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Detta arbete påbörjades hösten 1976 med ekonomiskt stöd från dåvarande Hu-
manistiska forskningsrådet. Min förhoppning var ursprungligen att det skulle
kunna publiceras redan 1977, till Uppsala universitets 500-årsjubileum. Upp-
giftens omfång och komplexitet visade sig dock omöjliggöra detta, och andra ar-
betsuppgifter och forskningsprojekt kom emellan och medförde att det drog ut på
tiden. Detta har visat sig inte enbart vara till nackdel; då jag påbörjade arbetet
uppfattades Gustav II Adolfs konstskåp knappast som ett centralt konstveten-
skapligt forskningsobjekt, men under de senaste decennierna har därmed be-
släktade företeelser och problem på nytt kommit att tilldra sig forskningens stora
intresse (se mera därom i kapitlet om forskningsläget).

Forskningsarbetet har i huvudsak koncentrerats till tre intensiva arbetsperioder:
läsåret 1982–83 då jag med stöd av ett stipendium från Alexander von Hum-
boldt-Stiftung i Bonn forskade vid Zentralinstitut für Kunstgeschichte i Mün-
chen, våren 1990 som jag tillbringade som gästforskare vid Herzog August Bib-
liothek i Wolfenbüttel och hösten 1995, då jag var gästforskare vid Institut für
Europäische Kulturgeschichte vid Augsburgs universitet. Det slutgiltiga ut-
arbetandet av manuset har kunnat utföras främst under sommarferierna från min
nuvarande tjänst vid Karlstads universitet.

Under denna långa tid har jag mottagit praktisk och vetenskaplig hjälp från ett
stort antal personer vid universitet, museer, bibliotek och arkiv. Särskilt vill jag
tacka följande: professor emeritus Rudolf Zeitler vid Uppsala universitet samt dr
Dieter Alfter, museichef i Bad Pyrmont, vilka i arbetets inledningsfas bistod med
råd och dåd; professor Willibald Sauerländer, som var direktör för Zentralinsti-
tut für Kunstgeschichte under min tid där, samt dr Peter Diemer, verksam vid
samma institut och redaktör för Kunstchronik; förutvarande biblioteksdirektören
professor Paul Raabe, dr Sabine Solf samt dr Dieter Merzbacher vid Herzog Au-
gust Bibliothek; professor Jochen Brüning, som inbjöd mig att gästforska vid
Institut für Europäische Kulturgeschichte men som hunnit lämna direktörskapet
vid institutet för en professur vid Humboldtuniversität i Berlin innan jag in-
ledde perioden som gästforskare i Augsburg. Bland kolleger i Augsburg vill jag
också tacka Inge Keil, framstående vetenskapshistoriker och kännare av stadens
historia.
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De som betytt mest bland mina vetenskapliga diskussionspartner under ar-
betet med boken är ändå dr Gode Krämer vid Städtische Kunstsammlungen i
Augsburg, docent Johan Flemberg vid Stockholms universitet och dr Lorenz Se-
elig vid Bayerisches Nationalmuseum i München. Med dr Krämer, den främste
kännaren av måleriet i Augsburg decennierna kring 1600, har jag kunnat dryfta
attributionsfrågor, med antikforskaren docent Flemberg har jag diskuterat iko-
nografiska problem och av dr Seelig, en av de främsta auktoriteterna vad beträf-
far manierismens och barockens konsthantverk och samlingshistoria, har jag vid
ett stort antal sammanträffanden fått hjälp att tränga djupare ned i vårt gemen-
samma forskningsfält. I arbetets slutskede fick jag mycken hjälp med att snabbt
få fram svåråtkomlig litteratur av min hustru Jutta Kübler Boström och hennes
kolleger på Karlstads universitetsbibliotek. Den engelska sammanfattningen är
delvis en omarbetning av mitt bidrag till The origins of museums (1985), vilket
språkgranskades av Michael Foster i München. Nyskrivna tillägg och ändringar
har granskats av dr Elisabeth Wennö vid Karlstads universitet.

Bokens titel, Det underbara skåpet, har jag lånat från rubriken till en tid-
ningsartikel av John Böttiger (Svenska Dagbladet 31/10 1926, söndagsbilagan;
samma titel gav Riksutställningar 1967 en utställning med tillhörande essäsam-
ling). Underrubriken motsvarar titeln på samma författares monografi över skå-
pet från 1909–10. Bokens indelning i huvudavsnitten STADEN, MANNEN,
VERKET har inspirerats både av Ragnar Josephsons Tessin 1–2 (1930–31) och av
E. N. Tigerstedts Dante (1967). Bibelcitat följer 1917 års översättning. Över-
sättningar ges omedelbart efter citaten av alla citat från andra utländska språk än
engelska, hämtade inte minst från Philipp Hainhofers skrifter. Kanske kan det
verka typografiskt störande och hämma läsrytmen, men jag finner det viktigt att
behålla originalspråket i bokens huvudtext och inte förvisa det till noterna, inte
minst därför att det ger tidsfärg åt framställningen och kastar ljus över ett sätt att
tänka och argumentera som både liknar vårt och skiljer sig från det i signifikanta
avseenden. Skrifter från den klassiska antiken är ej upptagna i litteraturförteck-
ningen men citeras i enlighet med indelningen i vetenskapliga standardutgåvor. 

John Böttiger varnar i förordet till del 3 av sin monografi över Gustav II
Adolfs konstskåp för en genomläsning ”i vanlig mening” och ger istället följande
uppmaning till ”den välvillige läsaren”: ”Nem jeder drauss wass ihm gefelt” (”må
var och en ta därur vad han behöver”). En liknande varning bör kanske riktas till
läsaren av föreliggande arbete. Särskilt kapitlet Samlingarna kan med sin karak-
tär av katalogaria nog uppfattas som tålamodsprövande. Jag finner det ändå nöd-
vändigt att ha med, eftersom det bildar grundlag för slutsatser som dras i det av-
slutande kapitlet om konstskåpets funktion. 

Hammarö i oktober 2000

Hans-Olof Boström
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Det finns inte många möbler som ägnats en så utförlig och noggrann publikation
som Gustav II Adolfs konstskåp i Uppsala universitet. 1909–10 publicerade
konsthistorikern och museimannen John Böttiger sina fyra stora foliovolymer
Philipp Hainhofer und der Kunstschrank Gustav Adolfs in Upsala. Med tanke på
detta mäktiga verk kan man fråga sig, om det verkligen är nödvändigt att ta upp
ämnet till förnyad behandling.

Böttigers arbete skrevs emellertid innan forskare som Warburg och Panofsky
lagt grunden till och utarbetat den ikonologiska metoden och innan man ännu
börjat se manierismen – skåpet utgör en av höjdpunkterna i manierismens mö-
belkonst – som en självständig konstriktning, möjlig att uppfatta positivt. Bötti-
ger var en framstående forskare, värd allt erkännande, och som material-
publikation är hans monografi svår att överträffa. Visserligen lyckades han inte,
trots att han var en omsorgsfull källforskare och grundlärd kännare av renässan-
sens och barockens konsthantverk, fastställa vilken snickare som var mästare till
skåpet, ej heller vem som utfört huvuddelen av de hundratals målningar som
pryder det. Ändå är detta möjligt med hjälp av källforskning och jämförande
stilstudier.

I sin syn på skåpet och dess ”inventor”, Philipp Hainhofer, var Böttiger ett barn
av sin tid. Hainhofer var en typisk företrädare för en manieristisk konst-
uppfattning, men det förstår inte Böttiger, som jämför hans ”estetik” med den
han finner ”bei den Naturvölkern” (”hos naturfolken”).1 Typiska inslag i ma-
nierismens konstuppfattning, så som de kommer till uttryck i konstskåpet, ser
han som avhängiga Hainhofers ”individuelle Anlage” (”individuella läggning”).2

Men samtidigt menar han att denne med sin samtid delade ”eine auffallende
Unfähigkeit zu systematisieren” (”en påfallande oförmåga att systematisera”).3

Skåpets nästan ofattbart rika bildutsmyckning ser han som helt godtycklig. Han
ägnar den endast förstrött intresse och gör inga försök att tolka motiv som han
inte genast igenkänner. Ett antal svårtolkade, men för förståelsen av bildpro-
grammet och skåpets funktion centrala kärleksallegorier avfärdar han kort och
gott som ”Malereien mit Szenen aus der griechischen und römischen Geschi-
chte” (”målningar med scener ur den grekiska och romerska historien”; sådana
motiv utgör dessutom bara en del av dessa bilder).4 Emblematiska framställningar
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på ett annat Hainhoferskåp, det s.k. Stipo tedesco (”Tyska skåpet”) i Florens, be-
tecknar han som ”ein vollkommenes Wirrwarr von willkürlich zusammengefüg-
ten Dingen, das notdürftig nur mit Hilfe von Hainhofers eigener Beschreibung
enträtselt werden kann” (”ett fullkomligt virrvarr av godtyckligt sammanfogade
ting, som bara med hjälp av Hainhofers egen beskrivning nödtorftigt kan tol-
kas”).5 En nutida läsare av den åberopade beskrivningen får snarare intrycket att
bildprogrammet präglas av en nästan skolastiskt rigid systematik.6

Innehållet i Gustav II Adolfs konstskåp ser Böttiger ”långt ifrån som ett ve-
tenskapligt helt, utan snarare som hopkommet med hjälp af en ännu barnslig fan-
tasi och samlarlust”.7 Hainhofers konstskåp var konstkammare i miniatyr, och
Böttiger är inte ensam i sin uppfattning. Tvärtom delades den av den främsta
samtida auktoriteten på konstkammare, Julius von Schlosser, vars klassiska arbete
Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance publicerats 1908, året in-
nan Böttiger började ge ut sin monografi. von Schlosser menar att konstkamrarna
norr om Alperna kännetecknades just av den brist på systematik, som Böttiger
tycker sig se avspeglad i Gustav II Adolfs konstskåp. Han jämför kejsar Rudolf II:s
konstkammare i Prag med det i hans egen samtid berömda Barnum’s American
Museum; båda utmärks av samma avsaknad av systematik.8 Han ägnar också
några sidor åt Hainhofers konstskåp och sammanfattar: ”All das mag einem Zeit-
alter des Positivismus höchst kindisch, ja abgeschmackt, erwachsener, ernsthafter,
von Kindesbeinen an zielbewusster Leute unwürdig erscheinen” (”allt detta kan
förefalla en positivismens tidsålder högst barnsligt, ja osmakligt, ovärdigt vuxna,
allvarsamma, alltsedan barnsben målmedvetna människor”).9 År 1905 hade Julius
Lessing uttryckt sig i liknande ordalag om konstskåpen. Enligt honom ”verg-
nügte [man] sich sowohl in der Formengebung, als auch in der symbolischen
Ausstattung an Spielereien, von denen wir uns kaum noch vorstellen können,
dass ernsthafte Männer dieselben ernsthaft betrieben haben” (”roade [man] sig så-
väl i formgivningen som i den symboliska utstyrseln med lekverk som vi knappt
kan föreställa oss att allvarsamma män tagit på allvar”).10

von Schlossers åsikt om konstkammare och konstskåp kom länge att bli den
allmänt omfattade, även om forskare som Rudolf Berliner och Alphons Lhotsky
kom med invändningar.11 År 1943 kunde Nils Lindhagen skriva om Gustav II
Adolfs konstskåp att ”Knappast någonting kan ge en mer levande och åskådlig
bild av barockens barnsligt primitiva inställning till konsten och livet”,12 och
ännu 1986 menade Teddy Brunius, att ”Detta verks rika och barocka prakt är mer
besynnerlig än skön”.13 Först efter att man publicerat det strax efter andra
världskriget påträffade inventariet från åren 1607–11 över Rudolf II:s konst-
kammare har en ändrad uppfattning börjat göra sig gällande, både vad beträffar
denna och andra konstkammare i Central- och Nordeuropa, liksom om konst-
skåpen. Erwin Neumann hänvisade till inventariet i en uppsats år 1966, men
först tio år senare utgavs det av trycket.14 Det visar entydigt, att ett strängt syste-
matiskt koncept legat till grund för konstkammaren, även om denna systematik
inte genomgående kom att följas vid samlingarnas praktiska ordnande.

Flera forskare hade vid sekelskiftet intresserat sig för konstskåpen, och 1905 ut-
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gav Julius Lessing och Adolf Brüning ett praktverk, som skulle tjäna Böttiger
som förebild, om ett annat Hainhoferskåp, det Pommerska konstskåpet i Berlin.15

Efter att Böttigers verk kommit ut tycks marknaden ha blivit mättad och intres-
set svalnat. Under de följande årtiondena ägnades konstskåpen ytterst ringa in-
tresse – de var inte ”inne” som forskningsobjekt. Men 1959 publicerade Tjark
Hausmann en artikel om Pommerska konstskåpet, och den inledde en ny våg av
intresse.16 Stipo tedesco behandlades 1963 i en viktig uppsats av Detlef Hei-
kamp,17 och Georg Himmelheber fäste 1980 i samband med utställningen Welt
im Umbruch i Augsburg – i vilken också Hainhofer ägnades vederbörligt intresse
– uppmärksamheten på ett Hainhoferskåp som tillhör Rijksmuseum i Amster-
dam.18 Själv presenterade jag Gustav II Adolfs konstskåp i katalogen till utställ-
ningen En värld i miniatyr på Kungliga Husgerådskammaren i Stockholm 1982,
och jag återkom till möbeln i ett föredrag på symposiet i anslutning till Ashmo-
lean Museums 300-årsjubileum 1983 (publicerat 1985 i The origins of museums)
samt i en artikel i tidskriften Kunst und Antiquitäten 1988.19 År 1986 utkom Di-
eter Alfters dissertation Die Geschichte des Augsburger Kabinettschranks av trycket,
ett arbete i vilket Hainhoferskåpen står i centrum.20 Några år senare kunde jag på-
visa att det s.k. Rudolf II:s konstskåp i Wien är identiskt med ett Hainhoferskåp
som dittills antagits ha gått förlorat. Jag offentliggjorde denna upptäckt i ett fö-
redrag vid Augsburgs universitet våren 1992 och publicerade den kortfattat i
Kunst und Antiquitäten 1993 samt i en längre uppsats i Konsthistorisk tidskrift
1995.21 Konstskåpet i Wien och övriga Hainhoferskåp behandlade jag också i en
uppsats i Macrocosmos in microcosmo, den 1994 utgivna publikationen av före-
dragen vid ett symposium i Berlin 1990.22 Ännu ett bevis på det nyvaknade in-
tresset för Hainhofers konstskåp är det faktum att Gerlinde Bach 1996 publice-
rade ytterligare en artikel – en förkortad version av hennes magisterarbete – om
konstskåpet i Wien.23

Detta förnyade intresse för konstskåpen är ett fenomen som hänger samman
med de senaste decenniernas vurm för manierismen, som väl kan sägas ha kul-
minerat i den av Werner Hofmann arrangerade utställningen Zauber der Medusa
i Künstlerhaus i Wien 1987, i Pontus Hulténs utställning Effetto Arcimboldo i
Palazzo Grassi i Venedig samma år och i Rudolf II-utställningarna i Essen och
Wien 1988–89 och i Prag 1997.24 Också konstkamrarna har fått sin beskärda
del i form av en rad specialstudier över enskilda sådana eller mera övergripande
undersökningar, exempelvis Barbara J. Balsigers dissertation The Kunst- und Wun-
derkammern, A catalogue raisonné of collecting in Germany, France and England
1565–1750 (1970), nyutgåvan av von Schlossers klassiker (1978), Elisabeth
Scheichers Die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger (1979), Adalgisa Lug-
lis Naturalia et Mirabilia, Il collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Eu-
ropa (1983) och, med vidare syftning, Krzysztof Pomians Collectionneurs, ama-
teurs et curieux (1987) samt Horst Bredekamps Antikensehnsucht und Maschi-
nenglauben, Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte
(1993).25

Adalgisa Lugli var också kommissarie för utställningen Wunderkammer vid bi-
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ennalen i Venedig 1986.26 Bland andra utställningar ägnade detta tema bör fram-
för allt nämnas De wereld binnen handbereik, Nederlandse kunst- en raritei-
tenverzamelingen, 1585–1735 (1992).27 Också utställningen Museum Europa på
Nationalmuseet i Köpenhamn (1993), vilken i reviderad version under titeln
Wunderkammer des Abendlandes även visades på Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik i Bonn (1994–95), ägnade stort utrymme åt renässansens och
barockens konstkamrar.28 I utställningen Tous les savoirs du monde på Bibliothè-
que nationale i Paris (1996–97) gav underavdelningen ”L’inventaire des merveil-
les du monde” en god översikt över konstkamrarna med utgångspunkt från sam-
tida inventarier och samtida litteratur i ämnet.29 Såväl här som i Köpenhamn
och Bonn visades också delar av Gustav II Adolfs konstskåp och dess innehåll, lik-
som i Osnabrück 1998–99 på den utställning som hölls där och i Münster med
anledning av 350-årsjubileet av westfaliska freden.30

Utöver allt detta har flera symposier hållits; som viktigast framstår de ovan
nämnda symposierna, The origins of museums, The cabinet of curiosities in six-
teenth- and seventeenth-century Europe i Oxford 1983 (symposieföredragen finns
samlade i en bok med samma titel, utgiven 1985) samt Macrocosmos in micro-
cosmo, Die Welt in der Stube i Berlin 1990 (också här samlades symposieföredragen
i en omfångsrik volym från 1994).31 Utställningen Tous les savoirs du monde i Pa-
ris avslutades i april 1997 med ett symposium under rubriken ’Musei sive bibli-
othecae...’ Cabinets de curiosités et bibliothèques, XVIème–XVIIème siècles, i vilket jag
medverkade med ett föredrag med tyngdpunkten lagd på konstskåpens funk-
tion. Också vår kunskap om manierismens konst, konsthantverk och konstupp-
fattning har ökat genom en rad viktiga forskningsinsatser; några av dem kommer
det att bli anledning att hänvisa till längre fram.

Likaså har Philipp Hainhofer själv på nytt börjat intressera forskningen. Redan
1834 publicerades en ”relation” från en av hans många resor, och fram till 1900-
talets början utgavs flertalet av hans övriga reseberättelser, liksom hans brevväx-
ling med hertig Philipp II av Pommern-Stettin, den mest betydande av Hainho-
fers tidiga uppdragsgivare.32 Först 1980 kom Brigitte Volk-Knüttels publikation
av brevväxlingen med Maximilian I av Bayern,33 och 1984 nådde editionsverk-
samheten sin hittillsvarande kulmen med den stora utgåvan av ett rikt urval av
Hainhofers enormt omfattande brevväxling med hertig August d.y. av Braun-
schweig-Lüneburg.34 År 1990 kom Anne Langenkamps dissertation Philipp
Hainhofers Münchner Reisebeschreibungen, ett arbete som på grund av sin bris-
tande akribi dessvärre inte motsvarar sin underrubrik ”Eine kritische Ausgabe”
(”en kritisk utgåva”).35 I boken Augsburg in der frühen Neuzeit, Beiträge zu einem
Forschungsprogramm, utgiven av Institut für Europäische Kulturgeschichte vid
universitetet i Augsburg, publicerade jag 1995 en uppsats om ”Philipp Hainho-
fer als Vermittler von Luxusgütern zwischen Augsburg und Wolfenbüttel”.36

Samma år kom Ulrike Knöfels magisteruppsats Die Stammbücher des Augsburger
Kunstagenten Philipp Hainhofer.37 Det tyngst vägande bidraget till de senaste de-
cenniernas forskning kring Hainhofer är Joachim Lüdtkes dissertation Die Lau-
tenbücher Philipp Hainhofers från 1999.38 Den innehåller den mest utförliga re-
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dogörelsen hittills för Hainhofers biografi, liksom en förteckning över hela hans
skriftliga kvarlåtenskap samt en omfattande bibliografi.

Philipp Hainhofer var en nödvändig förutsättning för tillkomsten av de augs-
burgska konstskåpen. En annan var staden själv. En intensiv forskning har under
de senaste decennierna ägnats Augsburgs politiska, sociala, ekonomiska och reli-
giösa historia med samlingsverket Geschichte der Stadt Augsburg von der Römerzeit
bis zur Gegenwart (1984) samt Bernd Roecks magistrala tvåbandsverk Eine Stadt
in Krieg und Frieden (1989) som de mest beaktansvärda resultaten bland de ge-
nerella framställningarna.39 Det sistnämnda arbetet bildar grundvalen för Ro-
ecks briljanta, mentalitetshistoriskt inriktade presentation av Augsburg under
den period då Hainhofer var verksam där: Als wollt die Welt schier brechen, Eine
Stadt im Zeitalter des Dreissigjährigen Krieges (1991).40

Med våra ökade kunskaper om manierismens konst och konstuppfattning,
om konstkammare och konstskåp och om Philipp Hainhofer och den tid och
miljö som han levde och verkade i, är förutsättningarna goda för att vi skall
komma en bra bit längre än Böttiger på vägen till förståelse av en av Hainhofers
och Augsburgs märkligaste skapelser, Gustav II Adolfs konstskåp.
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Ekonomiska, politiska, religiösa och sociala
förutsättningar
På en av de inför Augsburgs 2000-årsjubileum 1985 rekonstruerade takmål-
ningarna av Matthias Kager i Goldener Saal (Gyllene salen) i stadens rådhus ses
en kvinnlig personifikation med mottot ”Nemo otiosus”, ingen sysslolös (färgbild
1). Hon står bland smides- och snickarverktyg och förkroppsligar fliten i den för
sitt hantverk berömda riksstaden.1 Valet av attribut är ingen tillfällighet. År 1610
skrev Philipp Hainhofer om sin hemstad: ”schöne gold vnd silber schmidt, auch
Kistler arbait hat zu Augspurg für allen andern Stätten im Teutschland [...] den
ruem” (”vackert guld- och silversmide, även finsnickararbete, har i Augsburg
större rykte än i alla andra städer i Tyskland”), och samma år kunde han stolt kon-
statera: ”So macht man alhie gar schöne schreibtisch von Ebenoholtz, helfen-
bein, vnd anderm holtz, mit verborgenen thaten, vnd auch ohne dieselbe, welche
gar vil nach Prag, In Frankhraich, Italia, vnd Spagna gefuert werden” (”Så gör
man här riktigt vackra kabinettskåp av ebenholts, elfenben och andra träslag,
med lönnfack och även utan sådana, vilka i stor mängd fraktas till Prag, till Frank-
rike, Italien och Spanien”).2

Det var inte av en slump som de mest påkostade konstskåpen – ”Schreib-
tische” (eg. ”skrivbord”) var samtidens benämning – tillverkades just i Augsburg
under 1600-talets första decennier (bild 1). Under senmedeltiden hade Tysk-
lands ekonomiska tyngdpunkt legat i norr, i Hansans intresseområde. I och med
att Hansan förlorade sin maktställning i början av 1500-talet, medan samtidigt
bergshanteringen i Centraleuropa började spela allt större roll, försköts det eko-
nomiska kraftcentrum söderut, framför allt till de fria riksstäderna Nürnberg och
Augsburg. Augsburg var en av de viktigaste knutpunkterna för handelsvägarna
mellan Italien och Nordeuropa och mellan tyskromerska riket och Västeuropa.
Under loppet av några få decennier kom staden att svinga sig upp till en ledande
position som finanscentrum och som framgångsrik – så småningom överlägsen –
medtävlare till Nürnberg som centrum för en lyxproduktion som försåg furstar
och aristokrati i stora delar av Europa med artiklar som i mångfald, kvalitet och
kostbarhet kan jämföras enbart med vad metropoler som Venedig, Paris och Ant-
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werpen kunde frambringa. ”Augsburg wurde zum grossen Kaufhaus individuel-
ler Luxusgüter” (”Augsburg blev det stora varuhuset för individuella lyxvaror”),
för att citera Klaus Maurice.3

Vad är orsaken till denna snabba expansion, som har få motsvarigheter i histo-
rien före industrialismens tidsålder? Man kan naturligtvis inte peka på en enda or-
sak utan får söka svaret i en komplicerad väv av ekonomiska, politiska, sociala och
även religiösa förutsättningar. Grundvalen för det augsburgska hantverket var
textilindustrin; år 1357 skall en Hans Rehm ha försålt hela sin egendom i Augs-
burg, för pengarna köpt bomull i Venedig och efter hemkomsten fördelat denna
till Augsburgs vävare, som nu började tillverka barchent, en blandtextil av bom-
ull och lin, som snart blev stadens viktigaste exportartikel. Tio år senare, 1367, in-
vandrade från det närbelägna Graben am Lech en vävare vid namn Hans Fugger.4

Hans efterkommande investerade den rikedom de förvärvat genom textilhandel
i metallhandel och i malmbrytning och hyttindustri. Mot slutet av 1400-talet in-
fördes nya, förbättrade metoder i gruvbrytningen och metallbearbetningen, och
handelshuset Fugger bröt och bearbetade guld-, silver-, och kopparmalm på
skilda håll i Europa: i nuvarande Österrike, Norditalien, Ungern, Tjeckien, Slo-
vakien och Polen. Samma firma bearbetade kvicksilverförekomster i Rumänien
och i Spanien. Handeln med råmetaller, framför allt kopparhandeln, där huset
Fugger fick monopolställning, inbringade väldiga förtjänster. Andra firmor en-
gagerade sig också i gruvdriften, däribland det 1473 grundade handelshuset Wel-
ser, som bl.a. hade intressen i sachsiska gruvor. Handelshusen var snabba att dra
nytta av den expansion av råvarumarknaderna och handelskontakterna som upp-
täckten av sjövägen runt Afrika och av Nya världen medförde. Huset Welser fick
Venezuela som pant av kejsaren och bedrev under ett par årtionden en hänsyns-
lös rovdrift på landets naturtillgångar till dess kolonisationsförsöken uppgavs
1546.5

Augsburgska faktorier växte upp som svampar ur jorden i de europeiska hamn-
och handelsstäderna; under sent 1500-tal fanns sådana så långt från Augsburg
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Bild 1. Matthæus Merian d.ä.: Augsburg från öster, 1618 (detalj). Kungliga Biblioteket,
Stockholm.



som i London, Lissabon, Sevilla och Neapel. Huset Fugger hade åtminstone tid-
vis faktorier i Budapest, Posen, Thorn, Königsberg, Riga och Helsingfors.6 Eko-
nomihistorikern Hermann Kellenbenz sammanfattar situationen med följande
ord: ”Es gibt keine Stadt in Mitteleuropa, die im 16. und beginnenden 17. Jahr-
hundert einen so vielfältigen und weitgreifenden Handel unterhielt und über ei-
nen so grossen Bestand an leistungsfähigen Firmen verfügte wie Augsburg” (”Det
finns ingen stad i Mellaneuropa som på 1500-talet och i början av 1600-talet
upprätthöll en så mångskiftande och vittfamnande handel och förfogade över
ett så stort antal prestationsdugliga firmor som Augsburg”).7

De rikedomar de augsburgska handelshusen vann, främst genom engagemang
i gruvindustrin, metallhandeln och den transoceana handeln, förmerades ytterli-
gare genom bankaffärer, som snart fick storpolitisk betydelse. Huset Fuggers roll
som långivare åt habsburgarna är välkänd, liksom dess insats vid valet av Karl V
till tyskromersk kejsare. Under andra fjärdedelen av 1500-talet nådde det sin
högsta maktställning.

Bankirverksamheten gav enorma vinster men skulle så småningom visa sig in-
nebära stora risker; väldiga förluster blev följden av oförsiktiga lån från olika han-
delshus till båda de stridande parterna – protestanter och katoliker – i schmal-
kaldiska kriget på 1540-talet, och de spanska och franska statsbankrutterna un-
der det följande decenniet innebar stora påfrestningar för Augsburgs handels-
och bankirfirmor. Den ekonomiska kris som följde ledde till att omkring 70 be-
tydande firmor gjorde konkurs under perioden 1556–84. Husen Fugger och
Welser överlevde, men det sistnämnda endast för kort tid; i och med att den
lärde humanisten Marcus Welser dog 1614 gjorde firman slutgiltig bankrutt.
Huset Fugger fortlevde genom trettioåriga kriget men förlorade sin ekonomiska
och politiska maktposition, då det efter krigsslutet ej kunde indriva den skuld på
omkring åtta miljoner gulden som de spanska och österrikiska habsburgarna dra-
git på sig.8

Även Augsburgs stadskassa hade drabbats svårt genom schmalkaldiska kriget,
som medfört en skuld på omkring 650 000 gulden. 30 000 gulden måste årligen
betalas i räntor; det motsvarade hälften av stadens inkomster av direkta skatter.
Man betalade emellertid duktigt; redan 1590 var skulden nere i 12 000 gulden.
Under tiden mångdubblades stadens kontanttillgångar; 1556 omfattade stads-
kassan 35 000 gulden, 1596 var den uppe i över 500 000 gulden, och 1604
nådde den ett maximum med nästan 600 000 gulden. En stor del av dessa kon-
tanter förvarades i form av guldmynt i järnkistor i rådhusvalvet.9 

Den snabba ekonomiska återhämtningen möjliggjordes av det lugna politiska
läget, som medförde att försvarsutgifterna gick tillbaka, men också av en försik-
tig finanspolitik från de styrandes sida; sålunda förekom knappast några större of-
fentliga byggnadsföretag under senare hälften av 1500-talet.10

Stadsstyrelsen reglerades under denna period av den ”Karolinische Regi-
mentsordnung” (”Karolinska regeringsform”) som 1548 utfärdats av kejsar Karl
V. Den nya författningen hade gjort slut på det s.k. skråregemente som rått sedan
1368 och återgivit patricierna makten. Det egentliga beslutande organet blev

19



Kleiner Rat (Lilla rådet), som när det väl funnit sin form kom att bestå av 31 pa-
tricier, 4 s.k. Mehrer der Patrizier, 3 Kaufleute (köpmän) och 7 Gemeine (hant-
verkare), sammanlagt 45 ledamöter. Grosser Rat (Stora rådet), som bestod av 44
patricier, 36 Mehrer, 80 Kaufleute och 140 Gemeine, sammanlagt alltså 300 le-
damöter, saknade egentlig politisk makt men hade en viktig funktion som soci-
alt ”integrationsinstrument”.11 I kraft av sin överväldigande majoritet i Kleiner
Rat samlade emellertid patricierna så gott som all makt i sina händer; Augsburg
styrdes av en oligarki. Den verkställande makten utövades av två Stadtpfleger,
vid vilkas sida stod ytterligare fem ”Geheime Räte”, alla sju patricier; under dessa
stod tre Einnehmer, som representerade den fiskala myndigheten, och tre Bau-
meister eller Bauherren, som inte enbart hade att handlägga all offentlig bygg-
nadsverksamhet utan även ansvarade för utbetalandet av löner till alla av staden
anställda och för större delen av stadens övriga utgifter. Till de högre ämbets-
männen hörde också sex Bürgermeister, som ansvarade för polisförvaltningen
och utgjorde en lägre juridisk instans.12

En egendomlighet för Augsburg var ”die Mehrer”, vilka politiskt stod mellan
patricierna och Kaufleute. Mehrergesellschaft (Mehrersällskapet) hade grundats
1478 och bestod av ingifta i patriciersläkter. I socialt hänseende räknades de som
jämställda med patricierna, de hade tillträde till den s.k. Herrentrinkstube (”herr-
klubben”, mycket fritt översatt) och till de ”Geschlechtertänze” (”societetsbaler”,
fritt översatt) som hölls där, men de saknade patriciernas politiska rättigheter.
Adelskap medförde ej automatiskt inträde i patriciernas led. Jakob Fugger hade
adlats 1511 och 1514 upphöjts till riksgreve, men familjen upptogs först 1538
bland patricierna; Melchior Hainhofer hade adlats 1578 och tillhörde Mehrer-
gesellschaft, men först 1632 upptogs hans söner Philipp och Hieronymus bland
de s.k. Schwedengeschlechter (”svenskfamiljerna”), vilka för övrigt efter få år
fråntogs sitt patricierskap.13

Någon klassmässig eller social jämlikhet rådde således ej i stadsstyrelsen. Där-
emot kom den augsburgska religionsfreden av år 1555 i förening med 1548 års
Regimentsordnung att gynna en fredlig samexistens mellan konfessionerna och
kan därvidlag betraktas som ett förstadium till westfaliska freden med dess strikta
krav på konfessionell paritet. Vid det förstnämnda fredsslutet formulerades dokt-
rinen ”cujus regio, ejus religio” (ungefär ”dens religion, vars land det är”), vilket
för den fria riksstaden Augsburg i princip innebar att anhängare av den evange-
lisk-lutherska läran, de som bekände sig till augsburgska trosbekännelsen, skulle
vara likaberättigade med katolikerna (”wo in Reichsstädten beide Religionen im
Gange seien, da soll es dabei verbleiben und keine solle die andere beeinträchti-
gen” [”i riksstäder med båda religioner skall det förbli därvid och ingendera par-
ten skall göra intrång i den andras rättigheter”]).14 De evangeliska var vid denna
tid i stor majoritet i Augsburg, men staden var katolskt biskopssäte och de gamla
patricierfamiljerna var i regel katolska. Följden blev att ingendera parten behövde
känna sig missgynnad då kyrklig egendom som redan tidigare överförts från ka-
tolikerna till lutheranerna fick förbli i luthersk ägo eller då lutheranerna gavs
hälften av antalet platser i stadsstyrelsen (vilket alltså långtifrån motsvarade deras

20



procentuella numerär). Kleiner Rat skulle bestå av ungefär hälften katoliker och
hälften lutheraner, men i praktiken kom katolikerna snart att bli starkt domine-
rande i stadsstyrelsen; de båda Stadtpfleger var katoliker alltifrån 1553 och ända
fram till ”svensktiden” 1632–35.15

Denna begränsade paritet tryggade fram till genomdrivandet av det 1629 ut-
färdade restitutionsediktet ett relativt friktionsfritt samarbete mellan de båda
konfessionerna i Augsburg. Endast någon gång kom det till stridigheter, allvar-
ligast under den s.k. kalenderstriden 1582 och några år framöver, då luthera-
nerna motsatte sig införandet av den gregorianska tideräkningen.16 I övrigt kunde
hantverkare från båda lägren samarbeta, och staden fann avsättning för sina pro-
dukter både bland katoliker och protestanter. Nürnberg, som ju var Augsburgs
främsta konkurrent inom lyxproduktionen, fann marknaden om inte halverad så
dock förminskad genom att välja sida för den evangeliska läran.17 Detta är en
faktor som ej bör glömmas bort bland orsakerna till att Augsburg vid sekelskiftet
1600 erövrade förstarangsplatsen inom exempelvis guldsmide och urmakeri från
Nürnberg. År 1514 hade Nürnberg haft 129 guldsmedsmästare, 1529 kunde
man i Augsburg räkna 56; i början av 1600-talet hade Augsburg bortåt ett par
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Bild 2: Wolfgang Kilian: Augsburg i fågelperspektiv från öster, 1626 (detalj). Till vänster
Elias Holls rådhus och Perlachturm, till höger domkyrkan.



hundra guldsmedsmästare, vilket var nästan dubbelt så många som i konkur-
rentstaden.18

Vävarskrået var emellertid under hela den här behandlade perioden det ojäm-
förligt största i Augsburg; textilframställningen, som förutom barchent även om-
fattade linne och till en mindre del siden och andra tygsorter, var innan maski-
nella tillverkningsmetoder infördes mycket arbetsintensiv. År 1601 hade Augs-
burg inte mindre än 2 922 vävarmästare och 3 661 vävstolar. Man har tidigare
antagit att textilindustrin i staden gick starkt tillbaka redan före trettioåriga kri-
get, men ännu 1619 arbetade 2 179 vävare i Augsburg, och först sedan staden bli-
vit direkt indragen i krigshandlingarna drabbades textilframställningen av nästan
fullständigt sammanbrott. Claus-Peter Clasen har visat att barchentproduktionen
nådde sin kvantitativa höjdpunkt 1602–05 och sedan sjönk mycket långsamt
ända fram till 1630-talet, då en drastisk produktionsminskning ägde rum. Men
den omfattande produktionen – det var periodvis fråga om ren överproduktion
och staden måste ingripa med stödköp – gjorde att priserna sjönk, och från slu-
tet av 1500-talet proletariserades vävarskrået alltmer, och det blev inte längre så
lönsamt för handelsfirmorna att handla med dess produkter.19

Vävarskrået drabbades hårdast av den ekonomiska krisen vid 1500-talets slut.
Därnäst medförde krisen svårast problem för de inom byggnadsbranschen verk-
samma murarmästarna och gesällerna, som drabbades av stor arbetslöshet. I sin
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Bild 3. Augsburgs rådhus, uppfört 1614–20 av Elias Holl. Foto Hans-Olof Boström.



monografi Elias Holl, Architekt einer europäischen Stadt har historikern Bernd
Roeck hävdat att de stora offentliga byggnadsverk som under Elias Holls ledning
uppfördes under 1600-talets första decennier delvis är att betrakta som ”arbets-
löshetsunderstöd” från den kloka stadsstyrelsens sida (bild 2 och 3). Det skulle
alltså vara fråga om en medvetet förd socialpolitik, Holls byggnadsverksamhet var
ett led i ett konjunkturprogram. Roecks tes får starkt stöd i rådets uttalande in-
för rådhusets uppförande: de tre Baumeister skulle se till, ”dass der Bawkosten, so
vil sein kan, gemainer armer burgerschafft vor anderen frembden, bey Izigen teu-
ren leuffen zu guetem geraichen möge” (”att byggnadskostnaderna i nuvarande
dyrtid i möjligaste mån måtte komma vanliga fattiga medborgare till godo i stäl-
let för främmande folk”). Till yttermera visso försågs byggnadens grundsten med
inskriften ”SVBLEVANDAE OPIFICUM PENVRIAE”, ”för att lindra bygg-
nadsfolkets nöd”.20

I det läge som rådde i Augsburg under 1500-talets andra hälft – staden svårt
skuldsatt, handelshusen bankrutta eller på fallrepet, stadens viktigaste industri-
gren drabbad av överproduktion och avsättningssvårigheter – i detta läge kom
lyxproduktionen att spela en allt större roll. Den uppnådde under denna period
av ekonomiska och sociala kriser sin största blomstring, en blomstring som efter
avmattning under trettioåriga kriget – mera betingad av råvarubrist och en deci-
merad hantverkarkår än av en krympande marknad – fortsatte efter krigsslutet.
Det näst största skrået i Augsburg var skräddarnas, som 1610 räknade 196 mäs-
tare, men därefter kom guldsmedsskrået med 187 mästare.21 Som redan nämnts
hade Augsburg vid denna tid kvantitativt och kvalitativt överträffat sin värsta
konkurrent, Nürnberg, och blivit till ett av Europas ledande guldsmidescentra.

Berömt var Augsburg också för sina urmakare, som ofta samarbetade med
guldsmeder, vilka utförde infattningen till deras praktfulla och ofta komplice-
rade bordsur eller halsur. Urmakarna fann liksom guldsmederna kunder i hem-
staden, främst bland de praktälskande patricierna – ”Hoffart ist überall Sünde, im
Augsburg gehört sie zum Wohlstand” (”Högmod är överallt en synd, i Augsburg
hör det till välståndet”), löd ett samtida uttalande – men det mesta gick på ex-
port.22 En småfurste som den lärde samlaren hertig August d.y. av Braunschweig-
Lüneburg kunde köpa omkring 40 halsur och över 20 bordsur från Augsburg.
Hertig August var i likhet med flertalet av Augsburgs urmakare lutheran, och det
var även hans agent Philipp Hainhofer, som var den som förmedlade flertalet av
köpen.23 David S. Landes har i sin bok Revolution in time, Clocks and the making
of the modern world påpekat att under perioden 1500–1700 var 87,3% prote-
stanter av de augsburgska urmakarmästare vilkas konfessionella tillhörighet är
känd (165 av 189). Han drar därav slutsatsen att urmakaren, liksom bäraren av
ur, representerar ett nytt slags människa med ett förändrat förhållande till tiden:
”the typical watch wearer was North European and Protestant”. Han finner det
ironiskt att Max Weber i sina studier över framväxten av det kapitalistiska Europa
försummat den kronometriska aspekten.24 Frånsett att Weber huvudsakligen
gjort kopplingen kalvinism-kapitalism, medan Augsburgs urmakare var luthera-
ner, är det emellertid inte säkert att procentsatsen protestantiska urmakare är
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särskilt hög, jämfört exempelvis med guldsmederna. Som redan framhållits var
protestanterna i majoritet bland Augsburgs hantverkare, medan däremot patrici-
ernas flertal var katoliker.

Europeiskt rykte åtnjöt också de matematiska och astronomiska instrument
som tillverkades i Augsburg. Kvantitativt dominerade solur eller ”Kompasse”,
som de benämndes, eftersom de vanligen var försedda med ekvatorialkompass; de
kan betecknas som ett borgerligt tidmätningsinstrument jämfört med aristo-
kratins och de förmögna patriciernas mekaniska ur.25

Det har påpekats att Augsburgs ur- och instrumentmakare aldrig åstadkom nå-
got verkligt nytt, något inom den tekniska utvecklingen epokgörande, vad vi
skulle kalla ett tekniskt framsteg. Betecknande för deras konservatism är deras
tveksamhet inför pendeluret, som slog igenom i Augsburg långt efter att det upp-
funnits vid 1600-talets mitt.26 I stället för att skapa något helt nytt ägnade man
sig åt att förfina, komplicera, åstadkomma nya kombinationer. Själva tid-
mätningsfunktionen förefaller ibland vara av underordnad betydelse för de augs-
burgska urmakarna. Hertig August av Braunschweig-Lüneburg klagade uppre-
pade gånger över svårigheten att få ”eine juste uhr, so bestendig wehre” (”ett pre-
cist ur, som håller tiden”) från Augsburg.27 Armillarsfärer, kvadranter, passare
och vägmätare verkar ofta snarare vara avsedda för konstkammaren än för prak-
tiskt bruk. Typiska augsburgska produkter var de bordsautomater eller dryck-
esautomater, som i hög grad uppskattades och väckte förundran vid fur-
stehoven.28 En liknande tendens till det kapriciösa och praktiskt oanvändbara
präglar mycket av den övriga augsburgska lyxproduktionen under sent 1500-tal
och tidigt 1600-tal; men det implicerar ju själva manierismbegreppet.

