är renare än de andra två men ändå inte helt kristallklar. Det visar hur ovanligt det är 

med helt perfekta föremål i bergkristall. Den här skålen är också oval till formen och 

fyrpassformig. Motivet på ornamentet är ganska iögonfallande: förutom bladslingor finns där 

fyra drakpar. De är så skickligt invävda så de är svåra att upptäcka med en gång. Efter ett tag 

kan jag tydligt se drakhonorna som är försedda med bröst. De är exempel på groteskornament,  
                                                 
28 Föremålskort nummer 79 från Skokloster slott  
29 Kylsberg,  2007 
30 Skogh, 2007 
31 Bengtsson, 1995, s. 70 
32 Föremålskort nummer 105 från Skokloster slott  
33 Rainer, 2007 
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som består av symmetriskt uppbyggda, ofta lekfullt arrangerade kompositioner av mer eller 

mindre fantasifulla människo- eller djurformer. Vid utgrävningarna i Rom under renässansen  

fann man groteskornament då man tog sig in genom taken på husen. Därav namnet från det 

italienska grotta som betyder just grotta eller håla.34 Balansen och harmonin i mönstret gör att  

till och med drakarna blir vackra. Jag kan tänka mig att den har fått vara en prydnadsskål som 

fått stå framme till beskådan och beundran.  

 

Musselformad skål på fot i bergkristall 

Det fjärde objektet är en liten skål på låg fot. (Se bild 5) Skålen har en form av en mussla på 

kort balusterben med oval profilerad fot. Den kan vara från 1600-talets första hälft och då från  

Böhmen.35 Den kan enligt annan källa vara från Miseronis krets omkring 1600.36 Skålen är 

7 cm hög och väger 94 g. Den är ostämplad. 

    Skålen har en perfekt musselform – ungefär som en pilgrimsmussla. På skålen finns 

graverade rankor med bär på strå. Just den gravyren påminner mycket om den stil Gasparo 

Miseroni har använt sig av på andra skålar.37 Den är väldigt liten och skir. Musselformen som 

objekt har varit känd inom konsten länge. Under barocken fick musslan ett uppsving.38 1500- 

och 1600-talen ingick musslor tillsammans med snäckor i de naturalier som konstkamrarna 

fylldes med. Snäckornas ägare hänfördes över dem som naturens underverk och konstsmeder 

innefattade dem med guld och ädla stenar. De förvandlades från naturalia till artificialia i 

manierismens anda.39  

 

Social kontext vid furstehoven 1550-1650 i Europa 

 

Vid de gamla europeiska hoven fanns redan vid 1500-talets mitt ett tidsenligt element, 

nämligen Kunst und Wunderkammer – en konst och kuriositetssamling. Det mest fantastiska 

gjort av människan eller skapat av naturen skulle finnas vid ett hov på 1500- och 

1600-talen.   
                                                 
34 Nationalencyklopedien on line. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_word=Grotesk&i_art_id=186283.  
    3 dec 2007 
35 Föremålskort nummer 90 på Skokloster slott  
36 Bengtsson, 1995, s. 70 
37 Rudolf Distelberger. Die Kunst des Steinschnitts. Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums Wien  
    2002. Wien 2002, s. 81, 143 ff  
38 Luidl och Huber, 1983, s. 27 
39 von Habsburg, 1997, s. 99 
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Konstkammare 

De kungliga regalierna förvarades i vad man kallade Schatzkammer – skattkammare. Med 

tiden utökades innehållet i dessa till att omfatta även gåvor från besökande till hovet. Gåvor  

hade stor politisk betydelse. Samlingarna kom att visa på hovets makt och popularitet, 

välstånd och smak. Dessa skattkammare är föregångare till de Kunst und Wunderkammer  

som kom att bli ett viktigt inslag i de europeiska hoven under 1500- och 1600-talen. 1550 

började de kallas Kunstkammer.40    

 Under den här eran etablerades konstkammare vid hoven i Wien, München, Prag, Dresden 

och många andra ställen. De kom att innehålla konstverk och andra föremål av historiskt,  

lärande, estetiskt eller dynastiskt intresse. Det kunde vara ädla stenar, mynt, medaljer, 

målningar, skulpturer, konsthantverk, böcker tillsammans med uppstoppade djur, skelett, 

fossilier och vetenskapliga instrument. Allt som var speciellt och annorlunda för människan  

på den tiden skulle finnas i konstkammaren.41 Rudolf II:s samling representerade en 

systematiskt ordnad kollektion av föremål från naturens olika riken, konst och mänskligt 

vetande grundade på ett encyklopediskt system. Det var ett manieristiskt Museum.42  

    Bergkristall ansågs mycket exklusivt och alla hov med Kunstkammer skulle inneha 

skickligt slipade prydnadsföremål av bergkristall.43 

 

Det svenska hovet 

En del av Wrangels samlingar var gåvor men mycket införskaffades genom plundring och 

krigsbyten.44 Genom krigen fick man med sig nymodigheter hem till hovet och även nya 

levnadsvanor. 