Detta gäller i viss mån också rustningssmidet; från sent 1400-tal fram till
omkring 1625 överträffades Augsburg som produktionscentrum för praktrust-
ningar enbart av Milano. Också blankvapenproduktionen var betydande; en
augsburgsk specialitet var svärd kombinerade med hjullåspistoler. Vid sidan av
Nürnberg var Augsburg huvudort för tillverkningen av handeldvapen i Tyskland;
dock förefaller Nürnbergs produktion av hjullåsgevär av hög kvalitet kvantitativt
ha överträffat Augsburgs. Ett utslag av den augsburgska faiblessen för påkostade
onyttigheter utgör de fullt funktionsdugliga miniatyrhjullåspistoler i berlock-
form, som kom på modet i slutet av 1500-talet.29

Augsburg och Nürnberg tävlade om förstarangsplatsen i tysk-romerska riket då
det gällde tillverkning av musikinstrument, Augsburg med särskild inriktning på
orgel- och klaverbygge och inte minst automatiska musikinstrument; ytterligare
en augsburgsk specialitet var de automatvirginaler som under sent 1500-tal och
långt in på 1600-talet tillverkades av firman Samuel Bidermann, far och son.30

I en översikt över den augsburgska lyxproduktionen bör kanske slutligen också
boktryckeriet och grafiken nämnas. En första glansperiod hade boktryck-
arkonsten under Conrad Peutingers tid i början av 1500-talet, med kejsar Maxi-
milian I som mäktig beskyddare. Reformationstiden innebar en kvalitativ ned-
gång, och en ny höjdpunkt uppnåddes först i och med att Marcus Welser till-
sammans med rektorn David Höschel år 1594 grundade förlaget Ad insigne pinus.
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Humanisten Welsers ambition var i första hand att publicera de grekiska
handskrifter som förvärvats för Augsburgs 1537 grundade stadsbibliotek. Utgå-
vorna utformades efter venetianska förebilder med texten satt i antikva. Efter
Welsers död 1614 upphörde förlaget.31

Inom grafiken dominerade under 1600-talets första årtionden de genom gif-
termål befryndade familjerna Custos och Kilian med Lucas Kilian som främste re-
presentant. En strid ström av gravyrer – ettbladstryck eller planschverk, re-
produktionsgrafik eller egna inventioner – spreds från Augsburg ut över Europa,
många med Lucas Kilians styvfar Dominicus Custos eller hans bror Wolfgang Ki-
lian som förläggare.32 

Helmut Seling har vad guldsmidet beträffar försökt klarlägga orsakerna till
Augsburgs paradoxala uppsving i en krisdrabbad tid; flertalet av dessa faktorer
äger giltighet också för andra hantverksgrenar. Några av dem har redan nämnts:
Augsburgs ställning som hantverks- och handelscentrum, där handeln med rå-
metaller spelade en viktig roll, vidare augsburgska religionsfreden som förut-
sättning för produktionssamarbete över konfessionsgränsen och för handelsför-
bindelser med båda lägren. Andra gynnsamma förutsättningar Seling pekar på är
den paritetiska fördelningen av skråämbetena, trots protestanternas numerära
övervikt, samt den dragningskraft staden genom den paritetiska ordningen ut-
övade på begåvade gesäller utifrån, vare sig de var katoliker eller protestanter;
staden blev till ett ”Sammelbecken für Goldschmiede nicht nur aus Deutsch-
land” (”en samlingspunkt för guldsmeder inte bara från Tyskland”).33

En viktig roll spelade också den nya yrkeskategorin silverhandlare, vilka van-
ligen var guldsmeder som uppgivit sitt hantverk till förmån för handel med
guldsmidesprodukter och som värvade uppdrag åt hemstadens guldsmeder hos
världsliga och andliga potentater, som de uppvaktade inte minst vid riksdagarna.
Silverhandlarna saluförde också Augsburgs guldsmide på de stora mässorna,
främst i Frankfurt am Main och Leipzig. Med hjälp av silverhandlarna kunde
dessutom den skråbestämmelse kringgås, som inskränkte verkstädernas produk-
tion genom att varje mästare tilläts ha högst tre gesäller och en lärling; i mindre
verkstäder tillverkades nämligen halvfabrikat, som ställdes till de ledande mäs-
tarnas förfogande för slutgiltig bearbetning. Utan detta system skulle man inte
kunna förklara den omfångsrika produktionen hos en firma som Matthäus Wal-
baums decennierna kring sekelskiftet 1600. Förutsättningen för en sådan
arbetsfördelning var den jämna och höga kvalitetsnivå som verkstäderna höll
överlag.34

En liknande roll som silverhandlarna spelade de konstagenter som kunde sam-
ordna inte enbart skilda verkstäders utan också olika skråns insatser och som fi-
nansierade arbetet och slutligen saluförde de ofta mycket komplicerade och dyr-
bara produkterna. Det var i allmänhet inte fråga om beställningar från köparen,
utan konstagenten fördelade sina uppdrag till hantverkarna på vinst och förlust.
Detta förutsatte en solid ekonomi och en social ställning som möjliggjorde in-
formella kontakter med de ofta furstliga avnämarna, därtill organisationsförmåga
och smidighet i umgänget med hantverkarna, som ofta hade svårt att infria gjorda
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överenskommelser och som i åtskilliga fall var hemfallna åt dryckenskap; dess-
utom krävdes naturligtvis grundliga insikter i de skilda hantverksgrenarna.

Den främste av dessa konstagenter var Philipp Hainhofer. Han ägde alla de
ovan nämnda egenskaperna och var dessutom vittberest och upprätthöll inter-
nationella kontakter, var själv konstsamlare och konsthandlare och ägde därtill en
för en köpman ovanlig bildning; dessa för en konstagent inte helt vanliga kvali-
fikationer gjorde att han kom att utnyttjas också som politisk agent och diplomat
av sina furstliga uppdragsgivare.

Hainhofer utdelade uppdrag till praktiskt taget alla skrån, men de märkligaste
resultaten av hans verksamhet är konstskåpen, vilkas ”inventor” han själv var. En
förutsättning för dessa var en hantverksgren som ännu inte nämnts, nämligen det
möbelhantverk för vilket Augsburg redan vid mitten av 1500-talet åtnjöt euro-
peisk ryktbarhet. Särskilt berömda var ebenholtsfanerade kabinettskåp med silver-
”appliker” eller inläggningar i elfenben.

”Kistler”-skrået (finsnickarskrået) hörde till de större i Augsburg med 115 mäs-
tare år 1610, en siffra som visserligen är låg jämfört med vävarskrået. Antalet
mästare sysselsatta med tillverkning och bearbetning av barchent och linneväv
uppgick samma år till 2 408 eller 49% av alla hantverksmästare det året.35

På det s.k. Pommerska konstskåpet – förstört under andra världskriget – ar-
betade under fem år 31 mästare från 13 olika skrån. Skåpet har betecknats som
ett ”Kompendium des gesamten Augsburger Kunsthandwerks” (”ett kom-
pendium över hela det augsburgska konsthantverket”), och Hainhofer menade att
det ”diser Statt, vnd dero kunstleren ain ruem seye” (”skall vara denna stad och
dess konsthantverkare till berömmelse”).36

Hainhofers och andra konstagenters insatser för att åt mästare från olika skrån
förmedla uppdrag, som de knappast på egen hand kunnat förvärva, kan inte
överskattas. Hainhofer var inventor och samordnare av arbetet på sofistikerade
och utomordentligt dyrbara lyxprodukter som andra konsthantverkscentra inte
kunde åstadkomma, till stor del just på grund av avsaknaden av konstagenter,
vilka kunde värva uppdrag, organisera och bekosta arbetet och sälja produkterna.
Med all rätt hyllades Hainhofer i Augsburg som ”aller Künstler Vater” (”alla
konsthantverkares far”).37

Pommerska konstskåpet, liksom ett mindre skåp för storhertiginnan Maria
Magdalena av Toscana – sedan länge försvunnet – tillverkades före krigsutbrottet,
men hans övriga konstskåp tillkom efter 1618: det s.k. Stipo tedesco i Florens
1619–26, Gustav II Adolfs konstskåp i Uppsala 1625–31, ett litet konstskåp i
Rijksmuseum i Amsterdam i slutet av 1620-talet. Ytterligare ett stort konstskåp
lät Hainhofer tillverka 1631–34 men lyckades först 1647 sälja det till hertig Au-
gust av Braunschweig-Lüneburg, som i sin tur skänkte det till Carl Gustaf
Wrangel; det tillhör nu Kunsthistorisches Museum i Wien. De fyra sistnämnda
skåpen tillverkades utan uppdrag på Hainhofers egen risk, medan däremot de
båda först nämnda var beställningsarbeten.

Det kan tyckas egendomligt att sådana oerhört kostbara lyxprodukter kunde
tillverkas och – om än ofta med stor svårighet – avyttras under pågående krig.
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Konstskåpens dyrbarhet är nästan ofattbar; det skåp som hertig August köpte
1647 – då Hainhofer låg på dödsbädden – betingade det enorma priset 6 000
reichstaler, vilket enligt vad Arne Losman funnit motsvarade priset på 230 ordi-
nära ridhästar.38 

Augsburg blev direkt indraget i krigshandlingarna först 1632, i och med Gus-
tav II Adolfs ockupation, men staden hade drabbats av andra svåra olyckor under
det närmast föregående decenniet. Åren 1620–23 hemsöktes Bayern och rikssta-
den Augsburg av den s.k. kipper- och wipperinflationen, vilken orsakade en dyr-
tid som föranledde upprepade jeremiader i Hainhofers brev från dessa år: ”es ist
alle ding so schröcklich theur” (”allting är så förskräckligt dyrt”), ”also ist alles so
Jemmerlich theur” (”alltså är allt så jämmerligt dyrt”), ”wir hie in erschröcklichen
theuerung leben” (”vi lever här i fruktansvärd dyrtid”).39 Orsakerna till inflatio-
nen var flera. Fritz Redlich anger som de viktigaste: tillbakagång i den tyska sil-
verproduktionen under 1500-talets andra hälft; samtidigt en stegring av pen-
ningbehovet till följd av ekonomisk expansion; passiv tysk handelsbalans; bris-
tande insikt om funktion och karaktär hos de små penningsorterna
(”Wechselgeld”) – silverhalten hos småmynten var relativt sett för hög i förhål-
lande till riksmyntordningen av 1559 och produktionskostnaderna var propor-
tionellt sett högre än för de stora mynten. Det sistnämnda förhållandet ledde till
att de legitima myntmästarna upphörde med produktionen av småmynt, efter-
som den inte gav förtjänst; då ingen ”Volkswirtschaft” klarar sig utan småmynt
uppkom nödmynt. Som den utlösande faktorn bakom de oerhörda prisstegring-
arna 1621–23 framstår emellertid övergången från silver till den mindre värde-
fulla kopparn som myntmaterial.40

För att häva inflationen och få ordning på det kaotiska sydtyska myntväsendet
och stabilisera det i förhållande till riksmynten lät kurfurst Maximilian I av Bay-
ern i april 1623 sammankalla en ”Münzprobationstag” (”myntproberings-
konferens”) till Augsburg. Han lyckades trots motstånd genomdriva att 1 reichs-
taler i fortsättningen skulle motsvara 90 kreuzer, vilket var lika med 1 1/2 gulden;
gulden (fl.) var den myntsort i vilken man vanligen räknade i Augsburg. 1 gulden
motsvarade alltså 60 kreuzer (eller 7 schillinge eller 210 pfenninge). Under in-
flationens kulmen i slutet av juni (nya stilen) 1622 hade 1 reichstaler motsvarat
600 kreuzer eller 10 gulden, d.v.s. nästan sju gånger så mycket.41

Inflationen fick man alltså bukt med tills vidare, men Augsburg hemsöktes av
flera andra katastrofer. Åren 1627–28 härjade pesten, som skördade 12 103 döds-
offer,42 och 1629 utfärdade kejsar Ferdinand II det s.k. restitutionsediktet, som
skulle göra slut på den fredliga samexistensen mellan katoliker och lutheraner i
Augsburg. Ediktet knöt an till augsburgska religionsfreden av år 1555 och till
dennas förstadium, Passaufördraget av år 1552, och innebar att det s.k. andliga
förbehållet i religionsfreden skulle omsättas i praktiken: de båda konfessionernas
territoriella besittningar skulle återställas, i det att allt kyrkogods som sekularise-
rats sedan 1552 skulle ges tillbaka till katolikerna. Riksstäderna träffades hårt, i
den mån de hade blandad konfession, och hårdast drabbades Augsburg.43

Ytterligare en följd av restitutionsediktet blev i Augsburg att rådsplatserna och
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stadsämbetena förbehölls katoliker (i samband därmed förlorade lutheranen Elias
Holl sin ställning som stadsingenjör).44 Augsburgs lutherska majoritet fann sig
snart ha förlorat allt politiskt inflytande och svårt beskurits i sina möjligheter att
utöva sin religion. Det är naturligt att de evangeliska hälsade Gustav II Adolf
som en befriare, då han våren 1632 tågade in i staden. I texten till ett ett-
bladstryck av kopparstickaren Georg Kress, visande Gustav Adolfs intåg, sägs
bl.a.: ”Was nun für ein grosse unausssprechliche Frewd vnder den Evangelischen
darüber entstanden/ist mit Zungen nit ausszusprechen/vil weniger zube-
schreiben” (”Vilken outsägligt stor glädje som uppstått däröver bland de evange-
liska kan inte med tungor uttalas, än mindre beskrivas”).45

De tre år den svenska ockupationen varade blev emellertid inte bekymmers-
lösa, tvärtom blev lidandena snart större för hela befolkningen. De svårigheter
som lutheranerna nyss befunnit sig i drabbade nu i lika mån katolikerna, och
kontributioner och dyrtid drabbade båda lägren. Därvidlag förbättrades inte hel-
ler läget efter att bayrarna och de kejserliga 1635 återerövrat Augsburg efter lång-
varig belägring, som orsakade svår hungersnöd. 1634–35 dog 11 903 invånare;
födelsesiffrorna under samma år uppgick till endast 1 566. År 1635 genomfördes
den första folkräkningen i Augsburg, och invånarantalet befanns då ha sjunkit till
16 432 jämfört med uppskattningsvis 40 000–45 000 före kriget. Av dessa 16
432 var 12 017 lutheraner och 4 415 katoliker.46

Som redan nämnts hade Augsburgs viktigaste hantverksgren, barchentfram-
ställningen, vid denna tid fått vidkännas en dramatisk nedgång. En motsvarande
nedgång kan inte konstateras inom lyxproduktionen, trots att det blev allt svårare
att få tag i råvaror, inte minst för guldsmederna, och trots att skråna starkt deci-
merats genom pest och hungersnöd. År 1635 skriver Philipp Hainhofer: ”die
maisten khünstler sterben vor hunger vnd kummer, vnd wirdt die khunst noch
theür werden” (”de flesta konsthantverkare dör av hunger och umbäranden, och
konsthantverket blir ännu dyrare”), och elva år senare konstaterar han: ”Die grose
kunstler haben hie in allerlay professionen sehr abgenommen, sein vil gestorben
vnd verdorben” (”De stora konsthantverkarna har här kraftigt decimerats i alle-
handa professioner, många har dött och förötts”; med ”khunst” och ”kunstler” av-
ser Hainhofer i allmänhet konsthantverk och konsthantverkare).47

August Fink, som var en av de första som klart insåg den augsburgska lyxpro-
duktionens förbluffande livskraft genom krigsåren, skrev 1955: ”entgegen der
landläufigen Meinung haben dreissig Kriegsjahre der gesunden Kraft des Kunst-
handwerks von Augsburg nur wenig anhaben können trotz vielfältiger schwerer
Nöte” (”tvärtemot den gängse uppfattningen har trettio krigsår endast i ringa
mån kunnat påverka den sunda kraften hos Augsburgs konsthantverk trots mång-
faldig svår nöd”).48 En del av förklaringen är att den kejserliga ocku-
pationsmaktens ledande män hade ekonomiska möjligheter att tillgodose sitt lyx-
begär, och detsamma var säkert fallet under den svenska ockupationen, även om
det inte undersökts närmare. Hoven i bl.a. München, Innsbruck, Neuburg och
Wolfenbüttel förblev också stadiga kunder under krigsåren.

Det står emellertid klart att de furstliga avnämarna inte enbart, kanske inte ens
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i första hand, var ute efter att tillgodose egna representations- och utsmyck-
ningsbehov. För båda de stridande parterna kom Augsburgs guldsmide och inte
minst dess möbelhantverk att spela rollen som pjäser i ett diplomatiskt och poli-
tiskt intrigspel. Genom dyrbara skänker försökte man vidmakthålla ingångna al-
lianser eller vinna nya bundsförvanter. Inga av de varor den augsburgska lyxpro-
duktionen frambringade var mera lämpade för detta ändamål än konstskåpen,
som förenade dyrbarhet och prakt med framvisandet av konstens och naturens
överväldigande rikedom och uppfinningsförmåga och som därtill utgjorde kos-
mologiska system en miniature.

Såväl Stipo tedesco som det skåp Philipp Hainhofer lyckades sälja på sin döds-
bädd köptes av furstar för att skänkas till inflytelserika figuranter på världsscenen,
det sistnämnda skåpet, enligt vad Arne Losman visat, i syfte att underlätta erhål-
landet av svenska subsidier.49 Liknande motiv spelade säkert med, då Augsburgs
evangeliska rådsherrar beslöt att köpa det konstskåp de skänkte till sin befriare och
välgörare in spe, Gustav II Adolf.
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Kabinettskåptillverkningen i Augsburg

Historia, teknik och skråbestämmelser
I sin Newes ABC-Büechlein från 1627 låter Lucas Kilian bokstaven K illustreras av
en kistler i arbete (bild 4; ”Kistler” var i Schwaben benämningen på möbel-
snickaren eller finsnickaren, som i andra delar av Tyskland kallas ”Tischler” eller
”Schreiner”).1 Att valet fallit på en kistler är ingen tillfällighet; Augsburg var vid
denna tid berömt för sitt möbelhantverk och inte minst för sina kabinettskåp,
som alltsedan mitten av 1500-talet exporterades till många europeiska länder.
Enligt Paul von Stetten d.y., som på 1770-talet skrev det augsburgska hantverkets
historia, skall Lienhart Stromair år 1554 ha tillverkat ett skåp åt kejsar Karl V, och
möbler från hans verkstad exporterades även till Nederländerna.2 På 1560-talet
förfärdigade Bartholmä Weishaupt ”sehr künstliche Schränke, welche nach Spa-
nien kamen” (”mycket konstfärdiga skåp, som kom till Spanien”) för kung Filip
II, och under dennes efterträdare Filip III hade importen av augsburgska kabi-
nettskåp till Spanien antagit sådana dimensioner att kungen såg sig föranlåten att
förbjuda vidare införsel.3

Den omfattande spanska importen av augsburgskåp kan te sig som en histo-
riens ironi med tanke på att det varit spanska kabinettskåp som givit impulsen till
tillverkningen av denna möbeltyp i Augsburg, kanske till följd av att sådana ge-
nom dynastiska förbindelser mellan de spanska och österrikiska habsburgarna
kommit att hamna i Sydtyskland; också de spanska kabinettskåpen spreds i stort
antal över Europa.4 Möbeltypen tycks i Spanien ha funnit sin form omkring
1500 och kallades vanligen ”escritorio” (den numera vanliga termen ”vargueño”
kom i bruk först på 1870-talet).5 Ungefär samtidigt uppkom dess italienska mot-
svarighet, ”scrittorio”.6 Båda typerna hade formen av lådformiga kabinett, vilka
innanför en nedfällbar, låsbar skrivklaff dolde rader av draglådor. På escritorios
översida återfinner man i allmänhet ett fack i hela dess bredd, tillslutet av ett
uppfällbart lock; även de sydtyska motsvarigheterna har ofta ett sådant fack. På
kortsidorna har dessa tidiga kabinettskåp, oavsett tillverkningsland, nästan alltid
bärhandtag för att underlätta transport. De var avsedda att kunna medföras på re-
sor för att tjänstgöra som skrivmöbler men också som säkra förvaringsmöbler för
dokument och dyrbarheter. De var utvändigt ofta relativt enkelt utformade för att
tåla transporten men kunde innanför skrivklaffen vara mycket rikt dekorerade
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med inläggningar och reliefer; kabinettskåpet var från början en furstarnas och
aristokratins möbel.

De spanska och italienska benämningarna påminner om den ursprungligen
primära funktionen som skrivmöbel, och det gör också tyskans ”Schreibtisch”,
som var den gängse beteckningen under hela den långa period då möbeltypen till-
verkades i Tyskland, från mitten av 1500-talet till framemot sekelskiftet 1700.
Även de stora, komplicerat uppbyggda konstskåpen, som utgör möbeltypens kul-
men och där skrivmöbelfunktionen spelade en mycket underordnad roll, kallades
av samtiden ”Schreibtisch” eller kort och gott ”Tisch”.7

Kabinettskåptillverkningen i Augsburg reglerades av strikta skråbestämmelser.
Den 1548 införda ”Karolinische Regimentsordnung” hade i viss mån inskränkt
skrånas självbestämmanderätt, och de gamla skråordningarna hade ersatts av nya.
Kistler tillhörde till 1580 samma skrå som timmermännen, men deras kompe-
tensområden var noggrant avgränsade från varandra. Sålunda tillläts ”Zimmer-
leute” först 1567 att fanera, men enbart ”weiss auf weiss” (”vitt på vitt”); två år se-
nare utfärdades tilläggsbestämmelsen att de endast fick fanera i ek.8

Behärskandet av en utvecklad faneringsteknik var en förutsättning för kabi-
nettskåptillverkningen. Enligt Paul von Stetten uppfanns just i Augsburg under
1500-talet en maskin för sågning av tunna faner av en inte närmare känd Georg
Renner, och 1587 skall en kistler vid namn Hanns Prestlin ha inrättat en ”Fur-
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Bild 4. Bokstaven K med
en ”kistler” (möbelsnic-
kare) i arbete. Ur Lucas
Kilians ”Newes ABC
Büechlein”, Augsburg
1627.



niermühle” (”fanersåg”).9 Stor betydelse för kabinettskåpframställningen hade
också uppfinnandet av lövsågen med spännbåge av trä strax efter 1560.10

Den yttre formen hade de tidiga augsburgskåpen övertagit från sina spanska fö-
rebilder, men de dekorerades med en för Augsburg typisk form av intarsia. Låd-
fronter och skrivklaff, ofta även utsidorna, pryddes med inläggningar i olika
träslag, där en egenartad ruinarkitektur kombinerad med rullverksornament kom
att bli dominerande inslag. Färgverkan förhöjdes genom att vissa partier var grön-
färgade eller svärtade i het sand.11 Impulser till denna oroliga, utpräglat manie-
ristiska dekor hade givits av grafiska förlagor av bl.a. Lorenz Stöer och Hans Vre-
deman de Vries.12 Det främsta exemplet på dessa intarsiamöbler är det s.k.
Wrangelskåpet från 1566 i Westfälisches Landesmuseum i Münster (om det verk-
ligen en gång tillhört Carl Gustaf Wrangel är inte helt klarlagt), vilket ägnats en
monografi av Lieselotte Möller.13 Detta skåp betecknar en vidareutveckling av ur-
sprungstypen så tillvida som skrivklaffen ersatts med flygeldörrar. Förvandlingen
från resemöbel till konstkammarstycke är här redan genomförd.

På 1570-talet började en smakförändring göra sig gällande, vilken man velat
sätta i samband med den svarta spanska hovdräkten; Franz Windisch-Graetz vill
t.o.m. se den i sammanhang med tridentinska konciliet och den viktiga roll span-
jorerna spelat i detta.14 De färgrika intarsiamöblerna började ge vika för svarta,
ebenholtsfanerade kabinettskåp, vanligen prydda med reliefer eller appliker i sil-
ver. Kabinettskåpen med intarsiadekor fortsatte dock att tillverkas in i 1600-ta-
let i mera provinsiella varianter, bl.a. i Tyrolen.15 Inspirationen till ebenholtsskå-
pen tycks ha kommit från Nürnberg, där guldsmeden Wenzel Jamnitzer redan på
1550-talet tillverkade kainettskåp av ebenholts med rik silverdekor.16 Jamnitzer
var också en av de främsta företrädarna för vad Ernst Kris kallat stil ”rustique” med
dess avgjutningar efter naturen. Hans skrivschatull och smyckeskrin kröns ofta av
silverfigurer, som ibland vilar på ett underlag av sand och stenar med silverav-
gjutningar av ödlor, grodor eller insekter.17 Dessa arbeten har sannolikt utgjort fö-
rebilderna för de ”berg” som kröner det flera decennier senare tillverkade Gustav
II Adolfs konstskåp, liksom det ovan nämnda konstskåpet på Kunsthistorisches
Museum i Wien.

Första gången ebenholtsmöbler omnämns i Augsburg är 1570, då kejsar Max-
imilian II beställde ett ebenholtsschatull av snickaren Hans Krieger, avsett som
gåva åt kejsarens syster, hertiginnan Anna av Bayern. Ungefär samtidigt utförde
Krieger snickeriarbetet på ett skrin i ebenholts och bergkristall för hertiginnans
gemål, Albrecht V, vilket ännu kan beskådas i Schatzkammer i Residenset i Mün-
chen, liksom ett för samme uppdragsgivare 1573–74 utfört husaltare i eben-
holts.18

Vilken betydelse kabinettskåpen vid denna tid hade fått för snickarskrået visas
av att Augsburg 1575 som enda stad i Tyskland införde ett ”Schreibtisch” som
mästerstycke i stället för det hopfällbara bord som tidigare stipulerats vid sidan av
ett klädskåp; detta behölls som det andra av de båda mästerstyckena. Kabinett-
skåpet skulle mäta 3 1/2 fot (105 cm) i längd, i övrigt gavs mästergesällen rätt stor
frihet vid utformningen; dock krävdes bl.a. ”Das Corpus darzue soll auch wol
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und sauber gemacht und alle Böden zu beeden Seyten eingericht und aussen und
innen [...] von harttem Holtz geforniertet werden; will ihn aber einer von Hobell
machen, oder mit schneiden und einlegen ziehren, das mag er auch wol thon
[...]” (” Att corpus därtill också skall göras snyggt och prydligt, och alla bottnar
på båda sidor skall vara inredda och utan och innan fanerade med hårt trä; men
om någon vill göra den med hyvel eller smycka med snideri eller inläggningar, må
han också göra det [...]”).19 Förutom det självklara kravet att allt skulle göras
”wol und sauber” medgavs alltså att mästerstycket smyckades med ”schneiden” el-
ler ”einlegen”. Det förstnämnda är ett vittnesbörd om att ebenholtsmöblerna vid
denna tid höll på att vinna terräng; intarsiamöblerna dekorerades relativt sällan
med snidade detaljer (ett undantag är Wrangelskåpet som har reliefer på fronten
innanför flygeldörrarna), medan däremot ebenholtsmöblerna förutom sin silver-
dekor ofta även hade ornament snidade eller svarvade i massiv ebenholts.

År 1588 hävdade möbelsnickaren Bernhardt Seydler att han och hans ”Mit-
consorten der Kistler” (”kolleger bland finsnickarna”) numera enbart arbetade i
ebenholts.20 Det skedde i samband med en process mellan kistler och drechsler
(svarvare), varvid de förra krävde att själva få utföra svarveriarbeten i ebenholts,
något som de stränga skråbestämmelserna dittills förbjudit. I januari 1589 beslöts
också att tillåta snickarna att för eget bruk svarva i ebenholts.21

Denna konflikt var ett negativt utslag av det samarbete mellan olika yrkeska-
tegorier som ebenholtsmöblerna i allmänhet krävde, främst mellan guldmeds-
skrået, låssmedsskrået och kistlerskrået, där antingen kistlermästaren eller guld-
smedsmästaren var den som organiserade arbetet och försålde produkten. Först
1613 tillerkändes köpmän rätten att saluföra ”Schreibtische” och då med den
uttalade motiveringen att dessa var resultatet av samarbete mellan skilda hant-
verksgrenar och ”einem einigen Handtwerkh allein nit eingeraumbt werden kön-
nen, sondern mehrers für eine Mercantia und zum Kauffmannshandel gehörig,
zu halten sein” (”och inte kan upplåtas enbart åt ett enda hantverk utan mera får
betraktas som en Mercantia eller som tillhöriga köpmanshandeln”).22

I allmänhet tycks samarbetet mellan skråna ha fungerat smidigt, och Augs-
burgs ebenholtssnickare och guldsmeder åstadkom tillsammans kabinettskåp som
hör till höjdpunkterna i möbelkonstens historia. Ett exempel på dessa manieris-
tiska lyxmöbler är ett kabinettskåp från omkring 1580 på Kunsthistorisches Mu-
seum i Wien, vilket tillhört ärkehertig Ferdinand II av Tyrolen (bild 5). Det har
visserligen nyligen hävdats att snickeriarbetet skulle ha utförts i Mantua och sil-
verrelieferna i Nürnberg och att skåpet skulle ha tillkommit i samband med är-
kehertigens giftermål med Gonzagaprinsessan Anna Katharina år 1582.23 Både
corpus och silverutsmyckning saknar emellertid stämplar, och det kan knappast
uteslutas att möbeln verkligen tillverkats i Augsburg, där ärkehertigens första ge-
mål Philippine Welser († 1580) vuxit upp. Skåpet är rikt smyckat med friskulp-
turer och reliefer i silver: det kröns av en liggande gudinna som har sin motsva-
righet hos Wenzel Jamnitzer och hos Augsburgmästaren Matthäus Walbaum;
kring överdelen grupperar sig skulpturer med Herkules storverk och de fyra
världsdelarna och, i mindre skala, sex (ursprungligen åtta) av de olympiska gu-
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darna; bland relieferna på corpus återfinns bl.a. episoder ur den antika mytologin
med särskild tonvikt på kärleksallegorier men också allegorier över årstiderna,
elementen och de fem sinnena, vidare artes liberales, teologiska dygder och kar-
dinaldygder. Bildprogrammet visar en tendens till det slags utförlighet och syste-
matik som kulminerar i Philipp Hainhofers konstskåp med deras bildkosmos.

De konstnärligt mest högtstående av det sena 1500-talets och tidiga 1600-ta-
lets silverornerade ebenholtsmöbler härstammar från guldsmeden Matthäus Wal-
baums verkstad, vars omfattande produktion kartlagts av Regina Löwe.24 Wal-
baum var född i Kiel, kom i slutet av 1570-talet till Augsburg, blev mästare 1590
och avled 1632. Från hans verkstad utgick en rad husaltaren, skrivschatull, toa-
lettskrin och kabinettskåp, och han utförde också silverutsmyckningen på Pom-
merska konstskåpet. Hans verkstadspraxis förutsatte flera underleverantörer, dels
av de ebenholtsfanerade möbelstommarna, dels av de gjutna eller drivna silver-
appliker som serieframställdes för att smycka möbler vilka inte alltid hade som
förutsättning mästarens egen medverkan. Men möblerna gör alltid ett starkt in-
tryck med sin kontrastverkan mellan gnistrande silver och blankpolerad eben-
holts. Till Walbaums främsta verk hör, förutom Pommerska konstskåpet, ett ka-
binettskåp från omkring 1600 i Grünes Gewölbe i Dresden och ett ungefär sam-
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Bild 5. Kabinettskåp, Augsburg (?) omkr. 1580. Kunsthistorisches Museum, Wien. Foto
museet.



tida eller något yngre skåp på Kunstgewerbemuseum i Berlin-Köpenick (bild
6).25 Kabinettskåpen var vid denna tid i allmänhet ännu relativt små, de båda sist-
nämnda mäter 85,5 resp. 75 cm i höjd. Liksom Hainhofers konstskåp är de på
alla fyra sidor lika rikt utformade och var avsedda att stå mitt i rummet, inte mot
en vägg.

Kabinettskåpen var sålunda resultatet av samarbete mellan flera skrån. Detta
gäller naturligtvis i än högre grad om de ”Mehrzweckmöbel” (”kombinations-
möbler”) som tillverkades i Augsburg redan under intarsiamöblernas blomst-
ringstid och som kulminerade i konstskåpen. Det kunde vara kabinettskåp som
var kombinerade med orglar eller virginaler, ur eller automater, eller som in-
rymde reseapotek, syskrin eller toalettskrin, brädspel och schackspel.26 Eben-
holtsfanerade hus- eller reseapotek tycks från tidigt 1600-tal och fram mot år-
hundradets mitt ha serietillverkats i Augsburg och blivit en viktig exportartikel,
saluförd bl.a. på de stora mässorna i Frankfurt am Main och Leipzig.27 Från 1613
hade som nämnts köpmännen rätt att sälja möbler som förutsatte samarbete mel-
lan flera hantverksgrenar; dock förbjöds uttryckligen ”hausieren”, d.v.s. dörrför-
säljning.28 Det vanliga tillvägagångssättet vid försäljning av möbler var annars
att de salubjöds på de ”Jahrmärkte” (”årsmarknader”) som tre gånger årligen hölls
i Augsburg, före påsk, i juli och i slutet av september-början av oktober; den sist-
nämnda var den stora årsmarknaden och varade i två veckor, medan de båda öv-
riga vardera omfattade tre dagar.29
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Bild 6. Matthäus Walbaum, Augsburg: kabinettskåp, omkr. 1600. Staatliche Museen zu
Berlin-Kunstgewerbemuseum. Foto museet.



Under denna blomstringstid för Augsburgs möbelhantverk nådde inte enbart
kabinettskåpen europeisk ryktbarhet, utan staden började också locka till sig be-
gåvade gesäller från när och fjärran; ett exempel på detta är Matthäus Walbaum.
Redan 1569 hade kistlerskrået skrivit i en inlaga till stadens råd att ”das Kistler-
handwerckh mit ihrer Arbeit in dieser Statt ohne Ruhm zu melden, dermassen für
alle Statt, nit allein im heil. Reich, sondern auch bei nahen und fernen Nationen,
in Ehren und Ansehen gehalten, dass ihnen die Gesellen von anderen Orten umb
Erfahrung ihrer Kunst zuziehen” (”snickarskrået med sitt arbete i denna stad
hålls, det kan berättas utan skryt, så högt i ära och anseende i alla städer, inte en-
dast i heliga Riket utan i nära och fjärran nationer, att gesäller från andra orter
flyttar hit för förkovran i sitt hantverk”).30 Av rädsla för alltför stor konkurrens
men också för att främja kvaliteten begränsades tillträdet till mästerskap, och
dessutom stipulerades att varje mästare fick ha högst två gesäller och en lärling.
Undantag tycks dock frikostigt ha beviljats: omkring 1600 förefaller tre gesäller
ha varit det vanliga, och vid stora beställningsuppdrag kunde för kortare tid ännu
flera gesäller tillåtas, liksom samarbete mellan flera verkstäder; detta var en förut-
sättning för tillkomsten av Hainhofers konstskåp.31 Från början – enligt 1550 års
skråordning – krävdes tre års lärlingstid och tre års gesälltid innan man var be-
rättigad att söka mästerskap. Denna bestämmelse skärptes senare under 1500-ta-
let, så att minst åtta års sammanlagd praktik krävdes före mästarprovet. Dessutom
gavs mästarsöner och gesäller som gifte sig med mästaränkor företräde.

Av Augsburgs råd tillsatta ”Schaumeister” – betrodda snickarmästare – över-
vakade kontinuerligt kvaliteten på kistlerskråets produkter och utdömde bötes-
straff för brott mot skråbestämmelserna. Dessa var mycket detaljerade och reg-
lerade till och med arbetstiderna: vardagar kl 4–20 med måltidspauser kl 7, kl 11
och kl 15, var och en på en timme. Den sammanlagda arbetstiden per dag upp-
gick alltså till 13 timmar.32 Man skulle kunna tro att kistlermästarna med denna
arbetsinsats och med hänsyn till dyrbarheten hos de praktmöbler många av dem
tillverkade, skulle kunna förvärva en viss förmögenhet. Claus-Peter Clasen, som
undersökt Augsburghantverkarnas förmögenhetsförhållanden, fastslår emeller-
tid kategoriskt: ”reiche Kistler gab es nicht” (”rika snickare fanns inte”).33 Detta
innebär dock knappast att inte de skickliga kistlermästarna respekterades av sin
samtid; socialt och även terminologiskt jämställdes de med ”Künstler”. Då snick-
armästaren Ulrich Baumgartner 1628 tillsammans med Philipp Hainhofer leve-
rerade Stipo tedesco till ärkehertig Leopold av Österrike var det en självklarhet att
han intog sina måltider vid ”Künstlertafel” (”konstnärsbordet”), och ärkehertigen
visade honom t.o.m. hedern att personligen demonstrera sin svarvkammare för
honom och Hainhofer.34

Ebenholts var ett dyrt material som ibland säkert kunde vara svårt att upp-
bringa. Det hade till att börja med importerats via Venedig men sedan holländ-
ska ostindiska kompaniet grundats 1602 vanligen via Amsterdam.35 Den stora ef-
terfrågan på ebenholtsmöbler ledde till att man började imitera ebenholtsen med
svartbetsat päronträ. Klagomål däröver föranledde skrået att 1625 införa be-
stämmelsen att alla ebenholtsfanerade möbler skulle stämplas, dels med inskriften
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EBEN, dels med Augsburgs stadsvapen, ”pyr”.36 Stadsvapnet hade ursprungligen,
under medeltiden, avbildat ett träd, men detta hade av 1400-talshumanisterna
omtolkats till en pinjekotte efter att man funnit romerska gravmonument, ”cip-
pi”, krönta av skulpterade pinjekottar som påminde om vapenbilden.37 Stämp-
lingen utgör ett värdefullt dateringsinstrument, eftersom stämpeln, enligt vad
Dieter Alfter visat, byttes vid ett par tillfällen, sannolikt 1630 eller 1631 samt
1639, vid det senare tillfället i samband med att stadgan om stämpling förnya-
des.38 Hur noga schaumeister var med att iaktta föreskriften visar ett kabinettskåp,
som tillhör Stift Kremsmünster i Oberösterreich; det är ebenholtsfanerat på tre si-
dor, och mycket riktigt stämplat, men har på den svartbetsade baksidan försetts
med en i vitt målad påskrift: ”HINDEN GEBEIST” (”baktill betsat”).39 Ett an-
nat exempel är ett praktfullt ebenholtsfanerat och ruinmarmorsmyckat kabinett-
skåp som då detta skrivs finns i parisisk konsthandel; på bakväggens insida har
noterats i blyerts: ”die rigwand ist aus Fichte” (”bakväggen är av gran”).40

På 1620-talet hade de silverprydda ebenholtsskåpen förlorat i popularitet jäm-
fört med sådana med elfenbensinläggningar. Philipp Hainhofer hade redan 1610
nämnt ”schöne schreibtisch von Ebenoholtz, helfenbein, vnd anderm holtz”
(”vackra kabinettskåp av ebenholts, elfenben och annat trä”), men de bevarade ex-
emplaren härstammar från årtiondena efter 1625, det år då garantistämpeln in-
fördes.41 Ett ebenholtsskåp med elfenbensinläggningar får representera Augs-
burgs möbelhantverk på en centralt placerad intarsiabild i Gustav II Adolfs konst-
skåp med en interiör från en kistlerverkstad. Typen behöll sin popularitet in i
1600-talets andra hälft.

Anledningarna till att silverdekoren undanträngdes av elfenbensinläggningar
kan vara flera. En bidragande orsak har väl varit de stigande silverpriserna och svå-
righeten att överhuvudtaget få tag i silver under orosåren från 1620-talets början
och framöver. Hainhofer nämner emellertid andra skäl apropå Stipo tedesco: det
är utan silverdekor ”herrlicher vnd schöner, alss wann er aussen mit silber ziert
were, welches anlaufft, dupfet, schwartz vnd blaw wird, vnd man immer selbiges
herab nemmen, vnd wider auss sieden muss” (”praktfullare och vackrare än om
det utvändigt vore prytt med silver, som blir anlupet, fläckigt, svart och blått och
som man jämt måste ta ned och åter sjuda av”).42 År 1626 skriver han om ett
”Spiegeluhr” (”spegelur”): ”vnd hab Ich darumb keine silberne zier darauf
gebracht weil solches anläufft, aussbutzens bräucht, vnd hessliches Alter nimmt
[...] vnd ist bey hochen Potentaten, die die Kunst lieben vnd verstehen derglei-
chen ausswendige Silberzier [...] zu täglichem gebräuch nit mehr in uso” (”och jag
har inte anbringat någon silverutsmyckning eftersom sådan blir anlupen, kräver
rengöring och åldras oskönt [...] och sådan utvändig silverutsmyckning är hos
höga potentater, som älskar och förstår sig på konsten [...] inte längre i bruk”).43

Såväl Uppsalaskåpet som Stipo tedesco visar prov på en annan nyhet, nämligen
hopplistdekor. Konsten att hyvla hopplister skall ha uppfunnits i Nürnberg strax
efter sekelskiftet 1600 men utvecklades till virtuositet i 1620-talets Augsburg.44

Om hopplister på Stipo tedesco skriver Hainhofer att de är ”auf mancherlaij
gantz newe art” (”de är av mångahanda helt ny art”), och om samma skåps hopp-
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listhyvlade ebenholtskolonnetter säger han: ”Nit weniger sein auch 8 runde grosse
säulen, von dem piedestell biss auf die Captel geflambt vnd gewunden sehr ver-
wunderlich vnd kunstlich, vnd kan sich so gar kain maister drein richten, wie es
zugehet” (”Inte minst är där också 8 runda stora kolonner, från piedestalen till ka-
pitälet mycket förvånansvärt och konstfullt vågiga och vridna, och inte ens en
mästare kan bedöma hur det går till”).45 Uttrycket ”geflambt vnd gewunden” in-
nebär att hopplistvågorna snor sig i spiral kring kolonnetterna; dessa är dock inte
av massiv ebenholts, utan hopplisthyvlat ebenholtsfaner har limmats runt dem,
vilket inte förtar intrycket av teknisk virtuositet. Det är med all sannolikhet kist-
lermästaren Ulrich Baumgartner, Stipo tedescos tillverkare, som utvecklat denna
teknik.

Hainhofers konstskåp från 1610- och 1620-talen påverkade naturligtvis ut-
formningen även av mindre påkostade kabinettskåp. Ett exempel på detta är ett
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Bild 7. Kabinettskåp,
Augsburg, omkr. 1625.
Konsthantverksmuseet,
Prag. Foto museet.



skåp på konsthantverksmuseet i Prag, troligen från omkring 1625–30, vilket med
sin i det närmaste kvadratiska planform varit avsett att placeras mitt i rummet
(bild 7).46 Det är smyckat med i elfenben inlagda personifikationer av artes me-
chanicae, vilka för tanken till liknande bildframställningar på skrivpulpeterna i
Pommerska skåpet och Uppsalaskåpet. Från 1630-talet finns inte många kabi-
nettskåp bevarade – tillverkningen minskade drastiskt sedan Augsburg dragits in
i kriget – men ett praktfullt exempel utgörs av ett ebenholtsskåp på Kunsthisto-
risches Museum i Wien, vilket förmodligen tillkommit inför Ferdinand III:s krö-
ning till kejsare 1637.47 Dess bildprogram bildar ett angalleri över tysk-romerska
rikets kejsare och kulminerar i en apoteos över härskardygder.

Med ebenholtsmöblerna tävlade i dyrbarhet möbler som i sin helhet var fane-
rade med elfenben. De är vanligen små till formatet, säkerligen beroende på ma-
terialets kostbarhet. Relativt stora är dock ett par elfenbensskåp från 1646 resp.
omkring 1655 (det sistnämnda tycks ha färdigställts först i början av 1680-talet)
i Bayerisches Nationalmuseum i München; det förstnämnda mäter 124 cm i
höjd, det andra 146 cm.48 Båda är utförda för bayerska kurfurstehovet av Mel-
chior Baumgartner, son till Ulrich Baumgartner. Det äldre är på dörrar och låd-
fronter nästan överrikt dekorerat med inläggningar i lapis lazuli, det yngre skåpet
än praktfullare med lapis lazuliinläggningar och plaketter med groteskornamen-
tik i translucid reliefemalj på silver, en teknik som i början av 1600-talet hade ut-
vecklats till fulländning av Augsburgguldsmeden David Altenstetter, en av med-
arbetarna på Pommerska konstskåpet. Ett liknande fastän mindre skåp (höjd
80,5 cm) från omkring 1660–70 förvärvades nyligen av Rijksmuseum i Amster-
dam.49

Även i Sverige finns flera elfenbensskåp bevarade, däribland två på Skokloster.
Det mindre av dem är dekorerat med emaljmålningar med motiv ur pas-
sionshistorien och möjligen tillverkat före krigsslutet.50 Det större (höjd 92 cm)
har förgyllda bronsbeslag och är sannolikt tillverkat på 1650- eller 1660-talet.51

Augsburgs ekonomi och handelsförbindelser hade drabbats hårt av kriget, och
kistlerskrået hade starkt decimerats. År 1615 hade 122 mästare och 86 gesäller va-
rit verksamma i staden, 1649 fanns endast 51 kistlermästare. Men återhämt-
ningen gick relativt snabbt, och 1666 hade antalet kistlerverkstäder stigit till 70.52

Kabinettskåpets utveckling från 1640-talet och fram mot århundradets slut
låter sig väl följas genom ett stort antal exemplar som hamnat i Sverige, somliga
hemförda – som köp eller gåvor, ibland som krigsbyte – redan under 1600-talet,
men åtskilliga torde ha förvärvats först under 1700-talet och, framför allt, via
tysk konsthandel under 1800-talet.

Ett skåp i Kungliga husgerådskammarens ägo har sannolikt tillverkats före
krigsslutet (bild 8). Det är ebenholtsfanerat och på två ställen stämplat med
EBEN och stadspyr.53 Dekoren koncentrerar sig till flygeldörrarnas insidor och
till mittfacksdörrens utsida; infattade i ramverk med groteskmotiv i translucid re-
liefemalj på silver är tre förgyllda bronsreliefer: på mittfacksdörren den lyrspe-
lande Apollo, på vänstra dörren Pegasus som kastar av sig Bellerofon, på högra
dörren Marcus Curtius som på sin häst störtar sig i klyftan på Forum romanum
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(bild 9). Därtill kommer i ebenholts snidade akantusornament, pseudoantika
gemmer och små silverappliker i blom- eller rosettform av en typ som återfinns
också på Matthäus Walbaums möbler. Överdelen avtrappas uppåt i avsatser på ett
sätt som är typiskt för augsburgska kabinettskåp från Hainhofers konstskåp och
framöver.
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Bild 8. Kabinettskåp, Augsburg, 1640-tal. Kungl. Husgerådskammaren, Stockholm. Foto
Kungl. Husgerådskammaren.