    Drottning Kristina (1626-1689) var en stor konstvän och konstsamlare. Hon hade till och 

med efter europeiskt mönster en konst och raritetskammare på Stockholms slott i östra 

flygeln. En stor del av de dyrbara och ovanliga föremålen var krigsbyten från Prags 

konstkammare tagna under det Tyska kriget. Kristina tog med sig åtskilliga målningar och  

 

                                                 
40 DaCosta Kaufmann, 1995, s. 171 
41 Ibid., 1995, passim 
42 Eliska Fuciková, “The collection of Rudolf II at Prague: cabinet of  curiosities or scientific museum?” ur    
    Oliver Impey and Arthur McGregor (red.) The  origins of Museums. Oxford 1986, s. 51 
43 von Habsburg, 1997, s. 105 
44 Stig Fogelmarck, “Den svenska skattkammarsamlingen” ur Göran Alm, Ulla Landegren et al. (red.) En värld i    
    Miniatyr. Katrineholm 1982, s. 56 
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andra konstföremål när hon lämnade Sverige efter sin abdikation 1654. Hon skänkte också en 

hel del till utländska furstar och svenska adelsdamer och herrar. Det var en del av hovlivet   

att förära varandra dyrbara och exklusiva gåvor. Av det som drottningen av olika skäl inte 

lyckades få med sig, förstördes mycket av branden på Stockholms slott 1697.45 

    Karl X Gustav som intog Sveriges tron efter Kristinas abdikation hade under sin tid som 

general överöst sin kusin drottningen med marmor och bronsstoder, vävda tapeter, turkiska  

tält, kabinettsskåp av ebenholz, schatull av guld och sköldpadda, exklusiva klenoder av silver 

och halvädelsten och målningar. Det var alltså inte enbart kungen som kunde föra hem  

krigsrov utan även generaler och till och med lägre officerare.46 Wrangel visste att förse sig. 

Han deltog under Gustav II Adolf i det trettioåriga kriget 1618-1648. Rudolf  

II:s konstkammare tömdes på sina praktföremål i samband med krigsslutet. Silverkärl, 

målningar, möbler, vävda tapeter och böcker har även varit gåvor till Wrangel från till 

exempel Augsburg och Nürnberg, där han var en väl ansedd och uppskattad person.  

    Frågan är om föremålen i bergkristall köptes av Wrangel eller om de var gåvor eller 

krigsbyten. Från Nürnberg förvärvade han sydtyskt konsthantverk av mycket hög kvalité. Ett  

konstskåp av Hainhofer var bland det finaste.47 Eller var föremålen i bergkristall från Prag och 

i så fall gjorda av Miseroni? 

   Om bergkristallen har befunnit sig ibland krigsrovet från krigsslutet 1648 tog den lång tid på 

sig att nå Sverige och drottning Kristina. I november 1648 efter en lång transport på floden 

Elbe ankom godset fästningen i Dömitz. I staden Wismar skulle godset skeppas vidare till  

Sverige men blev kvar över vintern. Först i maj 1649 var skatterna i Stockholm.48 Drottningen 

lär ha blivit besviken eftersom en del av skatterna redan tidigare hade förts till Wien av 

Rudolfs bror och efterträdare Mattias. En del hade använts till att betala landets arméer.49 En  

möjlighet är att Wrangel själv tagit hand om sitt krigsbyte och fört det med sig dit han bodde 

just då. Han residerade denna tid på de gamla hertigslotten i Wolgast och Stettin och även på  

sina privata slott Wrangelsburg, Spyker, Ralswiek och stadspalatset i Stralsund.  Han var 

endast periodvis i Stockholm och på Skokloster 1653–1656. Han bodde mest ute i Europa på 

sina gods och avled på Spyker 1676.50   

                                                 
45 Olof Granberg, Svenska konstsamlingars historia från Gustav Vasas tid till våra dagar. Stockholm 1930, s. 9 
46 Granberg, 1930, s. 54 
47 Losman, 1980, s. 232 
48 Olof Granberg, Kejsar Rudolf II:s konstkammare och dess svenska öden. Stockholm 1902, s. 26 
49 Fucikova, 1997, s. 64 
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    De exklusiva gåvor man gav varandra kunde ha passerat flera hov. En dyrgrip kunde  

skänkas vidare om det var någon som skulle visas uppskattning. Det kan därför vara svårt att  

exakt säga hur vissa klenoder har hamnat i Sverige. Drottning Kristina var känd för att vara 

generös mot sina framgångsrika krigsherrar.51 

 

Bergkristall  

 

Tillkomst 

Vetskapen om hur bergkristallen har uppkommit bidrar i allra högsta grad till insikten om hur 

unik bergkristall är. (Se bild 6) Ordet kristall kommer av grekiskan kristallos som betyder is.  

De gamla grekerna trodde att bergkristall var is som hade frusit så länge att den inte kunde 

tina upp längre.52 Namnet blir därmed lite poetiskt. Det säregna med bergkristall är att det ser 

både skört och starkt ut samtidigt – som is. Bildandet av bergkristall har tagit miljontals år.  

    Bergkristall är ett mineral av kiseldioxid. Kiseldioxid (SiO2) är vanligt på jorden. Men så är 

dock inte fallet med bergkristall. Den bildas genom att kiselgas strömmar upp från jordens 

inre och i håligheter i jordskorpan binds gasen tillsammans med syre till kristaller på 

klippväggarna. Bergkristall är helt genomskinlig och färglös. Stora förekomster av 

bergkristall finns i Brasilien, på Madagaskar och i Alperna. 

    Bergkristall är ett solitt material. På Mohs hårdhetsskala har diamant hårdhet 10. Strax 

under diamant befinner sig korund. Ädelstensvarianten av korund är rubin och safir. Därefter  

kommer topas och sedan kvarts (bergkristall) med hårdhet 7. Närheten till Alperna och den 

vackra kristallen som fanns där betydde mycket för tillverkningsorterna vid den här tiden.53  

 

Användningsområde 

Redan på stenåldern hanterades bergkristall. Då det hade ungefär samma egenskaper som 

flinta användes det till pilspetsar, knivar och skrapor. Fynd av dessa har man funnit vid 

utgrävningar bland annat i Sigtuna och på Gotland. Från bronsålder och järnålder finns inga 

upptäckter publicerade. Under vikingatiden fanns en tro att bergkristall hjälpte mot onda  

                                                                                                                                                         
50 Losman, 1980, s. 130 
51 Granberg, 1930, s. 21 
52 Hans R. Hahnloser och Susanne Brugger-Koch, Corpus der Hartsteinschliffe des 12.-15. Jahrhunderts. Berlin  
    1985, s. 10 
53 Hahnloser och Brugger-Koch, 1985, s. 3 ff 
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andar och sjukdomar. Vem har inte hört talas om kristallkulans magiska förmåga att se in i 

framtiden? Kring medeltiden och kristendomens intåg gjordes bruk av bergkristall till krucifix 

och heliga relikskrin. På grund av sin förstorande förmåga efter slipning användes linser av  

bergkristall av hantverkare och de som läste och skrev på 1600-talet. Naturligtvis har 

bergkristall använts till smycken. Den har bland annat varit en viktig del i folkdräkten.54  

Objekten i bergkristall på Skokloster är exempel på prydnadsföremål av yppersta 

konsthantverk från 1500- och 1600-talen. I dag används bergkristall i klockor, datachips och 

smycken.55 

    Det är en ganska spännande tanke att samma ämne som användes under stenåldern i spjut 

används under 2000-talet i datachips. 

    Bergkristall ser ju ut som glas. Vad är då skillnaden? En annan form av kiseldioxid som är 

vätska är nämligen glas. Vi uppfattar knappast glas som rinnande, men så är det. Gamla 

kyrkoglasfönster till exempel är tjockare nedtill än upptill just på grund av detta.56 Ett sätt att 

se att det är bergkristall till skillnad från glas är att det ofta förekommer orenheter och  

oklarheter i form av fjädrar, skyar och moln (Federn, Schlieren und Wolken). Typiskt är också 

svarta och grönaktiga inslag.57 Just ett sådant svart inslag har flaskan i min undersökning. 

 

Tillverkare 

I Tyskland och Nederländerna verkade många framgångsrika konstnärer och konsthantverkare 

under 1500-1600-talen. I Nürnberg och Augsburg bland annat blomstrade tillverkningen hos 

guldsmeder och juvelerare. Målare, skulptörer, stenslipare, guldsmeder och instrumentmakare 

knöts ofta till hoven, där de kunde tjänstgöra under en furstes ekonomiska beskydd  

(patronage) mot att de försåg honom med utsökta konstverk. Konstnärens status höjdes av 

anställningen vid hovet.58 Bourdieu skulle uttrycka det som ett ömsesidigt statusutbyte: 

kulturellt kapital mot ekonomiskt kapital. Stensliparna var de högst ansedda bland  

hantverkarna under denna tid.59 Bergkristall var unikt och dyrbart. Föremål av bergkristall var 

del av varje aktat hovs inventarier. 
                                                 
54 Ove Kristiansson, Kristallklart – Användandet av bergkristall under yngre järnålder/medeltid i Norden.  
    Kanditatuppsats i Arkeologi. Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms Universitet.  
    Stockholm. 2006, passim 
55 Bo Dock, Att titta i ”kristallen”-En studie i bergkristall från Sigtuna. C-uppsats vid institutet för arkeologi.  
    Uppsala Universitet. Uppsala. 1992, passim 
56 Dock, 1992, s. 3 
57 Hahnloser och Brugger-Koch, 1985, s. 3 
58 DaCosta Kaufman, 1995, s. 185 
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    Det var en orolig tid i Europa under 1500- och 1600-talen. Religionskrig mellan katoliker 

och protestanter utmynnade i trettioåriga kriget 1618. Stora delar av Europa var inblandat;  

områden motsvarande dagens Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Sverige och 

Danmark. Trots krigen eller kanske på grund av dem visade konsten och konsthantverket en 

gynnsam utveckling under den här tiden. 