Ett skåp på Nordiska museet, ebenholtsfanerat och med elfenbensinläggningar
på dörrar och lådfronter, torde vara något decennium yngre, från 1640- eller
1650-talet (bild 10).54 Corpus är bredare än på Husgerådskammarens skåp, och
överdelens avsatser mjukas upp av snidade bladvoluter. Mittfacksdörren flanke-
ras av en snidad hermatlant respektive -karyatid. Sådana snidade eller i elfenben
inlagda karyatider och atlanter är typiska för en grupp praktfulla kabinettskåp
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Bild 9. Detalj av kabinettskåpet på bild 8. I mitten silverrelief med Marcus Curtius. Foto
Kungl. Husgerådskammaren.



som rimligtvis är ungefär samtida. Dörrarnas och lådornas elfenbensinläggningar
har graverad och svärtad groteskornamentik. 

Nordiska museets skåp har inte obetydliga likheter med ett Augsburgskåp i
tysk privatägo, vilket tidigare tillhört familjen von Essen på Kaflås slott i Väs-
tergötland (bild 11).55 Dörrar och lådfronter har här snidad akantusornamentik,
och i överdelens mittfack är ett ur inbyggt, något som är mycket vanligt på kabi-
nettskåp från efterkrigstiden men som även har äldre motsvarigheter, bl.a. på
Stipo tedesco och i Gustav II Adolfs konstskåp; i det senare fallet är uret dolt
bakom en lucka i ”berget”. På ömse sidor om uret har det tyskägda skåpet mus-
selnischer med statyetter, medan Nordiska museets skåp har svarvade kolonnetter
kring överdelens mittfack. Båda skåpen har socklar för skulpturer på överdelens
avtrappningar, men de har i båda fallen gått förlorade (på det tyskägda skåpet har
de ersatts med nytillverkade).

Ett stort ebenholtsfanerat och stämplat skåp på Nationalmuseum (ur Karl
XV:s samling) torde kunna dateras till 1650-talet (bild 12). Det har samma breda
corpus som Nordiska museets skåp, men dettas flera gånger avtrappade och vo-
lutprydda överdel motsvaras här av ett grunt fack, vars lock på insidan är prytt
med s.k. turkiskt papper med i akvarell målade papegojor.56 Turkiskt papper an-
vändes ofta som klädsel av lådor och fack i kabinettskåpen, men med målade
fåglar är det i övrigt känt endast från det ovan nämnda skåpet i tysk privatägo
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Bild 10. Kabinettskåp, Augsburg, omkr. 1650. Nordiska museet, Stockholm. Foto mu-
seet.



samt från två Egerskåp, det ena i Museum für Kunsthandwerk i Frankfurt am
Main, det andra på Frederiksborgs slott i Hillerød. Det existerade livliga han-
delsförbindelser mellan Augsburg och Eger i Böhmen, och papegojpapperet har
sannolikt tillverkats i Augsburg.57

Elfenbensinläggningarna på Nationalmuseums skåp liknar dem på skåpet i
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Bild 11. Kabinettskåp, Augsburg, omkr. 1650. Tysk privatägo. Foto Nordiska museet.



Nordiska museet med den skillnaden att groteskornamentiken i det förra fallet av-
tecknar sig i vitt mot svart botten, i det senare tvärtom. Liknande ornamentik har
också ett praktfullt kabinettskåp på Skokloster, vilket enligt traditionen Carl Gus-
taf Wrangel mottagit som gåva av staden Augsburg (färgbild 2). Johan Knutsson
har emellertid visat att fotställningen specialtillverkats för skåpet i Sydtyskland el-
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Bild 12. Kabinettskåp, Augsburg, 1650-tal. Nationalmuseum, Stockholm. Foto museet.



ler Mellaneuropa först omkring år 1700, vilket skulle innebära att det först efter
denna tidpunkt bör ha kommit till Sverige.58 Liksom alla de ovan nämnda eben-
holtsskåpen i svensk ägo och likaså det tyskägda skåpet har det en fotställning
med svarvade ben; denna är även i de övriga fallen sekundär. Först i slutet av
1600-talet försågs de augsburgska kabinettskåpen från början med fotställning.59

Skoklosterskåpet skiljer sig från de hittills behandlade ebenholtsskåpen med el-
fenbensdekor genom sin rika bildutsmyckning: höviska kärlekspar, jaktscener,
framställningar av adliga idrotter och tidsfördriv som ringränning, ”pallone”,
fäktning, brädspel etc. På mittfacksdörren är hermkaryatider inlagda i elfenben,
och dörren flankeras av kolonnetter med rombiska elfenbens- och ebenholtsrutor,
som bildar ett sicksackmönster.

Nästan till förväxling lika Skoklosterskåpet i form och dekor är ett kabinett-
skåp i Pragborgens samlingar samt ett som hösten 1997 såldes på auktion i Ams-
terdam.60 Motiven hos dörrarnas och lådfronternas intarsior är desamma, i
samma utformning (på Pragskåpet saknas dock de ursprungliga flygeldörrarna).
Den groteskornamentik som omger mittbilderna på de stora dörrarnas insidor på
Amsterdamskåpet och som pryder fyllningar och lådfronter på corpus kortsidor,
på sockeln och på överdelen är densamma på alla tre skåpen, frånsett att det som
på Amsterdamskåpet är vitt mönster mot svart botten på de båda andra motsva-
ras av svart mönster mot vit botten; elfenbenet har på Skoklosterskåpet och Prag-
skåpet använts som ramverk, på Amsterdamskåpet som fyllning, ebenholtsen
tvärtom. Det är uppenbart att två av skåpen tillverkats i samma verkstad som
pendanger, varvid det som blivit över, sedan ornamentiken för det ena skåpet så-
gats ur elfenbenet respektive ebenholtsen, kommit till användning på det andra
skåpet; den negativa formen har därvid blivit positiv och omvänt. Sannolikt har
samma förhållande gällt mellan det tredje skåpet och ett fjärde skåp i serien, vil-
ket tycks ha gått förlorat

Skokloster-, Prag- och Amsterdamskåpen påminner till sin utformning om ett
Augsburgskåp på Ericsbergs slott i Södermanland (bild 13), men det senare be-
tonar i sina proportioner i högre grad vertikaliteten. Detta är helt i överens-
stämmelse med den allmänna tendensen efter århundradets mitt.61 Även över-
delens och dörrarnas akantusornamentik i elfenben pekar mot en något senare da-
tering än för de båda andra skåpen, förmodligen sent 1650-tal eller omkring
1660. Men flygeldörrarnas jaktmotiv är så gott som identiskt lika på de tre skå-
pen. Mittfacksdörren på Ericsbergskåpet visar i elfenbensinläggning Ikaros fall i
stället för Skokloster-, Prag- och Amsterdamskåpens höviska kärlekspar, men de
flankerande kolonnetterna har en liknande sicksackrandning på alla skåpen.
Överdelens mittfacksdörr har på de båda äldre skåpen groteskornamentik, medan
Ericsbergskåpet uppvisar en bild med Perseus som räddar Andromeda. Efter
samma förlaga har en reliefintarsiabild från Eger utförts, vilken pryder insidan av
mittfacksdörren till ett Augsburgskåp i Art Institute i Chicago (bild 14), ytterli-
gare ett exempel på de nära förbindelserna mellan riksstäderna Augsburg och
Eger.62 Bilden med Ikaros fall återfinns på utsidan av motsvarande dörr på Chi-
cagoskåpet, liksom med samma placering på det ovan nämnda skåpet i Stift
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Kremsmünster.63 Jämfört med Skokloster-, Prag- och Amsterdamskåpen gör
Ericsbergskåpet ett oroligare intryck. Därtill bidrar rektangulära elfenbens-
inläggningar i sicksackmönster på överdelens fyra kolonnetter, liksom dörrarnas
inramning av rombiska blomornerade elfenbensinläggningar. De senare har en
motsvarighet på Kremsmünsterskåpet, som dock skiljer sig från de övriga hittills
beskrivna skåpen därigenom att det saknar flygeldörrar, ett drag som kom att bli
regel på de augsburgska kabinettskåpen under 1600-talets sista decennier.

Ericsbergskåpet har ingen motsvarighet till Skokloster-, Prag- och Amster-
damskåpens höviska scener på lådfronterna, vilka i stället smyckas av en rik
groteskornamentik. Denna är så lik motsvarande dekor på Chicagoskåpet att den
bör vara den negativa motsvarigheten till den senare, d.v.s. samma förhållande rå-
der som mellan två av skåpen i serien Skokloster – Prag – Amsterdam. Också
möblernas proportioner och allmänna utformning är nära överensstämmande,
dock skiljer sig Chicagoskåpet från sin svenska motsvarighet genom att ett ur
och ett apotek har sin plats i överdelen. Också det ovan behandlade skåpet i tysk
privatägo har förutom ur också ett apotek i överdelen. Apotek ingick som själv-
klara beståndsdelar i Hainhofers konstskåp, men redan tidigare hade kabinettskåp
kombinerats med apotek. Som redan nämnts hade ju Augsburg dessutom en om-
fattande produktion av separata hus- eller reseapotek.

Dispositionen av dekorelementen på flygeldörrarna följer samma schema på
skåpen på Nationalmuseum, på Skokloster, i Amsterdam och på Ericsberg, liksom
på deras motsvarighet i Chicago. Kremsmünsterskåpet saknar som nämnts fly-
geldörrar och Pragskåpets är inte ursprungliga, men i övrigt ansluter sig dessa

46

Bild 13. Kabinettskåp, Augsburg, omkr. 1660. Ericsbergs slott. Foto Hans-Olof Boström.



skåp nära till de övriga. Det förefaller inte osannolikt att alla sju skåpen tillverkats
i samma verkstad. I varje fall tycks de graverade elfenbensinläggningarna ha ut-
förts av samma hand, och då torde endast elfenbensgravören Elias Seitz kunna
komma ifråga. Denne hade varit gesäll hos Ulrich Baumgartner men hade till
följd av en benskada måst överge snickaryrket och 1642 fått rådets tillstånd att
sätta upp egen verkstad som elfenbensgravör. Han dog 1666, och Dieter Alfter
har satt dödsfallet i samband med den vid denna tid minskade produktionen av
elfenbensdekorerade kabinettskåp.64 Alla skåpen i den senast behandlade gruppen
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Bild 14. Kabinettskåp, Augsburg, omkr. 1660. Art Institute, Chicago. Foto Art Insti-
tute.



är med säkerhet tillverkade dessförinnan; äldst är sannolikt Skoklosterskåpet,
yngst Kremsmünsterskåpet.

De elfenbensdekorerade ebenholtsskåpen avlöstes av skåp prydda med ruin-
marmor, pietra dura (bild 15) eller odekorerade prydnadsstenar, hinterglasmål-
ningar, ja t.o.m. broderade textiltavlor.65 Flertalet av dessa material och tekniker
hade utnyttjats redan tidigare; bl.a. i Gustav II Adolfs konstskåp är både pietra
dura-inläggningar och ruinmarmor rikt företrädda, och där finns även hinter-
glasmålningar. Ett gott exempel på ett senare tillverkat skåp i imiterad ebenholts
– svartfärgat fruktträ – med dörrar och lådfronter prydda med ”landskap” i ru-
inmarmor är ett kabinettskåp på Borrestads herrgård i Skåne, sannolikt från
1650-talet (bild 16).66 I överdelens nu tomma musselnischer har säkerligen ur-
sprungligen stått skulpturer, och mittfackets ur har bytts ut mot ätten De la Gar-
dies vapen i förgylld mässing. Mittfacksdörren flankeras av en snidad herm-
karyatid resp. hermatlant, vilka har motsvarigheter på Nordiska museets ovan
behandlade skåp, på skåpet i tysk privatägo samt – snidade i elfenben – på Chi-
cagoskåpet. På Skoklosterskåpet, Pragskåpet, Amsterdamskåpet och Krems-
münsterskåpet har de motsvarigheter inlagda i elfenben. 

En något senare fas i utvecklingen företräder ett Augsburgskåp på Mariedals
slott i Västergötland, även det av färgat fruktträ och troligen tillverkat omkring
1660 (bild 17).67 Vertikaliteten är här betydligt mera betonad, och liksom Krems-
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Bild 15. Kabinettskåp,
Augsburg, omkr. 1660.
Staatliche Musen zu
Berlin-Kunstgewerbe-
museum. Foto museet.



münsterskåpet saknar det flygeldörrar. Hörnen markeras i stället, liksom mitt-
partiet – även i överdelen – av stenkolonnetter med korintiska kapitäl. Sådana
stenkolonnetter var ett vanligt dekorationselement på kabinettskåpen från 1600-
talets senare decennier.68

Trots att den dyra ebenholtsen inte kommit till användning ter sig både Bor-
restadskåpet och Mariedalskåpet praktfulla med sina snidade kartuscher och
akantusornament. Det rådde en tendens under årtiondena fram mot sekelskiftet
1700 att inte längre fästa så stor vikt vid materialens dyrbarhet och sällsynthet
utan att i stället eftersträva en ofta ganska lättköpt prakt. Därmed sammanhänger
också tendensen att göra skåpen allt större och allt högre. Alla de möbler från
1640-talet och framåt som här behandlats har en skådesida och är avsedda att stå
mot väggen. Kabinettskåpen har blivit skådemöbler snarare än konstkammar-
möbler eller förvaringsmöbler. Dock levde äldre inslag länge kvar, t.ex. kortsi-
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Bild 16. Kabinettskåp, Augsburg, 1650-tal. Borrestads herrgård. Foto Nordiska museet.



dornas bärhandtag, som knappast fyllde någon praktisk funktion hos sekelslutets
stationära praktmöbler, eller de många lönnlådor som nästan alltid återfinns i
överdelen och i corpus, bakom mittpartiets kolonnetter eller hermer och innan-
för det utdragbara mittfacket.

Mot 1600-talets slut ersätts ebenholtsen på de mer påkostade kabinettskåpen
allt oftare av sköldpadd. Inspirationen därtill kan ha kommit från Antwerpen, där
sköldpaddsfanerade kabinettskåp vid sekelmitten hade avlöst de tidigare vanliga
svarta skåpen med målningar med bibliska eller mytologiska motiv, ofta utförda
med Rubensmålningar som förlagor.69

Efter sekelskiftet 1700 kom kabinettskåpen att ersättas av andra typer av skriv-
och förvaringsmöbler. Så länge möbeltypen hade tillverkats i Augsburg, i bortåt
etthundrafemtio år, hade den spelat en inte oviktig roll i stadens lyxproduktion
och för dess näringsliv och ekonomi överhuvudtaget. Söker man efter andra eu-
ropeiska städer där kabinettskåpen spelat en liknande roll kan man nämna Ant-
werpen och Eger, som båda hade en stor export av kabinettskåp. Också Florens,
Neapel och Paris bör nämnas, men i dessa städer intog kabinettskåpen knappast
samma viktiga plats i lyxproduktionen och bidrog inte i lika hög grad till städer-
nas ryktbarhet.70
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Bild 17. Kabinettskåp,
Augsburg, omkr. 1660.
Mariedals slott. Foto
Hans-Olof Boström.
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Philipp Hainhofers biografi: 
agentverksamhet, politisk karriär, 
social och ekonomisk ställning

I Augsburgs Staats- und Stadtbibliothek finns en handskrift, vars praktfullt illu-
minerade titelsida bär rubriken Stammens Beschreibung des Hainhoferischen Ge-
schlechts (”Stamträd för hainhoferska släkten”; bild 18).1 Längre ned på sidan
meddelas att innehållet blivit ”auss Briefflichen Urkunden, glaubhafften Schrif-
ten, vnd fleissig verfassten verzaichnussen, zusamen gezogen vnd beschriben wor-
den Durch Philippum Hainhofern Fürstlichen Pommerischen vnd Lünen-
burgischen Rath vnd Fundatorn dieses Hainhoferischen Stammenbuchs. Anno
1626” (”sammanställt och beskrivet ur brevurkunder, trovärdiga skrifter och fli-
tigt författade förteckningar genom Philipp Hainhofer, furstligt pommerskt och
lüneburgskt råd och grundare av denna hainhoferska stambok. Anno 1626”).
Marginalerna smyckas av i gouache utförda allegorier över de fyra årstiderna
(översta delen av sidan, där våren och sommaren haft sin plats, är dock bortriven),
de fyra världsdelarna, de fyra elementen samt, parvis sammanställda, åtta dygde-
personifikationer: ”FORTITVDINE & PATIENTIA”, ”IVSTITIA & PRV-
DENTIA”, ”CONCORDIA & PACE”, ”TEMPERANTIA & CONTINEN-
TIA”. Nedtill i mitten står ett brinnande ljus på en dödskalle, vilken i sin tur är
placerad på ett timglas. Ur de tomma ögonhålorna spirar sädesax, och bilden
omges av inskriften ”MORS VITAE INITIVM” (”döden är livets begynnelse”).

På en boksidas begränsade utrymme har Philipp Hainhofer, som säkerligen gi-
vit den anonyme konstnären noggranna anvisningar, i allegorisk form placerat
människan, den kristna människan, definierad av sina dygder – Hainhofer själv!
– i tidens och rummets sammanhang och inom den livsram jord, vatten, luft
och eld skänker henne; i elementen inbegrips också, implicit, de med dem kor-
relerade kroppsvätskorna och temperamenten, de villkor människan bär med sig
i sin egen kropp. Och hon lever sitt liv med döden för ögonen, den död ur vilken
det eviga livet spirar. Dessa allegorier med sitt åskådliggörande av en från antiken
och den medeltida skolastiken nedärvd världsuppfattning utgör samtidigt ett
sammandrag av konstskåpens ikonografi: människan med sitt dödsmedvetande
och evighetshopp, inplacerad i och relaterad till den stora världen, mikrokosmos
och makrokosmos.

Vänder vi på bladet finner vi ”Das Adeliche Hainhoferische Wappen” (bild 19)
med upplysningen att Melchior Hainhofer (Philipps far) och Mattheus Hainho-
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fer (hans farbror) år 1578 adlats av kejsar Rudolf II (redan 1544 hade familjen
förlänats ett borgerligt vapen av kejsar Karl V). Vapenskölden, illuminerad i svart
och guld, är kluven och visar i sitt delade högra fält upptill en fransk lilja, nedtill
två balkar och i sitt vänstra fält en vildman; en sådan utgör också hjälmprydnad.

Denna Stammens Beschreibung, vidareförd intill år 1661, sannolikt av Hain-

54

Bild 18. Philipp Hainhofers ”Stammens Beschreibung”, 1626, titelsidan. Staats- und
Stadtbibliothek, Augsburg. Foto biblioteket.
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Bild 19. Ätten Hainhofers adelsvapen. Ur Philipp Hainhofers ”Stammens Beschreibung”.
Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg. Foto biblioteket.



hofers brorson Hieronymus Hainhofer och av hans medhjälpare Georg Anckel,
är den viktigaste källan till Philipp Hainhofers genealogi och biografi; samma
uppgifter som där ges återfinns också i hans i Herzog August Bibliothek i Wol-
fenbüttel bevarade Lebenslauff (levnadslopp), som dock slutar med Hainhofers
begravning år 1647.2 Konturerna i dessa levnadsteckningar fylls ut av hans egen
mycket omfattande korrespondens, av hans resebeskrivningar – ”Relationen” –
och av det diarium han förde under ”svensktiden” i Augsburg 1632–35.3

Philipp Hainhofer föddes i Augsburg 1578.4 Modern, Barbara Hörmann, till-
hörde en adelssläkt. Melchior Hainhofer dog 1583, och strax därefter flyttade än-
kan till Ulm med barnen, så när som på äldste sonen Christoph; anledningen var
de av kalenderstriden förorsakade oroligheterna i Augsburg. Familjen förblev i
Ulm till 1591, då den kunde återvända till hemstaden. Hainhofers förfäder hade
förvärvat en förmögenhet genom framför allt textilhandel, och även släkten Hör-
mann torde ha hört till de besuttna. Man kunde alltså våren 1594 skicka Philipp
och hans yngre bror Hieronymus på ”peregrination” till Italien under uppsikt av
en preceptor (informator), magister Hieronymus Bechler. Denne blev sedermera
”Kammerrath” hos hertigen av Württemberg och skulle även i framtiden komma
att spela en roll för Hainhofers karriär.5

Under två år studerade Philipp Hainhofer juridik vid universitetet i Padua,
sedan länge sydtyskarnas favorituniversitet; Conrad Peutinger hade en gång stu-
derat där, liksom flera medlemmar av familjen Fugger. Hainhofer fortsatte stu-
dierna i Siena under ett halvår och höll där en ”oratio & disputatio” i justiniansk
rätt.6 I augusti 1596 reste han till Rom, fortsatte sedan till Neapel och anträdde
i november samma år hemfärden till Tyskland via Rom och Civitavecchia. Han
hade under Italienvistelsen även besökt andra städer, däribland Venedig och Flo-
rens.

Peregrinationen var inte avslutad i och med att han återvänt till Tyskland, utan
Hainhofer skulle nu lära sig nederländska och franska i Köln. I augusti 1597
måste han emellertid lämna denna stad, som hemsöktes av en pestepidemi, och
kom så småningom till Amsterdam. I Holland vistades han ett år, fortfarande i
Bechlers sällskap, och han tycks ha sett sig omkring ordentligt (”solches Lannd
gantz perlustriert” [”genomvandrat detta land helt och hållet”]).7 År 1598 åter-
vände han slutligen till Augsburg över Enkhuizen, Stade, Hamburg, Lüneburg,
Magdeburg, Leipzig och Nürnberg. Han har redogjort för sina iakttagelser under
peregrinationen i två huvudsakligen på latin skrivna resedagböcker i Herzog Au-
gust Bibliothek i Wolfenbüttel.8

Efter hemkomsten tog Hainhofer upp affärsverksamhet, till att börja med av
samma typ som fadern bedrivit, d.v.s. han handlade mest med italienska siden-
tyger som vidarebefordrades till kunder inte enbart i Tyskland utan också i Ne-
derländerna och England.9 Snart kom han emellertid alltmer att inrikta sig på
konstföremål och lyxvaror av alla slag.

Hösten 1601 gifte han sig med köpmandottern Regina Waiblinger. I hans
Stammens Beschreibung finns en magnifik gouache, målad på pergament över ett
helt uppslag, vilken i form av en påfågel med utslagen stjärt visar de båda släk-
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ternas stamträd med tillsammans inte mindre än 60 vapen (bild 20).10 I bak-
grunden breder Augsburg ut sig med kyrkor och praktbyggnader, däribland Elias
Holls endast några år gamla rådhus. Troligen valdes påfågeln som vapenbärare
med tanke på dess symbolik: som Junos fågel står den för den äktenskapliga kär-
leken, och av Augustinus hade den betecknats som symbol för odödligheten (De
civitate Dei 21, 4:7).

I februari 1607 blev Hainhofer ”in bestallung aufgenommen” (”förordnad”)
som ”agent”, politisk korrespondent, åt kung Henrik IV av Frankrike.11 Han ef-
terträdde som sådan sin nyss avlidne morbror Hieronymus Hörmann; Hainhofer
hade redan sedan tre år tillbaka fullgjort korrespondentuppdraget i morbroderns
namn under dennes sjukdom. 

Året innan, 1606, inleddes hans förbindelse med Wilhelm V av Bayern, som
besökte honom för att se den konstkammare Hainhofer ett par år tidigare lagt
grunden till. Hertigen passade också på att köpa ”indianische sachen” (”indiska
saker”) för 200 gulden.12 Wilhelm V hade 1597 abdikerat till förmån för sin son
Maximilian I och kom liksom denne att höra till de viktigaste bland Hainhofers
furstliga uppdragsgivare under 1600-talets första decennier (Wilhelm V dog
1626).

Hainhofers rykte som politisk agent och förmedlare av lyxföremål måtte ha
spritt sig. År 1608 blev han korrespondent åt markgreve Georg Friedrich av Ba-
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Bild 20. Philipp Hainhofers och Regina Waiblingers stamträd i form av en påfågel. I
bakgrunden Augsburgs stadssilhuett. Gouache ur Philipp Hainhofers ”Stammens Be-
schreibung”. Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg. Foto biblioteket.



den-Durlach, och 1610 knöts genom förmedling av Hieronymus Bechler kon-
takten med hertig Philipp II av Pommern-Stettin. I ett av sina första brev till
hertigen påminner Hainhofer om att denne bett honom bli hans korrespondent,
”weil Sie beide einen Namen haben, beyde Wildemänner im Wappen führen
und beide Linguisten und Liebhaber der Künsten seyen” (”eftersom de båda har
samma namn, båda för vildmän i vapnet och båda är lingvister och konstäls-
kare”).13 Den verkliga grunden till Hainhofers uppdrag som korrespondent var
naturligtvis en annan; furstehoven saknade fast diplomatisk representation hos
andra stater och någon tryckt tidningspress fanns ännu inte.

Under de knappt åtta åren fram till hertig Philipps död 1618 tillställde honom
Hainhofer varje vecka korrespondenser och förmedlade dessutom brevkontakt
med hertig Wilhelm V samt försåg hovet i Stettin med förnödenheter och lyxar-
tiklar av de mest skilda slag, däribland Pommerska konstskåpet. Lika intensiv
och betydligt långvarigare kom kontakten att bli mellan Hainhofer och hertig Au-
gust d.y. av Braunschweig-Lüneburg, vilken kom till stånd 1613 genom Philipp
II, som var hertig Augusts svåger, och som inte upphörde förrän med Hainhofers
död 1647. Som korrespondent åt hertig August hade han 1618 en kvartalssold på
150 reichstaler (riksdaler), och det framgår av hans eget uttalande att han ansåg
sig mer än väl göra rätt för pengarna: ”das Ich vor die selbe allerhand avisi vnd
schrifften, newe klaine tractetlen in allerhand sprachen, wie sie mir zukommen,
Item newe pfening vnd newe kupferstuckh solle einschükhen, auch das postgelt
aus Frankrich, Italia, Böhem vnd Niderland auf mich nemmen, so das Ich die 150
Rttr nit vmb sonst einnimme, sondern manches quartal wol etwan ain mehrers
vncosten vnd aussgaben habe [...]” (”att jag för dem skall skicka allehanda tid-
ningar och skrifter, nya små traktater på allehanda språk, såsom de kommer mig
tillhanda, ävenså nya penningar och nya kopparstick, också får ta på mig kost-
naden för postbefordran från Frankrike, Italien, Böhmen och Nederländerna, så
att jag mottar inte de 150 riksdalerna till ingen nytta utan har väl månget kvar-
tal lite större omkostnader och utgifter [..]”.14 För att kunna insamla politiska ny-
heter och nyheter om naturkatastrofer och andra viktiga tilldragelser hade Hain-
hofer ett nät av ”agenten vnd correspondenten” i skilda länder, och i Augsburg
sysselsatte han flera skrivare som mångfaldigade rapporterna eller skrev efter hans
diktamen.15 Den mest betrodde av dessa var dr Georg Nathan, som under Hain-
hofers resor ansvarade för firman i hemstaden och som vid sin död 1645 hade tjä-
nat sin uppdragsgivare i trettio år.16

Mera sporadiskt tjänstgjorde Hainhofer som korrespondent även åt andra furs-
tar. Hans erbjudande att bli korrespondent åt kung Christian IV av Danmark
1613 tycks inte ha väckt större intresse, däremot tjänade han bl.a. under ett par
år hertig Friedrich av Holstein, som dock förefaller aldrig ha betalat arvode.17

Hainhofer fullgjorde uppenbarligen korrespondentsysslan med snabbhet och till-
förlitlighet; enligt Johannes Kleinpaul, som undersökt Das Nachrichtenwesen der
deutschen Fürsten im 16. und 17. Jahrhundert var han ”wohl der letzte grosse Zei-
tungsmann alter Art” (”väl den siste store tidningsmannen av gammalt slag”).18

Än mer maktpåliggande än denna verksamhet var säkerligen Hainhofers varu-
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förmedling. Han kunde få i uppdrag att skaffa nederländska vävda tapeter eller
engelska får åt hertig Maximilian I av Bayern, en avelshingst eller en säll-
skapshund åt ärkehertig Leopold V av Österrike, hovmusiker, tjänare, hästar,
hundar, kryddor, specerier, klockor och framför allt böcker åt hertig August av
Braunschweig-Lüneburg, dessutom naturligtvis produkter från Augsburgs lyx-
industri, kort sagt allt som behövdes för en furstlig hovhållning.19

För att kunna fullgöra denna del av sin verksamhet sysselsatte Hainhofer en
”Handelsdiener” (”handelstjänare”), som spårade upp attraktiva varor. Själv be-
sökte han regelbundet fastlags- och höstmarknaderna i Frankfurt am Main, där
han inte minst hade möjlighet att förvärva konkylier till sin konstkammare, men
där även etnografica salubjöds, bl.a. sådana ”indianische sachen” som hertig Wil-
helm förvärvat (med ”indianisch” avsåg Hainhofer i enlighet med tidens språk-
bruk inte enbart indisk – eller indiansk! – utan kunde lika gärna syfta på föremål
från Kina, Japan, Persien, Mexiko etc.). Genom ”Factorn vnd amicis” (”faktorer
och vänner”) i de stora europeiska handels- och sjöfartsstäderna försågs han också
med varor, och i Florens var hans äldre bror Christoph hans ombud till sin död
1616 och skickade honom bl.a. pietra dura och annan prydnadssten.20 Bland
hans affärskontakter spelade framför allt den vitt spridda firman Lumaga en vik-
tig roll; den hade ”Niederlassungen” (”filialer”) i Nürnberg, Paris, Lyon, Genua
och Turin.21 Även Augsburgs handelshus var honom behjälpliga med införskaf-
fandet av exotiska produkter – huset Fuggers faktori i Lissabon hade sannolikt
särskilt stor betydelse – och han handlade också med resande köpmän som be-
sökte Augsburg. På hemstadens årsmarknader, där ”offt vil schön ding auss den
hausräthen verkaufft und feil botten würdt” (”där ofta många vackra ting ur hus-
hållen säljs och salubjuds”) kunde han förvärva bl.a. holländska målningar och
antikviteter.22 Mycket av det han kom över hamnade väl i hans egen konstkam-
mare, men denna utgjorde ett potentiellt varulager i handeln med de furstliga
uppdragsgivarna.

Ytterligare ett viktigt inslag i Hainhofers agentverksamhet blev de diplomatiska
missioner han anförtroddes av sina uppdragsgivare, vilka han kunde företräda
vid furstliga barndop, bröllop och begravningar, likaväl som vid politiska sam-
manträffanden. Denna verksamhet tycks ha inletts i maj 1611, då han på Wil-
helm V:s uppdrag besökte furstbiskop Johann Konrad von Gemmingen i Eich-
stätt – berömd för sin slottsträdgård, Hortus Eystettensis – och omedelbart där-
efter reste till München för att avlägga rapport om visiten.23 I juni året därpå
framförde han i Nürnberg hertig Philipp II:s lyckönskningar till den nyvalde kej-
sar Mattias, och på hösten samma år var han i München på uppdrag av kurfurs-
ten av Köln.24 1613 blev ett intensivt år: i januari besökte han för Philipp II:s räk-
ning Neuburg an der Donau för att knyta vänskapsband mellan de pommerska
och kurpfalziska furstehusen, på hösten uppvaktade han för samme uppdragsgi-
vare kejsaren och kurfurstarna på riksdagen i Regensburg, och i november var han
åter i München för att i kurfurstens av Köln följe övervara bröllopet mellan
pfalzgreven Wolfgang Wilhelm och prinsessan Magdalene av Bayern.25

Ett år senare, i november 1614, besökte han på nytt Neuburg för att förmedla
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hertig Philipp II:s ”Complimenti di Condoglienza” (”kondoleanser”) med an-
ledning av pfalzgreven Philipp Ludwigs bortgång.26 I juli 1615 uppsökte han, li-
kaså på Philipp II:s uppdrag, flera furstehov i samband med en kurbadresa till
Wildbad i Schwarzwald.27 I mars 1616 deltog han på inbjudan av hertig Johann
Friedrich av Württemberg i festligheterna med anledning av ett furstligt barndop
i Stuttgart.28 Hans resor till Stettin 1617 och till Innsbruck 1628 var inga diplo-
matiska missioner utan avsåg leveransen av Pommerska konstskåpet (och en
”Meierhof” [bondgård] i miniatyr) till hertig Philipp II resp. Stipo tedesco till är-
kehertig Leopold V. Men sommaren 1629 var Hainhofer i München för att be
Maximilian I (som sedan 1623 var kurfurste) intervenera hos kejsaren och kur-
furstekollegiet till förmån för de mecklenburgska hertigarna Adolph Friedrich I
och Johann Albrecht II, vilka förlorat sitt hertigdöme.29 År 1630 besökte han på
nytt Regensburg, denna gång för att på uppdrag av hertig August och sina lut-
herska trosfränder i Augsburg hos kurfurstekollegiet söka verka för de evangelis-
kas sak, vilkas villkor försämrats genom det året innan av kejsaren utfärdade re-
stitutionsediktet.30 Ett besök i München 1631 kan betraktas som en privatresa,
men 1636 var han åter där för att be Maximilian I bli fadder åt hertig Augusts
nyfödde son.31

Från alla dessa resor föreligger utförliga ”Relationen”, vilka till största delen
publicerats, åtminstone i utdrag. Dessa rapporter tillställdes Hainhofers upp-
dragsgivare och innefattar, förutom redogörelser för genomförandet av den ålagda
uppgiften och för sammanträffanden med politiskt betydelsefulla personer, även
skildringar av resans vedermödor, av landskapet, av märkliga byggnader och
konstverk, liksom redogörelser för samtal med hovmän, präster, konstnärer etc.
och därtill iakttagelser av hur det gick till vid den furstliga taffeln, hur man var
klädd vid hovet, hur gudstjänsten firades m.m. Som konsthistorisk och framför
allt kulturhistorisk källa är dessa reseberättelser av oskattbart värde. Hainhofer har
själv redogjort för deras syfte; han skriver att ”dise vnd andere meine beschribne
raysen vnd relationes nit zur publicierung; sondern ainig vnd allain meinen lieben
khündern befraindten vnd posteris zum gedechtnuss vnd zur nachVolg in der
Gottesforcht vnd tugenten von mir aufgesetzt worden [...]” (”dessa och mina
andra resebeskrivningar och relationer har jag inte avfattat för publicering utan
blott och bart mina kära barn, vänner och efterkommande till åminnelse och ef-
terföljd i gudsfruktan och dygder”).32 Han skickade kopior av relationerna till sina
vänner, exempelvis till teologen Johann Valentin Andreae, som prisar dem högt i
brev till Hainhofer: ”In Ihren relationen, darin Ich mich schier blind lese, habe
Ich incredibilem delectationem, vnd fünde immer mehr alss Ich gesucht, dan ne-
ben der fleissigen beschreibung so viler sonderlicher fürstlicher khunst Cämmern,
gebäwen, antiquitäten, vnd memorabilien, auch so viler groser herrn, vnd ehnli-
cher gueter leutt darinnen gedacht würdt, das es schad were, wan dises werkh ni-
cht coniunctim ad notitiam posteritatis khäme [...]” (”I Era relationer, vari jag
hart när läser mig blind, har jag otroligt nöje och finner alltid mera än jag sökt,
ty utöver den flitiga beskrivningen av så många märkliga furstliga konstkamrar,
byggnader, antikviteter och minnesmärken, uppmärksammas däri också så många
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stormän och liknande gott folk, att det vore skada om inte detta verk i sin helhet
komme till eftervärldens kännedom”).33 Märkligt nog nämner Hainhofer i cita-
tet ovan inte huvudsyftet, som ändå var att rapportera till uppdragsgivaren hur
uppdraget fullgjorts; men det didaktiska syftet, uppbyggelsefunktionen, är ty-
pisk för den fromme och moraliske – ibland moraliserande – Hainhofer.

Hainhofer åtnjöt stort förtroende och anseende inte enbart hos sina furstliga
uppdragsgivare utan även i sin hemstad, både hos sina trosfränder, lutheranerna,
och hos katolikerna. Han hade redan 1605 invalts i stora rådet, och 1629 fick han
av de evangeliska borgarna ett lika hedrande som ansvarsfullt uppdrag: tillsam-
mans med tre andra evangeliska rådsledamöter, rektorn Johann Ulrich Österrei-
cher, juristen Johann Ulrich Rehlinger och kopparstickaren Lucas Kilian skicka-
des han till Dresden för att hos kurfursten Johann Georg I söka utverka åtgärder
mot de för lutheranerna hotfulla följderna av det samma år utfärdade restitu-
tionsediktet; samma syfte hade den ovan nämnda resan till Regensburg 1630.34

Då Gustav II Adolf i april 1632 stod utanför Augsburgs murar försökte Hain-
hofer organisera ett protestantiskt parti i staden genom att inbjuda de evangeliska
borgarna till ett möte. Hans förhoppning var att få mandat att förhandla med det
nu helt och hållet katolska rådet med de båda stadtpfleger i spetsen. Denna plan
tycks emellertid ha gått om intet, eftersom de evangeliska ansåg att Hainhofer re-
dan allför självsvåldigt fört förhandlingar med ledande katoliker. Hans egna ord
om sin insats som ”Commissario vnd referente” överbetonar säkert hans verkliga
betydelse.35 Hur som helst kunde svenska trupper utan strid tåga in i staden den
20 april (nya stilen), och fyra dagar senare höll Gustav Adolf själv sitt intåg. De
evangeliska borgarna välkomnade honom som sin befriare – restitutionsediktet
hade fråntagit dem rätten att hålla evangelisk gudstjänst och de hade så gott som
helt förlorat sitt politiska inflytande på stadsstyrelsen.

Under kungens vistelse i Augsburg utsågs Hainhofer att tjänstgöra som dennes
”Hofmeister”. För sina tjänster i samband med ockupationen förlänades han tre
schwabiska byar, som hans politiska klokhet dock fick honom att avstå från att ta
i besittning. Han invaldes också i kleiner rat, där ju den egentliga politiska mak-
ten var samlad, samt utnämndes till en av stadens tre bauherren. Detta ämbete var
ett av stadsstyrelsens viktigaste: bauherren hade som ovan nämnts inte enbart
ansvaret för all offentlig byggnadsverksamhet utan också för avlönandet av sta-
dens anställda och för huvuddelen av dess utgifter.36 Till hans ämbetskolleger ut-
sågs patriciern Johann Christoph Buroner och köpmannen Jacob Wagner, den
senare känd som författare till en krönika över Augsburg under svensktiden.37 På
ett kopparstick från samma år, 1632, av Johann Georg Manasser ses med staden
som bakgrund Augsburgs vapen, pinjekotten, i form av ett monument på hög
sockel, beundrat av rik och fattig (bild 21).38 Kottens fjäll utgörs av rådsherrarnas
och stadsämbetsmännens vapen, och där återfinns också Hainhofers invid de
båda andra bauherrens. Hertig August d.y. gratulerade honom till upphöjelsen:
”dass nicht alleine der Patriciat erfolget, besondern noch die Rahtstelle und der
Ob. Bawherr darzu kommen” (”att inte enbart patriciatet blev resultatet utan i
synnerhet också att rådsplatsen och bauherrämbetet kom därtill”).39
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Bild 21. Johann Georg Manasser: Augsburgs stadsvapen med rådsherrarnas och stads-
ämbetsmännens vapensköldar. I bakgrunden staden Augsburg. Kopparstick, 1632.
Gränna museum. Foto museet.



Philipp Hainhofer och hans bror Hieronymus hörde nämligen också till de 18
evangeliska mehrerfamiljer som av Gustav II Adolf upphöjdes till patricier; dit
hörde även Hainhofers bauherrkollega Buroner.40 Genom giftermål med patrici-
erdöttrar hade familjen Hainhofer på 1500-talet upptagits i mehrergesellschaft
och alltså blivit socialt men inte politiskt jämställd med patriciatet. Att adels-
mannen Philipp Hainhofer inte var patricier utmanade sannolikt hans fåfänga,
och redan innan han kunde räkna sig till ”Schwedengeschlechter” titulerades han
i allmänhet patricier i sina stamböcker, i hyllningsadresser, dedikationer etc., vil-
ket säkert skedde med hans goda minne. Han ville dock inte stoltsera med lånta
fjädrar. I ett brev till hertig August år 1622 hade han med all önskvärd tydlighet
klargjort sin sociala ställning: ”die hainhofer [sind] wol von Kaÿser Carolo vnd
Rudolpho nobilitiert [...] Meiner mueter geschlecht [...] ist ain altes adelich ge-
schlecht [...] So haben auch die Hainhofer zu den fürnemsten vnd altesten gesch-
lechten alhie geheurat [...] aber darumb sein die Hainhofer nit ex numero patri-
tiorum, die Kaÿser Carl zu patricier gemacht; dan die Hainhofer spaat gen Augsp
kommen wol aber ex numero civium nobilium, oder wie es die Italianer haissen,
gentil’huominj, welches Eueren Fürstlichen gnaden Ich darumb vermelde, auf das
das wörtlin Patritius beÿ meim namen aussgelassen werde, darmit nit hiesige leut
mainen, Ich wölle mehr auss mir selber machen, weder Ich nit bin” (”visserligen
adlades Hainhofrarna av kejsar Karl och Rudolf [...] min mors släkt [...] är en
gammal adelssläkt [...] Så har också Hainhofrarna gift in sig i de förnämsta och
äldsta släkterna här [...] men för den skull hör Hainhofrarna inte till det antal pa-
tricier som kejsar Karl gjort till patricier; ty Hainhofrarna har sent kommit till
Augsburg, men väl till kretsen av ädlingar, eller som italienarna kallar det, gentil-
uomini, vilket jag berättar för Eders Furstliga nåde för att ordet patricier måtte
utelämnas vid mitt namn, så att inte folk härstädes menar, att jag ville göra mera
av mig själv än jag är”).41

Sedan de kejserliga trupperna 1635 återintagit Augsburg förlorade Hainhofer,
liksom övriga ”Schwedengeschlechter”, sitt patriciat, och han avsattes från sitt
bauherrämbete och från sin rådsplats. Han drabbades också i övrigt hårt av lyck-
ans växlingar. Det gick honom hårt till sinnes att han ”von lumpen leutten fal-
schlich angeben worden” (”falskt angivits av usla människor”) för att i sitt hus ha
gömt skatter som svenskarna rövat från bayernhertigarnas konstkammare i Mün-
chen 1632; att svenska soldater inkvarterats hos honom och att en del av bytet
lagrats i hans hus äger sin riktighet, men att Hainhofer skulle ha handlat svekfullt
är knappast troligt.42 I brev till hertig August uttalar han sig själv en gång mora-
liserande över sådana som ej infriar sina löften, ”da doch Jeder ehrenman sein
wort in allen st halten solle” (”eftersom varje hedersman i alla stycken bör hålla
sitt ord”).43

Hainhofers förmögenhet, som från början måste ha varit betydande, hade ef-
ter hand krympt samman, både till följd av yttre omständigheter som han inte
kunde påverka och till följd av det risktagande hans affärsförbindelser med furst-
liga uppdragsgivare innebar. Långt innan Augsburg dragits in i kriget hade han
drabbats av ekonomiska bekymmer, som troligen på allvar börjat göra sig känn-
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bara redan i slutet av 1610-talet.44 Han hade inte fått betalt för Pommerska konst-
skåpet och ”Meierhof” innan Philipp II avled 1618, och det visade sig svårt att in-
driva skulden från hertigens efterträdare på tronen. Enligt vad Hainhofer anför-
tror hertig August uppgick den 1618 till 12 000 gulden. År 1622 hade den vis-
serligen sjunkit till 6000 gulden, men det förefaller som om beloppet aldrig
betalades i sin helhet.45 Hertig August var själv försumlig med att betala sina räk-
ningar, och detsamma kan sägas om flertalet av Hainhofers furstliga uppdragsgi-
vare. Han bedrev också bankirverksamhet och lånade ut betydande pen-
ningsummor både till Philipp II och August d.y. men också till kurfurst Johann
Georg av Sachsen, hertig Johann Friedrich av Württemberg, markgreve Georg
Friedrich av Baden-Durlach, ärkehertig Leopold V av Österrike och till staden
Leipzig, som 1625 gjorde bankrutt och därmed åsamkade Hainhofer en stor för-
lust.46 Även Rudolf II hörde till hans gäldenärer – det rörde sig om en relativt obe-
tydlig summa, 500 gulden, som var priset för en bärnstensring som kejsaren ej
kunde förmås att betala – men därtill hade Hainhofer genom sin kusin Melchior
Hainhofer åsamkats förluster på ca 10 000 gulden genom krediter till hovet i
Prag.47 De skulder kurfursten av Sachsen och hertig August hade uppgick tidvis
till över 6000 reichstaler vardera, d.v.s. motsvarande priset på vart och ett av
Hainhofers stora konstskåp.48

I början av 1620-talet försämrades Hainhofers ekonomiska läge också genom
kipper- och wipperinflationen. Hans brev från denna tid är fyllda av jeremiader,
av vilka några citerats ovan.49 Peståret 1628 skriver han: ”haben wir alhie schon
in 8-jährig schröcklicher theurvng vnd gehabten 3-jährigen gelt confusion vnd
jetzt etlichjährig ohnerschwenglich gelt-contribution vnd noch wehrend conta-
giosisch seuch auch nit seiden gesponnen, sondern unseren thail wol gehabt vnd
noch wais auch Gott allain, wann wir diser schweren laster vnd so uiler trangsa-
len, da immer aine d. anden die hand bautet, abkommen werden” (”här har vi re-
dan under 8 års förskräcklig dyrtid och 3 års penningoreda och nu några års oö-
verkomlig penningkontribution och ännu under smittsam farsot inte heller spun-
nit siden utan gott och väl haft vår del och än vet blott Gud allena, när vi skall
befrias från dessa tunga bördor och så mycket trångmål, eftersom hela tiden det
ena förvärrar det andra”).50 Efter att de kejserliga återintagit Augsburg blev Hain-
hofers situation ännu eländigare, och att låna pengar – en utväg han ofta måst till-
gripa – blev allt besvärligare: ”weil khain deposito gelt auch zu .15. percen.to ver-
handen ist, das Ich nit allain längsten alles gold vnd silber: sondern jezt auch die
besten klaider vnd haussrath verkauffet, vnd vmb ain spot hingeben muessen
[...]” (”eftersom inga banklån är förhanden ens mot 15% ränta, har jag för länge
sedan inte bara sålt och gjort mig av med allt guld och silver utan också de bästa
kläder och husgeråd för en spottstyver”).51

År 1636 drabbades Augsburg av en feberepidemi, och Hainhofer klagar åter in-
för hertig August: ”[...] wegen der ohnausprechlichen theuervng vnd ohnauf-
hörlichen steuren alles silber vnd gold verkauft vnd von haussrath auch wenig
überig habe, so eben nit waiss, wie Ich hinfiro haussen, vnd ofner schand vnd
spott mich erwehren solle, wan Euere Fürstliche Gnaden mir nit die hilfreiche
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fürstliche hand bieten, vmb welche Ich schon so offt vnd vil so inbrinstig gebet-
ten habe” (”[...] på grund av den obeskrivliga dyrtiden och de oupphörliga skat-
tepålagorna [har jag] sålt allt silver och guld och av husgeråd har jag inte mycket
kvar, så jag vet just inte, hur jag hädanefter skall bo och värja mig mot öppen
skam och vanära, om inte Eders Furstliga Nåde bjuder mig sin hjälpsamma hand,
varom jag redan så ofta och alltför ivrigt har bett”).52

Trots de svåra tiderna tjänade Hainhofer sina uppdragsgivare med oförminskat
nit. Han hade fortfarande stora möbelprojekt på gång; samma år, 1636, under vil-
ket han enligt det senast anförda citatet är nästan utblottad, berättar han hur han
inför sin förestående Münchenresa besökt de konstnärer och hantverkare som
arbetade med en ”khindbett trüchlin” (”barnsängsskrin”) för hertig Augusts ge-
mål: ”Disen nachmittag habe Ich auch die Künstler, alss die Mahler, Silber-
schmidt, Bildthawer, Kistler, Schlosser, Steinschneider, Buechbinder, Spiegel-
vnd Fuetteralmacher (so am schönen, mit Servitio di tavola, Apothechk, Schrei-
berey, Campelzeug – vnnd andern nutzlichen rariteten eingerüsteten Trüchlein
arbeitten), Sollicitiert, dass sie Ja in meim abwesen mit der Arbait waidlich fort-
fahren, damit Ich es ainest verfertiget bekhomen” (”I eftermiddag har jag satt
fart på konsthantverkarna – målare, silversmeder, bildhuggare, finsnickare, lås-
smeder, stenskärare, bokbindare, spegel- och fodralmakare [som arbetar på det
vackra, med bordsservis, apotek, skrivredskap, toalettredskap och andra nyttiga
rariteter inredda skrinet] – så att de under min frånvaro fortsätter duktigt med ar-
betet, så att jag någon gång får det klart”).53 Liknande omfattande projekt fick
Hainhofer ofta bekosta med lånade pengar i hopp om att försäljningen skulle ge
förtjänst.

Sin kulmen nådde hans ekonomiska besvärligheter på 1640-talet. År 1645
skriver han till hertig August: ”die vicissitudo temporum aber hatt mich laider
umb alle res et raritates gebracht, vnd was Ich noch übrig, ist alles versezet” (”men
tidernas omvälvningar har dessvärre frånbragt mig alla ägodelar och rariteter, och
vad jag ännu har kvar är alltsammans pantsatt”).54 Sannolikt överdrev han i nå-
gon mån sina svårigheter; ännu samma år som detta skrevs kunde han mottaga
förnäma besökare i sitt hus.55

Att Hainhofer var svårt skuldsatt är dock uppenbart, och hans glädje över att
på sin dödsbädd få budet om att hertig August köpt hans sista stora konstskåp för
6000 reichstaler och därmed befriat honom från grämelsen över att behöva lämna
skulder i arv till sina döttrar och sin son Georg Ulrich (hustru och övriga söner
överlevde honom inte) framgår av sista sidan i hans ”Lebenslauf”, där vi kan läsa:
”hat er sich auf seinem Bette darüber also gefreuet, dass ihm die Augen über-
gangen und geweinet, indem er noch erlebet, dass seine Creditores, so ihm stetigs
gequälet, völlig contentirt werden möchten” (”han gladde sig i sin säng till den
grad däröver att han fick tårar i ögonen och grät, i och med att han fick uppleva,
att hans fordringsägare, som ständigt ansatt honom, skulle komma att bli full-
ständigt tillfredsställda”).56 Arvingarnas bemödanden om att få ut pengarna fort-
gick dock i flera år och tycks aldrig ha krönts med fullständig framgång.57
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Philipp Hainhofers förhållande till sina
uppdragsgivare, till lärde och till konstnärer

År 1607 skrev hertig Wilhelm V av Bayern till sin son, den regerande hertigen
Maximilian I, om ett sammanträffande med Philipp Hainhofer året innan: ”ei-
nem burger von Augspurg welchen ich ausser der religion für ainen erbarn und
verstendigen jungen man halte, der auch wol studirt hat und daneben ein han-
delsman ist, wie ich denn in seinem haus allerlei frembde und selzame sachen und
eine halbe kunstcammer gesehen” (”en borgare från Augsburg som jag förutom
religionen håller för en ärbar och förståndig ung man, som också väl har stude-
rat och därtill är köpman, såsom jag i hans hus sett allehanda främmande och säll-
samma saker och en halv konstkammare”).1 Förbindelsen mellan den gamle her-
tigen och Hainhofer kom att präglas av ömsesidig respekt och uppskattning, me-
dan däremot kontakten mellan Hainhofer och Maximilian höll sig på det strikt
affärsmässiga planet.2 Den fromme, strängt katolske hertig Wilhelm tyckte vis-
serligen att ”es seye schad, daz er Gäs seye”, d.v.s. att det var synd att Hainhofer
var lutheran, men även om denne enligt sin agentkollega Friedrich Lebzelter
”hart und eifrig der evangelischen Religion zugetan ist” (”hårt och ivrigt är an-
hängare av den evangeliska religionen”), visade han stor tolerans gentemot kon-
fessionellt oliktänkande.3 Det var för övrigt en förutsättning för hans fram-
gångsrika handel med katolska furstar.

Ett uppdrag som inte saknar poänger är Hainhofers försök att för Wilhelm V:s
räkning förmedla reliker från nordtyska furstar till München. Hertigen kunde
inte gärna själv agera i detta ärende utan utnyttjade Hainhofer som ”intramedi-
ator”.4 Brev efter brev till hertigarna Philipp II av Pommern och August d.y. av
Braunschweig, båda fromma lutheraner, berör denna känsliga affär.5 Den förre
förhöll sig till att börja med avvisande till Hainhofers förfrågan ”vmb reliquias
Sanctorum, sonderlich vmb gantze Corpora” (”om helgonreliker, särskilt hela
kroppar”) och lät förstå att han och hans ”Theologi Bedenckhenss haben, derglei-
chen zue besterckhung inn der abgötterey herauss zue schickhen” (”teologer har
betänkligheter mot att skicka ut sådana till stärkande av avgudadyrkan”).6 Efter att
hertigen övertalats att engagera sig i saken kunde han emellertid fastställa att det
i Pommern fanns mycket lite kvar av vad som begärdes och att det lilla som stod
att finna var ”alle sine testimoniis authenticis” (”allt utan äkthetsbevis”).7 Slutli-
gen lyckades Hainhofer genom hertig Augusts förmedling få reliker från kurfurst
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Johann Sigismund av Brandenburg, som i utbyte begärde ”grosse Englische hund
vnd guete Müncher Rohr” (”stora engelska hundar och goda Münchengevär”),
vilket han också beviljades av hertig Wilhelm.8

Denna egenartade, lyckligt genomförda transaktion utgör ett typiskt prov både
på Hainhofers tveklösa engagemang, då det gällde att tillfredsställa sina upp-
dragsgivares önskemål – denna gång ett ärende som knappast kan ha legat honom
personligen varmt om hjärtat – och hans smidighet, den diplomatiska finess,
med vars hjälp han uppnådde sitt mål. Han hade förmågan att vinna sina furst-
liga uppdragsgivares förtroende och bli föremål för deras nådevedermälen. Han
mottogs med översvallande välvilja av hertig Wilhelm under sina besök i Mün-
chen; ett par miniatyrporträtt av hertigen i Gustav II Adolfs konstskåp förärades
honom sannolikt vid något av dessa tillfällen. Hans relation till hertigarna Philipp
II och August d.y., vilka ju delade hans religiösa övertygelse, skulle kunna kallas
vänskap, om inte ståndsskillnaderna omöjliggjort ett så intimt förhållande. Han
döpte sin äldste son till Philipp efter hertigen (och sig själv), och denne stod fad-
der, låt vara genom ombud.9 Förbindelsen med Philipp II kulminerade i det
glansfulla överlämnandet av Pommerska konstskåpet i hertigslottet i Stettin 1617,
vid vilket tillfälle Hainhofer utnämndes till hertigligt råd; samma ära vederfors
han från hertig Augusts sida 1625.

Kontakten med Philipp II avbröts i och med hertigens död 1618, medan för-
bindelserna med August d.y. (bild 22) kom att fortgå till Hainhofers död 1647,
d.v.s. i 34 år. Under denna långa tid tillställdes hertig August som regel ett brev
per vecka, medan hans egna brev kom glesare, särskilt sedan han 1635 tillträtt re-
geringen över hertigdömet Braunschweig-Wolfenbüttel. Hainhofer och hertigen
hade träffats en enda gång, i Augsburg 1613, samma år som korrespondensen ge-
nom Philipp II:s förmedling inleddes; August besökte då Hainhofer för att se
hans konstkammare.10 Denne kom aldrig att återgälda hertigens besök, varken i
Hitzacker vid Elbe, där August residerade före sitt trontillträde, eller i hans senare
residensstäder, Braunschweig och Wolfenbüttel.

Hertig August d.y. har gått till historien som lärd boksamlare och har givit sitt
namn åt Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel. Hans boksamling omfattade
vid hans död 1666 nästan 135 000 titlar i 31 000 band och utgjorde ett av sin tids
största bibliotek; Hainhofer talar i brev till hertigen om ”Ihre Künigs Ptolomaej
vergleichige bibliothecam” (”Edert med kung Ptolemaeus’ jämförbara biblio-
tek”).11 Före regeringstillträdet hade August funnit tid att författa och under
pseudonymen Gustavus Selenus publicera en bok om schackspel (1616), till vil-
ken Hainhofer ”nit geringe befürdernus gegeben hat” (”givit inte ringa bidrag”),
samt en bok om chifferskrift (1624).12 Senare sysslade han outtröttligt med teo-
logiskt författarskap, framför allt med en aldrig avslutad revision av Lutherbi-
beln, ett arbete som nära nog ådrog honom misstankar om bristande renlärighet
från den lutherska ortodoxins sida. Som en biprodukt av detta företag tillkom
hans 1645 publicerade Evangelische Kichen-Harmonie, som året därpå togs i bruk
vid gudstjänstfirandet inom hans furstendöme.13

Den förbluffande omfattningen av Hainhofers uppdrag för hertig August
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framgår med all tydlighet av brevväxlingen dem emellan. Förutom de diploma-
tiska uppdragen och nyhetsrapporteringen, som inte enbart avsåg politiska ny-
heter utan också kunde gälla naturkatastrofer, sjukdomsepidemier, järtecken, kul-
turella nyheter etc., levererade Hainhofer varor av alla de slag till hertighovet:
under de trettiofyra åren skickades inte mindre än 97 fullpackade kistor och fat
från Augsburg till August. Transporterna gick alltid över Nürnberg, varifrån agen-
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ten Georg Forstenheuser – liksom Hainhofer ”Rat von Haus aus” hos hertigen –
vidarebefordrade dem norröver.14 De kunde innehålla böcker, målningar, ur,
guldsmidesarbeten, speglar, ”Kindbett-trühlein” och andra möbler, bordsserviser
och matbestick, gevär, kikare och glasögon, schackspel och kortlekar, konfekt,
leksaker och nyårspresenter – för att bara nämna några ofta förekommande före-
målskategorier. Hainhofer anskaffade dessutom vagnar, hästar, hundar, pager, be-
tjänter, preceptorer och hovmusiker för sin uppdragsgivares räkning.

Brevväxlingen innehåller många notiser om svårigheterna att få beställda varor
vid önskad tidpunkt och om transportskador och överfall på transporterna. Her-
tigen ger ofta uttryck åt sin irritation över felleveranser, varor med tillverkningsfel
eller skador, böcker som saknar sidor, kopparstick med felaktiga texter etc. Den
långsamma postgången, missförstånd, slarv eller lättsinne från konsthantverkares
sida etc. kunde leda till att det tog månader eller år innan sådana saker rättades till.
Särskilt mycket förtret vållade hertigens många beställningar av ur från Augsburg;
som ovan nämnts rörde det sig om sammanlagt omkring 40 halsur och över 20
bordsur.15 Hertigen var ju en liebhaber och kännare av ur med ambitionen att få
”eine juste uhr, so bestendig wehre” (”ett precist ur, som håller tiden”).16 Gång på
gång måste han emellertid besviket konstatera att ett levererat ur gick för fort el-
ler för sakta eller hade något annat fel och måste returneras för justering eller re-
paration. Mindre fel justerade hertig August i allmänhet själv, vilket föranleder be-
röm från Hainhofer: ”dan wol noch mancher vhrmacher so gueten verstand vnd
bericht von vhren nit haben werden, alss Euere Fürstliche Gnaden haben” (”ty
mången urmakare har väl inte så gott förstånd och kännedom om ur som Eders
Furstliga Nåde”).17 Om Hainhofers humoristiska visdomsord förmådde trösta
den förargade hertigen är ovisst: ”wer will haben zu schaffen, kauffe ain vhr vnd
schlag ain pfaffen” (”den som vill ha att göra må köpa ett ur eller slå en präst”).18

Hur högt Hainhofer skattade hertigens konstförstånd framgår indirekt av att
han avråder denne från att skänka konstfulla ”nådepenningar” (klenoder) – så-
dana beställde hertig August gång på gång från Augsburg – till sådana som inte
förstår deras värde: ”zun schad were, wan Euere Fürstliche Gnaden dergleichen
kunstarbaiten groben vnuerstendigen hern schenkhen solte” (”det vore skada,
om Eders Furstliga Nåde skulle skänka sådana konstföremål till grova oförstån-
diga herrar”).19 Naturligtvis smyger sig smicker in i Hainhofers lovprisningar av
sin uppdragsgivare, men säkert uttrycker han uppriktig beundran då han talar om
hertigens ”hohen verstand, scharpfsünnigkhait, erudition vnd vnuerdrossnen
fleiss, so sonst beÿ Fürsten nit gemain ist” (”höga förstånd, skarpsinne, lärdom
och oförtrutna flit, som eljest inte är vanligt hos furstar”).20

Inte sällan föreslår Hainhofer hertigen inköp av varor av skilda slag eller skickar
rentav på eget bevåg sådana till denne, som i allmänhet tackar och tar emot. Her-
tigen förlitade sig på Hainhofers smak och omdöme, vilket framgår av yttranden
som: ”stellen es Euerer discretion und invention anheimb und werdet Ihr den
dingen wohl zu tuen wissen” (”det anförtror vi Er diskretion och uppfinnings-
förmåga och Ni kommer att veta hur ni väl skall uträtta det”).21

Hainhofers brev innehåller ofta notiser om personliga förhållanden som knap-
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past skulle ha intresserat hertigen, om han inte hyst varm tillgivenhet för sin
agent. Denne nämner t.ex. i förbigående sin närsynthet eller de svindelanfall han
ofta drabbas av och som han förgäves söker bota genom kurbadsbesök.22 Ofta ut-
talar sig Hainhofer i teologiska frågor, ett tema som låg såväl honom själv som
hertigen varmt om hjärtat. Om Hainhofers mystiskt färgade fromhet vittnar hans
uppskattning av Johann Arndt, vars ”opera alle” (”alla verk”) han hade i sin ägo;
ett par av dem hade han förärats av hertig August, som också hörde till Arndts be-
undrare och personligen varit bekant med honom under hans tid som general-
superintendent i Celle (1611–21).23 Om Arndts Vom wahren Christenthumb sä-
ger Hainhofer bl.a.: ”Ich kan mich in seinem wahren Christenthumb nit sat le-
sen” (”Jag kan inte läsa mig mätt i hans Sanna kristendom”), och han menar
t.o.m. att ”sein buch vom wahren Christenthum ainen erst zum wahren Christen
machet, vnd ainem die welt erlaidet, wolte Gott, das alle menschen lesen seine
bucher” (”först hans bok om den sanna kristendomen gör en till sann kristen
och får en att uthärda världen, Gud ville att alla människor läste hans böcker”).24

För Arndt var det individuella förverkligandet av det kristna budskapet vik-
tigare än att värna den rätta läran. Det gällde inte blott att tro på Kristus utan att
”leva i Kristus”, att uppnå en ”Gleichförmigkeit” (”likformighet”) med Gud i
hjärta och sinnelag.25 Hans Vier Bücher vom wahren Christenthumb spreds, liksom
hans Paradiesgärtlein, i väldiga upplagor och hörde ännu i sent 1800-tal till de
mest lästa uppbyggelseböckerna i det lutherska Europa. Men i sin samtid hade
han, liksom senare hertig August, betraktats med misstänksamhet från strängt or-
todoxt håll, vilket knappast är ägnat att förvåna med tanke på att han var påver-
kad av medeltida mystiker som Angela da Foligno, Johannes Tauler och Thomas
a Kempis men även av Paracelsus och spiritualisten Valentin Weigel.26 Hainhofer
uttalar sig inför hertig August indignerat om anklagelserna mot Arndt: ”Er würdt
gleich wol von calumnianten bezüchtiget, er seÿ Schwenkfeldisch gewest, vnd
habe sein sach vom Weigelio, In seim wahren Christenthumb aber kan Ich sol-
ches nit fünden” (”Han utges likväl av falska angivare för att ha varit schwenck-
feldisk och haft sin sak från Weigel, men i hans Sanna kristendom kan jag inte
finna sådant”; Kaspar Schwenckfeld, 1489–1561, hade först varit lutheran men
grundade senare en spiritualistisk sekt).27 Hainhofer sammanfattar: ”Ich höre,
sein lehr vnd leben haben überaingestimmet, vnd er hab gar vitam exemplarem
gefuert” (”Jag hör att hans lära och liv överensstämde och han förde till och med
ett exemplariskt liv”).28 Den lutherska ortodoxin var mera skarpsynt än Hainho-
fer och upptäckte inte bara spiritualistiska underströmmar utan också stark på-
verkan från Paracelsus hos Arndt, främst i Vom wahren Christenthumbs fjärde bok
(Arndt omtalar där Paracelsus som ”vortreflich”, förträfflig);29 han har betecknats
som företrädare för en ”religio Paracelsica”. Gentemot Paracelsus, liksom mot
Weigel, ställde sig emellertid också Arndtbeundrare som hertig August avvisande.
I ett brev till Hainhofer skriver denne, ”dass die Theophrastische, und Weigeli-
sche bücher, dieser orten zu trucken nicht verstatet werden; alss die in unserer
Theologia, grosse Verwirrung würden machen” (”att de theophrastiska [paracel-
siska] och weigeliska böckerna inte tillåts tryckas på denna ort, eftersom de skulle
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åstadkomma stor förvirring i vår teologi”).30 Som nedan kommer att visas finns
det dock inslag i Uppsalaskåpets bildprogram och samlingar som tyder på att
Hainhofer tagit intryck av paracelsiska idéer, förmedlade av Arndt.

Hainhofers konfessionella tolerans hade knappast sin grund i religiös likgil-
tighet eller religiöst lättsinne utan tvärtom i hans ovilja att döma efter de yttre for-
mer religionen iklädde sig. I samband med den ovan relaterade relikhandeln för-
säkrar han hertig August att ”wir Gottlob wol wissen, was für ehr sich gegen
Gott gebürt, vnd wie wir vnss auch gegen seinen hailigen verhalten sollen, wel-
che gar nit mit Göttlicher ehr zuuerehren; aber vmb Ihrs Gottseeligen lebens
vnd wandelss willen auch nit zuentvnehren sein, alss wie wol etwan manches
mahl beschehen ist” (”vi vet Gud vare lov väl, vilken ära som tillkommer Gud och
hur vi skall förhålla oss också mot hans heliga, vilka alls inte skall tillbedjas med
gudomlig ära, men på grund av sitt i Gud saliga liv och vandel inte heller skall
vanäras, såsom väl mången gång sker”).31 Denna inställning till helgonen är helt
i överensstämmelse med den lutherska såsom den formuleras i württembergska
konfessionen från 1552. Där sägs bl.a. om ”die Anrieffung der Heiligen”:

Es ist kein zweifel, das alle fromme Christen ehrlich gedencken sollen, deren Hei-
ligen, wölche da sie noch in disem Leben waren, der Kirchen eintweder mit jr
mundtlichen Leer, oder mit Schrifften, oder mit Wunderwercken, oder mit gutem
Exempel des Lebens, nutzlich gewesen, die auch die Warheit des Euangelions mit
jrer Marter bezeüget, oder sonst senfftmütig in Christo entschlaffen sindt.

Man soll auch, dieselbigen Heiligen der Kirchen rhümen, das wir durch jr Leer
vnd Exempel, im rechten, waren Glauben bestätiget, vnd jrem frommen, Gotts-
förchtigen Leben nachzufolgen entzündet werden.

Ferner bekennen wir, das die Heiligen im Himmel für vns, vor Gott, auff jre
weiss bitten, wie dann auch die Engel für vns sorgfeltig sein, ja auch alle Creatur
seüfftzen, auff ein Himmelische weiss, für vnser Heil, vnd engsten sich mit vns jm-
merdar, wie Paulus redet.

Aber gleich wie auss dem seüfftzen anderer Creaturen kein Kirchendienst sie an-
zurüffen, gestifft werden soll, also soll man auch auss der heiligen Bitt im Himmel,
den Gotsdienst, sie anzurüffen, nicht billichen.32

Det är inget tvivel om, att alla fromma kristna skall ära helgonen, som då de ännu
var i livet varit kyrkan till nytta antingen med sin muntliga lära eller med skrifter el-
ler med underverk eller med gott exempel i livet och som också betygar evangeliets
sanning med sin martyrdöd eller eljest saktmodigt insomnat i Kristus.

Man skall också prisa dessa kyrkans helgon för att vi genom deras lära och ex-
empel bestyrks i den rätta, sanna tron, och uppeldas att efterfölja deras fromma,
gudfruktiga liv.

Vidare bekänner vi, att helgonen i himlen ber för oss inför Gud på sitt sätt, lik-
som också änglarna visar omsorg om oss, ja också hela skapelsen suckar, på ett him-
melskt sätt, för vår frälsning, och ängslas med oss allt här till, som Paulus säger.

Men liksom ingen gudstjänst för att tillbedja dem skall stiftas utifrån andra ska-
pade varelsers suckan, skall man inte heller utifrån helgonens bön i himlen tillåta att
i gudstjänsten tillbedja dem.

Till Hainhofers vänner hörde den i Calw och Stuttgart verksamme lutherske te-
ologen Johann Valentin Andreae, som genom Hainhofers förmedling blev hertig
Augusts teologiske rådgivare och bistod hertigen vid arbetet på hans Evangelische
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Kirchen-Harmonie. Hainhofer ägnades efter sin död en av varm sympati präglad
minnesteckning av Andreae, ställd till prins Rudolf August, hertig Augusts son.33

Och i sin självbiografi skriver Andreae om året 1647, Hainhofers dödsår: ”ich ver-
lor [...] manche, die mir wegen der Freundschaft, oder des Nuzens, oder des Um-
gangs schäzbar waren, unter andern Phil. Heinhofern, meinen wünschenswürdi-
gen Freund seit zwanzig Jahren [...] Wie viel verlor ich an Heinhofer allein! Denn,
ausser der Kenntnis mehrerer Sprachen und Menschen, und der vielfachen Erfah-
rung in mechanischen Künsten und in allem, was zierlich und fein ist, wodurch
er sich die Freundschaft mancher Fürsten erwarb – seine Treue, seine Liebe und
Dienstfertigkeit, von denen auch ungefehr tausend Briefe zeugen, waren so gross
gegen mich, dass ich izt keinen Freund mehr habe, dem ich mich mittheilen kan,
und daher nach ihm desto mehr mich sehne” (”jag förlorade [...] många, som på
grund av vänskap eller nytta eller umgänge var mig skattbara, bland andra Philipp
Heinhofer, min älskvärde vän sedan 20 år [...] Hur mycket förlorade jag inte i He-
inhofer allenast! Ty, förutom kännedom om flera språk och människoslag och
mångfaldig erfarenhet av mekaniska konster och av allt som är prydligt och fint,
varigenom han förvärvade sig många furstars vänskap – hans trofasthet, hans
kärlek och tjänstvillighet, om vilket också ungefär tusen brev vittnar, var så stor
gentemot mig, att jag nu inte har någon vän längre, som jag kan meddela mig
med, och därför längtar efter honom desto mera ”).34

Även Andreae var starkt påverkad av Johann Arndt, ”dem unvergleichlichen
Herold des wahren Christenthums” (”den sanna kristendomens oförlikneliga hä-
rold”), som han skriver, och han bidrog till att sprida dennes idéer.35 Han tilläg-
nade Arndt sin sociala utopi Reipublicae Christianopolitanae descriptio (1619) och
byggde i sin egen teologi vidare på dennes i sitt krav på förverkligande av den
kristna tron i tänkande och handling.36 

Liksom Arndt hade Johann Valentin Andreae också tagit starkt intryck av Pa-
racelsus. Han hade i sin ungdom spelat en viktig roll för tillkomsten av ro-
senkreuzarnas mystiska brödraskap. Av rosenkreuzarnas anonymt publicerade
”grundningsskrifter” från åren 1614–16 erkände han själv författarskapet till
Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz, som publicerats utan hans med-
givande, och sannolikt skrev han också Fama Fraternitatis, medan däremot hans
medverkan i Confessio Fraternitatis är mera osäker.37 Hur därmed än må förhålla
sig och oavsett Andreaes eget senare avståndstagande från rosenkreuzarna, är hans
intresse för alkemi och ockultism dokumenterat.

Med tanke på Hainhofers vänskap med Andreae och hans beundran för Arndt
frågar man sig om han delade deras dragning till mysticism och ockultism. Av
hans egna skrifter tycks man inte kunna dra några entydiga slutsatser i den rikt-
ningen, men som ett belägg därför skulle man kunna uppfatta en år 1615 i Augs-
burg utgiven upplaga av den tyrolske läkaren och alkemisten Steffan Mi-
chelspachers Cabala, Spiegel der Kunst vnnd Natur: in Alchymia, vilken är dedi-
cerad till Hainhofer. I förordet sägs att denne ”solcher Artificien sonderlicher
liebhaber vnnd aestimator ist” (”är sådana konstfärdigheters synnerliga älskare och
uppskattare”).38
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Om en positiv inställning till alkemi och hermetik vittnar också det faktum att
Hainhofer lämnat ett bidrag till den böhmiske alkemisten och paracelsisten Da-
niel Stolcius stambok och därtill gav ekonomiskt stöd till dennes studieresa till
Italien. Stolcius medförde under sin peregrination på 1620-talet manuset – nu i
Uppsala universitetsbibliotek – till den alkemistiska emblembok med kopparstick
som år 1624 publicerades under titeln Viridarium chymicum av förläggaren Lucas
Jennis i Frankfurt am Main. Stolcius samlade framför allt bidrag från lutherska
medicinare och lärde, och under hans uppehåll i Augsburg våren 1624 lät Hain-
hofer måla sitt adelsvapen i stamboken. Året innan hade Stolcius i London fått ett
bidrag till denna av Robert Fludd.39 En annan alkemist och rosencreuzarsympa-
tisör, Joachim Morsius, hörde också till dem som fick bidrag till sitt Album ami-
corum av Hainhofer.40

Den ovan nämnde Steffan Michelspacher publicerade 1616 en nyutgåva av en
perspektivtraktat av nürnbergmatematikern Paul Pfinzing: Optica, das ist Gründt-
liche doch Kurze Anzeigung Wie nothwendig die löbliche Kunst der Geometriae seye
inn der Perspectiv (tryckt hos David Franck i Augsburg). I förordet framhåller
Michelspacher att han dedicerat skriften till Philipp Hainhofer, inte enbart ”we-
gen vil von Ewer Voest bissher empfangener Wolthaten” (”på grund av många
från Ers nåd hittills mottagna välgärningar”) utan ”besonders aber weil mir nit
ohnwissendt, wie grosse delectation E: Voest an solchen Lobwürdigen Künsten,
auch deroselben feinem vnd guten Verstandt haben” (”men i synnerhet eftersom
jag inte är ovetande om hur stort nöje Ers nåd finner i sådana lovvärda konster
och hur fint och gott förstånd på sådana Ers nåd har”).41

Ett par år tidigare, 1614, publicerade en annan lärd gäst i Augsburg, Lambert
Schenkel från s’Hertogenbosch, en liten skrift betitlad Exemplum speciminis artis
memoriae, där han nämner att några ”magnifici & spectabiles viri” (”högsinnade
och ansedda män”), däribland Hainhofer, den 17 juni samma år församlats för att
undervisas av Schenkel i ”minneskonsten”.42 Schenkel var en av auktoriteterna
inom ”ars memoriae” eller ”ars memorativa”, som kan betecknas som en av tidens
modeströmningar. År 1616 skulle Hainhofer komma att träffa honom ännu en
gång, på det furstliga barndopet i Stuttgart. Han betecknar honom då som sin
”præceptor”.43 Man frågar sig om inte detta antyder en mera långvarig bekantskap
än det tillfälliga mötet i Augsburg. Kanske hade Schenkel varit Hainhofers lärare
under studierna i Holland.

En annan teoretiker inom detta område var den engelske läkaren och ockul-
tisten Robert Fludd, i vars 1617–21 utgivna arbete Utriusque [...] cosmi historia
(förläggare var Johann Theodor de Bry i Oppenheim och Frankfurt am Main)
”ars memoriae” spelar en viktig roll.44 Detta magistrala verk, illustrerat med
gravyrer av Matthaeus Merian d.ä., bör Hainhofer rimligtvis ha känt till och
intresserat sig för. Fludd har en intressant anknytning till den intellektuella miljö
i vars periferi denne rörde sig, så tillvida som han utan att ha träffat Johann
Valentin Andreae hörde till dennes beundrare och var en av de främsta försva-
rarna av och propagandisterna för rosenkreuzianismen. Fludd hade för övrigt år
1604 på hemväg från sin peregrination till Frankrike och Italien besökt Augs-
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burg, och det är väl inte osannolikt att den unge Hainhofer då kan ha träffat
honom.45

Hainhofer uppskattade i hög grad samvaron med representanter för lärdom
och vitterhet. Ett indirekt bevis för detta är de många dedikationerna till honom
i tryckta skrifter, där författarna i smickrande formuleringar riktar sig till sin
”Maecenati magnifico”, ”Domino & Patrono”, ”Maecenatj, Dnõ et patrono”
etc.46 Augsburgs diktare och lärde (men också sådana från andra håll) stod i för-
hållande till Hainhofer i samma klient-patronusförhållande som han själv gjorde
visavi sina furstliga uppdragsgivare, och han tycks generöst ha givit ekonomiskt
stöd till bokprojekt som naturligtvis kunde kasta glans också över honom själv.

Några exempel, förutom de redan givna, på arbeten dedicerade till Hainhofer
ger en viss uppfattning av omfattningen av hans intellektuella och estetiska in-
tressen. År 1612 tillägnades han Dominicus Custos planschverk Clarissimorvm
litteris, ingenio, fama virorum, effigies XXXIX med Hainhofers vapen på titelbladets
baksida; samma år dedicerade Custos styvsöner, Lucas och Wolfgang Kilian, sitt
planschverk Musae IX till honom, denna gång med vapnet på titelbladets fram-
sida, liksom i Raphael Custos (Dominicus son) emblemsamling efter Otho van
Veen, Emblemata Amoris, vars första del från 1622 tillägnas ”Duc: Pomer: Con-
siliari: Subtil. & eleg. artium Admiratori, Maecenati magnifico”; andra delen
från 1631 har likalydande formulering med tillägget att Hainhofer nu också är lü-
neburgskt råd.47

En ström av hyllningsdikter kom Hainhofer till del i samband med resan till
Stettin 1617. Inför avresan från Augsburg tillägnades han en avskedsdikt av sin
lärde vän, den i Augsburg födde nürnbergaren dr Georg Rem, jurist, ämbetsman
och poet: ”ANAKPEΩN EΠIKHΔIOΣ, cum voto”.48 Framkommen till Stettin
blev han föremål för en hyllningskör av allt vad staden kunde uppvisa av lärdom
och vitterhet. Han lovprisades i en skrift på 28 sidor av en rad nu helt eller halvt
bortglömda storheter. Några av dem förtjänar dock att nämnas: Daniel Cramer
var en framstående teolog, som senare kom att samarbeta med hertig August d.y.
och som utgav ett par vitt spridda emblemböcker; hans teologkollega David
Reutz var hovpredikant – sedermera generalsuperintendent – i Stettin; Eilhard
Lubinus var poesi- och teologiprofessor i Rostock.49

Efter hemkomsten till Augsburg fick Hainhofer mottaga en ”festskrift” – som
han själv tycks ha befordrat till trycket – på 81 paginerade sidor, tryckt av David
Franck och omfattande ett stort antal ”Carmina Gratvlatoria Amicorvm in Feli-
cissimvm iter [...] ad Avlam Stetinensem”, (”Vänners hyllningsdikter till den
högst lyckosamma resan till hovet i Stettin”), enligt Hainhofer själv författade
”von den gelehrtesten Leuten Europae” (”av de mest lärda människorna i Eu-
ropa”).50 Som inledning omtrycktes Georg Rems ovan nämnda hyllningsdikt,
och boken avslutas med en nyskriven av samma hand. Flertalet av Stettindikterna
är med, men många nya har lagts till, flertalet på latin, andra på grekiska, hebre-
iska, franska, spanska, engelska, polska, tjeckiska etc. ”Antoni off north, Gentil-
man” har signerat en dikt på engelska, där han med hänsyftning på det i Stettin
levererade konstskåpet och ”Meierhof” apostroferar ”the skillful worckes, you
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did compound; such as no like, in any land are tó bé found”.51 Något försenat
publicerade Johann Melchior Mader 1618 ytterligare en samling hyllningsdikter
med anledning av den lyckligt genomförda resan; Hainhofer betecknas här som
”Daedalus Evropaeus”.52

I anslutning till sin pommerska resa tillägnades Hainhofer också en kompo-
sition, Harmonia Mvsica ex Psalmo CXXI (i Psaltaren betecknad som ”en vall-
fartssång”) av Christopher Stecher, ”Choris Musicis Stetinensis Choragus” (”Stet-
tinska körens körledare”), samt ett handskrivet körverk av Augsburgorganisten
Christian Erbach: Rime à sette voci.53 En tryckt nyårshälsning från tryckargesällen
Sebastian Matthesius till nyåret 1618 vittnar likaså om den uppmärksamhet
Hainhofers Stettinresa väckte.54 Matthesius och en annan tryckargesäll, Matt-
häus Gaisser, tillägnade under årens lopp Hainhofer flera ettbladstryck.55

Philipp Hainhofer omnämnde sig själv som ”Linguist” och behärskade enligt
Johann Valentin Andreae sju språk.56 Att han också hyste ett genuint intresse för
diktkonsten framgår av att han själv gärna framträdde som diktare, vanligen på
italienska, bl.a. i hyllningsdikter till hertig August.57 Han lär också ha varit en god
sångare och lutenist och hade i sin ungdom åtnjutit undervisning i lutspel i Pa-
dua, Köln och Amsterdam.58 I Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel förvaras
två av honom sammanställda, påkostat inbundna ”Lautenbücher” (”lutböcker”),
sedan länge tyvärr ”slaktade” på de målningar och kopparstick som en gång
smyckat dem.59 Hainhofer skall också ha hyst stort intresse för matematik och
geometri. Därom vittnar dedikationen till honom av Paul Pfinzings Optica och på
sitt sätt också en Augsburger Meilenscheibe, visande avståndet från Augsburg till ett
stort antal andra städer, tryckt 1629 av kopparstickaren Johann Ulrich Schönigk
och dedicerad till Hainhofer av sin inventor Caspar Augustin, ”Teutscher Schul-
halter” (”tysk skollärare”) i Augsburg.60 Denna typ av meilenscheibe var en augs-
burgsk uppfinning, gjord omkring 1565 av Hans Rogel, tecknare och förläggare
och även han ”teutscher Schulhalter”.61

Hainhofer hyste överhuvudtaget ett nyfiket intresse för nyheter och uppfin-
ningar av skilda slag, ett intresse han delade med sin uppdragsgivare hertig Au-
gust. Redan 1614 levererade han en kikare till denne, några få år efter kikarens
uppfinning, och 1624 kunde han till hertigen skicka ett ”Telescopium, so Ich ai-
nest auss Florenz bekhommen, vnd der Galilaeus mit seiner aignen hand ge-
macht hat” (”teleskop, som jag fått från Florens och som Galilei egenhändigt till-
verkat”).62 År 1613 skaffade han också tre exemplar av Galileis 1610 utgivna Si-
dereus Nuncius från förläggaren Tommaso Baglioni i Venedig, med vilken han
upprätthöll livliga affärsförbindelser, och i januari 1611, året efter publiceringen,
hade han till hertig Maximilian I av Bayern levererat Marcus Antonius de Do-
minis De radiis visus et lucis med ett av de första offentliggörandena av kikarens
princip.63 En kikare ingick också i innehållet i Pommerska konstskåpet. Ett annat
exempel på Hainhofers intresse för nyheter är den spegelanamorfos – själv kallar
han den ”Optica” – som han fogade till samlingarna i Gustav II Adolfs konstskåp
ett par år efter att anamorfosens princip första gången förklarats i tryck av den
franske matematikern sieur de Vaulezard.64
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Dedikationen av en meilenscheibe till Hainhofer 1629 är ett av de undantag
som bekräftar regeln att dedikationerna till honom blivit sparsamma vid denna
tid. Inga hyllningsdikter tycks ha ägnats honom vid överlämnandet av Stipo te-
desco till ärkehertig Leopold av Österrike eller av Gustav II Adolfs konstskåp. Det
hänger väl samman med de dåliga tiderna och med Hainhofers egen betryckta
ekonomiska situation; hans börs var inte längre så välfylld att han kunde agera
mecenat. När läkaren och filosofen Johann Remmelin år 1632 dedicerade sitt
anatomiska planschverk Kleiner Welt Spiegel till honom flankeras Hainhofers va-
pen på det av Lucas Kilian stuckna titelbladet av putti med vanitasattribut.65

Hainhofers förhållande till konstnärer och konsthantverkare var av liknande
karaktär som hans relation till diktare och lärde, även om det sociala avståndet i
det förra fallet var större. Att konsthantverkarna var tacksamma över att han för-
skaffade dem uppdrag som de knappast på egen hand kunnat förvärva, framgår
ju bl.a. av att han betecknades som ”Aller Künstler Vater” (”alla konsthantverkares
far”).66 Hainhofer å sin sida hyste stor beundran för konsthantverkarnas och
konstnärernas skicklighet; det var främst de som skänkte ryktbarhet åt hans
hemstad: ”dise der künsten halber in aller welt hochberuembte Statt” (”denna på
grund av konsterna i hela världen högt berömda stad”), som han skriver.67 Om en
vagn som är under arbete för hertig August säger han att han skall sörja för att ”er
gleichwol fein gemachet werde, das man sagen könne, Ess seÿ augspurger” (”den
likväl blir fint gjord, så att man kan säga att den är augsburgsk”).68

Augsburgs hantverkare drabbades under de svåra tiderna från 1620-talet och
framåt än hårdare än Hainhofer själv, och hans brev innehåller många bekymrade
notiser om deras olycksöden. År 1628 meddelar han, att ”la peste qesto anno ha
devorato piu di 30 buoni maestri legnaruoli” (”pesten har i år uppslukat mer än
30 goda snickare”), 1635 heter det att ”die maisten khünstler sterben vor hunger
vnd kummer” (”de flesta konsthantverkare dör av hunger och nöd”), och 1645
skriver han om stadens urmakare, ”dern nur noch 24. maister hie, in die 20.
maister aber gestorben und verdorben sein” (”som nu bara är 24 mästare här,
men bortåt 20 mästare har dött och gått under”).69 Året därpå sammanfattar han
läget: ”Die grose kunstler haben hie in allerlaÿ professionen sehr abgenommen,
sein vil gestorben vnd verdorben” (”De stora konsthantverkarna har här i alle-
handa professioner minskat mycket, många är döda och fördärvade”).70

Hainhofers omsorger om konstnärerna och konsthantverkarna och hans upp-
skattning av deras produkter motsvarades emellertid ingalunda av respekt och be-
undran för deras personliga egenskaper. Tvärtom överflödar hans brev till sina
uppdragsgivare av uttryck för hans irritation över deras opålitlighet, snarstuck-
enhet, lättja och dryckenskap. Man måste umgås med dem ”wie mit ainem
schaallosen ay” (”som med ett ägg utan skal”), och det är knappast lönt att försöka
skynda på dem, eftersom det är känt ”das sich die handwerkhsleut nit nöthen las-
sen” (”att hantverksfolket låter sig inte jäktas”).71 Andra variationer på samma
tema är: ”allain lassen sich die künstler vnd bierschlappen nit treiben” (”konst-
hantverkarna och ölkrakarna låter sig bara inte drivas på”); ”die künstler haben
selzame humor zum thail, vnd wan mans nöchigt, machen sie nichts guets”
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(”konsthantverkarna har till dels sällsamt humör, och om man driver på dem gör
de inget bra”); ”es lassen sich halt die handwerkhsleutt eben nit nöthen, vnd wan
man Ihnen gleich auf dem kopf droben sesse” (”hantverksfolket låter sig nu en
gång inte manas på, om man så sutte uppe på huvudet på dem”); ”vnd eben
verdrusslich von den maistern vnd vertrunkhen bierschlappen etwas zubringen”
(”och [det är] bara elände att försöka få med sig något från mästarna och de för-
supna ölkrakarna”).72 Hainhofer var själv mycket måttlig i mat och dryck, och
han uttrycker gång på gång sin indignation över konsthantverkarnas oregel-
bundna livsföring: ”ain groser khünstler, Beÿnebens aber auch, viler künstler
brauch nach, ain liederlicher lump” (”en stor konsthantverkare, men därtill också,
som vanligt är hos många konsthantverkare, en utsvävande kanalje”; om en ej
namngiven silversmed); ”so gehe speiss vnd trankh über sie die maister” (”så
dränker sig mästarna i mat och dryck”); ”Mit khünstlern aber, die mal täglich mit
Ihrer handarbait etwas gewinnen khündten, liederlicher weiss aber alles ver-
schwenden, der gleich artifices hie gnug sein, ist khain mitleÿden zu haben”
(”Men med konsthantverkare, som dagligen kunde tjäna något på sina händers
verk men som förslösar allt på utsvävningar – sådana hantverkare är det nog av
här – skall man inte ha något medlidande”) ; ”zwar ain ausbindig gueter arbaiter,
darneben aber was liederlich, dem trunck vnd der gesellschaft zümlich ergeben”
(”visserligen en vidunderligt bra arbetare, men dessutom något utsvävande, täm-
ligen hemfallen åt dryckenskap och festande”; om guldsmeden och instrument-
byggaren Achilles Langenbucher); ”der aine haist Bayr [...] ist schad das er dem
trunckh so ergeben, vnd mit dem Rottenhammer [...] manches glass wein auss
trinckht” (”den ene heter Bayr [...] det är synd att han är så begiven på drycken-
skap och tillsammans med Rottenhammer [...] dricker månget glas vin”; om
guldsmeden Hans Michael Bayr och målaren Johann Rottenhammer).73

Att Hainhofer ändå kunde se med faderlig välvilja och överseende humor på
sina slarviga skyddslingar ges det många bevis för, däribland i hans beskrivning av
Pommerska konstskåpet, där han om de medverkande konstnärerna och konst-
hantverkarna skriver: ”wer diser künstler leben vnd humores aller beschreiben
wolt, der wurde wol ain halbe Cronic zusamen, vnd vil Eylenspiegelss bossen
mit vnderbringen, wie dan sonderlich die .5. vordersten künstler auf dem brett-
lin [...] zwar grose künstler, aber nasse bruder sein” (”den som ville beskriva dessa
konsthantverkares liv och läggning skulle väl få sammanställa en halv krönika
och infoga många Eulenspiegel-hyss, eftersom särskilt de 5 främsta konsthant-
verkarna på pannån [...] visserligen är stora konstnärer men våta bröder”).74 Den
”brettlin” han syftar på är den oljemålning, sannolikt utförd 1615 eller 1616 och
föreställande överlämnandet av skåpet till Philipp II, som ingick i dess samlingar
och ännu finns bevarad på Kunstgewerbemuseum i Berlin (färgbild 5). Där ses
Hainhofer i kretsen av konstnärer och hantverkare, elegant klädd i svart broderad
dräkt med pipkrage och med värja vid sidan, i färd med att demonstrera en av lå-
dorna – med en bordsservis i silver – för hertigen. Runt omkring grupperar sig 24
av de mästare som deltagit i tillverkningen av skåpet och dess innehåll. Högst upp
bland konstnärerna står på trappan till höger Ulrich Baumgartner, snickarmäs-
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Bild 23. Philipp Hainhofer. Svartkritteckning av Lucas Kilian, trol. 1632. Nationalmu-
seum, Stockholm. Foto museet.



taren, som därigenom får något av en särställning; han hade ju också utfört själva
möbeln. Baumgartner är en av de få konsthantverkare som Hainhofer nämner i
oreserverat positiva ordalag: ”ain redlicher aufrechter fleissiger mann” (”en redbar
rakryggad flitig man”).75

Bredvid snickarmästaren står Anton Mozart, som utfört denna och andra mål-
ningar för Pommerska konstskåpet, och därnäst kommer silversmeden Matthäus
Walbaum, som i handen håller en bossering till den silverne Pegasus som krönte
skåpet (även den är bevarad). Målaren Matthias Kager har Mozart givit en mindre
framträdande placering, trots att Kager svarat för ”Visierungen” för skåpet.