    Tillverkaren av föremålen i bergkristall på Skokloster kan vara Ottavio Miseroni (1568-

1624) en italiensk barockjuvelerare som verkade vid kejsar Rudolf II:s hov i Prag. Det kan  

också vara någon från hans verkstad eller omgivande hantverkarkrets. Ottavio kom från den 

berömda familjen Miseroni i Milano som ledde den mest erkända verkstaden för guldsmide  

och stensliperi vid den aktuella tiden. Ottavios far Gasparo (1518-1573) Miseroni och hans 

farbror Girolamo startade konstsmedsverkstaden i Milano.   

    Gasparo tillverkade praktpjäser till det florentinska hovet men levererade även verk till 

Wien. Han arbetade förutom i bergkristall även med jaspis och lapislazuli. Girolamo kom att  

inneha en verkstad i Madrid där hans son Giulio sedermera blev aktiv konstsmed. Ottavio tog 

tre bröder med sig till Prag som också de var verksamma inom stensliparkonsten.  Två av  

Ottavios söner, Dionysio och Jeronimo, blev även de aktiva i verkstaden i Prag. Dionysios son 

Ferdinand utövade konsthantverket som han lärt av sin far, dock inte med samma kvalitet. 

Därmed ändade en mer än 100-årig guldsmeds- och stenslipartradition inom familjen 

Miseroni.60 Namnet Miseroni kan alltså dyka upp i många sammanhang och under lång tid. 

Det fanns naturligtvis fler stenslipare av klass. Familjen Saracco bland andra var även de en  

familj av stenslipare i Milano, som man kan se i litteraturen med nog så praktfulla objekt i 

bergkristall. De var emellertid inte knutna till Rudolf II:s hov.  

    Stensliparna samarbetade med guld- och silversmeder, som skötte monteringen. Ibland 

skickades föremålen mellan olika orter för att monteras.61 Hur gick det till att utvinna  

bergkristall under 1500- och 1600-talen? Det finns knapphändig dokumentation om detta men 

Hahnloser citerar en källa; den romerske författaren Plinius (23/24-79 f. Kr). Kristallerna  

växer i hålor i Alperna, talrika men svårtillgängliga. Yrkesmannen måste hängande i en lina 

dra ut kristallerna. Erfaret folk krävs för dessa uppgifter. Kunskapen förs vidare och 

brytningen av bergkristall sker på samma sätt under århundraden framöver. Denna  

                                                                                                                                                         
59 Kylsberg, 2007 
60 Distelberger, 2002, s. 245 ff 
61 Kylsberg, 2007 
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yrkesgrupp som kallas Strahler är fortfarande karakteristisk för befolkningen i Alperna.62 Det 

ser antagligen ut som strålar när kristall-männen hänger utmed bergssidorna. 

    Detta visar vilket livsfarligt arbete det var för de som utvann bergkristall. Med vetskapen 

om hur hård bergkristall är och insikten om vilka minutiöst gjorda arbeten stensliparna 

åstadkommit kan jag bara anta att varje föremål har tagit en ansenlig tid att tillverka.  Det kan  

vara en av anledningarna till att det ofta bara finns ett exemplar av i alla fall de verkliga 

praktpjäserna. En annan orsak till tillverkning i liten skala är att föremålen är gjorda för några  

få individer, ibland bara för en enda.63 På den tiden, liksom nu, var medvetandet om att få 

vara ensam ägare av ett föremål exklusivt i sig. 

    Hur gick det då till när stensliparna tillverkade praktföremål ur den taggiga kristallen? 

Stenen genomgick tre olika processer; sågning, mejslande och polerande. Stensliparen satt vid 

ett bord och satte med hjälp av fot-trampan igång ett hjul under bordet. En rem överförde 

rörelsen till ett litet hjul som var monterat på bordet. Hjulaxeln satte igång de olika trissorna,  

hjulen och huvudena med vilka hantverkaren bearbetade sin sten. (Se bild 7) Det tog åtta år 

för en mästare att utbilda en lärling.64 

 

Beställare 

1588 kallade Rudolf II i Prag till sig Ottavio Miseroni från Milano. Ottavio var då bara 20 år. 