Detta äreminne över augsburgska konstnärer och konsthanverkare är ett vack-
ert bevis för hur mycket Hainhofer uppskattade dem och den ryktbarhet deras
verk förskaffade hans hemstad. För flertalet av dem gäller att denna tavla inne-
håller de enda porträtt av dem vi känner. Av Hainhofer själv finns ytterligare ett
porträtt (bild 23), nämligen en teckning på Nationalmuseum i Stockholm, utförd
i svartkrita av hans evangeliska rådskollega Lucas Kilian, troligen efter Hainhofers
upphöjelse till patricier och ”bauherr” år 1632.76 Även här är han klädd med
samma elegans, och posen är en världsmans; han vänder sig förbindligt mot be-
traktaren med en glimt i ögonen som man kunde uppfatta som lätt ironisk. Att
det är en man som är medveten om sitt värde och som håller på sin värdighet är
tydligt. Bernd Roeck tycker sig i porträttet se en man ”den man sich gut im jovi-
alen, weltgewandten Gespräch vorstellen kann, in dessen Blick aber auch etwas
eher Verschlagenes als Verschmitztes liegt” (”som man gott kan föreställa sig i jo-
vialiskt, världsvant samspråk, men i vars blick det också ligger något snarare för-
slaget än skälmskt”).77 Paul von Stetten d.y., som ägnat Hainhofer ett kapitel i
sina Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerlicher Tugend
från 1778, menar att han var ”mit etwas Eitelkeit behaftet, die zu manchen sei-
ner Handlungen die Triebfeder seyn möchte” (”behäftad med en viss fåfänga,
vilken kan ha varit drivfjädern till många av hans handlingar”) men medger lik-
väl att ”er würde untadelhaft gewesen seyn, so weit es Menschen seyn können,
wenn sich nicht etwas zu viel Eitelkeit in seinen Karakter gemischet hätte” (”han
skulle ha varit otadlig, såvida människor nu kan vara det, om inte lite väl mycket
fåfänga blandat sig i hans karaktär”).78 Också John Böttiger betonar hans ”kind-
liche Eitelkeit” (”barnsliga fåfänga”), och menar att lusten att spegla sig i glansen
av furstlig bevågenhet var en viktig orsak till allt det besvär och det ekonomiska
risktagande han utsatte sig för då det gällde att tillfredsställa sina uppdragsgi-
vare.79 Själv hävdar Hainhofer att han lät tillverka sina konstmöbler för sitt eget
nöjes skull och för att befordra konsterna: ”Dgleich kunstsach lasse Ich zu mein
recreation vnd zu d. kunstl. vndhaltung machn” (”Sådana konstsaker låter jag
göra till min vederkvickelse och till konsternas uppehållande”).80 Men han cite-
rar också en gång ett Horatiusord som ger visst belägg för uppfattningen om
hans fåfänga: ”principibus placuisse viris non minima laus est” (”att behaga furs-
tar är inte människorna till minst beröm”).81

Hainhofer präglades i lika mån av organisationsförmåga och vad man skulle
vilja kalla luthersk pliktmoral å ena sidan och av lätthet och smidighet i um-
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gänget med människor ur skilda sociala kategorier å den andra, något som var ho-
nom till stor hjälp både i hans affärsverksamhet och i hans diplomatiska missio-
ner. Han hade lätt för att vinna sympati och knyta kontakter, och han förstod att
utnyttja dessa för sin yrkesverksamhet. Ett enda exempel på detta: sedan skalden
Georg Rudolf Weckherlin i början av 1620-talet flyttat till England vände sig
Hainhofer gång på gång till honom för att få kontakt med tänkbara kunder i
den engelska aristokratin. Hainhofer tycks ha gjort hans bekantskap vid det furst-
liga barndopet i Stuttgart – Weckherlins hemstad – i mars 1616, inför vilket
Weckherlin författat utkast och dikter till det festtåg som han också beskrev i ett
samma år utgivet praktverk.82 Till dem Hainhofer närmade sig via Weckherlin
hörde lord Conway – Weckherlins chef sedan han 1625 blivit undersecretary of
state – och Thomas Howard, andre earl Arundel och tidens främste engelske
konstsamlare.83 År 1626 skriver Hainhofer till Weckherlin och ber honom att han
”soll mich auch mit den conte d’Arondel, alss ain liebhaber der mahlerey in
kundtschaft bringen” (”skall också sätta mig i förbindelse med greve d’Arondel,
såsom liebhaber av måleri”).84 Kanske var det den på det viset knutna kontakten
som tio år senare, 1636, ledde till att lord Arundel besökte Hainhofer, ”seine Ra-
ritäten zu sehen” (”för att se hans rariteter”), i samband med sin diplomatiska mis-
sion till kejsar Ferdinand II i Wien i syfte att söka åstadkomma restitution av
pfalzgrevarnas genom Fredrik V – ”vinterkonungen” – förlorade kurfurstevär-
dighet.85 Ytterligare två år senare, 1638, skriver Hainhofer till Arundel och på-
minner honom om besöket i Augsburg: ”Et poiche V. Ex;a senza dubbio ancora
haurà in recente memoria il bell;mo et richiss;o mio Cabinetto, che gia à casa mia
ha visto [...]” (”och då Ers Excellens utan tvivel ännu har i färskt minne min
mycket vackra och rika konstkammare, som Ni redan sett i mitt hus”). Hans för-
hoppning är att lorden skall köpa hans konstkammare ”in qsti nella Germania ca-
lamitosj tempi” (”i dessa i Tyskland olycksbringande tider”).86

Detta skedde ej, och Hainhofer tycks inte heller ha nått framgång, då han
1632 bad Weckherlin undersöka om ”vornemme herrn vnd Cavallier sein” (”det
finns förnäma herrar och kavaljerer”) som kunde vara intresserade av att förvärva
”ein schenes tischblat” (”ett vackert konstskåp”) från Augsburg (det framgår av
beskrivningen att det är identiskt med konstskåpet på Kunsthistorisches Mu-
seum i Wien); ja, han undrar rentav ”ob etwan Ihre Kön: Mj: von Gross Brita-
nien, od. Ihrer Mj: Kön:en fr: gemahlin solchen Erhandlen vnd vssmachen, auch
das gelt durch wexel darzur verordnen wolten” (”om kanske Hans Kungl. Maje-
stät av Storbritannien eller Hans Majestäts fru gemål ville förhandla och göra
upp därom och också ställa ut en växel på pengarna”).87 Men det visar prov på
Hainhofers outtröttliga, till synes alltid lika optimistiska försök att finna köpare
till de praktmöbler han utfunderat och på egen bekostnad låtit tillverka till sin
”recreation”.
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Philipp Hainhofers konstkammare och
stamböcker. Hans konstuppfattning

År 1618 skriver Philipp Hainhofer till hertig August d.y. om ”frembde leut”
(”främmande människor”) som ”zu mir in mein cabinet kommen wöllen meine
stammenbucher vnd andere curiositete, sonderlich meine münzen zu sehen” (”vill
komma till mig i min konstkammare för att se mina stamböcker och andra ku-
riositeter, särskilt mina mynt”), och 1610 hade han stolt kunnat berätta om be-
sökares förundran över att i hans konstkammare få se ”souil naturlicher schöner
vnnd selzamer Gewächs auss den 4 Elementen, souil frembder Indianischer vnd
turgischer Kleidungen vnnd Geschürr” (”så många vackra och sällsynta naturalier
från de 4 elementen, så många främmande indiska och turkiska kläder och
kärl”).1

Hainhofers konstkammare hörde till Augsburgs sevärdheter; den omnämns i
Martin Zeillers Itinerarium Germaniae, och i sitt Lebenslauff räknar Hainhofer
själv upp en rad förnäma främlingar som besökt den: flera tyska furstar, ärke-
hertig Leopold V av Österrike, Gustav II Adolf, den olycklige pfalzgreven Fred-
rik V – ”vinterkonungen” – (båda kort före sin död 1632), prinsar ur familjerna
Medici och Orsini, engelska aristokrater på grand tour eller i diplomatisk mission
etc.2 Varje besök i konstkammaren av högt uppsatta resenärer noteras sorgfälligt;
utan tvivel bidrog sådana visiter till Hainhofers sociala prestige.

Att förmögna borgare hade egna konstkammare var under senrenässansen och
barocken ingen ovanlighet; berömda i sin samtid var t.ex. apotekaren Ferrante
Imperatos museo i Neapel, läkaren och fornforskaren Ole Worms Museum Wor-
mianum i Köpenhamn och apotekaren Basilius Beslers konstkammare i Nürn-
berg, alla ägnade påkostade planschverk.3

Enligt egen uppgift lade Hainhofer grunden till sin konstkammare 1604.4

Året dessförinnan hade han för första gången besökt den furstliga konstkam-
maren i München, som inrättats på 1560-talet av hertig Albrecht V.5 Den var in-
rymd i tredje våningen i Münchens första renässansbyggnad, vilken i botten-
våningen rymde stallar; i början av 1800-talet ombyggdes den till Münzhof. Den
är ännu bevarad, belägen mellan Alter Hof och Residenset, och används nu som
tjänstelokaler för Denkmalpflegeamt, bayerska riksantikvarieämbetet.

Konstkammaren i München disponerade alla fyra längorna kring den arkad-
försedda gården och var väl belyst genom stora fönster i yttermurarna. Hainho-
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fer imponerades bl.a. av korallsamlingen – på fyrkantiga bord stod ”korallberg”,
vilka kan ha inspirerat honom till ”berget” på Gustav II Adolfs konstskåp. Kanske
fick han vid detta besök också impulsen att anlägga sin egen konstkammare.
Denna omfattade till att börja med främst konkylier och etnografica: ”mancher-
ley frembde vnd bey vns zu landt selzame sachen” (”mångahanda främmande
och här i vårt land sällsynta saker”), särskilt ”res naturales, als schnecken vnd an-
dere gewechse” (”naturprodukter som snäckor och andra naturalier”).6 År 1610
skrev Hainhofer till hertig Philipp II av Pommern: ”In mein Cabinet ist nichts
von mahlerey vnd antiquiteten zu finden aber wol von Indianischen gschürrlen,
etlichen abenteurlichen sachen vnd mehrenteils natürlichen gewechssen” (”I min
konstkammare står inga målningar och antikviteter att finna men väl indiska
kärl, några fantastiska saker och merendels naturalier”).7 Sina naturalier köpte han
i första hand på Frankfurtmässorna, där en holländsk köpman, Peter Ludwig
från Amsterdam, var hans främste leverantör.8 Det kunde röra sig om ”ain gar
schönen gespiegelten grossen vnd sehr langen schlangenbalg” (”ett riktigt vackert
spräckligt stort och mycket långt ormskinn”) eller om ”ain meergewechs vnd spe-
cies von ainem schwarzen corall” (”en havsväxt och prov på en svart korall”).9 Så-
väl ormskinn som den sällsynta svarta korallen finns i konstskåpet i Uppsala.
Snäckor fick han även från andra håll; han nämner Venedig, Neapel, Genua och
Hamburg.10

År 1611 besökte Hainhofer på nytt konstkammaren i München, och nu är han
mera blaserad; han nämner bl.a. ”Auf einem tisch Schneckhen vnd meer ge-
wächss, ist aber nichts besonders vnd möchte ich mit den meinen nit gegen disen
tauschen” (”På ett bord snäckor och havsväxter, men det är inget speciellt och jag
skulle inte vilja byta mina mot dessa”).11 Året innan hade han skrivit till Philipp
II att ”hie niemandt ist, der so schöne schneggen hat, alss Ich” (”här finns ingen
som har så vackra snäckor som jag”).12 Vid 1611 års Münchenbesök fäste han sig
också vid ”silberne gegossene schlangen, Edexen, Schnecken, Krebs, Frösch” (”or-
mar, ödlor, snäckor, kräftor, grodor gjutna i silver”).13 Även dessa har sina mot-
svarigheter i Uppsalaskåpet. Att hans begränsade uppskattning av snäckorna inte
innebar att han förlorat intresse för konstkammaren i München visar följande ut-
talande: ”alles mit einander recht zue besichtigen, gehörten nit nur 2. oder 3. tag,
sondern so vil vnd noch mehr Monat länger darzu” (”för att ordentligt kunna
bese alltsammans behövdes inte 2 eller 3 dagar utan lika många månader och
mer därtill”).14

Inriktningen på etnografica och naturalier i Hainhofers konstkammare vid-
makthölls ej; snart började han även samla mynt och medaljer, kanske en följd av
att hans furstliga uppdragsgivare frikostigt skänkte honom mynt och nåde-
penningar (klenoder). År 1612 skriver han: ”Ich kan mich mitt antiquiteten vnd
kunstsachen nichts anbueten, weil ich mich mehrertheils auff naturalia, vnd auff
moderna numismata begeben” (”Jag kan inte erbjuda någonting då det gäller
måleri och antikviteter, eftersom jag huvudsakligen inriktat mig på naturalier
och på moderna mynt”).15 Hans konstkammare var ingen statisk samling utan
ständigt stadd i förändring och expansion; föremålen kunde bytas eller säljas el-
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ler tillföras konstskåpens samlingar. Mot slutet av sitt liv var han tvungen att
avyttra stora delar av sin samling, och resten skingrades efter hans död. Förmod-
ligen på grund av konstkammarens oupphörligt växlande sammansättning tycks
Hainhofer aldrig ha upprättat någon katalog över den, än mindre publicerat en
beskrivning.

Så småningom kom hans konstkammare även att innehålla ”antiquiteten vnd
kunstsachen” (”antikviteter och konstföremål”) i takt med att hans affärs-
verksamhet blev alltmer omfattande och väl också till följd av impulser vid besök
i andra konstkammare. Förutom den i München såg Hainhofer flera av samti-
dens mest berömda. I samband med barndopet 1616 besökte han Würt-
temberghertigarnas konstkammare i Stuttgart; hans glädje över att få tillträde till
den – ett privilegium som inte tillkom vem som helst – kände knappast några
gränser: ”[...] Ich diss für ein so grosse Gnad halte, alss aine die mir jetzt wider-
fahren ist, wie mich dann dise Zeitung auch mehr erfreut hat, weder Ich waiss ni-
cht was” (”[...] håller jag detta för en nåd så stor som någon jag beviljats, så har
också detta budskap [meddelandet om att han skall få se konstkammaren] glatt
mig mera än jag vet inte vad”).16 Han noterar dock att i konstkammarens första
sal ”Sachen stehn, hangen, vnd ligen, aber inn keiner Ordnung, sondern nur be-
haltsweis, biss die rechte KunstCammer ausgebaut wirt, da sein” (”saker står,
hänger och ligger, men i ingen ordning, utan de är bara lagrade där tills den rik-
tiga konstkammaren byggts upp”).17 Bland konstmöbler i samlingen nämner
Hainhofer ”ein Inndianischer grosser Schreibtisch mit Jaspiss, Agaten, vnd La-
pislazolj Blatlen eingelegt” (”ett stort indiskt kabinettskåp inlagt med jaspis-,
agat- och lapis lazuli-plattor”) samt ett bord ”von Ebeno Holtz, mit Silber, vnd
den schönsten staininen Blatten, von Agat, Carniol, Lapislazolj, Jaspiss, Brassme,
Heliotropj vnd dergleichen Stainen eingelegt” (”av ebenholts, med silver, och in-
läggningar av de vackraste stenplattor, av agat, karneol, lapis lazuli, jaspis, prasem,
heliotrop och liknande stenar”).18 Kanske bidrog sådana intryck till att han i sina
senare konstskåp övergav den rika silverutsmyckning som kännetecknar Pom-
merska konstskåpet till förmån för inläggningar med prydnadsstenar. 

Två gånger besökte Hainhofer de sachsiska kurfurstarnas konstkammare i
Dresden, första gången 1617, på hemväg från Stettin, andra gången under sin
diplomatiska mission till kurfurst Johann Georg år 1629. Liksom i München
fäste han sig bl.a. vid ett konstfullt ”Mikroschnitzerey”, en i Grünes Gewölbe
ännu bevarad körsbärskärna med, åtminstone enligt äldre uppfattning, 185 sni-
dade dödskallar, infattad till ett örhänge.19 Sådana tekniska virtuosstycken hörde
till standardnumren i konstkamrarna. Hainhofer hade själv två liknande körs-
bärskärnor i sin konstkammare, den ena en gåva från 1606 av hans f.d. preceptor
Hieronymus Bechler.20

I Dresden såg han 1629 också den serie med de fyra årstiderna av Arcimboldo
som nu tillhör Louvren; liknande återkommer i liten skala i Uppsalaskåpets de-
kor.21 Även ”Vexierspiegel”, speglar som förvränger spegelbilden, beskriver han,
för att sedan låta sådana ingå i Gustav II Adolfs konstskåp. Också Dresden-
konstkammaren krävde tid för att kunna beses ordentligt: ”Es ist in diser Kunst-

83



cammer auf allen Tischen, in allen Kasten und an allen Wenden so vil klain und
gross, schlecht und fürnem Gezeug und Sachen, dass ainer auch etlich Tag darzue
brauchete, alles nach Lust und Nottdurfft zu sehen, und die Natur und Kunst zu
betrachten” (”Det finns i denna konstkammare så många små och stora, enkla
och förnämliga saker och ting på alla bord, i alla lådor och på alla väggar, att
man skulle behöva några dagar för att se allt efter lust och behov och betrakta na-
turen och konsten”).22

År 1628 besökte Hainhofer i samband med leveransen av Stipo tedesco den av
ärkehertig Ferdinand II av Tyrolen under decennierna före hans död 1595 skapade
konstkammaren på Schloss Ambras utanför Innsbruck. Hainhofer redogör i sin
reserelation samvetsgrant för innehållet i de tjugo ”Kästen” i vilka samlingarna för-
varades, och han sammanfattar: ”Vnd ist in disen zwanzig kästen souil schönen,
köstlichen, vnd verwunderlichen zeugs, das ainer vil monat zu schaffen hette: al-
les recht zubesichtigen vnd zue contemplieren” (”Och i dessa tjugo skåp finns så
många vackra, kostbara och märkvärdiga ting, att man hade att göra flera måna-
der för att ordentligt bese och kontemplera allt”).23 Inte heller här ville alltså tiden
räcka till för den vetgirige augsburgaren: ”und wolte Ich diese kunst Cammer li-
eber noch besser besichtigen, als die beste malzeit einnemmen” (”och hellre skulle
jag vilja bese denna konstkammare ännu bättre än inta den bästa måltid”).24

I stadsresidenset i Innsbruck såg han bl.a. ytterligare en arcimboldesk serie
målningar med ”4 angesichter von blumen vnd früchten, quatuor annj tempora
denotantes” (”4 ansikten av blommor och frukter, syftande på de fyra årstiderna”);
tillsammans med de motsvarigheter han följande år såg i Dresden gav väl dessa
målningar uppslaget till den arcimboldeska bildserien i Uppsalaskåpet.25

Samtidens största och mest ryktbara konstkammare, den som kejsar Rudolf II
– ärkehertig Ferdinands brorson – anlagt i kejsarborgen i Prag, kom Hainhofer
aldrig att besöka. Sannolikt var han ändå någorlunda väl orienterad om dess in-
nehåll genom brevväxling med vid kejsarhovet verksamma konstnärer och fram-
för allt med sin kusin Melchior Hainhofer, som 1610 utnämnts till kejserligt
hofkammerrath.26 Även från andra håll fick han information om betydande sam-
lingar; sålunda skickade honom hans bror Christoph år 1611 en utförlig be-
skrivning över den hertigliga konstkammaren i Mantua.27

Utöver furstliga konstkammare såg Hainhofer naturligtvis även sådana som
skapats av privatpersoner; också i Augsburg fanns sådana förutom hans egen.28

Men den mest betydande var Basilius Beslers (bild 24) konstkammare i Nürn-
berg, som han besökte 1617.29 Tidigare samma år hade han till hertig August d.y.
levererat Beslers prakfulla planschverk över Hortus Eystettensis, i vars tillkomst
han själv i viss mån varit inblandad.30

Besökare i Hainhofers konstkammare tackade ofta för besöket genom gåvor till
densamma. År 1613 meddelar hertig August i ett av sina första brev till sin agent
att han skall skicka honom ”ein kleiness helffenbeÿnens Kunstucklein” (”ett litet
konststycke av elfenben”), eftersom ”ich dergleichen in ewrer statlichen kunst-
kammer, meiness erinnernss nicht gesehen” (”jag, så vitt jag minns, inte sett nå-
got sådant i er ståtliga konstkammare”).31 I samband med sina diplomatiska upp-
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drag mottog Hainhofer likaså talrika skänker, som väl i allmänhet införlivades
med konstkammaren. Särskilt rikt belönad blev han då han 1617 överlämnade
Pommerska konstskåpet och ”Meierhof” till hertig Philipp II i Stettin. Förutom
mynt och medaljer förärades han ett stort antal andra föremål, ibland lika kuri-
ösa som kostbara, t.ex. ett ”Hutschnur mit 8 Cardinaltugenden in Email, 32 Di-
amanten, 44 Rubinen und vielen Perlen. Dazu ein Reiherbusch, die Hülse unten
mit 4 Diamanten und einem grossen Rubin geziert” (”en hattsnodd med 8 kar-
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dinaldygder i emalj, 32 diamanter, 44 rubiner och många pärlor. Därtill en hä-
gerplym med vingpennan nedtill prydd med 4 diamanter och en stor rubin”).32

Typiska konstkammarföremål som han mottog från samma furste var bärn-
stensföremål, ett krucifix i limogesemalj, blommor av glas och en mexikansk fjä-
dermosaik.33 Vanligare gåvor var dock mynt, nådepenningar (klenoder), smycken
– ofta i form av porträttmedaljer – eller målade porträtt. Sådana nådevedermälen
fick han av bl.a. hertigarna Wilhelm V och Maximilian I av Bayern, medlemmar
av hertigfamiljen i Württemberg, kurfurst Johann Georg av Sachsen och hans ge-
mål, ärkehertig Leopold V av Österrike, storhertig Ferdinand II av Toscana och
furstbiskop Johann Konrad von Gemmingen i Eichstätt.34 Sin glädje över gåvor
till konstkammaren uttryckte Hainhofer 1606 – i början av sin samlargärning –
med följande ord: ”Wen mir ainer etwas solches frembdess, es sey jetzt von rebus
naturalibus oder artificialibus in mein kunstkämmerlein schencket, so gesschüht
mir mehrers wolgefallen daran, alss wan er mir baargelt gebe” (”När någon skän-
ker mig något sådant främmande till min lilla konstkammare, vare sig det nu är
naturalier eller artefakter, så känner jag större tillfredsställelse däröver än om han
gåve mig kontanter”).35

Hainhofers konstkammare åtnjöt ryktbarhet också utanför Tysklands gränser,
och det var naturligtvis ingen tillfällighet att hertig Philipp II år 1615 uppdrog åt
honom att författa ett förslag till en byggnad för bibliotek, konstkammare och
rustkammare vid hertigslottet i Stettin. Hainhofer utgick i viss mån från konst-
kammaren i München, men i stället för dess fyra längor kring en gård tänkte
han sig att de tre avdelningarna skulle uppta varsin hel våning: ”dass oben die
Kunstkamer: in der Mitte die Bibliothec, vnd vnden die rust-Kammer wehre, so
kunden auch alle Zimmer auf 4. seiten fenster haben, vnd zwischen denselben
auch vnter denselben versperrete Kästen zu den köstlichsten vnd, fürnembsten
sachen” (”så att konstkammaren skulle vara överst, biblioteket i mitten och rust-
kammaren nederst, så kunde också alla rummen ha fönster på 4 sidor, och mel-
lan dessa och även under dem stängda kistor till de dyrbaraste och förnämligaste
sakerna”).36

Med tanke på att i princip samma systematik låg bakom samlingarnas upp-
ställning i konstkammaren och urvalet av i konstskåpen ingående samlingar, finns
det anledning att ge ett längre citat ur förslaget:

In der Kunstkamer Kunden nicht allein bey den fenstern gevierte oder ablange
tisch, sondern auch mitten durch dass zimmer abslange tafeln, vnd vnter dieselbe
versperrete Kästen gemacht stehen, [...] das in dem einen etwan zum exempel trin-
ckgeschirr, In dem andern frembde schisseln vnd teller, in dem dritten etwan Mus-
kowitische, sachen, im 5ten meergewechss, im 6ten Mineralia vnd also fortan in
idem Kasten vnd tische besondere zusamengehorende sachen vnd die tische in clas-
ses aussgetheilet wehren, vnd die Naturalia in einen gang zusamen Kamen. Die ar-
tificialia wieder in einen gang, vnd das grosse sachen, alss schreybtisch, bilder vnd
andere gross Ding, mit seinen Futteralen bedeckt auf die lange tafeln mitten im
Zimmer hergesetzt wurden, Conterfeyt vnd andere kleine tafeln werden zu den
fenstern an die Pfeiler vnd sonst hin vnd wieder gehenckt, grosse quadri aber wer-
den ordinariter in andere lust-Zimmer oder wol gar in ein eigen Zimmer zur mah-
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lerey destinirt, gestellt vnd gehenckt, miniatur sachen aber in schubladen gelegt,
oder auch in Küsten.37

I konstkammaren kunde inte bara vid fönstren stå kvadratiska eller rektangulära
bord utan också mitt i rummet avlånga bord, och under dessa slutna lådor [...] så att
i den ena skulle vara till exempel dryckeskärl, i den andra utrikiska fat och tallrikar,
i den tredje kanske moskovitiska saker, i den 5:e havsväxter, i den 6:e mineralier och
så vidare i varje låda och bord särskilda sammanhörande saker, och borden skulle
vara uppdelade i klasser och naturalier komma tillsammans i en gång. Artefakterna
åter i en gång, och stora saker, som konstskåp, bilder och andra stora ting, skulle
täckta med sina fodral placeras på de långa borden mitt i rummet, porträtt och
andra små tavlor hängs på pelarna vid fönstren och eljest lite varstans, men stora du-
kar ställs eller hängs i regel i andra salonger eller rentav i ett eget för måleri avsett
rum, miniatyrsaker emellertid i skåpens lådor eller också i kistor.

Att större målningar ej skulle ha sin plats i konstkammaren utan i en egen sal var
helt i enlighet med praxis. I biblioteket skulle förvaras ”Mathematische instru-
menta, globisphaerae, vnd numismata antiqua, auffgerollte schriften, mappae,
landtaffeln, dissegnj, vnd dergleichen [...] wol auch schöne, kunstliche vrwerck,
Musicalische instrumenta” (”Matematiska instrument, jord- och himmelsglober
och antika mynt, skriftrullar, kartor, landskap, teckningar och liknande [...] väl
även vackra, konstfärdiga ur, musikinstrument”).38 Också detta motsvarade praxis
i andra furstliga samlingar, även om föremål inom dessa kategorier också kunde
ha sin plats i konstkammaren.

Mitt i konstkammaren skulle skåpet och ”Meierhof” – de var ännu under ar-
bete – få sin plats: ”Der Schreibtisch vnd Meyerhoff werden woll eigne tisch er-
fordern, dass man vmbher kan gehen” (”Konstskåpet och meierhof kräver väl
egna bord, så man kan gå runt dem”).39 Att det Pommerska konstskåpet blott var
tänkt att utgöra en del av en konstkammare är förklaringen till att det saknar
Uppsalaskåpets encyklopediskt rika samlingar av naturalia och artificialia, vilka
gör det senare till en konstkammare en miniature. Hertig Philipp avled dock
1618 innan planerna på biblioteks-, konstkammar- och rustkammarbyggnad hade
hunnit förverkligas, och hans efterträdare ägnade inte projektet något intresse.

Hainhofer ägde naturligtvis också ett bibliotek, men om dess innehåll är
mycket lite känt. Ett undantag utgör dock hans stamböcker, över vilka han var
lika stolt som över konstkammaren. I citatet i inledningen till detta kapitel näm-
ner han att ”frembde leut” besökte honom för att få se dem, och han brukade
medföra dem på resor för att visa upp dem för furstar och få nya bidrag till dem;
kejsar Mattias hörde till dem som fick beundra den mest praktfulla av de hain-
hoferska stamböckerna i Nürnberg 1612.40

Stamböcker tycks ha uppkommit i protestantiska studentkretsar vid mitten
av 1500-talet. De blev så småningom vanliga även bland adel och furstar – på
Hainhofers förslag anlade hertig Philipp II en stambok – och likaså bland hant-
verksgesäller, och de medfördes på peregrinationer, diplomatiska missioner, ge-
sällvandringar etc. för att kamrater och berömdheter skulle skriva in sin autograf,
ackompanjerad av ett epigram, en biblisk sentens, ett ordspråk eller dylikt, ofta i
kombination med ett målat adelsvapen, ett emblem eller en miniatyr med motiv
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ur Bibeln eller den antika mytologin, allegorier, stadsvedutor etc.41 I viss mån kan
alltså stamböckerna ses som en motsvarighet till senare tiders poesialbum och
gästböcker. 

Hainhofers intresse för stamböcker var extraordinärt: han ägde sex stycken om
man till dem vill räkna – det brukar man göra – hans Stammens Beschreibung
från 1626 och en mindre ”Familienstammbuch” från 1625.42 Av de övriga utgörs
en av en liten resestambok i Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel i form av
en emblembok, Simon Schambergs Speculum morale, instar album amicorum,
tryckt i Frankfurt am Main 1614, i vilken man skulle foga sin autograf till någon
av de där tryckta sentenserna eller själv bidra med en sådan. Bland autograferna
återfinns en svensk, greve Svante Stenbocks. Hainhofer hade träffat denne i Stet-
tin 1617.43

I Herzog August Bibliothek finns också Hainhofers s.k. Wolfenbütteler
Stammbuch, som påbörjades redan 1593, då han var 15 år gammal, och vars
sista autograf är från 1630. Den har bidrag givna i bl.a. Ulm, Padua, Venedig,
Siena, Rom, Neapel, Innsbruck, Passau, Regensburg, Köln, Amsterdam, Leipzig,
Stuttgart, Frankfurt am Main men även i Augsburg, och stiftarna är till största de-
len adliga, patricier eller lärde. Bland dem återfinns Per Brahe d.y. och hans pre-
ceptor Israel Bringius, vilka under den unge grevens peregrination besökte Hain-
hofer i april 1621. Per Brahes bidrag till stamboken utgörs av en miniatyr med en
ryttare bärande Brahevapnet.44

Bladen i denna stambok är delvis lösa, och en del av innehållet var ursprung-
ligen avsedd för den s.k. Grosses Hainhofersches Stammbuch. Denna har gått för-
lorad eller ”slaktats”. Den innehöll autografer och målningar donerade av kejsare,
kungar, furstar, påvar och kardinaler. År 1610 beräknade Hainhofer dess värde till
över 2000 gulden, och med tanke på att han oförtröttligt arbetade på att utöka
denna ”fürstliches stammenbuch” intill sina sista levnadsår, måste det slutliga
värdet ha varit ännu mycket högre. Betydande konstnärer hade fått utföra de
stiftade miniatyrerna, däribland Hans von Aachen, Tobias Bernhardt (miniatyr-
målare i Augsburg), Paul Bril, Jan Bruegel d.ä., Daniel Fröschl (miniatyrmålare
och ”Antiquar” hos Rudolf II i Prag), Joseph Heintz, Matthias Kager, Lucas Ki-
lian, Johann König, Anton Mozart (de båda sistnämnda medverkade också vid ut-
smyckningen av Gustav II Adolfs konstskåp), Roland Savery, Franz Sustris, Ge-
org Hoefnagel d.y., Aegidius och Rafael Sadeler.45 Furstbiskop Johann Konrad
von Gemmingen i Eichstätt skall enligt Hainhofer ha yttrat om denna stambok
att ”es brauchte einer etliche tage, ein stuckh nach dem andern wegen seiner
kunst vnd Invention recht zu meditirn vnd zu contemplirn” (”man behövde
några dagar för att riktigt meditera och kontemplera över konst och invention hos
det ena verket efter det andra”).46

Ytterligare en stambok, numera tillhörig Augsburgs Industrie- und Handels-
kammer men deponerad i Städtische Kunstsammlungen i samma stad, har bidrag
från åren 1596–1619, de äldsta från bl.a. Passau, Köln och Amsterdam, senare bi-
drag huvudsakligen från patricier i Augsburg.47

Hainhofer var samlare och liebhaber, men att med utgångspunkt från hans
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konstkammare eller de i hans stamböcker representerade konstnärerna – som
han vanligen själv fick utvälja – försöka rekonstruera en genomtänkt och kon-
sekvent konstuppfattning låter sig knappast göras, lika lite som med tillhjälp av
de många omnämnandena av konstnärer och konstverk i hans skrifter. John Böt-
tiger tyckte sig hos Hainhofer kunna spåra ett drag av naivitet, och han menade
att denna naivitet gjorde sig gällande i dennes inställning till konst, vilken tar sig
liknande uttryck som ”bei den Naturvölkern z.B. in der Empfänglichkeit vor-
zugsweise für die wenigst zusammengesetzten Eindrücke – hinsichtlich der Farbe
beispielsweise für das stark Glänzende oder dessen Gegensatz, das Dunkle, oder
das eine in Verbindung mit dem anderen; hinsichtlich der Form für das unbere-
chenbar Grosse, das Grenzenlose” (”hos naturfolken t.ex. i mottagligheten före-
trädesvis för de minst sammansatta intrycken – beträffande färgen exempelvis
för det starkt glänsande eller dess motsats, det mörka, eller det ena i förbindelse
med det andra; beträffande formen för det oberäkneligt stora, det gränslösa”).48

Som påpekats i den inledande forskningsöversikten är emellertid vad Böttiger
uppfattar som avhängigt Hainhofers ”individueller Anlage” (”individuella lägg-
ning”) typiska inslag i manierismens konstuppfattning, och det mesta denne ytt-
rat om konst låter sig väl förenas med en manieristisk estetik. Att Hainhofers
sensibilitet särskilt skulle vara inriktad på ”die wenigst zusammengesetzten
Eindrücke” motsägs för övrigt av de komplicerade och subtila konstföremål som
hör till utsmyckningen och innehållet i hans konstskåp.

Som uttryck för den manieristiska estetik som också var Hainhofers bör man
se hans ”kindliche” (”barnsliga”) fascination inför konstverk som är sällsynta,
som överraskar, förbluffar, ”Vexiergegenstände”, sådana föremål som hans konst-
skåp visar så många prov på, alltifrån automater och anamorfoser, arcimboldeska
årstidsbilder och ”Verkehrbilder” (”förvandlingsbilder”) till speglar som vanstäl-
ler spegelbilden, konstgjorda ägg, frukter och bröd som lurar den som griper ef-
ter dem, kluvna nötter med konstgjorda flugor, träskedar med två handtag eller
två blad, muggar som det inte går att dricka ur, ”Vexierhandschuhe” som inte kan
träs på händerna, eftersom de är hopsydda etc. Sådana ”practical jokes” bör inte
ges en individualpsykologisk förklaring utan utgör viktiga inslag i manierismens
estetik; samma attityd tar sig uttryck i de överraskande vattenstrålar som blöter
ned vandraren i manierismens trädgårdsanläggningar eller i ärkehertig Ferdinand
II:s järnstol på Ambras, vilken inneslöt den som satte sig i den i ett grepp han själv
inte kunde frigöra sig från.49 Det är, med Horst Bredekamps ord, fråga om detta
”’stupire’ (verblüffen), das als Kernbegriff ästhetischer Regelverletzungen zum
Kanon manieristischer Kunst gehörte” (”’stupire’ [förbluffa], vilket som de este-
tiska regelbrottens kärnbegrepp hörde till kanon i manieristisk konst”).50

Gång på gång möter vi i Hainhofers skrifter även prov på hans fascination in-
för övergångsfenomen mellan konst och natur, föremål i vilka naturen tycks ar-
beta som en konstnär eller konsten tycks skapa som naturen, där ”ars vnd natura
mit ainander spilen” (”konsten och naturen leker med varandra”), som han själv
uttrycker det.51 Han beundrade särskilt ruinmarmor eller ”landskapsmarmor”:
”florentiner stainen, mit selbs gewachsenen Landschafften vnd gebäwen” (”flo-
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rentinska stenar, med självvuxna landskap och byggnader”), ”selbs von Natur ge-
wachsenen Landschaften, Städten vnd Gebäwen” (”själva av naturen vuxna land-
skap, städer och byggnader”), ”Aine schöne Landschafft, welche Gott vnd die
natur im Florentinischen gebürg in ainem marmelstein, gleich wie aine Statt mit
ainem grossen thurn, wachsen lassen” (”Ett vackert landskap, som Gud och na-
turen låtit växa i florentinska bergen i en marmorsten, alldeles som en stad med
ett stort torn”), ”schöne stainen mit landschäfftlen, denen man mit farben ain we-
nig helfen khan, dass sie was repräsentiern” (”vackra stenar med små landskap,
vilka man kan hjälpa en aning med färger, så att de föreställer något”), ”ain schö-
nes Dischblätlin, mit gemahltem, grossem schönem in Toscanischem gebürg ge-
wachssnem, natur stain [...] welcher treffliche stain vnden die Statt vnd gebaw,
darhinder das wasser, vnd oben den lufft vnd gewülckh alles von selbs gibet” (”en
vacker bordsskiva, med målad stor vacker i toskanska bergen vuxen natursten
[...] vilken förträffliga sten nedtill återger staden och byggnader, där bortom vatt-
net och upptill luften och moln, allt av sig självt”) etc.52 Han importerade ruin-
marmor från Florens och utnyttjade den även för Gustav II Adolfs konstskåp,
framför allt på fällbordet och virginalen. 

Till samma kategori hör konstskåpets stora alabastertavla med Johann Königs
framställning av israeliternas tåg över Röda havet på ena sidan och yttersta domen
på den andra. Konstnären har skickligt förstått att utnyttja stenens struktur för att
ge illusion av moln, klippor och mäktiga vattenkaskader. Även skåpets många pi-
etra dura-mosaiker visar prov på hur naturen och konsten i samverkan fram-
bringar sköna verk. Hainhofer uppskattade också ”schöne Cristalline geschürr”,
d.v.s. bergkristallkärl, som han betecknar som ”ein schöner lust für fürsten, dan
sie die Natur vnd kunst beisamen haben” (”en vacker fröjd för furstar, ty de har
naturen och konsten tillsammans”).53 Även snäckskal monterade till dryckeskan-
nor eller med graverad dekor utgör prov på denna fascination inför naturen och
konsten i samverkan.