Prag hade blivit centrum för stengravörer under den här tiden. Furstarna i Europa var de stora 

kunderna, eftersom de ingick i varje hovs konstkammare att vara i besittning av dyrbara och 

häpnadsväckande föremål i ädelstenar och kristall. Rudolf II:s konstkammare var känd i hela  

Europa för sina praktföremål i bland annat bergkristall. Han lät till och med uppföra en kvarn 

som var enbart till för kristallslipning i slottets omedelbara närhet.65 Rudolf II hade 25 målare 

och flera verkstäder för stensliperi i anslutning till sitt palats Hradschin.66  

    Det fanns andra berömda konstkammare vid slotten i Wien, Dresden, München och Berlin 

och andra städer. Rudolf II var emellertid på sin tid omtalad som den störste beställaren av  

 

 

                                                 
62 Hahnloser och Brugger-Koch, 1985, s. 5 
63 DaCosta Kaufmann, 1995, s. 170 
64 Hahnloser och Brugger-Koch, 1985, s. 23 ff 
65 Granberg,1902, s. 21 
66 DaCosta Kaufmann, 1995, s. 186 
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konst (patron). Det var nästan som ett konstnärskollektiv vid hans hov. Hur komplicerat och 

problematiskt det politiska läget än var så blomstrade det konstnärliga livet vid det kejserliga 

hovet. Ingen har någonsin lyckats skapa en så inspirerande omgivning och sådana utmärkta  

villkor för kreativt arbete som Rudolf II.67 Kejsaren skattade talang högt. Hans smak var  

originell och exklusiv. Han bedårades av särpräglade saker.  

 

Skokloster och Wrangel 

 

Eftersom föremålen jag beskriver har funnits på Skokloster sedan Carl Gustaf Wrangels tid 

(1613–1676) är det lämpligt med en historik från den tiden Wrangel bebodde slottet. Att ta till 

sig den tidens idéer blir viktigt för förståelsen av konstsamlandet. 

    Karl IX gav 1611 godset Skokloster som förläning till Carl Gustafs far Herman Wrangel. 

Han var en estnisk adelsman och ryttmästare som övergick i svensk tjänst. Herman Wrangel  

var då endast 24 år och fick knappast gåvan som belöning. Karl IX ville snarare knyta 

medlemmarna i Östersjöns krigiska riddarskap till sig. Under Herman Wrangels tid fanns på 

godset endast en gammal klosterkyrka och ett medeltida hus där Uppsala-kanikerna bott. Det 

gamla stenhuset rustades upp och blev med den tidens mått mätt en ganska ansenlig byggnad. 

1643 dog Herman Wrangel och godset ärvdes av Carl Gustaf. Han hade tidigt gjort klart att  

den gamla kanikbyggnaden inte dög att bo i. Han ville på Skokloster uppföra något större och 

mer ståndsmässigt – ett palats. 1654 började slottet byggas och stod klart 1668.68  

    Wrangel gick bort 1676 och slottet övertogs då av hans dotter Margareta Juliana gift Brahe. 

Släkten Brahe har liksom C G Wrangel bidragit till de stora konstsamlingarna på slottet. 

Brahes drabbades dock hårt av Karl XI:s reduktion. Ett exempel på den är den Ofullbordade  

Salen på Skokloster, ett stort rum som skulle ha blivit en vacker festsal men som har lämnats 

som en byggarbetsplats från 1600-talet på grund av brist på kapital. Familjen Brahe fick sälja 

en stor del av slottets konstsamlingar. 

    Mycket av Wrangels samlingar har skingrats vid bodelningar. 1701 blev emellertid 

Skokloster fideikomiss genom Wrangels dotter Margareta Juliana. Det var ett sätt att bevara 

dyrbarheterna vid slottet. Miljön ansågs förmodligen ganska omodern för 1700-talets  

 

                                                 
67 Fucikova, 1997, s. 51 
68 Granberg, 1910, s. 10  
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upplysningsmänniska. Dyrgripar från 1600-talet var inte tillräckligt antika utan smältes ibland 

ned och gjordes om till mer tidsenliga saker.69  

    1837 restaurerades slottet av Magnus Brahe. Den siste av ätten Brahe dog 1930 och slottet 

ärvdes av familjen von Essen. Skoklosters slott köptes 1967 av staten.   

   Wrangel ansågs inte bildad med dåtidens mått mätt. Han var välutbildad militär men kunde 

inte latin, däremot moderna språk såsom tyska och någon franska.70 Kanske var han något av 

en parveny.  

    Wrangel måste dock ha haft en inneboende nyfikenhet för det mesta här i världen. Med 

tanke på föremålen i bergkristall och alla andra vackra ting han omgav sig med var han en 

estet. Möjligt är att han också drevs av ett behov av att synas och märkas. Skoklosters slott  

visar med sin byggprakt att Wrangel ville stå i rampljuset. Herman Wrangel skrev en gång i 

ett brev till sin son Carl Gustaf: Mache dass du was aufhebst, gleich wie die anderen tun – der  

was nimmt hat was! 71 Ärofulla segrar från krigen ute i Europa gjorde att C G Wrangel kunde 

förse sig med krigsrov, vilket var något som kungar, generaler och officerare allmänt gjorde.  