Denna växelverkan mellan ars och natura är en manieristisk topos, som upp-
repade gånger kommer till uttryck i Hainhofers skrifter: ”jener paragone, der die
kunsttheoretischen Schriften dieser Zeit erfüllte” (”denna paragone, som fyllde de
konstteoretiska skrifterna vid denna tid”), för att återigen citera Horst Brede-
kamp.54 Hainhofer har väl inte i första hand tillägnat sig detta sätt att se på
konsten och naturen genom bokliga studier utan snarare imponerats av manifes-
tationer av denna estetik under sina resor. I Florens hade han kunnat studera hur
man i den år 1588 inrättade Opificio delle pietre dure genom att med måleri ”ain
wenig helfen” förvandlade ruinmarmor till landskap eller figurframställningar
och hur man sammanfogade pietre dure, prydnadsstenar i starka kontrasterande
färger, till fågel- eller blomsterstilleben av den typ han skulle komma att använda
på Gustav II Adolfs konstskåp.55 Och i Francesco I:s studiolo i Palazzo Vecchio
kunde han se hur förhållandet mellan ars och natura åskådliggjorts i ett i detalj ge-
nomtänkt kosmologiskt system. Programskrivaren, den lärde benediktinpriorn
Vincenzo Borghini, hade med följande ord klargjort grundtanken bakom iko-
nografin: ”simil cose non son tutte della natura, né tutte dell’arte, ma vi hanno
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ambedue parte, aiutandosi l’una l’altra; [...] Però havea pensato che tutta questa
inventione fosse dedicata alla natura et all’arte” (”likadana ting är inte helt och
hållet av naturen, inte helt och hållet av konsten, utan har bägge delarna, den ena
hjälper den andra [...] Emellertid är det tänkt att hela denna invention skall vara
tillägnad naturen och konsten”).56

I detta mikrokosmos har människan relaterats till skapelsen som helhet ge-
nom korrespondenser mellan elementen, årstiderna, kroppsvätskorna och tem-
peramenten. Mitt i taket ses Naturas personifikation, åtföljd av Prometheus, som
ur den råa naturen utvinner diamanter och andra ädelstenar (Borghini åberopar
här Plinius d.ä.). På samma sätt kan människan ur det av naturen givna skapa ar-
tefakter och konstverk, ja rentav i sitt skapande tävla med naturen. Detta åskåd-
liggörs i studiolon i 34 målningar som visar all jordens råvaror, deras utvinnande
och bearbetning till artefakter. I de skåp som döljer sig bakom målningarna för-
varade Francesco artefakter och naturalier som i samma encyklopediska rikedom
som målningarna syftade till att företräda alla råmaterial, alla ursprungsorter och
alla tekniker.57

I Boboliträdgården och i Medicivillan i Pratolino kunde Hainhofer studera
andra uttryck för denna manieristiska topos. Buontalentis grotta i Boboliträd-
gården visar herdar och djur som tycks stiga fram ur klippväggen, och i Pratolino
förefaller Giovanni Bolognas väldiga Appenino vara formad i berget självt.58 Men
av Hainhofers resedagbok framgår att det som i Pratolino framför allt imponerade
på honom var den sedan länge försvunna vattenorgel, vars ”stupire”-effekt väl när-
mast kunde jämföras med de musikautomater som hans hemstad var berömd
för.59

Men liknande företeelser fanns närmare Augsburg än så: hertig Wilhelm V:s re-
sidens i München hade t.ex. en grotta med väggar beklädda med musselskal och
med en ”bächlein” (”liten bäck”) där ”in blei gegossne schlangen, edexen, krotten,
krebs” (”i bly gjutna ormar, ödlor, paddor, kräftor”) lurade betraktaren.60 Lik-
nande, men gjutna i silver, fanns ju för övrigt också i konstkammaren i München,
och Wenzel Jamnitzer i Nürnberg prydde sina skrivschatull och kabinettskåp
med ormar, ödlor och skalbaggar, gjutna i silver efter naturen, eller krönte möb-
lerna med konfigurationer av sand och stenar; de sistnämnda är säkert, som redan
nämnts, en av inspirationskällorna till Uppsalaskåpets ”berg”.61

Åtskilliga andra exempel på denna stil ”rustique” som Ernst Kris kallat den,
hade Hainhofer naturligtvis kunnat studera i de konstkammare han besökt, inte
minst på Schloss Ambras, som han dock inte såg förrän 1628. Också i naturen
fäste han sig vid liknande företeelser; sålunda såg han under sin resa till Eichstätt
1611 i Altmühltal ”lusus naturae in den stainen”: ”in den felsenstainen, findtet
man fisch, blätter, Vögl, blumen, vnd vil selzame ding, so die Natur darin sehen
lesst” (”naturens lek i stenarna”: ”i klippstenarna finner man fiskar, blad, fåglar,
blommor och många sällsamma ting, som naturen låter se däri”).62 I detta fall var
det fråga om fossil, men i princip är det samma inställning som yttrar sig i Hain-
hofers entusiasm inför dessa som inför de ”chance images” han beundrade i ru-
inmarmorn.63
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Intresset för sådana företeelser går i sista hand tillbaka på Albertis förklaring till
skulpturens framväxt ur träd och lerklumpar som liknar mänskliga figurer och på
Leonardos råd till konstnärer att söka finna bilder i brokiga stenar eller i fläckar
på murar, men dem kan Hainhofer knappast ha känt till (Leonardos Trattato
della pittura publicerades första gången 1651). Däremot hänvisar han åtminstone
en gång till konstnärsanekdoterna i Plinius d.ä.:s Historia naturalis; det gäller be-
rättelsen i bok XXXV:120 ff. om målaren Famulus som målat en Minerva som
följde betraktaren med blicken.64 Också hans berättelse om ”ain lebendiges pferd
[...] das beym Alexandro ain natürlich contrafettetes pferd stehen sahe, gegen
demselben zu hinieren, zu reinselen oder zu schreyen, und mit den füssen gegen
ihm zu stampfen anfienge” (”en levande häst [...] som såg en naturligt avporträt-
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terad häst stå hos Alexander började gnägga, stegra sig eller skrika, och stampa
mot den med fötterna”) går tillbaka på en av Plinius anekdoter om Apelles.65

Hainhofer refererar denna berättelse i samband med sin skildring av hur han
faller i beundran inför ett epitafium han ser i Dresden 1629, där de avbildade per-
sonerna är så illusionistiskt målade att det tycks som om de ”lebendig da stunden”
(”som om de stod där levande”).66 Denna föga sofistikerade mimesisestetik kan
tyckas stå i strid med Hainhofers syn på konsten i symbios eller växelverkan med
naturen, men den utgjorde en underström också i manierismens estetik. Vi vet att
Hainhofer hållit i sin hand Gian Paolo Lomazzos Trattato dell’arte della Pittura,
och kanske har han i början av dess första kapitel läst orden om att måleriet är
”come a dire simia della natura” (”så att säga naturens apa”).67 Denna gamla dokt-
rin om konsten som naturens apa utgör ännu för konstteoretikern Lomazzo
konstens huvuduppgift, men full konsekvens finner vi ej heller hos honom; vid
andra tillfällen säger han att konsten arbetar på samma sätt som naturen.68

Redan i generationen efter Lomazzo blev ”ars simia naturae” en föråldrad upp-
fattning bland konstteoretiker och teoretiskt medvetna konstnärer. Konsten ef-
terapar inte längre naturen, den tävlar med den, konsten och naturen kämpar
med varandra. I sin dikt Vaghezze sopra Pratolino skriver Raffaello Gualterotti re-
dan 1579: ”Qui l’Arte, e la Natura/Insieme à gara ogni sua/gratia porge” (”Här
uppvisar konsten och naturen till tävlan tillsammans allt sitt behag).69 Denna
topos kommer till uttryck också i Hainhofers beskrivning av hur ”ars vnd natura
mit ain ander spilen” på bemålade ruinmarmortavlor. Gränsen mellan ”natürli-
ches Kunstwerk” och ”künstliche Natur” är i manierismens konst inte alltid lätt
att dra.

H.W. Janson har emellertid visat hur doktrinen ”ars simia naturae” länge levde
kvar inom alkemi och ockultism. I en modell av universum, avbildad i början av
den år 1617 utgivna första volymen av Robert Fludds Utriusque cosmi historia
återkommer apan som konstens symbol: den hålls i en kedja av Naturens kvinn-
liga personifikation, som i sin tur styrs av Gud (bild 25).70 Fludd beskriver det i
en målande liknelse (i H.W. Jansons engelska översättning): ”Nature, not Di-
vine, but closest handmaid of God, has under her a servant or attendant who by
imitating her mistress, impressing upon herself in agreement the likenesses of
things produced by Nature, marvellously follows and imitates Nature’s vestiges
and delineations”.71

Som ovan nämnts är det inte osannolikt att Hainhofer studerat Fludds verk,
även om det inte går att leda i bevis. Hur som helst står det klart att Fludds
nyplatonistiska och av paracelsisk mystik påverkade världsbild visar över-
ensstämmelser med Hainhofers världsuppfattning som den manifesteras i bl.a.
hans konstskåp.
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VERKET





Beskrivning av Gustav II Adolfs konstskåp

John Böttiger har ägnat andra delen av sin monografi över Gustav II Adolfs
konstskåp åt en beskrivning av möbeln som i utförlighet och noggrannhet ter sig
föredömlig, ja oöverträffbar; detta intryck förtas inte av det fåtal felaktigheter
som kan påvisas (t.ex. att den kanna som kröner skåpet gjorts av en kokosnöt i
stället för i själva verket en seychellnöt).1 Värdet av Böttigers beskrivning förhöjs
ytterligare av de utomordentliga fotografierna och av tecknade redovisningar av
ornamentala detaljer samt inte minst av ett antal horisontal- och vertikalsektio-
ner; endast med hjälp av de sistnämnda är det möjligt att bilda sig en klar upp-
fattning om skåpets komplicerade konstruktion, där fack och lådor är schaktade
in i varandra på ett sätt som man ej kan sluta sig till av skåpets yttre, och där vissa
lönnlådor knappast går att hitta utan kännedom om deras placering.

För detaljstudium av konstskåpets utseende, konstruktion, material, teknik
och mått hänvisas därför till Böttiger. Här kommer endast en summarisk be-
skrivning att ges för att underlätta förståelsen av den fortsatta framställningen
med dess koncentration på skåpets ikonografi och samlingar.

Konstskåpet (färgbild 3) har en höjd av ca 240 cm och en största bredd av ca
120 cm (långsidan på underdelens skiva). Möbeln bildar ett sammanhängande
helt, som dock vid transport kan demonteras i mindre delar. Visuellt uppfattas
den snarast som sammansatt av tre delar: underdelen, fanerad med ljusare träslag
mot vilka skarpt konturerade ebenholtsornament avtecknar sig; corpus, helt och
hållet fanerad med ebenholts, till vilken de hundratals bilderna i form av mål-
ningar på prydnadsstenar, pietra dura-inläggningar m.m. bildar en brokig kon-
trast; den likaså ebenholtsfanerade överdelen, inneslutande en oktavvirginal (färg-
bild 4) och krönt av ett av mineralier, snäckor och koraller sammansatt ”berg”,
vilket i sin tur avslutas uppåt av den ovan nämnda seychellnötkannan.

Möbelns planform är i det närmaste kvadratisk; det gäller särskilt underdelen,
där det bara är några centimeters skillnad i längd mellan kort- och långsidor. I
corpus och överdel är skillnaderna större, och där kan man tala om en framsida,
även om alla skåpets sidor visar ungefär samma dekorativa rikedom; det var lik-
som Hainhofers övriga konstskåp avsett att stå mitt i rummet, tillgängligt från alla
håll. Fortsättningsvis kommer, i anslutning till Böttiger, framsidan att betecknas
som sida A, den motsatta sidan som sida B, den vänstra kortsidan, från framsidan
sett, som sida C, och den högra kortsidan som sida D.
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Skåpet har som blindträ huvudsakligen ek och gran och är till större delen fa-
nerat med ebenholts; dock överväger, som nämnts, faner av ljusare träslag – lönn
och ”schlangenholz” – i underdelen. Därtill kommer emellertid ett stort antal
andra, delvis tropiska träslag.2 Samma tendens till encyklopedisk rikedom som
kännetecknar skåpets ikonografi och samlingar ger sig tillkänna redan i valet av
material för själva möbeln. Skåpet är på framsidans överdel, under dubbeldör-
rarna till virginalen, stämplat med Augsburgs stadsvapen, pinjekotten, och med
den äkthetsstämpel, ”EBEN”, som infördes 1625 (bild 26). På ett fällbord som
har sin plats i underdelens sockel finns ytterligare fyra stämplar: stadsvapnet och
”EBEN” på skivans framkant, stadsvapen och ”EBEN” på vänstra resp. högra be-
nets framsida.

I underdelens sockel finns också en tredelad låda, som med ett enkelt hand-
grepp låter sig förvandlas till en trappstege – något som Böttiger inte uppmärk-
sammat – med vars hjälp man kan nå skåpets överdel, exempelvis då man vill
spela på virginalen. En motsvarande stege tillhör Stipo tedesco i Florens.3 I un-
derdelen har också den kudde haft sin plats, som hör till skåpet och vars funktion
framgår av Hainhofers beskrivning av innehållet i Pommerska konstskåpet, i vil-
ket återfanns ”ain seidin geneht küsselin auf den tisch zu legen, vnd den Arm da-
rauf zu steuern, wann Ihre Frstl. g. die zierung am schreibtisch contemplieren
wöllen” (”en broderad kudde i siden att lägga på bordet och vila armen på, när
Eders Furstliga nåde vill kontemplera konstskåpets utsmyckning”.4

Corpus bottenplatta har i hörnen formrika, i ebenholts snidade broskverkor-
nament, på vilka skåpet tycks vila på underdelen. Så är dock inte fallet: corpus är
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Bild 26. Gustav II Adolfs konstskåp: stadsstämpel och garantistämpel. Foto Uppsala uni-
versitet.



fästad vid denna medelst en mittapp, kring vilken skåpet efter frigörandet av en
spärr kan vridas med hjälp av ett slags kullager i form av åtta kulor som löper i ett
cirkelrunt spår på underdelens översida. Vid studium av skåpet kan man alltså be-
kvämt sitta på ett och samma ställe och vrida sida efter sida mot ljuset (bild 27).
Även Pommerska konstskåpet, Stipo tedesco samt konstskåpen i Amsterdam och
Wien är vridbara på liknande sätt.
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Foto Uppsala universitet.



Underdelens klara, linjära form motsvaras i corpus och överdelen av en större
formrikedom. Dörrar och lådfronter är inramade av hopplister – en relativt ny
uppfinning då skåpet tillverkades – och de hundratals i ebenholtsen infattade
bilderna inramas av broskverkkartuscher, som visar stora likheter med kartu-
scherna i Lucas Kilians Newes Schild Büchlein (första upplagan 1610, en andra
upplaga 1621), och sannolikt har Kilian levererat skisser till skåpets dekor.5 Nyck-
elskyltar i form av i ebenholts snidade maskaroner, liksom ornamentala eben-
holtsreliefer på corpus bottenplatta, på den kraftiga vulsten däröver – fruktfe-
stonger i hörnen, änglahuvuden med korgar (årstidsallegorier) mitt på varje sida
– samt på det förmedlande partiet mellan vulsten och corpus överdel: denna
överväldigande dekorativa rikedom ger med sitt fladdrande ljusspel liv åt den
svarta ebenholtsen. Därtill avtecknar sig i bjärt kontrast till denna de av kartu-
scherna infattade bilderna, som till större delen består av målningar på pryd-
nadsstenar – huvudsakligen agat, jaspis, kalcedon och lapis lazuli – eller på ruin-
marmor. Den kraftiga kontrastverkan i skåpets ebenholtsfanerade delar och den
additiva rikedomen i dess uppbyggnad och dekor klingar överst ut i den lättare
färgverkan hos berget, där gulvitt, rött och grönt bildar det dominerande färg-
ackordet hos de snäckor, koraller och mineralier – bl.a. bergkristall, ametist, ma-
lakit och blodsten – som det är sammansatt av. På berget knäböjer en Neptunus
i delvis förgyllt silver, vilken på sin rygg bär upp det seychellnötskepp i vilket en
silverne Venus för förlig vind – seglet bildas av en stor röd korallkvist – är stadd
på triumfatorisk seglats.

Skåpet präglas av ett utpräglat manieristiskt formspråk och kan betraktas som
en av manierismens främsta möbelskapelser. Den klara, strängt linjära underdelen
står i verkningsfull kontrast till den formrika skåpkroppen med dess hundratals
dekorativa element, vilka dock binds samman till ett helt av den svarta eben-
holtsen. Som ett festligt slutackord klingar kompositionen ut i berget, som emel-
lertid skulle ha framstått som otillräckligt för att balansera tyngden och rikedo-
men hos själva möbeln, om inte seychellnötkannan – Venusskeppet – bildat en
grandios final. Med sina organiska former – och sitt delvis organiska material –
bryter berget och kannan den strikta symmetri kring vertikalaxeln som i övrigt
präglar möbeln.

De olika sidorna underordnar sig det dekorativa helhetsprogrammet men har
ändå var och en sin utpräglade identitet. Sida A framstår av flera skäl som fram-
sidan: i berget finns den med mineralier kamouflerade lucka som döljer ett ur, på
denna sida finns dubbeldörrarna till virginalen, och här betonas mittpartiet ge-
nom fyra korintiska kolonnetter i gulflammig marmor samt av en elfen-
bensskulptur föreställande Kain och Abel i mittfacksdörrens musselnisch. De
yttre flygeldörrarna har i mitten stora rektangulära bildplattor av dyrbar lapis la-
zuli, i hörnen ackompanjerade av runda sådana i samma material. Liksom på
motsvarande dörrar på sida B och på luckan på sida D har prydnadsstenarna in-
fattats i urtag i träet och är bemålade på båda sidor: det är samma sten man ser på
dörrarnas framsida som på deras baksida.

Materialrikedomen är större på sida A än på övriga sidor. Fasaden innanför fly-
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geldörrarna är på dörr- och lådfronter smyckad med till större delen äldre konst-
verk, huvudsakligen från 1500-talet: limogesemaljer, silverreliefer, punsade sil-
verplaketter och nielloplaketter, kaméer, pärlemorreliefer, buxbomreliefer och –
förutom den nämnda elfenbenskulpturen – en liten korallskulptur. Större delen
av dessa konstverk har Hainhofer säkert hämtat ur sin konstkammare.

På mittdörrens insida är ett landskap, målat på pergament, och runt detta re-
liefer i buxbom. Innanför mittdörren finns en lucka med på ena sidan en olje-
målning med den törnekrönte Kristus, på andra sidan en ryttare i träintarsia.
Den senare bilden utgör upptakten till en svit av tio intarsiabilder, vilka smyckar
väggar, golv och tak i mittfacket – de vändbara väggarna och taket har intarsior
på båda sidor. Under bottenplattan döljer sig ett lönnfack, och bakom sidoväg-
garna är längst in fem draglådor på vardera sidan. Ytterligare tretton lådor åter-
finns bakom mittfackets bakvägg, liksom de senast nämnda med fasader dekore-
rade i ”hinterglasmåleri”.

Sida B har flygeldörrar i överensstämmelse med sida A, även här med på båda
sidor bemålade prydnadsstenar. Men innanför dörrarna är en stor, löstagbar, på
båda sidor av Johann König bemålad alabasterplatta, infattad i en eben-
holtsfanerad ram med silverappliker och miniatyrmålningar på prydnadsstenar.
Fasaden innanför denna lucka är nedtill inredd med draglådor, återigen med mål-
ningar på prydnadsstenar, och har upptill öppna fack med en nautiluspokal och
en förgylld silverskål samt silverdosor, glasflaskor och mortel. De sistnämnda
föremålen har – tillsammans med tre nu förlorade redskap, för vilka plats mar-
kerats i mittfacket, däribland säkerligen apoteksvåg och viktsats – bildat ett hus-
apotek, något som aldrig saknades i Hainhofers konstskåp. Sannolikt har medi-
kamenter förvarats i draglådorna under apoteksfacken.

Sida C försluts av en dubbellucka, vars båda yttre sidor – man kan välja endera
av dem att tjäna som utsida – smyckas av pietra dura-inläggningar med blom- och
fågelmotiv, ena sidan dessutom av lapis lazuliplattor. Ena insidan har en stor plan
spegel, medan den andra har inte mindre än tolv speglar med olika slipning,
grupperade kring en rund planspegel. Dessa speglar förvränger på olika sätt spe-
gelbilden, drar ut den på längden eller bredden, gör den skev, förstorar eller för-
minskar den, mångfaldigar den.

Innanför dubbelluckan har skåpets ”Camfuetter” och ”Balbierstube” sin plats,
även det obligatoriska inslag i Hainhofers konstskåp, d.v.s. toalettredskap och
barberarverktyg, inklusive kirurgiska instrument och koppnings- och åder-
låtningsinstrument. I mitten är en med röd sammet med guldbårder klädd dörr,
som på ut- och insidan har hållare för saxar och rakknivar m.m., och runt denna
grupperar sig två öppna, utdragbara fackenheter – bakom den ena är tre lönnlå-
dor – samt dörrar och lådfronter fanerade med ebenholts och smyckade med sil-
verappliker och bemålade prydnadsstenar.

Sida D, slutligen, inrymde i specialkonstruerade lådor en mynt- och medalj-
samling som på 1700-talet överfördes till Uppsala universitets myntkabinett.
Den tillsluts av en vändbar lucka med dubbelsidigt bemålade plattor av pryd-
nadssten och marmor – de större mittplattorna är av grön ”marmor”, s.k. verde
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antico. Den rikt utbildade och kostbart smyckade fasaden därbakom uppdelas –
över en nedre rad med draglådor – i tre våningar och i tre vertikalaxlar genom fyra
kolonnetter av rödgul agat i varje våning, i de båda övre spiralvridna. I hörnen är
fyra fackdörrar, dekorerade med pietra dura-inläggningar med blommor och fjä-
rilar, i mittaxeln finns förgyllda bronsreliefer på två fackdörrar och en lådfront,
och på lådfronterna längst ned är infattade en delvis emaljerad silverrelief, två sil-
verplaketter med translucid reliefemalj och två punsade silverplaketter. På andra
draglådor finns sammanlagt tolv mandelformade agatinläggningar med målade
putti med olika attribut; flera sådana återfinns på draglådor för mynt innanför
mittdörren i övre raden, liksom på draglådor på sida C. På insidan av de med pi-
etra dura dekorerade dörrarna är prydnadsstenar med årstidsallegorier, på insidan
av mittdörren i övre raden en målning på pergament föreställande Venus och
Adonis (målningen skyddas av ett skjutlock). På insidan av mittradens mittdörr
är en målning i guld på blåanlupet järn med ”arma Christi” (Kristi pinoredskap).

I vulsten nedtill på denna sida finns instuckna två käppar, vilkas övre avslut-
ning samtidigt bildar frukter i de fruktfestonger i snidad ebenholts, vilka deko-
rerar hörnen; utan kännedom om käpparnas placering upptäcker man dem knap-
past. Den ena har en längd av 99 cm, är fanerad med ebenholts och har silverin-
läggningar samt är indelad i nitton olika längdmått (fot och alnar); i dess inre
döljer sig en värjklinga. Den andra, med en längd av 96,5 cm, är fanerad med
hopplisthyvlad ebenholts och påminner om de virtuost hopplisthyvlade eben-
holtsfanerade kolonnetter, som hör till de tekniska höjdpunkterna på Stipo te-
desco. Käppen i Uppsalaskåpet är dock enklare, så tillvida som den saknar ko-
lonnetternas spiralvridning av hopplistvågorna.

Corpus hörn är diagonalt avskurna, och vart och ett har i hela sin höjd en på
gångjärn vridbar lucka som upptill och nedtill är förenad med trekantiga, hori-
sontala plattor, vilka fyller ut det återstående utrymmet i skåpets plankvadrat. I
den yttre spetsen av dessa trianglar står på varje sida en i ebenholts snidad herm,
vars kapitäl bildas av åtta omväxlande manliga och kvinnliga ansikten på en
kvinnlig överkropp. Två motsvarande, något enklare hermpilastrar flankerar på
varje sida luckan i triangelns bas, sinsemellan rikt varierade i de fyra hörnen.
Luckorna är på utsidorna smyckade med vardera en stor oval och två små kvadra-
ter med inläggningar i marmor, prydnadssten, pärlemor etc. Inredningen bakom
luckorna har skiljaktig utformning: antingen draglådor eller med röd sammet
fodrade fack bakom ytterligare löstagbara luckor.
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Skåpets tillverkare och historia

John Böttiger har i första delen av sin monografi redogjort för konstskåpets histo-
ria fram till överförandet till Sverige sommaren 1633 och även skisserat dess vi-
dare öden, vilka han dessutom utförligt redovisat i en separat skrift från 1913,
Gustaf II Adolfs konstskåps öden i Upsala.1 Här kommer endast huvuddragen att
återges, dock med tillägg av utdrag ur tidiga resenärers och forskares beskriv-
ningar av skåpet samt en kort redogörelse för den konservering det genomgick in-
för Uppsala universitets 500-årsjubileum 1977.

Arbetet på konstskåpet tycks ha påbörjats 1625, och möbeln var klar för leve-
rans sensommaren 1631. Ett stort antal mästare var delaktiga i tillverkningen av
skåpet, dess utsmyckning och innehåll, och vi känner namnen på flera av dem;
det blir anledning att återkomma till dem vid behandlandet av skåpets bildpro-
gram och samlingar. Något arkivaliskt belägg för vem som tillverkat själva möbeln
är inte känt, och Böttiger kommer inte med några förslag. I sin Kunst- Gewerb-
und Handwerks-Geschichte der Reich-Stadt Augsburg från 1779 hävdar Paul von
Stetten d.y. att det varit Melchior Baumgartner, den mästare som utfört de båda
ovan nämnda elfenbensskåpen i München.2 Detta är emellertid omöjligt, efter-
som denne föddes först 1621. Uppenbarligen har von Stetten förväxlat honom
med hans far, Ulrich Baumgartner (ca 1579–1652), den snickare som tillverkat så-
väl Pommerska konstskåpet som Stipo tedesco.

Det finns flera starka skäl för detta antagande. Uppsalaskåpet utfördes ome-
delbart efter Stipo tedesco och har stora likheter med detta, både i sin allmänna
uppbyggnad och framför allt i detaljerna. Inte minst gäller detta de i ebenholts
snidade kartuscherna och dekorativa relieferna, som i vissa fall är nära nog iden-
tiskt lika på de båda skåpen. Corpus i Stipo tedesco indelas av åtta stora kolon-
netter, vilka är fanerade med hopplisthyvlat ebenholts som vrider sig kring dem
i spiral. Som ovan nämnts har en motsvarande teknik tillämpats på en av de käp-
par som är instuckna i vulsten nedtill på Uppsalaskåpets corpus. Det är föga tro-
ligt att någon annan verkstad än Baumgartners behärskade denna teknik på 1620-
talet. 

Skåpet visar också stora överensstämmelser i sitt dekorativa program med det
s.k. Rudolf II:s konstskåp i Wien, som kan beläggas vara utfört av Baumgartner
(se vidare nästa kapitel); bl.a. kröns även denna möbel av ett ”berg” av mineralier,
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konkylier och koraller. Det är heller inte sannolikt att Hainhofer skulle ha an-
förtrott någon annan mästare än Ulrich Baumgartner ett så omfattande och kom-
plicerat uppdrag. I motsats till flertalet övriga hantverksmästare i Augsburg var ju
Baumgartner en man som Hainhofer hyste det största förtroende för: ”ain redli-
cher aufrechter fleissiger mann”.3

Hainhofer var skåpets inventor och programgivare, men man frågar sig om inte
någon konstnär lämnat en ”visierung” som snickaren kunnat utgå ifrån, så som
Augsburgs ”Stadtmaler” Matthias Kager hade gjort för Pommerska konstskåpet.
Böttiger gissar att denne medverkat även denna gång, medan Susanne Netzer i sin
dissertation om Kager menar att hans bidrag till Uppsalaskåpet ”nurmehr im
Fortleben des von ihm mitgeprägten Formengutes zu sehen [ist]” (”enbart ses i
kvarlevandet av det formmaterial han varit med om att prägla”).4 Hon hävdar där-
till att Gustav II Adolfs konstskåp i motsats till Pommerska konstskåpet visar
prov på ”fabriksmässige Herstellung” (”fabriksmässig tillverkning”), ett omdöme
som torde ha sin grund i att hon inte kunnat se och jämföra de båda skåpen. Oav-
sett om en konstnär medverkat vid utformningen eller ej, står det vid en jämfö-
relse med Stipo tedesco och med foton av det förstörda Pommerska konstskåpet
klart, att Uppsalaskåpet är ännu rikare och ännu mera komplicerat än dessa; vid
utförandet har man ju också kunnat bygga vidare på erfarenheterna från de båda
tidigare skåpen. Pommerska konstskåpet tedde sig kanske praktfullare med sin
krönande silvergrupp och sina silverreliefer mot den svarta ebenholtsen, men det
var vad snickeriarbetet beträffar enklare, utan det konstnärliga raffinemang och
den tekniska virtuositet som Gustav II Adolfs konstskåp kan briljera med. Pom-
merska konstskåpet framstår som mera enhetligt, mera överskådligt, mera i över-
ensstämmelse med barockens formprinciper, trots att det utförts halvtannat de-
cennium tidigare än det utpräglat manieristiska Uppsalaskåpet.

Detta hade Hainhofer låtit tillverka på vinst och förlust, och långt innan skå-
pet var färdigställt sökte han finna en köpare. Redan 1628 försökte han genom
förmedling av Henri de Gournay de Marcheville, gentilhomme de la Chambre
hos Gaston d’Orléans, att få denne eller hans mor, Maria de Medici, intresserade
av ett förvärv. Också Marc-Antonio Lumaga i Paris, vilken redan sett skåpet un-
der arbete vid ett besök i Augsburg, bad han om hjälp med avyttrandet. I början
av september 1631, innan den sista delen ännu kommit på plats – uret i det krö-
nande ”berget” – utbjöd han det till ärkehertig Leopold av Österrike, som ju
några år tidigare köpt Stipo tedesco, och samma höst erbjöd han en affärskontakt
i Hamburg, Heinrich Schmidt, att köpa skåpet för 10–12 000 taler. Han gav
Schmidt tipset att skåpet skulle kunna vara ”ein passendes Präsent für den König
oder die Königin von Spanien” (”en passande present till kungen eller drott-
ningen av Spanien”).5 Samtidigt började han utarbeta en beskrivning av skåpet
”auf gar uil bögen” (”på riktigt många ark”).6 Ett exemplar av denna beskrivning
existerade ännu på 1770-talet men gick då förlorat, enligt vad Paul von Stetten
berättar: ”Von diesem Kunststücke, welches allem Anscheine nach etwas ganz
ausserordentliches gewesen seyn muss, hat Philipp Hainhofer eine Beschreibung
seinem Diarium beygefüget, die ich aber bey meiner Abschrift vermisse, und bis
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izt vergebens gesucht habe” (”Av detta konststycke, som av allt att döma måste ha
varit något alldeles enastående, har Philipp Hainhofer till sitt diarium fogat en be-
skrivning, som jag emellertid saknar vid min avskrift och hittills förgäves har le-
tat efter”).7

Problemet med försäljningen löstes på ett oväntat sätt i och med att Gustav II
Adolf den 24 april 1632 (nya stilen) utan strid tågade in i Augsburg. Hainhofers
evangeliska rådskolleger, som av kungen hade återinsatts i sina ämbeten, beslöt att
köpa konstskåpet, som ännu stod kvar i Hainhofers hus, för att tillsammans med
andra gåvor – fem kostbara silverschatull, vin etc. – förära det till Gustav Adolf.
Hainhofer skulle få 6 500 reichstaler för skåpet; i själva verket tycks han aldrig ha
erhållit mer än 6 000 gulden, alltså mindre än två tredjedelar av det överens-
komna beloppet.8

Hainhofer berättar i sitt diarium hur kungen vid en ceremoni i Fuggerpalatset
vid Weinmarkt mottog ”der von mir erkaufte künstliche, schöne, grosse, von
Eben- und vielen andern köstlichen Holzen componirte mit mancherley Pretio-
sen edlen steinen, aussen und Innen gezierte und mit rarissimis naturalibus und
artificialibus verwunderlich eingeristete Schreib Tisch, welchen etliche pro octavo
miraculo mundi gehalten” (”det från mig inköpta konstfulla, vackra, stora, av
ebenholts och många andra dyrbara träslag sammansatta, med mångahanda kost-
bara ädelstenar utvändigt och invändigt smyckade och med de mest sällsynta na-
turalier och artefakter underbart inredda konstskåp, som somliga håller för värl-
dens åttonde underverk”).9 Senare på dagen förevisade Hainhofer skåpet för
kungen och hans följe under en timmes tid, varvid bara framsidan hanns med.
Gustav Adolf visade stort intresse; Hainhofer berättar att han ”über einer Schub-
laden nach der anderen und über dero innlag schönen discurs mit den Fürsten
und mir gehalten, gar vil dings und deren usum von selbsten gekannt und ge-
wusst” (”över den ena draglådan efter den andra och deras innehåll fört ett vack-
ert samtal med furstarna och mig, till och med själv känt till och vetat om många
föremål och deras bruk”).10

Kungen bad Hainhofer vänta med att packa in skåpet för transport ”bis meine
gemahlin auch herkommt, die verstehet auch die Kunst ain wenig” (”tills min ge-
mål också kommer hit, hon förstår sig också lite grand på konst”).11 Han lämnade
därefter Augsburg men återkom i slutet av maj, varvid Hainhofer under de föl-
jande dagarna vid fyra tillfällen visade övriga sidor av skåpet för kungen, som
”mit grosstem Lust und contento” (”med största nöje och tillfredsställelse”) för-
djupade sig i alla enskildheter och visade sig vara ”in omni scibili wol versiert und
ain magister omnium artium” (”väl bevandrad i alla kunskapsgrenar och en ma-
gister i alla konster”).12

I början av juni lämnade Gustav Adolf staden för att aldrig återvända, och
först efter hans död transporterades konstskåpet via Wolgast till Stockholm, dit
det kom sommaren 1633. Det överfördes snart till Svartsjö slott och skänktes av
änkedrottning Maria Eleonora till drottning Kristina. Senast hösten 1655 flytta-
des det till Uppsala slott, där det ställdes upp i norra tornets andra våning, i rum-
met över rustkammaren. Där kunde det 1660 beskådas av den danskfödde Ger-
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hard Stalhoff, gruv- och stadsmedicus i Falun, som i sitt handskrivna Itinerarium
Sueticum ägnar några sidor åt skåpet och dess innehåll. Han berättar att rummet
”kallas konstkammeret” och att ”Midt paa Golffvet var som et Chor med Trall-
verck ombygt; Her mitt vdi stoed Ett Konststÿcke som haffer kostet 13 000 rix dr.
och aff Staden Ausburgk S: Kong Gustaff Adolph foræret, kom och ind till Sver-
rig”.13 Detaljbeskrivningen är föga pålitlig, och än mera fantasifull, och samtidigt
starkt förenklad, är den hittills opublicerade teckning av skåpets framsida som
Stalhoff fogat till sin berättelse (bild 28). 

År 1694 donerades konstskåpet av Karl XI till Uppsala universitet och place-
rades i stora bibliotekssalen på Gustavianum. Enligt donationsbrevet hade mot-
tagaren att upprätta ett inventarium över skåpets innehåll, och därtill beslöt uni-
versitetskanslern Bengt Oxenstierna att inventering i framtiden skulle äga rum år-
ligen.14 Det framgår också att det inventarium som Hainhofer själv säkerligen
hade bifogat Uppsalaskåpet, liksom han gjort beträffande sina andra konstskåp,
hade gått förlorat. Detta innebär att det första, 1694–98 upprättade inventariet
inte utgör en alldeles fullständig förteckning över skåpets ursprungliga innehåll
och väl heller inte ger exakt upplysning om hur detta var fördelat i fack och lådor.
I det kungliga donationsbrevet hade universitetet uttryckligen uppmanats tillse att
samlingarna förblev intakta: ”at därpå upsicht hafwes, at intet däraf må distrahe-
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skåpet ur Gerhard Stal-
hoffs ”Itinerarium Sue-
ticum” från 1660. Uppsala
universitetsbibliotek,
handskriftsavdelningen.



ras, uthbytas eller på hwarjehanda annat sätt förkomma”, en bestämmelse som
man inte kom att ta särskilt allvarligt.15

Vid stadsbranden i maj 1702 fördes skåpet skyndsamt ut ur Gustavianum
men ställdes tillbaka sedan byggnaden räddats från lågorna. Man fortsatte
pliktskyldigast att då och då genomföra inventeringar, så småningom med allt
längre mellanrum. Efter 1858 förekom ingen sådan förrän Böttiger i samband
med arbetet på sin monografi företog en minutiös genomgång av samlingarna. In-
ventarierna visar sällan prov på större sakkunskap eller engagemang. Ett undantag
utgör inventeringen 1750, då Carl Linnaeus uppställde en systematisk förteck-
ning över skåpets samling av mineralier. Tyvärr överfördes mineraliesamlingen
1771 på förslag av Torbern Bergman till gamla Chemicum, där den införlivades
med dess ”stencabinett”.16 I det ovanligt noggranna inventeringsprotokollet från
1784 konstateras att mynt- och medaljsamlingen ”förmodligen lärer wara flyttad
till Academiens Mynt Cabinet”.17 Redan drottning Kristina hade tagit några
mynt ur skåpet, och andra hade på 1740-talet borttagits av Olof Celsius d.y.,
som vållat stor oreda i mynt- och medaljsamlingen. Bland övriga förluster sedan
skåpet kommit till Uppsala kan nämnas ett par pergamentböcker med djur- och
växtmålningar som fanns kvar i skåpet ännu vid inventeringen 1822. Så tidigt
som på 1630-talet hade Maria Eleonora ur skåpet avlägsnat bl.a. ”ein kunstlich
gemahlet Vogelbuch; ein perspectiv von helffenbein, einen Adlerstein, einen klain
Ringk, einen Schrittzehler samt ein von wachs gebossiert bild” (”en konstfullt må-
lad fågelbok, en kikare av elfenben, en örnsten, en liten ring, en stegräknare samt
en bild i vaxpoussering”).18 De förluster samlingarna lidit kan endast i viss mån
sägas ha kompenserats genom att det sedan skåpet kommit i universitetets ägo
blev vanligt att donera märkliga artefakter och naturalier att införlivas med dess
samlingar. Böttigers förteckning över dessa tillskott till samlingarna upptar 100
nummer (varav somliga omfattar mer än ett föremål).19 Det finns i detta sam-
manhang inte anledning att gå närmare in på dem, även om de givetvis äger ett
betydande samlingshistoriskt intresse.

Under de nästan 200 år konstskåpet hade sin plats i Gustavianum sågs det av
många intresserade resande och lärde, och särskilt på 1700-talet omnämns det i
åtskilliga dagböcker och resebeskrivningar, liksom i ett och annat lärt arbete. Den
von oben-attityd som präglade det tidiga 1900-talets syn på skåpet har ännu inte
börjat göra sig gällande, snarare uppfattas möbeln som en märkvärdighet som
väcker oblandad beundran. I allmänhet tilldrar sig skåpets prydnadsstenar det
största intresset, inte minst den stora bemålade alabasterplattan på sida B. För-
fattarna försummar inte att framhålla dyrbarheten och sällsyntheten hos det be-
skrivna, men någon djupare förståelse för intentionerna bakom utsmyckning och
innehåll möter vi inte, trots att bara trekvarts sekel förflutit mellan skåpets till-
verkningstid och de första omnämnandena. Några citat må räcka för att ge en
uppfattning om vad det var man i första hand uppmärksammade.

Den kanske tidigaste 1700-talsnotisen återfinner vi i vice universitetsbiblio-
tekarien och sedermera filosofiprofessorn Johan Eenbergs Kort berättelse af de
märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad
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och näst om gränsande orter, utgiven av trycket 1704. Eenberg var väl förtrogen
med konstskåpet, eftersom han deltagit i inventeringen 1694–98. Han betecknar
det som ”itt Cabinet eller konst-skatull” och beskriver det som ”ett skattbahrt
stycke, wärderat för en Tunna Gull, som jag utaf högbemälte Sal. Hr. Cancellarii
egen mun åtskillige resor hördt hafwer”.20 Efter en kort redogörelse för skåpets
historia sägs att 

Träwärket är af Ebenholts och Cypress, med infattade dyrbare stenar, och sköne mi-
niatur-måhlningar på, til månge hundrade stycken. Hela Skatullet är wid pass 5. al-
nar högt, och har aldra öfwerst ett drickeskärill af ett Cocus-skahl, garnerat med
förgylt och hwitt silfwer, och åtskillige Coralle-wäxter; och står på ett berg af alle-
handa sammansatte sköne Cristall-druser, och andre fijne Bergarter, sampt Corall-
grenar. Näst under är ett konst-Claver, som drifwes aff sin egen fjäder och spelar si-
elfft. Der under är det förnämste skåpet, som har öpningar på alle sijdor, och i hör-
nen, samt månge rum och låder der in uti. Uti hwilka äre månge och åtskillige
saker, dels uti Naturen, dels af konsten sällsynte och skattbare; der ibland särdeles är
en mycket skön tafla af en blandat Agat och Calcedon, nästan en aln i quadrat, med
miniatur-måhlningar på både sijdor” [den av Johann König bemålade alabaster-
plattan].21

Det i sockeln förvarade bordet har ”inlagde wackre Florentiner och andra slags ste-
nar.”22 Eenberg är av åsikten att ”Man wille gärna detta Cabinettet mehr och
mehr förbättra: Til hwilken ända både uti Cabinettet och des inventario, är godt
rum at platsera, hwad som torde föräras anten uti medailler, ädle stenar, eller
andre aff naturen eller konsten angenäme Saker”.23

Också i den väldiga Palmskiöldska handskriftsamlingen i Uppsala universi-
tetsbibliotek, hopbragt av sekreteraren vid Riksarkivet Elias Palmskiöld mellan
1692 och hans död 1719, återfinns ett par sidor om ”KonstCabinettet”. Upp-
gifterna torde vara excerperade ur Eenbergs beskrivning, eftersom ordalydelsen är
i det närmaste identisk i de båda aktstyckena.24

I det enda utgivna bandet av Lars Salvius Beskrifning öfver Sveriget från 1741
nämns kort och gott, apropå Gustavianum, att ”Konst-Cabinettet, som der fin-
nes, har et stort beröm”.25 Mera utförlig är den ovan nämnde vice universi-
tetsbibliotekarien och sedermera biskopen Olof Celsius d.y. i sin Bibliothecae
Upsaliensis Historia från 1745. Han kallar skåpet ”technophylacium”, och kon-
staterar, i svensk översättning, att det är ”så rikt försett med värdefulla smycken
[gemmis] och stenar, att det med sin glans helt sliter åskådarnas ögon till sig.
Bland de viktigaste verken av konstskicklighet och natur, som det döljer, är en
sten av blandad kalcedon och agat och av en storlek av en aln på varje håll”.26 Cel-
sius tolkar motiven helt riktigt: ”På dess ena sida är vackert framställt israeliternas
oskadda tåg över Röda havet och Faraos undergång, på den andra den yttersta do-
men”, men han låter fantasin skena iväg då han menar att ”man bland de him-
melska även kan se tavlans upphovsman själv, Johannes König, liggande vid den
romerske påvens fötter”.27

Alabasterplattan är genomgående det som mest fascinerar, inte exempelvis
seychellnötkannan, som väl får anses som minst lika märklig. Ännu kemisten
och mineralogen Johan Gottschalk Wallerius omnämner 1750 i sin Mineralogie,
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oder Mineralreich plattan som en ”grosse prächtige Agathtafel” (”stor präktig agat-
tavla”), och han för den till en särskild mineralogisk kategori, ”Achates anthropo-
morphos”, d.v.s. ”Agath mit Mahlerei, die Menschen gleichet” (”Agat med måleri,
som liknar människor”).28 Det kan tilläggas att Wallerius för bl.a. ”Ruinensteine”,
vilka ”zeigen vielerlei Art zerstöhrter Städte, Mauren, Gebäude, und dergleichen”
(”visar mångahanda slags förstörda städer, murar, byggnader och liknande”), väl-
jer samma beteckning som Hainhofer nästan halvtannat sekel tidigare använt
om de fossil han påträffat i Altmühltal, nämligen ”lusus naturae”.29

I den tyske ekonomen och teknikhistorikern Johann Beckmanns Schwedische
Reise in den Jahren 1765–1766 nämns på tal om skåpets stenutsmyckning, att
”Wallerius gedenket einiger dieser Steine in seiner Mineralogie” (”Wallerius om-
nämner några av dessa stenar i sin Mineralogie”).30 Historikern och teologen Jo-
han Benedict Busser ägnar konstskåpet ett helt kapitel i den 1769 utgivna andra
delen av Utkast till beskrifning om Upsala. Utöver vad tidigare författare kunnat
meddela vet han berätta att det ”drikskäril af en Cocos nöt”, som kröner skåpet,
”hvilar på axlarna af en silfver bild, som föreställer Atlas”.31 Busser är den förste
som ägnar skåpets ikonografi något större intresse. Vi får veta att corpus 

beprydes med ganska många större och mindre Florentiner, Agater, Lazur, Calcedon
och Jaspis stenar. En stor del af dem äro med ganska fina miniatur målningar för-
sedde, af hvilka de å ena sidan föreställa åtskilliga underverk ur gamla Testamentet;
så som Skapelsen, Syndafloden, Noacks ark på Ararat, Lagens utgifvande, Koppar-
ormens upphöjande, Eliæ Himlafärd, Daniel i Lejonakulan, de 3 Män i den brin-
nande ugnen &c. &c. Men på den andra sidan af Cabinettet ses på ädla stenar fint
måladt Christi Födelse, Frestelse, Underverk, Korsfästelse, Begrafning, Upp-
ståndelse, Himmelsfärd, samt den H. Andas utgjutande; &c. &c. Den tredje sidan
af Cabinettet är zirad med åtskilliga inlagda stenar, som likna allehanda foglar, men
innan till på samma sida förekomma inlagda blommor af röd Jaspis, gul Agat och
Lazur. På den Fjärde sidan finnas åtskilliga Historier målade, och innan till ett präg-
tigt måladt Tempel på en åttkantig Jaspistafla. Der omkring äro åtskilliga Jaspiser
och Ametister infattade, och med vackra målningar prydde.32

Även Busser nämner bland skåpets innehåll särskilt ”En half genomskinlig Agat-
tafla nästan 1 aln i quadrat”, men han tillfogar i en not att ”någre mena, att det
är en Alabatre Fleuri”.33

I sjunde bandet av den tyske astronomen och geografen Johann Bernouillis
Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der Men-
schenkenntnis dienender Nachrichten från 1782 berättar en anonym Sverigeresenär
om ”das kostbare Kunstkabinet” med ”einige hundert, theils verborgene, Schieb-
laden, die mit allerley Seltenheiten der Natur und Kunst angefüllet sind. An je-
der derselben ist bald eine biblische, bald eine politische Geschichte in Achat
von Carneol, Jaspis, Sardonyx, Lazurstein und andern Halbedelgesteinen so sau-
ber ausgeleget, dass man es für feine Gemälde halten sollte. In diesem Kabinet ist
auch die grosse berühmte Achattafel” (”några hundra, delvis undangömda drag-
lådor, som är fyllda med allehanda sällsyntheter från naturen och konsten. På
var och en av dessa är än en biblisk, än en politisk historia så prydligt inlagd med
karneol, jaspis, sardonyx, lapis lazuli och andra halvädelstenar i agat, att man
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kunde ta det för fina målningar. I detta kabinett finns också den stora berömda
agattavlan”), vars bilder betecknas som ”sehr lebhaft und deutlich: doch mag
wohl die Kunst der Natur zu Hülfe gekommen seyn. Gleichwohl giebt ihr schon
die Grösse einen beträchtlichen Werth” (”mycket livfulla och tydliga; dock måtte
väl konsten ha kommit naturen till hjälp. Likväl ger redan storleken den ett an-
senligt värde”).34 Bland skåpets samlingar noterar författaren en ”Menge Reli-
quien, welche das sichtbare Gepräge der Leichtgläubigkeit des vorigen Jahrhun-
derts haben” (”mängd reliker, vilka bär den synliga prägeln av förra århundradets
lättrogenhet”).35

I ett opublicerat resebrev 1783 från den finlandssvenske fortifikationsofficeren
Mikael Hisinger till Johan Albrekt Ehrenström – sedermera berömd bl.a. för sin
stadsplan för Helsingfors – nämns konstskåpet med anmärkningen att kejsarin-
nan Katarina II skall ha erbjudit tre tunnor guld för möbeln och enbart för ”aga-
ten” varit beredd att betala 12 000 rubler.36 Också Jonas Carl Linnerhielm om-
nämner i förbigående alabasterplattan i sina Bref under resor i Sverige från 1797,
men nu börjar man få helt klart för sig att det inte kan röra sig om en agat: ”Vid
betraktandet af Italienska Marmor-arter, som föreställa Landskap, Ruiner och
dylikt, upplyste mig Herr Professorn [Jan Afzelius, ”Sten-Jan”], att den vackra Ste-
nen i Upsala Konst-Cabinet, som föreställer himmel och helvete, samt säges vara
Agat, är ej annat än Marmor”.37

Under det följande seklet minskade intresset för konstskåpet. ”1800-talets in-
tresse för den gamla praktmöbeln var mera platoniskt”, enligt Böttigers kostliga
formulering.38 I varje fall tog det sig inte ofta uttryck i omnämnanden i littera-
turen. Inför det nya universitetshusets invigning 1887 överfördes möbeln till dess
paradrum, kanslersrummet, där den kom att stå i 110 år som ”universitetets dyr-
baraste klenod bland konstsaker”.39 I juni 1997 återfick konstskåpet sin plats i
Gustavianum, där det nu utgör pièce de résistence i det nya universitetsmuseet.