    Bergkristallföremålen på Skokloster är inte helt perfekta och ändå tillhör de bland de 

finaste som gick att uppbringa i Sverige. Endast hovet och drottning Kristina ägde praktfullare 

föremål. I litteratur om konstkammare i Europa den här tiden kan jag dock se att den  

elegansen och lyxen i bergkristall som fanns där inte fanns att uppbringa i Sverige. Det finns i 

alla fall inte något sådant överdåd i bergkristall kvar. 

 

Den nya skattkammaren på Skokloster 

 

Föremålen i bergkristall är planerade att ställas ut i montrar i det ena av de två rum som finns i 

källaren i södra delen av Skokloster. Hösten 2007 ser platsen för utställningen ut som en riktig 

källare med valv från 1600-talet. En bred trappa leder ner till den blivande skattkammaren,  

som kommer att visa föremål från 1550–1650. Förhoppningsvis kommer det då att finnas mer 

fakta och historik kring deras tillkomst och färd till Sverige.  

 

 
                                                 
69 Bengtsson, 1995, s. 55 
70 Losman, 1980, s. 47 
71 Må du förse dig som de andra gör – den som tar han har (min översättning). 
    Granberg, 1910, s. 11 
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Exposé över skattkammare i Europa 

De stora konstkamrarna i Wien, München och Dresden kom till i mitten av 1500-talet.72 De 

var föregångare till våra museer. Eftersom den unika bergkristallen hade en given plats vid 

varje hovs konstkammare i Europa finns det anledning att göra en liten exposé över de mest  

omtalade. Skattkammare fanns i Europa långt före Rudolf II:s tid om än inte med samma 

vurm som under hans tid. 

   Utanför Europa har det funnits skattkammare länge. Redan 3000 år f. Kr. fanns de i 

faraonernas gravkammare. I Europa blev det först och främst kyrkan som förvarade skatter. 

Kors, relikskrin och nattvardskalk i bergkristall var vanligt i kyrkorna i Europa. Under  

medeltiden var det fortfarande en försvinnande liten del av föremål i bergkristall som var 

profana.73 

   Kungahuset Valois inredde på 1200-talet ett slott nordöst om Paris med konstkammare och 

ett berömt bibliotek. De tidigaste samlingarna var egentligen inget annat än personliga  

ägodelar som furstarna hade samlat på sig. Under 1400-talet grundades konstkammare i 

Italien av furstefamiljen Medici.74 

   Först under 1500-talet började begreppet Kunstkammer användas. En Kunstkammer skulle 

innehålla briljanta konstobjekt, kuriositeter från naturen innefattade i guld, praktfulla 

artefakter av slipade halvädelstenar i silverfattningar, rikt utsirade praktföremål i silver och 

guld, komplicerade vetenskapliga instrument av häpnadsväckande precision såsom bordsur, 

astronomiska instrument och glober såväl som raffinerade apparater för tokroliga skämt.75 

    Bourbonerna övertog skatterna när släkten Valois dog ut på 1500-talet. Stensliparna under 

den här tiden kom från Florens och Milano.  

    Ferdinand I byggde upp den Habsburgska konstkammaren på 1400-talet; den som senare 

kom att utökas under Rudolf II:s tid. Maximilian II ägde en konstkammare på slottet Grazer i 

Wien. I Innsbruck på slottet Ambras hade Ferdinand II en konst- och kuriosakammare.  

Drottning Kristina uppehöll sig där under sin exil för att studera mynt, medaljer, handskrifter 

och rariteter.76 

 

                                                 
72 Foglemark, 1982, s. 56 
73 Hahnloser och Brugger-Koch, 1985, s. 37 
74 von Habsburg, 1997, s. 58 
75 Ibid., s. 8 
76 Ibid., s. 111 
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    Das Grüne Gewölbe är en konstkammare i Dresden som i dag fungerar som museum och 

fortfarande har världsrykte. Den grundades av August von Sachsen. I Berlin fanns den  

Brandenburgska konstkammaren.77 Alla dessa konstkammare hade konstnärer och 

konsthantverkare och ibland även vetenskapsmän knutna till sig. Kammare låter lite 

opretentiöst. De var enorma salar som kunde vara fyllda från golv till tak med exotiska, 

häpnadsväckande, bisarra och vackra saker. Det var så pass få utvalda som hade tillträde till  

konstkamrarna att det bara finns ett enda samtida bildbevis bevarat – ett träsnitt över 

Maximilian I:s (1459-1519) skattkammare i Wiener Neustadt.78  

    Jag har mest uppehållit mig vid Rudolf II:s konstkammare i Prag eftersom det är därifrån 

svenskarna förvärvade de flesta av sina dyrbara klenoder.    

    I Skattkammaren på Stockholms Slott visas endast landets riksregalier. Gustav Vasas 

rikssvärd finns där liksom Erik XIV:s krona, spira, nyckel och äpple. Lovisa Ulrikas krona  

samt flera prins- och prinsesskronor är också utställda. Silverdopfunten som beställdes av 

Karl XI kan beskådas där.79 I Karl XI:s galleri på Stockholms slott finns olika skåp med 

föremål som är krigsrov och även föremål som samlats och varit gåvor till drottningarna 

Kristina och Hedvig Eleonora. Ett skåp är fyllt med objekt i bergkristall.80 

 

Slutsats 

 

    Trots ett idogt forskande i bergkristallen har jag kommit fram till att möjligheten att uppnå 

någon säker kunskap kring föremålen på Skokloster är liten. Deras tillverkningsort är höljd i 

dunkel eftersom de är varken signerade eller daterade. Största delen av dokumentationen har 

försvunnit, och det finns en bråkdel kvar av en enormt stor produktion. Lokalisering och 

datering av ett föremål är utomordentligt sällsynt.81 Detta gäller ofta även de praktpjäser jag 

kunnat studera i litteratur från konstkammare ute i Europa. Vad det kan bero på kan man bara 

spekulera kring. Varför var man inte noggrannare med att föra upp bergkristall i sina 

inventarielistor när det ansågs så unikt och var så attraktivt? Eftersom alla tog krigsbyten var  

det inget man behövde dölja. Inventarielistor finns från 1650-talet men objekten kan vara 

knapphändigt beskrivna och svåra att identifiera. Senare inventarielistor är tydligare men då  
                                                 
77 von Habsburg, 1997, s. 201 
78 Ibid., s. 91 
79 Visningsavdelningen, Kungliga Husgerådskammaren.  Kungliga Slottet Stockholm, Katalog. Borås 1998, s. 44 
80 Bergkristallen är nerpackad från och med januari 2007 till februari 2008 på grund av renovering av golvet i  
    Karl XI:s galleri 
81 Hahnloser och Brugger-Koch, 1985, s. 31 
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hade redan en viss del av kunskapen gått förlorad. Korrespondensen till hovet under denna tid 

som finns på Riksarkivet är oerhört svår att tyda, då allt är skrivet på latin, franska, tyska eller 

gammalsvenska med en vacker men nästintill oläslig handstil. I Krigsarkivet finns inget 

material om krigsbyten. 

    Vilka mönster och motiv som var tilltalande har framkommit. Grekiska mytologiska 

figurer, groteskornament, blomrankor och musselformade skålar kunde vara vad en furste 

ville ha. Tillverkarna konkurrerade genom att framställa praktpjäser som ibland verkade näst 

intill omöjliga att tillverka. De föremål jag beskrivit från Skokloster är mer modesta. Kanske 

blev de mest praktfulla bortförda av drottning Kristina eller såldes för att betala de olika 

reduktionerna och andra skulder. De ofattbart dyrbara och luxuöst utformade föremål i  

bergkristall som finns i Kunsthistorisches Museum i Wien eller i Das Grüne Gewölbe i 

Dresden saknar motstycke i Sverige. 

    Vad som är intressant är att bergkristallskålen i Livrustkammarens utställning om 

krigsbyten från Prag och skålen i Husgerådskammaren på Stockholms slott är lika den jag har 

beskrivit på Skokloster både till form och montering. Det som skiljer dessa tre skålar är 

gravyren och storleken. Tanken väcks onekligen att de är från samma verkstad och period. I 

så fall skulle de kunna vara krigsbyten från Prag med tillverkare Miseroni. Tänkvärt är också 

att motivet med de små bären på strå på den musselformade skålen finns på föremål i 

bergskristall gjorda av Gasparo Miseroni i litteraturen. Frågetecknet kring familjen Saracco 

kvarstår dock. Det är inte orimligt att de är tillverkare till åtminstone flaskan och skålen med 

groteskornament enligt utsaga från Kunsthistorisches Museum i Wien.                     

    Uppslag till vidare forskning skulle vara att fortsätta undersöka kunglig korrespondens i  

Riksarkivet för att kunna hitta något om drottning Kristinas kvarlåtenskap. Kanske skulle man 

där kunna finna någon ledtråd med tanke på att hennes skål är lik den som jag beskrivit på 

Skokloster och den som finns hos Husgerådskammaren på Stockholms slott. En 

forskningsresa till de olika museerna i Europa vore värdefullt. Då skulle det visa sig om det 

fanns något liknande föremål som därmed skulle hjälpa att attribuera Skoklosters föremål till 

tid, ort och hantverkare. 

    Non est mortale quod opto: Wrangels strävan efter egen oförgänglighet har hur som helst 

uppnåtts. Det finns många skrifter där han omnämns som hjälte – tapper krigare och förebild.  
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Men naturligtvis hade en man som Wrangel motståndare, speciellt efter hans militära 

misslyckanden på senare år.82 Han kommer dock att vara ihågkommen som en man, som har 

betytt mycket för den svenska stormaktstiden och för att ha bidragit med en del av vår 

svenska kulturhistoria.  