Efter att John Böttiger 1909–10 utgivit sin monografi genomfördes 1911 en
grundlig reparation av skåpet, som uppvisade en hel del skador, främst till följd
av ofta återkommande visningar för ”curieuse besökande”.40 Den glasmonter som
dittills skyddat det – Carl Rupert Nyblom och August Hahr torde vara felunder-
rättade när de betecknar den som den ursprungliga – ersattes av en ny, ritad av
Ferdinand Boberg.41 Enligt 1694–98 års inventarium hade vid den tiden endast
seychellnötkannan och berget skyddats av ”twänne Foder vnder hwar andra af
gement glas”.42 I skåpets underdel förvarades den gången dessutom ett sedan
länge förlorat textilöverdrag: ”Til thetta Cabinettet är ett foder af målat lärftz-
duuk”.43

I god tid inför Uppsala universitets 500-årsjubileum 1977 igångsattes en kon-
servering som under fyra års arbete – låt vara på halvtid – genomfördes av kon-
servator Arnold Hansen. Denna fullständiga konservering följde principer som är
allmänt godtagna inom byggnadskulturvården men som än idag inte alltid iakt-
tas av möbelkonservatorer. Hansen betraktade möblerna som organismer som
åldras och förändras. Han såg det inte som konservatorns uppgift att återställa
möbeln till ”nyskick”, inte att renovera eller restaurera utan att konservera, d.v.s.
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att åtgärda skador och reparera smärre förluster men inte i onödan ersätta med
nya delar. Han dokumenterade arbetsprocessen i foton och anteckningar, och
meningen var att en utförlig konserveringsrapport skulle sammanställas. Tyvärr
avled han innan detta hunnit ske.

Dessförinnan hade universitetet 1978 promoverat Arnold Hansen till filosofie
doktor honoris causa som erkänsla inte enbart för konserveringen av Gustav II
Adolfs konstskåp utan också för de viktiga bidrag han lämnat konstvetenskapen
under många års tjänstgöring som möbelkonservator på Nationalmuseum.

Arnold Hansen hade också utfört vissa konserveringsåtgärder på skåpets ok-
tavvirginal. Denna hade sedan länge inte varit spelbar: ”Man tycker sig nästan
finna det förklarligt, att det gamla instrumentet post tot discrimina rerum, såsom
nu är fallet, förhåller sig alldeles tyst”, skriver Böttiger 1913.44 År 1976 genom-
fördes under ledning av musikdirektör Carl-Anders Zetterlund en fullständig re-
staurering som åter försatte virginalen i spelbart skick. Den hade dessförinnan un-
dersökts av en specialist på restaurering av äldre musikinstrument, konservator
Martin Scholz i Basel. Zetterlund sammanställde också en noggrann restaure-
ringsrapport och beskrivning av instrumentet.45

Sommaren 1980 lånades virginalen ut till utställningen ”Welt im Umbruch” i
Augsburg. Inför utställningen underkastades den på begäran av Uppsala uni-
versitet en förnyad undersökning av Friedemann Hellwig på Germanisches Na-
tionalmuseum i Nürnberg, som också gjorde vissa justeringar.46 Som ett kurio-
sum kan nämnas att virginalen redan 1707 hade reparerats av ”en tysk från Nürn-
berg för 4 Rdr”.47
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Andra Hainhoferskåp

Gustav II Adolfs konstskåp kan betecknas som kulmen på en utveckling som tog
sin början med Pommerska konstskåpet och som klingade ut i det konstskåp
som hertig August d.y. av Braunschweig-Lüneburg köpte av Philipp Hainhofer då
denne låg på sin dödsbädd (det s.k. Rudolf II:s konstskåp). En jämförelse mellan
Uppsalaskåpet och andra kända skåp – bevarade eller nu försvunna – visar på
konsekvensen i utvecklingen, hur programgivare och konsthantverkare kunnat
tillgodogöra sig erfarenheter av tidigare lösningar och hur skåpen blivit alltmer
komplicerade och både tekniskt och i materialhänseende mer varierade. Inte
minst ser vi hur bildprogrammen blir alltmer omfattande och tillsammans med
skåpens samlingar till slut bildar ett mikrokosmos, som söker spegla hela den
kända världen och människans plats i den.

Forskningen har mer eller mindre ingående behandlat dessa konstskåp, och
här kommer intresset främst att riktas mot sådant som förenar de övriga möb-
lerna med Uppsalaskåpet eller som visar signifikanta avvikelser från detta. Också
andra typer av ”mehrzweckmöbler”, liksom ett aldrig realiserat projekt, kommer
att behandlas i den mån de kan bidra till förståelsen av Gustav II Adolfs konst-
skåp.

Pommerska konstskåpet
Pommerska konstskåpet (bild 29 och 30) förstördes vid bombangrepp på Berlin
i mars 1945.1 Skåpets innehåll och silverdekor, som var ”ausgelagert”, förblev
emellertid i det närmaste intakt och är nu utställt på Kunstgewerbemuseum i
Berlin. Möbeln kom till på beställning av hertig Philipp II av Pommern-Stettin
och nämns första gången i Hainhofers brevväxling med denne hösten 1610. Det
var till att börja med endast tal om ett litet ”Schreibzeug” (”skrivschatull”) för 150
gulden, ”welches ein schönes vnd in vilen st newes kunstst vnd inuention werden
würd” (”som kommer att bli en vacker och i många stycken ny konstsak och in-
vention”).2 Projektet utvidgades emellertid alltmer, och då skåpet levererades i slu-
tet av augusti 1617 hade priset stigit till nästan 12 000 gulden – en summa som
Hainhofer aldrig i dess helhet kunde inkassera. Dieter Alfter har funnit ett jäm-
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Bild 29. Pommerska konst-
skåpet före krigsförstörelsen
1945. Bordet är sekundärt.

Bild 30. Pommerska konstskåpet: huvudfasaden med apoteket och Anton Mozarts mål-
ningar.



förelseobjekt som gör detta belopps storlek fattbar för oss: samma år som hertig
Philipp förvärvade skåpet köpte en augsburgsk köpman ett slott med tillhörande
mark utanför staden för 7300 gulden.3 Kanske fick Hainhofer impulsen till ett
större och mera påkostat skåp än vad som från början avsetts under sitt besök hos
furstbiskop Johann Konrad von Gemmingen i Eichstätt i maj 1611.4 Två av
augsburgguldsmeden Georg Jungmair utförda ”Schreibtische” väckte där hans
beundran. I det ena skåpets bildprogram ingick de nio muserna och artes libera-
les; samma motiv skulle komma att inta en framträdande plats på Pommerska
konstskåpet.

Detta var liksom Hainhofers övriga konstskåp avsett att placeras mitt i rummet
och hade rektangulär planform. Möbeln bestod ursprungligen av två huvuddelar:
själva skåpet, som med krönande silvergrupp mätte 136 cm i höjd, samt ett bord
som detta var monterat på medelst en tapp så att det på liknande sätt som Stipo
tedesco och Gustav II Adolfs konstskåp med hjälp av ett slags kullager kunde
vridas runt på underlaget. Dessutom kunde bordet med hjälp av en vev höjas el-
ler sänkas. För att ytterligare underlätta studium av skåpet förvarades i bordet en
kudde, ”auf den tisch zu legen, vnd den arm darauf zu steuern, wann Ihre Frstl.
g. die zierung am schreibtisch contemplieren wöllen” (”att lägga på bordet och
vila armen på när Eders Furstliga nåde vill kontemplera konstskåpets utsmyck-
ning”).5 I bordet hade dessutom en ej bevarad virginal sin plats, smyckad med
målningar vilkas motiv anknöt till dess funktion: Midas dom, Arion samt Orfeus.
Bordet tycks ha gått förlorat redan under 1600-talet.

Skåpet var fanerat med ebenholts och rikt dekorerat med silverreliefer, in-
läggningar av prydnadssten och silverplaketter med translucid reliefemalj med
hertigens imprese och emblem samt dessutom med friskulpturer i silver, dels i
form av fyra gripar med hertigens och hans gemåls vapen i nedre hörnen, dels i
form av muser kring skåpets överdel samt en krönande Parnassgrupp. Corpus
smyckades på alla fyra sidor av silverreliefer med kvinnliga personifikationer av sex
av artes liberales. I den beskrivning på inte mindre än 116 sidor som Hainhofer
fogat till skåpet för att lära ut ”wie man mit allem vmbgehet” (”hur man hands-
kas med allting”) sägs att ”7a ars liberalis, alss musica, sizt auf dem ganzen schreib-
tisch herumb” (”den 7:e fria konsten, musiken, sitter runt om hela konstskå-
pet”).6 Detta syftar på de åtta muser med musikinstrument som var grupperade
kring överdelens båda avsatser. Den silvergrupp som hade sin plats överst på skå-
pet framställer den bevingade Pegasus, som med hoven slår Kastalias källa ur mu-
sernas berg, Parnassen. Pegasus flankeras av Pallas Athena (Minerva) och en ni-
onde musa med ytterligare ett antal musikinstrument.

Krönfiguren spelade i detta fall, liksom i Hainhofers övriga konstskåp, en
central roll i skåpets ikonografi. Hur viktig han ansåg denna del av bildpro-
grammet vara visar en kontrovers med beställaren. Hainhofer hade ursprungligen
föreslagit en orgelspelande musa, sittande på en grip, men han kunde också tänka
sig ”der haydisch orpheus oder Apollo” (”den hedniske Orfeus eller Apollo”), en-
ligt alla alternativen alltså ett profant motiv som har med musik att göra.7 Her-
tig Philipp begärde emellertid att som krönfigur få kung David som herde bland
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fåren, en hänsyftning på hans valspråk: ”Ego tuli te de grege” (”Jag har upplyft dig
ur hjorden”).8 Som ett slags kompromiss enades man slutligen om Parnassmoti-
vet, som ju lika väl passade ihop med muserna omedelbart under gruppen som de
motiv Hainhofer från början föreslagit och som också var i överensstämmelse
med skåpets ikonografi i övrigt, som så gott som helt saknade kristna inslag.
Hainhofer förstod att trösta hertigen med att också detta motiv hade anknyt-
ning till denne: ”weil Parnassus und Pegasus mit P. anfangen, mag manss auch
deuten auf Philippum Principem oder Philippum Pomeranum” (”eftersom Par-
nassen och Pegasus börjar på P, kan man också tolka det som Prins Philipp eller
Philipp av Pommern”).9

Den vikt musiken tillmättes i skåpets yttre utsmyckning motsvarades av att det,
förutom den nämnda virginalen, i corpus inrymde ytterligare ett instrument, en
ej bevarad orgel, som liksom virginalen i Uppsalaskåpet kunde spelas såväl ma-
nuellt som automatiskt.10 Dieter Alfter vill i den särställning som just musiken gi-
vits bland de sju fria konsterna se en ytterst på pythagoreisk filosofi grundad fö-
reställning: ”sie [die Musik] lenkt die Welt wie den Menschen, drückt die Har-
monie des Ganzen wie seiner Teile aus, mit ihrem auf Zahlen gegründeten Klang
beseelt und bewegt sie alle Dinge der Welt” (”den [musiken] styr världen och
människan, uttrycker harmonin hos helheten och dess delar, med sin på talför-
hållanden grundade klang besjälar den och sätter i rörelse alla ting i världen”).11 

De rummets och tidens dimensioner som betecknar ramen kring människans
jordeliv åskådliggjordes i skåpets bildprogram av framställningar av djur-
kretstecknen, de sju planeterna, de fyra världsdelarna, de fyra elementen samt
natt och dag, och därtill kom allegorier över dygder och laster. Den ännu beva-
rade skrivpulpet (bild 31) som förvarades i skåpets överdel har ett lika kompri-
merat som omfattande bildprogram i form av målningar på prydnadsstenar och
inläggningar i pietra dura eller silver: de tre parcerna, Cloto, Lachesis och Atro-
pos, påminner nyttjaren om att ödet bestämmer över hans liv, vars ”anfang vnd
end” (”början och slut”) symboliseras av ett spädbarn och ett brinnande ljus resp.
två dödskallar.12 Dagens timmar representeras av tolv flygande änglar, lika många
står för nattens timmar. Här finns vidare allegorier över de fyra temperamenten
och över sex dygder: sobrietas, diligentia, virtus, sollicitudo, oratio och perseve-
rantia. Sist men inte minst finns där i silverinläggningar fyra motiv som har sam-
band med skrivpulpetens funktion: ”das studieren, die buchtruckherey, die mah-
lerey, vnd die mathematic” (”studierna, boktryckeriet, måleriet och matemati-
ken”).13 Det finns anledning att återkomma till skrivpulpeten eftersom den visar
stora överensstämmelser med sin motsvarighet i Uppsalaskåpet men också signi-
fikanta motiviska olikheter gentemot denna. Liksom i Gustav II Adolfs konstskåp
har Hainhofer för Pommerska konstskåpets utsmyckning även använt äldre
konstverk, som han förmodligen hämtat ur sin konstkammare; ett antal limoges-
emaljer i Pierre Reymonds art tycks tillhöra samma serie som sina motsvarighe-
ter på Uppsalaskåpet.

Någon ambition att till Pommerska konstskåpets innehåll foga representanter
för ”alle Dinge der Welt” (”alla ting i världen”), så som skulle bli fallet med Upp-

115



salaskåpet, har Hainhofer inte haft. Orsaken därtill är att skåpet avsågs utgöra en
del av den ovan nämnda konstkammare som hertigen planerade men som genom
hans död aldrig kom att förverkligas. Där skulle det, enligt det program Hain-
hofer gjort upp, ha sin plats mitt i rummet, medan artificialia och naturalia, ”in
classes aussgetheilet” (”uppdelade i klasser”), skulle vara fördelade i ”Kasten vnd
tische” (”lådor och bord”) i varsin ”gang” (”gång”).14 Pommerska konstskåpets in-
nehåll var i stället begränsat till att omfatta dels allehanda sällskapsspel för ”die
kurzweil” (”tidsfördriv”), dels praktiskt användbara föremål som – i varje fall te-
oretiskt sett – kunde komma till bruk i den furstliga hovhållningen men som
dessutom utgjorde en provkarta på mänskliga verksamhetsområden och på
konstens och kulturens herravälde över naturen. Där fanns inte bara i alla konst-
skåp återkommande utrustning som apotek – med bildframställningar med mo-
tiv ur läkekonsten – ”camfuetter” med toalettredskap, ”balbirstube” med kirur-
giska instrument, bordsservis, matematiska och astronomiska instrument, lik-
som skrivpulpet och skrivredskap, utan därtill såg, städ och hammare, skruvtving,
kofötter, borrar, stämjärn, filar och tänger, viltfälla, tråddragningsbänk, domkraft,
lyftblock, myntpräglingsverk – ”Dukaten, goldfl, oder klaine gnadenpfenning
zu trukhen” (”för att prägla dukater, guldfloriner eller små nådepenningar”) –
fruktpress och andra det praktiska livets redskap.15

Forskningen har varit benägen att tillskriva dessa verktyg, inklusive de kirur-
giska instrumenten, ”reine Prunkzwecke” (”rena praktändamål”) eller att som
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Tjark Hausmann betrakta dem som i första hand symboliska.16 Hausmann med-
ger visserligen att redskapen ”haben Gebrauchsform und funktionieren einwand-
frei” (”har bruksform och fungerar invändningsfritt”) men menar att de är ”nicht
für den praktischen Gebrauch gedacht” (”inte tänkta för praktiskt bruk”) utan
fastmer ”mehrschichtige, vieldeutige, in verschiedene Richtungen weisende
Dinge” (”flerskiktade, mångtydiga, i olika riktningar visande ting”).17 Denna upp-
fattning är väl inte alldeles oriktig, men Hainhofer har flera gånger gjort uttalan-
den som entydigt visar att hans praktmöbler oaktat sin symboldimension också
var tänkta att praktiskt kunna brukas (se vidare kapitlet Skåpets funktion). Haus-
mann gör därtill gällande att flertalet av verktygen, även de kirurgiska instru-
menten, är att uppfatta som miniatyrer, något som knappast heller håller streck.

En viktig aspekt på såväl själva möbeln som dess innehåll ger Hainhofers ytt-
rande att Pommerska konstskåpet ”diser Statt, vnd dero kunstleren ain ruem
seye” (”skall vara denna stad och dess konsthantverkare till berömmelse”).18 Skå-
pet utgör ”ein Kompendium des gesamten Augsburger Kunsthandwerks” (”ett
kompendium över hela det augsburgska konsthantverket”), som Tjark Haus-
mann uttryckt det.19 Det är skickligheten och mångsidigheten hos hemstadens
konstnärer och hantverkare Hainhofer velat visa upp. I inget av sina övriga konst-
skåp har han gjort detta så konsekvent; så gott som alla föremål i skåpet har till-
verkats speciellt för detta, och så gott som alla i Augsburg förekommande hant-
verksgrenar torde vara representerade. När Hainhofer till skåpets innehåll fogar
”ain tubus oder helioscopion, von dem Galilæo de Galilæjs” (”en kikare eller ett
helioskop av Galileo Galilei”) har detta sin grund i att det i Augsburg vid den ti-
den ännu inte fanns någon instrumentmakare som kunde tillverka kikare; det var
ju en uppfinning med bara några år på nacken.20

Ett unikt äreminne över hemstadens konstnärer och hantverkare har Hain-
hofer rest i form av den ovan nämnda målning av Anton Mozart som visar ho-
nom själv vid överlämnandet av skåpet till Philipp II tillsammans med tjugofyra
av de sammanlagt över trettio mästare som deltagit i tillverkningen (färgbild 5).
Målningen tillkom sannolikt 1615 eller 1616, då själva skåpet redan var klart –
det är på baksidan av en låda signerat ”Ulrich Baumgartner Kistler Ao 1615” –
men innan ännu det tillhörande bordet färdigställts; skåpet är på målningen pla-
cerat på ett bord med röd duk. Bilden visar naturligtvis inte hur det verkligen
skulle komma att gå till vid överlämnandet; Ulrich Baumgartner var den ende av
mästarna som åtföljde Hainhofer till Stettin.

Bland mästarna intar Baumgartner som sig bör en framträdande position på
målningen, liksom målaren själv, Anton Mozart, vilket också är fullt berättigat;
han hade bl.a. bidragit med de stora målningarna av de fyra elementen på insidan
av dörrarna på corpus långsidor, vidare med de till apoteket hörande målningarna
och förmodligen även andra målningar i skåpet.21 I övrigt återfinner vi bl.a.
Matthias Kager, som gjort ”Visierungen” till silverrelieferna med artes liberales
och till silverinläggningarna på skrivpulpeten och på skåpets brädspel men som
sannolikt också bestämt utformningen av själva möbeln. Där finns också Matt-
häus Walbaum, som gjutit parnassgruppen och muserna efter trämodeller som ut-
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förts – troligen efter förlaga av målaren Johann Rottenhammer – av bildhuggaren
Caspar Mendeler, som också finns med på tavlan, liksom guldsmeden David Al-
tenstetter, som svarat för de translucida reliefemaljerna på silver, silversmeden
Nicolaus Kolb som gjort apoteksdosorna, silversmeden Michael Gass som till-
verkat silverservisen, ”Zirckelmacher” Georg Zorn, som gjort astronomiska och
matematiska instrument, Marx Genser, som tillverkat orgeln samt Paul Göttich,
som graverat silverinläggningar och spelkort av silver, för att nämna de vikti-
gaste.22 Till dem som inte kommit med på tavlan hör silversmeden Philipp Gross,
vars stämpel återfinns på en av silverrelieferna med artes liberales, samt Christoph
Angermair, som snidat schackpjäser i elfenben.

Philipp Hainhofer själv gör sig påmind också i skåpets innehåll. Där ingick ett
ännu bevarat ebenholtsschatull med graverade silverplaketter med, på en av si-
dorna, Philipp II:s vapen, namn och titlar, på en annan, ”zwischen pace et fama
der Statt Augspurg wappen, mit der vnderschrifft: Philippus Hainhofer Augustae
Vindelicorum F.F. Ao 1616. wa nemlich, und durch wen diser Schreibtisch ist ge-
macht und angeben worden” (”mellan Freden och Ryktet staden Augsburgs va-
pen med underskriften Philipp Hainhofer Augsburg tillverkat Anno 1616, näm-
ligen var och genom vem detta konstskåp tillverkats och planerats”), som Hain-
hofer återger det i sin beskrivning av skåpet.23 Att han på detta sätt nära nog
jämställer sig med hertigen säger en del om den stolta självkänsla med vilken han
såg på sitt verk. I samma anda betecknar han i ett brev från mars 1618 till hertig
August av Braunschweig-Lüneburg, hertig Philipps svåger, konstskåpet och den
samtidigt levererade ”Meierhof” som ”nit nur Fürstliche sonders Kaÿserliche
Werk” (”inte blott furstliga utan kejserliga verk”).24

Storhertiginnan Maria Magdalenas konstskåp
Strax efter att arbetet på Pommerska konstskåpet påbörjats fick Hainhofer av
storhertiginnan Maria Magdalena av Toscana beställning på ett konstskåp avsett
som gåva till hennes gemål, Cosimo II.25 Möbeln är inte bevarad, men uppgifter
i Hainhofers korrespondens gör det möjligt att bilda sig en någorlunda god upp-
fattning om dess utseende. Beställaren ville att den skulle ges samma utformning
som Pommerska konstskåpet, men Hainhofer satte en ära i att göra de båda skå-
pen lite olika. Storhertiginnans skåp började tillverkas våren eller försommaren
1611 och kunde levereras i början av år 1613, alltså ett par år innan förebilden
färdigställts. Det blev därmed Hainhofers första konstskåp. Det var enklare än
Pommerska skåpet: enligt Hainhofer var det ”vmb 1/3 kleiner, [hatte] kein in-
strumentum Musicale, kein servitio auf ain Taffel, vnd anders nit” (”ungefär 1/3
mindre, [hade] inget musikinstrument, ingen bordsservis och annat”).26 Det var
dessutom ”nit der architectur nach gemacht” (”inte gjort i enlighet med arkitek-
turen”), var alltså inte enbart mindre utan hade också en annan utformning. För
dess utsmyckning skickade storhertiginnan i flera omgångar prydnadsstenar från
Florens till Augsburg, där de bemålades innan de som inläggningar fogades till
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skåpet. Detta måste ha varit påkostat, eftersom det betingade ett pris av 8000 gul-
den, två tredjedelar av priset för Pommerska konstskåpet, vilket ju också mot-
svarar dess storlek jämfört med detta. Med sin vanliga böjelse för överord skriver
Hainhofer också om storhertiginnans skåp att det blivit ”pro Miraculo mundi ge-
halten” (”hållet för världens underverk”).27

Hainhofer kom även längre fram att anlitas av Medicihovet. Enligt vad Detlef
Heikamp funnit avslutades 1619 arbetet på ett skåp för storhertig Cosimo II, vil-
ket i mycket tycks ha liknat Pommerska konstskåpet. Möbeln är ej bevarad, men
av dokument i Archivio di Stato i Florens framgår att den liksom hertig Philipps
skåp prytts av åtta muser i silver samt en Parnassgrupp med Pegasus, Pallas Athena
och en nionde musa.28 Det kan dock inte uteslutas att detta skåp är identiskt
med den av storhertiginnan Maria Magdalena beställda möbeln.

Projekterat skåp för hertig Maximilian I
I mars 1613, kort efter att storhertiginnan Maria Magdalenas konstskåp färdig-
ställts och medan Pommerska konstskåpet ännu var under arbete, föreslog Hain-
hofer hertig Maximilian I av Bayern att denne skulle låta tillverka ett konstskåp
i Augsburg.29 Hertigen ställde sig från början tveksam och ville veta ”was aigent-
lich für uncossten darauf erlauffen möchte, damit es unns nicht ergiennge wie der
grossherzogin” (”vilka kostnader det egentligen skulle komma att belöpa sig till,
så att det inte går för oss som för storhertiginnan”; storhertiginnans skåp hade up-
penbarligen blivit betydligt dyrare än vad som ursprungligen beräknats) och likaså
”was solcher für ein usum haben [wird]” (”vad ett sådant [kommer att ha] för an-
vändning”).30 Skåpet kom aldrig till utförande, men det detaljerade förslag Hain-
hofer skickade hertigen är av stort intresse, eftersom det visar överensstämmelser
såväl med Pommerska konstskåpet som med de senare stora konstskåpen – Stipo
tedesco, Gustav II Adolfs konstskåp och ”Rudolf II:s konstskåp”.

Priset kunde enligt Hainhofer ”under 5 höchst 6000 reichstaler nit kommen”
(”inte komma under 5, högst 6000 riksdaler”), vilket tyder på att det skulle bli ett
mycket påkostat skåp.31 Detta bekräftas av beskrivningen. Det skulle tillverkas
”der architectur nach von ebeno holz mit gestochnem, getribnem und gesch-
melzten silber und schöne gfarbten stainen eingelegt und hin und wider mit run-
den büldern, nymphie, kündlen und satyrböstlen und oben mit dem berg Par-
nasso alles von silber geziert, und alles zu bedeutungen gerichtet” (”arkitekto-
niskt av ebenholts, inlagt med graverat, drivet och emaljerat silver och vackra
färgade stenar, och här och var med rundskulpturer, små byster av nymfer, barn
och satyrer och upptill med berget Parnassus, allt smyckat med silver och i enlig-
het med [sin symboliska] betydelse”).32 Det skulle med andra ord få stora likhe-
ter med Pommerska konstskåpet. Detta gäller också om det tillämnade inne-
hållet: i skåpet skulle ingå ”ein werck [...], das von selbs musiciert, groser spiegl,
camfueter mit zugehör, güess becke und canten, teller zünder, gross und klaine
schüsslen [...] mit zugehör, auf aine fürstliche tafel, alles von silber [...] 12 lay spil
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von silber und hüpsch eingelegt zur kurzweil, mehr ain pult mit stainen ziert
und aller einrüstung zur schreiberey. Auf dises die apotekh [...] die balbier- und
badstuben, mit vilerlay instrumenten [...] allerlay geometrische instrumenta und
sachen zur mahlerey” (”ett verk [...], som musicerar av sig självt [...], stor spegel,
camfueter med tillbehör [toalettskrin], vattenbäcken och kanna, bordständare,
små och stora skålar [...] med tillbehör, på ett furstligt bord, allt av silver [...] 12
sorters spel av silver och vackert inlagda till tidsfördriv, vidare en med stenar
prydd pulpet med all skrivutrustning. Ovanpå detta apoteket [...] balbier- och
badstuben, med mångahanda instrument [rakverktyg och kirurgiska instrument],
allehanda geometriska instrument och målarattiraljer”).33 Hainhofer försäkrar
hertigen att vid sidan av det tilltänkta skåpet ”der grossherzogin werk nit mehr
würdt zu gleichen sein” (”är storhertiginnans verk inte längre värt att jämföra”)
och att inte ens ”der römische kayser dergleichen schön und compentios werck
nit haben [wird]” (”romerska kejsaren kommer att ha ett sådant vackert och in-
nehållsrikt verk”).34 Maximilian lät sig emellertid inte övertygas. Inte minst tviv-
lade han på skåpets praktiska användbarhet; han ansåg det viktigt att det ”sein
usum hab und nit gar umb sonsten da stee” (”har sin användning och inte står där
alldeles till ingen nytta”).35

Enligt Hainhofer hade Matthias Kager gjort en ”visierung” för skåpet efter
anvisningar av en av Augsburgs båda stadtpfleger, den lärde historikern Marcus
Welser.36 Både Kager och Welser var katoliker, och man frågar sig om Hainhofer
bett den senare om bistånd med att göra upp programmet också av den anled-
ningen att den tilltänkte köparen var sträng katolik; han skulle ju inom kort
komma att bli en av den katolska kyrkans främsta försvarare i egenskap av ledare
för katolska ligan. 

Stipo tedesco
I motsats till de hittills behandlade skåpen planerades och tillverkades det konst-
skåp som brukar kallas Stipo tedesco (tyska skåpet) inte för en bestämd köpare
utan på Hainhofers egen risk och det vid en tidpunkt då hans ekonomiska svå-
righeter börjat göra sig gällande.37 Också de konstskåp han senare lät tillverka till-
kom utan på förhand givet uppdrag. Stipo tedesco (bild 32) påbörjades sannolikt
1619 och torde ha varit färdigt – åtminstone vad snickeriarbetet beträffar – senast
våren 1625. Det saknar nämligen den äkthetsstämpel för ebenholtsfanerade möb-
ler som infördes på sommaren det året. Liksom Pommerska konstskåpet tillver-
kades det i Ulrich Baumgartners verkstad.

Böttigers redogörelse för Hainhofers bemödanden att sälja skåpet utgör en ro-
ande läsning. En ström av skrivelser utgick från Augsburg till köpare in spe eller
till affärskontakter som kunde tänkas agera som mellanhänder. Till breven fogade
Hainhofer beskrivningar av skåpet på tyska, latin, italienska, franska eller eng-
elska, antingen en ”Aussführliche Beschreibung” (”Utförlig beskrivning”) på bort-
åt sjuttio sidor eller en kortare ”Summarische Beschreibung”.38 Till dem han di-
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Bild 32. Stipo tedesco. Museo degli argenti, Palazzo Pitti, Florens. Foto Gabinetto foto-
grafico, Soprintendenza alle gallerie, Firenze.



rekt eller indirekt vände sig till hörde Karl I av England, Christian IV av Dan-
mark, Ludvig XIII av Frankrike och hertigen av Orléans, kejsar Ferdinand II och
kejsarinnan Maria Anna samt signorian i Genua.39 Slutligen köptes skåpet våren
1628 av ärkehertig Leopold V av Österrike för 6000 reichstaler, en summa som
dock aldrig i sin helhet kom att erläggas. Det levererades i Innsbruck av Hain-
hofer och Ulrich Baumgartner. Ärkehertigen skänkte det redan samma år till sin
gemåls brorson, storhertig Ferdinand II av Toscana, som ställde upp skåpet i Uf-
fizierna.40 Numera har det sin plats i Museo degli Argenti i Palazzo Pitti.

Hainhofer hade hoppats kunna sälja konstskåpet tillsammans med en sam-
ling artificialia och naturalia som han ”in die 20 Jahr zusammen getragen [hatte]”
(”[hade] hopbragt under 20 år”) och som han förtecknat i det ”Inventarium
Wunderbahrlicher kunstlicher vnd natürlicher Sachen vnd Rariteten” (”Inventa-
rium över underbara konstgjorda och naturliga saker och rariteter”) som han fo-
gade till sina beskrivningar av skåpet.41 Det skulle i så fall bli ”zuegleich auch eine
kleine kunstkamer” (”samtidigt också en liten konstkammare”).42 Det såldes
emellertid utan samlingar, och en del av dessa föremål kom så småningom att
hamna i Gustav II Adolfs konstskåp.

Stipo tedesco är det som mest liknar Uppsalaskåpet bland Hainhofers övriga
konstskåp, bevarade eller förlorade. Det mäter 202 cm i höjd men torde med
den krönande silvergrupp som stals under fransmännens ockupation av Florens
1799 ha haft ungefär samma höjd som Uppsalaskåpet, d.v.s. ca 240 cm. Liksom
detta består det av en underdel, fanerad med ljusare trä, samt ett med ebenholts
fanerat skåp som avtrappas uppåt. I översta avsatsen har ett ur sin plats, i facket
därunder – med motsvarande placering som Uppsalaskåpets virginal – utgör en
rad orgelpipor återstoden av en orgel, som kunde spelas manuellt eller automa-
tiskt.43 Såväl underdelen som själva skåpet har åttkantig planform, inte rek-
tangulär eller i det närmaste kvadratisk som Uppsalaskåpet. I likhet med detta
men i motsats till Pommerska konstskåpet saknar Stipo tedesco silverdekor och
har i stället formrika, i ebenholts snidade reliefer och kartuscher samt en rikedom
av hopplister och de ovan nämnda hopplistfanerade kolonnetterna och därtill en
mängd inläggningar av bemålad prydnadssten eller i pietra dura-teknik. Allt detta
skänker skåpet en additiv rikedom av samma utpräglat manieristiska karaktär
som hos Gustav II Adolfs konstskåp.

En annan likhet med detta är att skåpet kan vridas på underdelen med hjälp av
ett ”kullager”, ”das ain herr so darvor sitzet, nit von Seim orth weichen, sonder
nur beÿ der truckhfeder auflösen, vnd das orth oder theil des tisches herumb-
wenden kan, so Ers haben will” (”så att en herre som sitter där framför inte be-
höver flytta sig från sin plats utan bara frigöra spärren och vända runt den plats
eller del av skåpet som han vill ha”), som Hainhofer skriver.44 Också här döljs i
underdelen en låda som kan omvandlas till en stege, ”vmb auff der Orgel zue-
schlagen, vnd das vhrwerckh aufzuziehen” (”för att spela på orgeln och dra upp
urverket”).45

Hainhofer förklarar själv varför han denna gång inte använt silver för ut-
smyckningen av skåpets utsidor: skåpet är ”aine newe invention, vnd für ainen
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Potentaten herrlicher vnd schöner, alss wann er aussen mit silber ziert were, wel-
ches anlaufft, dupfet, schwartz vnd blaw wird, vnd man immer selbiges herab
nemmen, vnd wider auss sieden muess” (”en ny uppfinning och präktigare och
vackrare för en potentat än om det utvändigt vore prytt med silver, som blir an-
lupet, fläckigt, svart och blått och som man jämt måste ta ned och åter sjuda
av”).46 Därtill kom väl också de stigande priserna på ädelmetall; kriget hade bru-
tit ut när skåpet påbörjades, även om det ännu inte direkt drabbat Augsburg,
och innan det blivit färdigt hade ju staden hemsökts av den utav kipper- och
wipperinflationen förorsakade dyrtiden.

Invändigt är skåpet en labyrint av lådor och fack, låt vara inte fullt så kompli-
cerat uppbyggt som Uppsalaskåpet och med färre lönnlådor än detta. ”Diser tisch
hat 90 grosse vnd klaine schubladen” (”Detta skåp har 90 stora och små draglå-
dor”), skriver Hainhofer, och det är knappast någon större överdrift då han säger
att ”wer disen Schreibtisch mit verstand vnd zue seiner recreation recht sehen will,
der braucht ain 8 tag darzu, vnd wird dennoch noch immertzue was finden, das
er vebersehen hat” (”den som ordentligt vill se detta konstskåp med förstånd och
till sin uppbyggelse behöver en 8 dagar därtill och kommer ändå fortfarande att
finna sådant som han förbisett”).47

Det ikonografiska programmet är omfattande; antalet målade bilder utanpå
skåpet och i dess inre överstiger tvåhundra. Därtill kommer ett stort antal figur-
framställningar i form av ebenholtsreliefer eller skulpturer. Att tolka bilderna er-
bjuder inga svårigheter, eftersom de mer eller mindre utförligt beskrivits av Hain-
hofer själv.48 Med få undantag har alla dessa bilder kristna motiv; skåpet utgör en-
ligt Hainhofer ”un compendio di tutta la scrittura sacra” (”ett kompendium över
hela Den Heliga Skrift”).49 Den krönande silvergruppen är som nämnts för-
svunnen, men Hainhofers beskrivning av skåpet och en till denna fogad teckning
(bild 33), som i allt väsentligt motsvarar den bevarade möbeln, ger en god före-
ställning om denna skulptur. Hainhofer beskriver den ingående: ”Oben auf in der
höhe, von silber, stehet Christus der Herr welcher über sünd, tod, teufel vnd höll
Triumphiert, vom vhrwerckh geregiert wirdt, das so vil stunden es schlegt, so vil
stich Christus der Herr, in den vnder ihme ligenden Teufel thuet, mit dem Creüz
auf des teufels brust, vnd der teufel pariert, vnd will mit der hand vnd arm den
stich auss schlagen, durch des darhinder ligenden todes augen gehn schlangen
stets auss vnd ein, dann dieselben an der vhr vnd an der Vnrueh hangen, welche
sich stets bewegt, wann die vhr aufgezogen ist” (”Högst upp, i silver, står Herren
Kristus, som triumferar över synd, död, djävul och helvete, reglerad av urverket,
så att lika många timmar som det slår, lika många stick gör Herren Kristus mot
den under honom liggande Djävulen, med korset mot djävulens bröst, och djä-
vulen parerar och vill med handen och armen avvärja sticket, genom den där
bakom liggande Dödens ögon går ormar hela tiden ut och in, ty dessa är upp-
hängda på uret och oron, som ständigt rör sig, när uret är uppdraget”).50 Det var
alltså en automat av den typ som samtiden uppskattade och för vilka Augsburg ju
var ett produktionscentrum. Hainhofer brukade även till samlingarna i sina
konstskåp foga automater, och de till skåpen hörande virginalerna eller orglarna
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Bild 33. Samtida teckning av Stipo tedesco. Cod. Guelf. 6.6 Aug. 2o, 
Herzog August Bibliothek,Wolfenbüttel. Foto Herzog August Bibliothek.



hade automatverk. Han säger om krönfigurerna på Stipo tedesco att de ”das
thema und gleichsam den text angeben” (”anger temat och så att säga texten”), de
spelar alltså en motsvarande nyckelroll för förståelsen av bildprogrammet som den
krönande Parnassgruppen på Pommerska konstskåpet.51

Skåpets överdel smyckas med ”ex sacris 82 historiae, die alle von der music
tractieren” (”82 historier ur Den Heliga Skrift, som alla musicerar”), alltså mål-
ningar med tematisk anknytning till den här förvarade orgeln.52 Under överdelen
följer ”im Vries” (”på frisen”) målningar med ”Zwaintzig miracula Christi”
(”Tjugo av Kristi underverk”).53 Hainhofer skriver om dessa båda bildsviter: ”Wie
nun die musicalische historiae auf frewd vnd kurtzweil gerichtet sein: also sein
dise miraculosische historiae zum trost auf alle stände gerichtet, arm vnd reich,
hoch vnd nider, Jung vnd alt, Gaistlich vnd weltlich, Regenten vnd kriegsleüth,
auch hand-werckhsleuth” (”Liksom de musikaliska historierna är inriktade på
glädje och tidsfördriv, så är dessa underverkshistorier avsedda som tröst för alla
stånd, fattig och rik, hög och låg, ung och gammal, andlig och världslig, regenter
och krigsfolk, även hantverksfolk”).54 

På corpus utsida och på dörrarnas insidor är en serie målningar, sammanställda
tre och tre, ur ”vita Christi, als der antitypus vnd die erfüllung im newen Testament,
mit zwayen typis vnd figuren oder fürbildungen des alten Testaments, auf ieden ac-
tum historiae, id est: vitae, passionis, mortis, et resurrectionis CHRISTI” (”Kristi liv,
nämligen antitypen och uppfyllandet i Nya Testamentet, med två typer och figurer
eller förebilder från Gamla Testamentet, för varje skeende i historien, d.v.s.: KRISTI
liv, passion, död och återuppståndelse”.55 Det är alltså fråga om typologiska sam-
manställningar av två gammaltestamentliga händelser – ante legem och sub lege –
med en nytestamentlig, två ”typer” som prefigurerar ”antitypen”. En typologisk
utläggning av Jesu liv hade sedan senmedeltiden spritts i populär form genom
tryckta och med träsnitt illustrerade utgåvor, också i en rad tyska översättningar,
av den redan på 1200-talet sammanställda Biblia pauperum.56 Hainhofer följer i
allmänhet dessa förebilder; så utgör exempelvis Abraham offrar Isak och Moses
och kopparormen typer till Jesu korsfästelse, medan Daniel i lejongropen och
Jona som kastas i havet ses som typer för antitypen Jesu gravläggning. I sina be-
skrivningar av skåpet nämner Hainhofer samvetsgrant de bibelställen bilderna
hänför sig till, och bibelställena är dessutom angivna i guldskrift på eller intill de
bemålade prydnadsstenarna; detta gäller även övriga bibliska motiv på skåpet.

Bildprogrammet fortsätts på dörrarnas insidor med ”Parabolae Christi” (Jesu
liknelser), och innanför dörrarna följer ”Sechzehen Passions Engelen, die die 16
mÿsteria passionis et Instrumenta tragen” (”Sexton passionsänglar, som bär de 16
passionsmysterierna och pinoredskapen”), vidare sex ”emblemata de morte et ni-
hilitate, fugacitate vitae humanae” (”emblem över döden och förgängligheten,
människolivets flyktighet”) och ”septem opera misericordiae” (”sju barm-
härtighetsgärningar”).57 Till skåpet hör i likhet med Pommerska konstskåpet och
Gustav II Adolfs konstskåp en skrivpulpet, som enligt Hainhofer kan användas
”zum lesen oder schreiben” (”för att läsa eller skriva”) men också tjäna ”zu ainem
altar tisch [...] auf welchem man bettet, vnd opffert” (”som ett altarbord [...] på
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vilket man ber och offrar”).58 Till yttermera visso är ”auf dieselbige gemahlet,
warzue es seine dienst hat” (”målat på densamma, vartill den gör tjänst”), näm-
ligen ”4. historiae vom studieren; vnd .6. historiae vom schreiben” samt ”.7. histo-
riae vom gebett [...] vnd 4. historiae von den opferen” (”4 historier om studierna
och 6 historier om skrivandet” samt ”7 historier om bönen [...] och 4 historier om
offrandet”), alla hämtade ur Bibeln.59 Bildprogrammet innefattar vidare bemålade
prydnadsstenar med ”Acht schöne emblemata von Creutz Christi” (”Åtta vackra
emblem med Kristi kors”) och, utvändigt eller invändigt, ett stort antal eben-
holtsreliefer med gammaltestamentliga motiv samt allegoriska framställningar av
Tribulatio, ”so auss der sünd herkommen” (”som härstammar från synden”) och
Consolatio, ”wie solche in bilderen, in thieren, vnd im Creutz Christi wird figu-
rieret” (”som denna framställs i bilder, i djur och i Kristi kors”).60 ”Die Pietas, ist
[...] durch 2. weltliche historiae angedeütet, alss wie Aeneas seinen vatter Anchi-
sem auf dem ruggen aus der brunst Troia trägt” samt ”Wie die Romanerin Ihren
alten vatter mit Ihren brüsten, in der gefängnus ernehrt” (”Pietas framställs ge-
nom 2 världsliga historier, nämligen hur Aeneas bär sin fader Anchises på ryggen
ur Trojas brand” samt ”Hur romarinnan mättar sin gamla fader i fängelset med
sina bröst”).61 De båda sistnämnda motiven återkommer i Uppsalaskåpets
bildprogram.