    En spricka i kristallen är ett symboliskt uttryck. Efter det jag kommit fram till i min uppsats 

kan det också ha en konkret mening. Bergkristall är inte alltid helt kristallklar utan full av 

naturens spår i form av Federn, Schlieren und Wolken. Ändå var den så uppskattad och  

eftertraktad på 1600-talet. Bergkristall var nästintill livsfarlig att utvinna och krävde mycket 

arbete och skicklighet för att bli till de praktpjäser hoven beställde.  

    Wrangels liv svarar mot det symboliska i uttrycket. Han levde ett liv i ofattbar lyx mycket 

på grund av de mängder krigsbyten han kunde tillskansa sig genom de ständiga krigen ute i  

Europa. Vi kan dock i dag inte lägga några moraliska värderingar på detta eftersom krigsrov 

ingick i fredsavtalen. Alla inblandade gjorde likadant. Men svenskarna blev kända för att vara 

systematiska. 

    Skattkammaren som planeras på Skokloster kommer att vara i sitt rätta och tidsenliga 

element. Ett praktpalats från 1600-talet byggt av Wrangel som var en av Sveriges största 

potentater genom tiderna och som han själv fyllde med konst, konsthantverk, rustningar och 

vapen. Det är ett riktigt sagoslott.  

    Bergkristallen på Skokloster har blivit symbolen för ett liv i glans för över 350 år sedan. 

Människorna har lämnat spår efter sig lika outplånliga som gravyren i kristallen.  

Praktföremålen finns där som ett bevis på människans sökande efter det eviga, vackra och det 

perfekta. Men det som är fulländat utåt kan bära på tvetydiga minnen. 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fyra olika föremål i bergkristall som finns på 

Skokloster. I det har ingått att beskriva och tolka motiven. Jag har också försökt attribuera 

dem till en viss tillverkare och tid och därvid, i den mån det funnits, jämfört dem med andra 

liknande objekt. Viktigt för förståelsen av dessa föremål har varit att beskriva kontexten de 

fanns i, som var ett krigiskt Europa där konstkammare med praktpjäser i bergkristall var  

 

                                                 
82 Losman, 1980, s. 163 
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högsta mode. En jämförande studie med det svenska hovet har varit relevant. Jag har även gett 

en bild av Wrangels kringflackande liv och ständiga önskan av att omge sig med det senaste. 

En redogörelse för mineralet bergkristall, dess utvinning och tekniken kring tillverkningen har 

behövts för att förstå hur pass exklusivt bergkristall är. Till sist har jag gjort en kort exposé 

över konstkammare ute i Europa samt jämfört med den svenska skattkammaren på 

Stockholms slott. 

    Eftersom det inte fanns några handlingsplaner för handhavandet av dylika föremål är det 

näst intill omöjligt att kunna attribuera dem till tillverkare, ort och tidpunkt. Denna uppsats 

kan fungera som underlag för vidare utforskning av bergkristallens spännande historia. 

 

 

   -o- 
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Bilder 

 

Omslagsbild: Flaska/carafin i bergkristall  

(Foto: Författaren. Skokloster 2007) 

 

Bild 1: Motiv 1 på flaskan 

(Foto: Författaren. Skokloster 2007) 

 

Bild 2: Motiv 2 på flaskan 

(Foto: Författaren. Skokloster 2007) 

 

Bild 3: Skål på fot med emalj i bergkristall 

(Foto: Författaren. Skokloster 2007) 

 

Bild 4: Skål med groteskornament i bergkristall 

(Foto: Författaren. Skokloster 2007) 

 

Bild 5: Musselformad skål i bergkristall 

(Foto: Författaren. Skokloster 2007) 

 

Bild 6: Obearbetad bergkristall  

(Foto: http://minerals.krs.ru/photo/qr10.jpg ) 10 nov 2007 
 

Bild 7: Stenslipare Frankfurt 1568 

(Foto: ur Corpus der Hartsteinschliffe des 12.-15. Jahrhunderts) 
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Bild 1: Motiv 1 på flaska i bergkristall 

(Foto: Författaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Motiv 2 på flaska i bergkristall 

(Foto: Författaren) 
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Bild 3: Skål på fot med emalj i bergkristall 

(Foto: Författaren) 
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Bild 4: Skål med groteskornament i bergkristall 

(Foto: Författaren) 
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Bild 5: Musselformad skål i bergkristall 

(Foto: Författaren) 
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Bild 6: Obearbetad bergkristall  
(Foto: http://minerals.krs.ru/photo/qr10.jpg ) 
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Bild 7: Stenslipare Frankfurt 1568 
(Foto: Corpus der Hartsteinschliffe des 12. – 15. Jahrhunderts) 

 
 

 

 



 34 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