Ytterligare några profana motiv finns bland bilderna på Stipo tedesco: ett an-
tal världsliga dygder, vita activa och vita contemplativa, ett par vanitasallegorier,
Pax och Bellum, Arithmetica, Geometria, Perspectiva och Architectura, muserna,
de fyra världsdelarna, de fyra elementen, de fyra årstiderna och ”die .4. tempora
diej et noctis” (”dagens och nattens fyra tider”) m.m.62 Utan motsvarighet i Hain-
hofers övriga konstskåp är att framsidans mittparti innanför dörrarna och ovan-
för den utdragbara skrivpulpeten är konstruerat som ett slags karusell, som efter
att spärren frigjorts genom tryck på en fjäder kan vridas runt och frilägga sam-
manlagt fyra olika ”facciate”: 1) en lådfasad med inläggningar i pietra dura före-
ställande landskap eller fåglar; 2) en målning visande den heliga Katarinas av Si-
ena mystiska trolovning med Jesusbarnet efter Correggio (denna målning är se-
kundärt ditsatt under 1700-talet; från början fanns här – i den ännu bevarade
ursprungliga hopplistramen – ”die abnemmung Christi, von weissem wachss auf
schwarzem schiferstain, welches hanss Devos [Jan de Vos], nach dess Michel Angelo
Bona rota original stuckh für mich gemacht” (”Kristi korsnedtagning i vitt vax på
svart skiffersten, som Hanss Devos [Jan de Vos] gjort åt mig efter Michelangelo
Buonarrotis originalverk”); Jan de Vos, som 1605 blev kejsar Rudolf II:s kam-
mergoldschmied var 1602–1609 bosatt i Augsburg och hörde till Hainhofers
vänner; vaxreliefen antogs senare vara ett originalverk av Michelangelo, vilket var
orsaken till att den avlägsnades; den tillhör nu Museo del Bargello); 3) Kristus och
apostlarna i form av alabasterskulpturer samt Johannes döparen i ebenholts, pla-
cerade i musselnischer klädda med förgyllt silver; 4) Jesus på korset med Maria
och Johannes evangelisten, likaså i alabaster ”in aim silberin vergulten Taber-
nackel” (”i ett tabernakel av förgyllt silver”).63

En motsvarighet i Uppsalaskåpet har däremot baksidans ”spegelset”, även om
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det i Stipo tedesco är av mera komplicerad konstruktion. Man kan nämligen ”in
vn batter d’occhio 3 mahl verkehren” (”på ett ögonblick 3 gånger vända på”) en
i en hopplistram infogad platta, så att man antingen har framför sig en stor plan
spegel eller också – på dess baksida – två mindre speglar, ”wunderbahrlich ge-
schnitten, welche multiplicieren vil vnd selzame gesichter, vnd gespaltner augen,
nasen, vnd mäuler abgeben, vnd selzame effect haben” (”underbart slipade, vilka
mångfaldigar många och egenartade ansikten och återger kluvna ögon, näsor och
munnar och har sällsam effekt”) eller slutligen, innanför dessa speglar, en olje-
målning föreställande ”die ruhe Christi; bey dem S.ta Veronica stehet vnd ain
Engel; von des berüembten Bayrischen mahlers, Christoph Schwarzen hand”
(”Kristi vila, hos vilken den heliga Veronica står och en ängel, av den berömde bay-
erska målaren Christoph Schwarz hand”).64 Det är ett utslag av den didaktiskt-
moraliska funktion Hainhofer ville lägga in i skåpens bildprogram, att han tilläg-
ger att denna målning med dess placering bakom speglarna är till för att ”anzai-
gen, wann wir vnss in Christj leyden, vnd wie Er vmb vnserer sünde willen
zuegerichtet worden, bespiegeln, das vnss die hoffart dardurch erlayden solle”
(”anvisa hur vi skall övervinna högmodet om vi bespeglar oss i Kristi lidande och
i hur Han för våra synders skull misshandlats”).65 Intill de båda ”Vexierspiegel” är
dessutom ebenholtsreliefer med ”Ventulini, bürsten, Campel, scheeren, haar-
zangen, aufgesezte kreess, kreess stecher, spiegel, nestel, mascheren, salbenbüch-
sen vnd anders, was zum aufmuzen vor dem spiegel, vnd zur hoffart tauget” (”sol-
fjädrar, borstar, kammar, saxar, hårtänger, uppsatta krås, kråsnålar, speglar, nålar,
hårnät, oljedosor och annat som passar till att piffa upp sig framför spegeln och
till högfärd”).66

Skåpets bildprogram har otvivelaktigt med avsikt gjorts så allmängiltigt att det
utan vidare skulle kunna accepteras av såväl en evangelisk-luthersk som en katolsk
köpare. Där finns, förutom legendens Veronica, inga helgon; målningen med
Sankta Katarina har ju i efterhand fogats till skåpet.

Hainhofer visar en för honom ovanlig blygsamhet, när han i ett av de många
brev i vilka han sökte värva köpare till Stipo tedesco menar att efter ytterligare
några namngivna efterantika världens underverk ”potrà mio cabinetto per la sua
inventione, arteficio et vsi sacri et profani bene essere il duodecimo miraculo”
(”skulle mitt konstskåp för sin uppfinningsrikedom, konstfullhet och sakrala och
profana användbarhet väl kunna vara det tolfte underverket” [d.v.s. snarare än det
åttonde]).67

Amsterdamskåpet
På Rijksmuseum i Amsterdam finns ett litet ebenholtsfanerat konstskåp – höjd 60
cm – som tidigare tillhört Oranierna (bild 34). Hur det kommit i deras ägo är
obekant, men omöjligt är det inte att det skänkts eller förmedlats till någon med-
lem av ätten av hertig August d.y. av Braunschweig-Lüneburg. Till denne skick-
ade nämligen Hainhofer skåpet på vinst och förlust sommaren 1631 i förhopp-
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ning att hertigen skulle behålla det för eget bruk eller få användning för det som
gåva till någon annan furste.68 Enligt Hainhofer ”were das schreibtischlin ain
kunstliches artiges present für dess Künigs in Schweden Künig. fraw gemahlin”
(”vore det lilla konstskåpet en konstfull nätt present för konungens av Sverige
kungliga fru gemål”).69 I ett senare brev hävdar han att det skulle kunna skänkas
”gar der Kaÿserin” (”rentav till kejsarinnan”).70 Hertig August var emellertid inte
intresserad av att förvärva skåpet: ”Der grosse schreibtisch kommt sehr hoch ins
geldt und ist mir wenig nütze” (”Det stora konstskåpet [stort i förhållande till
gängse skrivschatull] är mycket dyrt och är mig till ringa nytta”).71 Han lovade
dock att försöka finna en annan köpare. Hainhofer hade satt skåpets värde till 800
reichstaler men förklarade sig villig att till hertigen avyttra det för 500.72
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Bild 34. Hainhoferskåpet i Rijksmuseum, Amsterdam. Foto museet.



Skåpet hade enligt Hainhofer skickats från Augsburg tillsammans med en be-
skrivning och med ”in ieder schubladen aine galanteria” (”en prydnadssak i varje
låda”), men såväl beskrivningen som nästan hela innehållet gick förlorat under
transporten till hertigen.73 Denne hade på egen hand kommit underfund med
hur allt fungerade, vilket föranleder Hainhofer att berömma honom för hans
”hochen vnd gueten verstand vnd liebe auch in kunst sachen vnd in mechanicis”
(”höga och goda förstånd och också kärlek till konstföremål och mekaniska
ting”).74

Skåpet kan ses som en förminskad variant, avsedd för en kvinna, av Stipo te-
desco och Gustav II Adolfs konstskåp. Storleksmässigt och även vad det de-
korativa programmet beträffar ansluter det sig nära till den i Wien bevarade cen-
trala delen av ”Rudolf II:s konstskåp”. Det är dock inte tillverkat av Ulrich Baum-
gartner utan av en okänd mästare, som enligt Hainhofer hade avlidit innan skåpet
skickades till hertig August; Dieter Alfter drar av garantistämplarnas utformning
slutsatsen att det tillverkats 1627 eller något senare.75 Det är rektangulärt med av-
fasade hörn och vridbart på en låg sockel med samma planform. Skåpet kröns av
en liggande flodgud i silver, och bildprogrammet i övrigt är ett compositum av
profan och kristen ikonografi. Framsidans dubbeldörrar har på insidan land-
skapsmålningar i hinterglasteknik, och på lådfronten därinnanför omges en fjor-
tonhundratalsplakett i translucid reliefemalj på silver och med inskriften ”Ja-
nuar” utav träreliefer med evangelister från tidigt 1500-tal samt en vanitasbild i
form av en putto med dödskalle och sandur. På de omgivande lådfronterna är
buxbomreliefer i Hans Kels art och delvis med motiv som i likhet med motsva-
righeterna på ”Rudolf II:s konstskåp” har att göra med förhållandet mellan man
och kvinna: Leda och svanen, Paris dom, Tarquinius och Lucretia. En större bux-
bomrelief visar Orfeus spelande för djuren. På vardera sidan om denna är profil-
reliefer av romerska kejsare. Även för utsmyckningen av detta skåp har Hainho-
fer uppenbarligen i stor utsträckning valt äldre konstverk ur sin samling.

Baksidans mittfack pryds av en broderad tavla med Kain och Abel, som kan sä-
gas bilda upptakten till den kristna delen av skåpets ikonografi. Samma motiv
med motsvarande funktion har som nämnts sin plats på framsidans mittfacksdörr
i Uppsalaskåpet. På Amsterdamskåpet är emellertid större delen av den kristna
ikonografin koncentrerad till ena kortsidan, där en rad scener ur Gamla och Nya
testamentet är målade på prydnadsstenar på dörrarna och i mittfacket. Denna
sida kan med hjälp av en volutsmyckad gavel och ett par sidostycken till dörrarna
omvandlas till ett litet husaltare, vilket föranledde hertig August att anmärka att
skåpet ”wird fur einen Catholischen gemachet seyn” (”skåpet måtte vara gjort för
en katolik”).76 I ett liknande skåp från samma tid på Skoklosters slott är husal-
tarfunktionen mera uttalad.77

Den andra kortsidan innehåller ett par speglar och var från början inrättad
som ”camfuetter”; några toalettredskap är ännu bevarade. I denna del av skåpet
hade ursprungligen ett brädspel sin plats. Här finns också ett par reliefer i Soln-
hofenkalksten, den ena en kvinnoprofil, den andra en ryggakt efter en teckning
av Dürer från 1506. Den senare har en motsvarighet i Gustav II Adolfs konstskåp,
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varför det ges anledning att närmare behandla motivet längre fram. I en låda i
sockeln på denna sida finns en sepiateckning med änglamotiv, vilken på baksidan
uppvisar hertig Augusts egenhändiga namnteckning från den 23 december 1631.
Det var med hjälp av den som forskningen kunde identifiera skåpet med det
”Schreibtisch” som gång på gång återkommer i brevväxlingen mellan Hainhofer
och hertig August vid denna tid.78

”Rudolf II:s konstskåp”
År 1963 publicerade Detlef Heikamp dokument i Herzog August Bibliothek i
Wolfenbüttel, vilka avser ett konstskåp – eller snarare en ”mehrzweckmöbel” –
som Hainhofer låtit tillverka 1631–34.79 I en rad brev till hans affärskontakter i
Wien, Venedig, Regensburg, Bern och Bolzano samt till hovet i Dresden och
prins Mattia de’ Medici kan vi följa Hainhofers bemödanden att sälja möbeln, vil-
ket under rådande krig visade sig omöjligt.80 Lika resultatlösa blev hans försök att
via Georg Rudolf Weckherlin i London väcka engelska kungaparets intresse för
skåpet.81 Ännu våren 1638 skrev han till sin brorson Hieronymus Hainhofer, då
bosatt i England, och erbjöd sig att sälja inte enbart skåpet utan också sitt ”bib-
liothec, darin vil manuscripta vnd meine khunst camer” (”bibliotek, vari finns
många handskrifter, och min konstkammare”) för sammanlagt 2500 £ sterling.82

Slutligen köptes möbeln 1647 av hertig August av Braunschweig-Lüneburg ge-
nom förmedling av hans agent i Nürnberg, Georg Forstenheuser, och Hainhofer
kunde på sin dödsbädd mottaga budet att hertigen var villig att betala 6000
reichstaler för den. Arne Losman har som ovan nämnts funnit att detta belopp
motsvarade priset på 230 ordinära ridhästar.83 Hainhofer fick veta att August
hade för avsikt att skänka bort skåpet i syfte att ”eine erleichterung unserer Un-
terthanen zu erlangen” (”uppnå en lättnad för våra undersåtar”), men vem mot-
tagaren skulle bli fick han aldrig reda på; han skriver att Forstenheuser är ”hoch
verbotten worden mir anzudeutten, wer der her Emptor operis seÿe” (”strängeli-
gen förbjuden att antyda för mig, vem herr mottagaren av verket kommer att
bli”). Han gissade emellertid på drottning Kristina av Sverige.84 

Arne Losman kunde 1980 visa att mottagaren av möbeln inte var drottning
Kristina utan Carl Gustaf Wrangel, som vid denna tid var överbefälhavare över de
svenska stridskrafterna i Tyskland.85 Syftet med gåvan var att söka underlätta er-
hållandet av svenska subsidier. Losman antar att skåpet fraktats till Sverige och att
Wrangel antingen skänkt det till drottning Kristina eller också att möbeln ärvts
av hans dotterdotter Mariana Wittenberg. Längre än så hade man inte kunnat
följa dess historia.

Om möbelns utseende är vi väl underrättade genom en i Wolfenbüttel förva-
rad ”Beschreibung eines schönen Künstlichen, Köstlichen, Nützlichen Tisch-
blattes, mit seinem Wunderlich vnd herrlich eingerüstetem Fusse” (”Beskrivning
av ett vackert, konstfärdigt, kostbart, nyttigt bord med dess förunderligt och här-
ligt inredda fotställning”), vilken omfattar 76 sidor och har publicerats av Ronald
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Gobiet.86 Möbeln skilde sig från Hainhofers övriga konstskåp genom att huvud-
delen utgjordes av ett bord som var så stort ”dass 6. Fürstenpersonen ruhig daran
sizen vnd Tafel halten künten” (”att 6 furstar gott och väl kan sitta kring det och
hålla taffel”).87 Under det ”mit Steinen vnd Silber eingelegten Tischlblatt” (”med
stenar och silver inlagda bordet”) fanns emellertid tre draglådor ovanpå möbelns
huvuddel, ”der auf allen 4. seiten seine dienst vnd thüren hat” (”som på alla 4 si-
dor har sina fack och dörrar”) och som var uppdelad i tre stora fack.88 Denna vi-
lade i sin tur på ytterligare tre draglådor. I det stora mittfacket hade ett ”Schreib-
tisch” sin plats, ”welcher auch für sich allein ein Köstliches aigenes Werck abgibt”
(”som också ensamt utgör ett kostbart eget verk”).89 Sedan skåpet tagits ut och
ställts på bordet torde möbeln ha haft stora likheter med Gustav II Adolfs konst-
skåp, i synnerhet som det i likhet med detta kröntes av ett ”Köstlicher Berg” av
mineralier, konkylier och koraller.

Ett skåp av denna typ tillhör Kunsthistorisches Museum i Wien (bild 35 och
36), och en jämförelse mellan detta och Hainhofers detaljerade beskrivning av
den av hertig August köpta möbeln visar att Wienskåpet är identiskt med det i
den senare ingående skåpet. Att det hittills inte identifierats beror väl delvis på att
det enbart utgör en del, låt vara den viktigaste, av den ursprungliga möbeln; höj-
den är endast 66 cm. Dessutom är en gammal tradition som förvirrar begreppen
knuten till skåpet. Det går under benämningen ”Rudolf II:s konstskåp”, men
man har länge varit klar över att det måste ha tillverkats efter dennes död 1612.
Dieter Alfter menar att det tillkommit omkring 1620, medan Willemijn Fock i
en uppsats om skåpet daterar det till slutet av 1620-talet eller början av 1630-ta-
let; den dokumentariskt belagda tillverkningsperioden är som nämnts 1631–34.90

Skåpet köptes i början av 1800-talet i Stockholm av österrikiska sändebudet
greve Franz von und zu Lodron-Laterano och införlivades med de kejserliga
konstsamlingarna i Wien. Det var då försett med den underdel på vilket det fort-
farande står, ett skåp tillverkat och signerat av Georg Haupt 1776. På framsidan
har det en intarsiamedaljong med bokstaven S, vilken man – kanske med all rätt
– menat skulle syfta antingen på Charlotta Eleonora Sparre (död 1787) eller Be-
ata Elisabeth Strömfelt (död 1803), som båda var ättlingar till fältmarskalken
Hans Christopher von Königsmarck. Enligt traditionen skulle skåpet ha tillfallit
denne som krigsbyte efter att han som befälhavare för de svenska trupperna år
1648 hade intagit Lillsidan i Prag, där skåpet alltså skulle ha ingått i de rudol-
finska konstsamlingarna.91

Man har också varit tveksam om huruvida skåpet verkligen haft Philipp Hain-
hofer som upphovsman. Dieter Alfter anser det ”eher unwahrscheinlich” (”snarast
osannolikt”) med hänvisning till vad han uppfattar som den enkla hantverks-
mässiga kvaliteten och det inte särskilt genomtänkta eller komplicerade bildpro-
grammet.92 En jämförelse mellan Gustav II Adolfs konstskåp och ”Rudolf II:s
konstskåp” påvisar emellertid knappast några kvalitetsmässiga skillnader mellan
de båda möblerna. Willemijn Fock ifrågasätter heller inte att skåpet levererats av
Hainhofer.93

Hainhofers beskrivning motsvarar emellertid i detalj det bevarade skåpet i
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Bild 35. ”Rudolf II:s konstskåp” med Georg Haupts underskåp. Kunsthistori-
sches Museum, Wien. Foto museet.



Wien men visar också att detta undergått ett par obetydliga förändringar vid
okänd tidpunkt – frånsett tillägget av Haupts underskåp. Skåpet har rektangulär
planform och är, som Hainhofer skriver, ”von ebeno holz mit Edlen steinen, auf
allen 4. seiten zierlich eingelegt” (”av ebenholts, på alla 4 sidor prydligt inlagt
med ädla stenar”).94 Liksom andra Hainhoferskåp är det vridbart på sin låga
sockel medelst ett ”kullager”. Såväl framsida som baksida tillsluts av en enda bred
dörr. Framsidans dörr har i urtagningar åtta hjärtformiga jaspisskivor – ”wie die
herz geschnittene Jaspides” (”som hjärtan skurna jaspisar”) eller ”8. grosse durch-
gehende Jaspinen blatten” (”8 stora genomgående jaspisskivor”) – som alltså är
synliga från båda sidor.95 Baksidans inläggningar i form av fågel- och blommotiv
i pietra dura samt ornament i samma material eller i agat och ametist beskriver
Hainhofer med följande ord: ”Hinden mit Vögel, blumen, rädern vnd sternen,
von schönen Edlen steinen, alss wann sie gemacht wären, zu Florenz sauber zu-
sammen gesezt” (”Baktill prydligt inlagt med fåglar, blommor, hjul och stjärnor,
av vackra ädla stenar, såsom de tillverkats i Florens”).96 Detta ger ett bland flera be-
lägg för att de pietra dura-inläggningar som är ett återkommande dekorelement
på Hainhofers möbler sammanfogades i Florens, i Opificio delle pietre dure. 

Det krönande berget beskrivs som ”zierlich zusamm gesezt, von mancherleÿ
schönen Meergewächsen, amethisten: Malechit: zihn vnd kupfer stuefen, Chÿ-
mischen roth gebranten vnd weissen Christallen, allerleÿ extraordinari farben,
rare schöne Corallenzincken” (”prydligt sammansatt av mångahanda vackra havs-
växter, ametist-, malekit-, tenn- och kopparstuffer, kemiskt rödbrända och vita
kristaller, allehanda extraordinära färger, sällsynta vackra korallgrenar”).97 Fram-
sidans lådfasad är smyckad med en mängd äldre konstverk som Hainhofer säkert
tagit ur sin konstkammare. Lådorna har i hörnen inläggningar av lapis lazuli: ”in
den ecken lapides Lazoli” (”i hörnen lapis lazulistenar”).98 På översta högra lådan
är infälld en förgylld medaljong med en ryttarstrid: ”metalliñ vergulte vnd erheb-
te Rosskämpf” (”häststrid i förgylld metallrelief ”), som kan tillskrivas den syd-
tyske ”Meister der Reiterkämpfe”, verksam vid 1500-talets mitt.99 En liknande
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Bild 36. ”Rudolf II:s
konstskåp”. Kunsthistori-
sches Museum, Wien.
Foto museet.



medaljong med ”Herculis Kampf cum Centauro” (”Hercules strid med kentau-
ren”) smyckar motsvarande låda till vänster.100

Under dessa reliefer finns ett par åttkantiga limogesemaljer från mitten eller se-
nare hälften av 1500-talet i Pierre Courteys art, vilka Hainhofer omtalar som
”sehr schön geschmelzt Tarquinius vnd Lucretia, Mars vnd Venus” (”mycket
vackra emaljer med Tarquinius och Lucretia, Mars och Venus”).101 Vad beträffar
det förstnämnda motivet gör han sig skyldig till en feltolkning; vi ser visserligen
en man som till synes våldsamt omfamnar en naken kvinna, men hon står på en
kavalett och i bakgrunden ligger bildhuggarverktyg på ett bord. Det är alltså fråga
om Pygmalion och den kvinnoskulptur som han bönfallit Venus ge liv. Också Di-
eter Alfter har feltolkat motivet; han tar det för Herkules och Deianeira.102 Samma
motiv har, som Willemijn Fock visat, en limogesemalj i Musée Ochier i Cluny,
och den har inskriften ”PYGMALION + LA STATUE EN FEMME +”.103

På de båda sidolådorna längst ned är runda inläggningar av förgylld metall
med punsade bilder föreställande den barmhärtige samariten som finner den av
rövare överfallne resenären resp. för honom till värdshuset eller, med Hainhofers
ord: ”die parabola vom verwundten beÿ Jericho vnd vom Samariter” (”liknelsen
om den sårade vid Jeriko och samariten”). Han tillägger att ”diese 6. Schubladen
noch mit 72. schönen Türckissteinen verzehrt vnd ziert seÿn” (”dessa 6 draglådor
är dessutom prydda och smyckade med 72 vackra turkosstenar”), en siffra som
stämmer exakt, även om några av stenarna fallit ur sina fattningar.104

Överst i mittpartiet (bild 37) är en rund pärlemorrelief från 1500-talet med
Sankt Georg och draken: ”der Ritter St. Georg mit dem Lindwurm, vnd gefan-
gener Jungfrawen all’antica in Perlemutter geschnitten” (”riddaren Sankt Georg
med lindormen och den fångna jungfrun, skuret i pärlemor på antikt maner”).105

En liknande med Heliga tre konungars tillbedjan återfinns på mittfacksdörren på
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Bild 37. ”Rudolf II:s
konstskåp”: detalj från
huvudfasaden. Kunst-
historisches Museum,
Wien. Foto museet.



Uppsalaskåpets framsida. Under pärlemorreliefen har ursprungligen funnits en
trärelief med ”Maximiliani I. Caroli V. vnd Ferdinandi .I. Conterfätt, a.º 1540.
[sic!] sehr schön vom Albrecht Dürer di basso rilievo zu tisch beÿsammen sizend,
geschnitten” (”Porträtt av Maximilian I, Karl V och Ferdinand I, sittande till
bords tillsammans, skuret mycket vackert i relief av Albrecht Dürer anno 1540”
[sic!]).106 Detta konstverk har bytts ut, kanske för att det förknippades med Dü-
rer och ansågs värdigt en mera anspråksfull placering, mot en förgylld bronspla-
kett med vanitasmotiv: en kvinna med sandur och vågskål och texten ”RESPICE
FINEM” (”betänk slutet”). Att utbyten av dekorativa detaljer skedde i konstskå-
pen finns det andra exempel på; som ovan nämnts byttes en vaxrelief av Jan de
Vos i Stipo tedesco mot en Correggiokopia därför att man tog den för ett verk av
Michelangelo.

Två sydtyska buxbomreliefer med ett mans- och ett kvinnoporträtt tolkar
Hainhofer som ”Keÿser Marcus Aurelius vnd Faustina”, och ytterligare två reliefer
i samma material betecknar han som ”2. poesiae auss dem Ovidio” (”2 dikter ur
Ovidius [Metamorfoser]”).107 De föreställer Iphigenias offrande resp. Diana och
Aktaion, och åtminstone den förstnämnda torde kunna tillskrivas Hans Kels;
den har ett motstycke på dennes schackbräde från 1537 på Kunsthistorisches
Museum i Wien.108 Längst ned i skåpets mittparti fanns från början en målning
med ”eine Landschaft vnd Wüsten mit S:to Hieronymo” (”ett ökenlandskap med
Sankt Hieronymus”).109 Denna har emellertid utbytts mot en stor oval gipspla-
kett, föreställande Venus toalett, en avgjutning av en bronsrelief från 1580-talet
av Antonio Abondio.110 Den torde vara identisk med ”1. vom alten Alex: Abon-
dio possierts, vnd in roth schwabel gegossene Venus mit Cupidine” (”en av gamle
Alessandro Abondio pousserad och i rött svavel gjuten Venus med Cupido”),
som enligt Hainhofers beskrivning ursprungligen hade sin plats i en av draglå-
dorna i hålkälen under ”berget”.111 Att Alessandro Abondio, som hörde till Hain-
hofers vänner, sålunda gjutit av en relief av sin far motsvarade hans praxis.

Bakom mittfacksdörren är ett öppet, utdragbart fack, nedtill med en draglåda
som från början var prydd med ”auf kupfer vom Jean Prügel [Jan Bruegel] zue
Antorf gemahlet ein Landschäftlin mit S.to Antonio” (”ett på koppar målat litet
landskap med Sankt Antonius av Jan Bruegel i Antwerpen”).112 Denna målning
har ersatts av en bronsmedalj med ett profilporträtt av storhertig Cosimo II av To-
scana, utförd 1612 av Guillaume Dupré.113 Hörnen var smyckade med ”14. Tür-
ckesen, vnd 4. gossnen vergulten heÿdnischen Keÿsern” (”14 turkoser och 4
gjutna förgyllda hedniska kejsare”), alla så när som på en bortfallen turkos ännu
på plats.114 Kejsarprofilerna tillhör en spridd serie, sannolikt framställd i Nürn-
berg vid 1500-talets mitt.115

På insidan av baksidans dörr finns en målning på en stor rektangulär platta av
kalksten, s. k. lineato d’Arno, som i sin struktur påminner om havsvågor. Moti-
vet är några segelfartyg och i havet simmande valar. På Uppsalaskåpets skrivpul-
pet finns en motsvarighet som – med vissa avvikelser från förlagan – utförts efter
ett blad av Jacques Callot, vilket ingår i en serie gravyrer förhärligande ett sjöslag
i vilket storhertig Cosimo II:s flotta år 1617 besegrade turkarna.116 Nära mot-
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svarigheter finns också i Museo dell’opificio delle pietre dure i Florens. Serien bru-
kar tillskrivas kretsen kring Cosimos hovmålare Filippo Napoletano.117 Hainho-
fer beskriver emellertid målningen i Wienskåpet med följande ord: ”ein gar gross
selbs gewachsener wasserstein, vom Kunstreichen hofmahler Ligotio zue Florenz
schife darauf gemahlet” (”en riktigt stor självvuxen vattensten, varpå konstrike
hovmålaren Ligotius i Florens målat skepp”).118

Upplysningen att den florentinske hovmålaren Jacopo Ligozzi (ca 1547– 1626)
skulle ha utfört målningen är överraskande. Hainhofer hade i yngre år genom sin
i Florens bosatte bror Christoph stått i affärsförbindelse med Ligozzi och borde
väl veta besked. Men att den detaljbesatte avbildaren av växter och djur skulle ha
målat den tämligen grovt utförda havsbilden förefaller föga troligt. Kanske hade
Hainhofer en gång köpt de båda målningar som skulle komma att fogas till Upp-
sala- och Wienskåpen genom Ligozzis förmedling och uppfattat honom som ut-
förande konstnär.119

Innanför dörren hade ”Barbierstuben oder Campelzeüg” sin plats, men red-
skapen har, liksom skåpets innehåll i övrigt, gått förlorade.120 Bevarad är däremot
i facket en oljemålning på träpannå, en vanitasbild föreställande ett i en mantel
svept skelett med flickhuvud, stående framför ett bord med krucifix. I beskriv-
ningen omtalas den som ”auf holz gemahlet eine Jungfraw mit schönem ange-
sicht, vnder dero purpurfarben mantel der Leib Sceleton oder Todtencörper ist,
mit einem Crucifix auf der tafel” (”målat på trä en jungfru med vackert ansikte
under vars purpurfärgade mantel kroppen är ett skelett eller lik, med ett krucifix
på bordet”).121

Skåpets bildprogram har en tematisk tyngdpunkt i förhållandet mellan man
och kvinna. Det gällde också det förlorade bordet; som centrum i dess bildpro-
gram återfanns, enligt Hainhofers beskrivning, ”In der mitte dieses köstlichen
Tischblattes [...] vom berhümten hanss Rottenhamer, auf kupfer mit Öelfarben
gemahlet, der Mars, Venus e Cupido, welche, in einer Landschaft sizend, mitein-
ander conversiren” (”I mitten av detta kostbara bord [...] målat på koppar med ol-
jefärger av den berömde Hans [Johann] Rottenhammer [...] är Mars, Venus och
Cupido som, sittande i ett landskap, samtalar med varandra”).122 Hainhofer hade
väl tänkt att skåpet i första hand skulle tjäna som gåva till en kvinna; därpå tyder
ju också hans gissning att drottning Kristina skulle bli mottagaren. Det är något
av en historiens ironi att det i stället blev krigaren Wrangel.

Om bordet säger Hainhofer, att det haft steninläggningar med ”selbs von Na-
tur gewachsenen Landschaften, Städten vnd Gebäwen, der grossen, mittel-
mässigen vnd Kleinen gattung” (”av naturen själv vuxna landskap, städer och
byggnader av stor, mellan och liten storlek”).123 Georg Haupts underskåp smyckas
på fram- och baksidorna av en rad mindre ruinmarmorinläggningar och på var-
dera kortsidan av en stor ruinmarmorplatta. De mindre plattorna inramas av in-
tarsialister med öglor av en typ som är vanliga på augsburgska kabinettskåp. Allt
talar för att ruinmarmorplattorna hämtats från det ursprungliga bordet och att in-
tarsian inspirerats av dess ornamentik. Kanske var bordet i dåligt skick och måste
därför ersättas eller kanske uppfattade man det helt enkelt som otympligt.
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Man frågar sig om Haupt från ”Rudolf II:s konstskåp” fått inspirationen till det
mineralskåp han utfört ett par år tidigare, 1773, och som Gustav III skänkte till
prinsen av Condé (det står ännu på Chantilly). Detta kröns nämligen av ett
”berg”, liknande dem på Wien- och Uppsalaskåpen. Det är naturligtvis också
tänkbart att Jean Erik Rehn, som gjort ritningen till Chantillyskåpet, fått impul-
sen från det sistnämnda.124

Hainhofer beskriver den av hertig August köpta möbeln i ordalag som vore det
fråga om en organism ”mit seinen verborgnen intestinis und eingeweid” (”med
sina dolda inälvor och inre delar”).125 Han lägger stor vikt vid den över-
raskningseffekt det rika innehållet bjuder och menar, att ”wer es von aussen an-
siehet nit mainet, das ain ainiges sticklin darin stecke” (”den som ser det från ut-
sidan tror inte att en enda sak göms däri”), fastän möbeln i själva verket ”aine ver-
wunderliche kunstkammer und haussrath zuegleich ist und cum admiratione
omnium intelligentium würd durchsehen und in contemplatione wol ain tag
mit zugebracht werden” (”är en förunderlig konstkammare och samtidigt hus-
geråd och kommer med beundran att gås igenom av alla kännare och ägnas gott
och väl en dag i kontemplation”).126 Det rika innehållet har gått förlorat, men
Hainhofers beskrivning ger oss detaljerade upplysningar därom. Det var ”sowohl
zuem dienst und nuzen als zuer recreation und parada gerichtet” (”avsett för så-
väl bruk och nytta som för rekreation och parad”) och bestod av ”mille curiosità,
che da 30 anni raccolsi di più paesi” (”tusen märkvärdigheter som sedan 30 år
hopsamlats från många länder”).127 Det blir anledning att återkomma till skåpets
innehåll i kapitlet om Uppsalaskåpets samlingar.

Det är möjligt att fastställa vilken snickarmästare som tillverkat skåpet i Wien.
I Hainhofers Lebenslauff har någon, förmodligen hans brorson Hieronymus
Hainhofer, under hans dödsdatum gjort en notis, där man bl.a. kan läsa: ”Vnd
alss eben selbigen tags Melchior Baumgärtner, welcher diesen schreibtisch ge-
macht, ihn einpacken sollen, [hat Hainhofer] mit ihm von allerhand alten ge-
schichten, insonderheit von den pommerschen reisen erinnert und daran zu er-
zählen, als wan es erst gestern geschehen, gestalt er Baumgärtner darüber sich
sehr verwundert” (Och när Melchior Baumgärtner [Baumgartner], som tillverkat
detta konstskåp, just samma dag skulle packa in det påminde honom [Hainho-
fer] om allehanda gamla historier, särskilt om den pommerska resan, och berät-
tade därom som om det inträffat först igår, så att Baumgärtner mycket förundrat
sig däröver”).128

Melchior Baumgartner var som ovan nämnts född 1621 och alltså bara tio år
gammal när Wienskåpet påbörjades. Talet ”von den pommerschen reisen” visar
emellertid entydigt, att han förväxlats med sin far, Ulrich Baumgartner. Att denne
således kan bestämmas som upphovsmannen till ”Rudolf II:s konstskåp” ger,
med hänsyn till likheten mellan de båda skåpen, ytterligare ett starkt argument för
uppfattningen att Ulrich Baumgartner också är mästaren till Gustav II Adolfs
konstskåp.
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Andra ”mehrzweckmöbler”
Som nämnts i kapitlet om kabinettskåptillverkningen i Augsburg tillverkades re-
dan under 1500-talet ”mehrzweckmöbler” eller kombinationsmöbler i form av
kabinettskåp som innehöll orglar eller virginaler, ur eller automater, apotek, toa-
lettskrin eller syskrin, brädspel och schackspel. Med Philipp Hainhofer nådde
denna tendens att i en och samma möbel förena skilda funktioner en omfattning
och komplikationsgrad som ibland gränsar till det bisarra. Och hans innova-
tionslust begränsades inte bara till möbler. Han hade t.ex. år 1627 för den ovan
nämnde Henri de Marcheville, kammarherre hos Gaston d’Orléans, låtit till-
verka en hattask som på sidorna var försedd med en mängd lönnfack (”capsule”)
för sällskapsspel av olika slag och dessutom sex fack för allehanda dräktaccessoa-
rer. I locket fanns bläckhorn och ett skrin för papper och skrivverktyg. Hainho-
fer sammanfattar: ”et representerà quel coffro un piccolo suppellettile” (”och
denna ask kommer att utgöra ett litet bohag”).129

Bland möbler i något mera traditionell mening möter vi i hans korrespondens
gång på gång nya typer av mehrzweckmöbler – projekterade eller verkligen ut-
förda – bl.a. ”Feldtische” och ”Feldtruhen” (”fältbord” och ”fältkistor”) som
kunde inrymma inte enbart bordsservis och bordsbestick, toalettverktyg, apo-
tek, skrivredskap och matematiska instrument utan också en hopfällbar säng och
en fällstol, varvid den senare i ryggstöd och armstöd kunde dölja en ”universal-
kniv” (påminnande om en nutida schweizisk armékniv), en kompass och ett par
spatserkäppar, den ena samtidigt fungerande som måttstock (jfr Uppsalaskåpet)
och i handtaget inrymmande skrivredskap och bläckhorn, den andra innehål-
lande en värjklinga, en evighetskalender, ett ur och balsamdosor.130

Ett ”Spiegeluhr” – ett sådant köptes av ärkehertig Leopold V av Österrike –
kunde förutom spegel och automatur även innefatta kamgarnityr i silver, spe-
gelbord och en stol som var höj- och sänkbar ”secondo ch’una principessa vuol se-
dere alta o bassa avante il specchio” (”i enlighet med om en prinsessa vill sitta högt
eller lågt framför spegeln”).131

Av dessa möbeltyper är inga bevarade exemplar kända. Detsamma har antagits
vara fallet med en annan av Hainhofers innovationer, nämligen de ”necessärer”
för kvinnor i barnsäng som vi under beteckningen ”KindbettTrühlein” (”künd-
bett trüchlin”, ”kündbettertrüchlin”) upprepade gånger träffar på i hans brev-
växling. Det var kostbart utsmyckade schatull, avsedda som kärleksgåva till den
blivande barnaföderskan och med ett innehåll som inte enbart bestod av redskap
för kroppens vård – inklusive apotek – utan också av skrivredskap, sällskapsspel
och andra ting för ”die Kurzweil” (”Vexierspiegel”, ”Vexierbrille”, ”Singwürfel”
etc.), liksom religiös litteratur till andlig uppbyggelse och ibland rentav en hel
bordsservis, allt som kunde behövas ”zue täglichem nötigstem gebrauch” (”till
dagligt nödvändigt bruk”), enligt Hainhofers egen formulering.132

Dock finns åtminstone en sådan kindbett-trühlein bevarad, i Herzog Anton
Ulrich-Museum i Braunschweig. Den är åttkantig och fanerad med ebenholts
men saknar garantistämpel och bör alltså vara tillverkad före 1625. Den är in- och
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utvändigt smyckad med 28 målningar på agat, kanske utförda av Anton Mozart,
vilkas bibliska ikonografi hänsyftar på barnafödande, barndom och uppväxttid,
förhållandet mellan syskon, kampen mellan gott och ont och annat som ansetts
lämpligt i sammanhanget. Den kröns av en alabastergrupp med en putto och en
hund. Enligt en inte verifierbar uppgift skall de nu tomma musselnischerna i
schatullets hörn ursprungligen ha prytts av personifikationer i elfenben av de
fyra årstiderna.133

Även utan arkivaliska belägg skulle man vara benägen att hålla det för sanno-
likt att möbeln beställts av hertig August d.y. av Braunschweig-Lüneburg. I brev-
växlingen mellan Hainhofer och hertig August finns under år 1624 emellertid
flera notiser om en kindbett-trühlein för dennes andra gemål, Dorothea av An-
halt-Zerbst. I juni finner vi i en kvartalsräkning för hertigen: ”Auf rechnung oder
per Caparra aines costlichen vnd kunstlichen mit stainen gezirten, vnd mit silber
eingerüsteten kündbettertrüchlins, so 524 Rtt. costet” (”på faktura eller mot
handpenning en kostbar och konstfull kindbett-trühlein, prydd med stenar och
inredd med silver, som kostar 524 reichstaler”).134 I september samma år bekräf-
tar hertigen att han mottagit möbeln men påpekar att ”die beeden vordern bam-
bini, wahren aller verbrochen” (”de båda främre barnen var båda spruckna”).135 I
oktober meddelar Hainhofer hertigen att två nya tillverkats: ”die 2. alabasterne
kündlen, zu den 5. sünnen gehörig, alss visum et tactum, die muessen in die mu-
schelen am trüchlin glaimbt werden” (”de 2 alabasterbarnen som hör till de 5 sin-
nena, nämligen synen och känseln, måste limmas fast i musselnischerna på trüh-
lein”).136

Inredning och innehåll har gått förlorat, av silvret finns inget kvar. Uppgiften
om att de förlorade nischfigurerna skulle ha varit tillverkade av elfenben och
symboliserat de fyra årstiderna är uppenbarligen felaktig. Den ännu bevarade
krönfiguren är ju av alabaster, liksom de av Hainhofer omnämnda, och utgörs av
en ”bambino” med en hund, en personifikation av luktsinnet. Serien har alltså ur-
sprungligen kompletterats av Synen och Känseln, som haft sin plats på framsidan,
och av Hörseln och Smaken på baksidan.

På Kunstgewerbemuseum i Schloss Pillnitz utanför Dresden finns en i sitt slag
unik mehrzweckmöbel, kurfurst Johann Georg I:s s.k. Jagd- und Arbeitstisch.137

Det hör snarast till samma kategori resemöbler som Hainhofers feldtische och
feldtruhen och har säkerligen denne som upphovsman. Han besökte kurfurste-
hovet i Dresden vid två tillfällen, 1617 och 1629, och levererade möbler också till
Johann Georgs gemål (se nedan).

Johann Georgs ”Jagd- und Arbeitstisch” är fanerat med ebenholts och har gra-
verade silverinläggningar. Ebenholtsen saknar garantistämpling men silver-
stämplar tyder på att möbeln tillverkats i början av 1620-talet. Den består av ett
åttkantigt kabinettskåpsliknande schatull, som täcks av en likaledes åttkantig
bordsskiva och står på ett underlag i form av en hopfällbar fotställning av järn. I
schatullets fack och draglådor inryms omkring 250 ännu bevarade föremål som
visar att möbelns traditionella benämning ingalunda gör rättvisa åt dess rika in-
nehåll, vars sammansättning bekräftar att det är avsett som resemöbel för en man-
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lig ägare: där finns apotek, ”balbierstube”, toalettredskap, jaktverktyg, trädgårds-
redskap, svarvverktyg och andra hantverksinstrument m.m.

Till bordsskivans delvis ornamentala silverinläggningar hör fem scener ur den
romerska historien: i mitten Coriolanus framför Roms murar, i inramande fält
Aeneas som med Ascanius vid sin sida bär Anchises ur Troja, ännu en gång Ae-
neas, nu när han ger skänker till Dido, Marcus Curtius som till häst störtar sig i
klyftan på Forum Romanum samt Mucius Scaevola inför etruskerkungen Por-
senna. Det är romardygder som åskådliggörs, uppfordrande exempla för en furste.
Ett par av motiven återkommer på Gustav II Adolfs konstskåp: Coriolanus och
Aeneas med Anchises.

Kunstgewerbemuseum i Dresden äger ytterligare en mehrzweckmöbel, vilken
går under benämningen kurfurstinnan Magdalena Sibyllas arbetsbord och som
med all rätt också den satts i samband med Hainhofer.138 Bordet är hopfällbart för
att lätt kunna medföras på resor. I dess sockel förvaras en likaledes hopfällbar
bärstol, som – i likhet med den ovan beskrivna stolen – i ryggstödet rymmer ett
par promenadkäppar liknande dem i Gustav II Adolfs konstskåp, d.v.s. försedda
med längdmåttangivelser och värja, därtill med bläckhorn och kalender. I rygg-
och armstöden finns dessutom skrivredskap och matematiska instrument samt en
”kombinationssåg”. Bordsskivan pryds av i silverlister infattade ruinmarmor-
plattor, och under ena kortsidan återfinns en virginal, vars lock på insidan är
smyckat med temperamålningar. I ytterligare fem fack under bordsskivan förva-
ras skrivredskap, matematiska instrument, sällskapsspel, apotek, toalettredskap
och sybehör. ”An Hand der Gegenstände und Geräte im Arbeitstisch sind gewisse
Bereiche menschlicher Tätigkeit umfassend dargestellt” (”Med hjälp av föremå-
len och verktygen i arbetsbordet är vissa områden av mänsklig verksamhet om-
fattande framställda”), skriver Gisela Haase. ”Beginnend bei den Geräten für die
tägliche Körperpflege, fortschreitend über das weibliche Handwerkszeug, das
Nähzeug, über die Spiele zur geselligen Unterhaltung bis hin zur Apothekerein-
richtung, zum Schreibzeug und den mathematischen Instrumenten sowie dem
Musikinstrument werden die einzelnen Bereiche möglichst universell vorgeführt”
(”Med början vid redskapen för den dagliga kroppshygienen, med fortsättning
över de kvinnliga hantverksredskapen, sybehören, via spelen för sällskaplig un-
derhållning till apoteksinredningen, skrivredskapen och de matematiska instru-
menten såväl som musikinstrumentet uppvisas de enskilda områdena så univer-
sellt som möjligt”).139

Möbeln har sedan 1760-talet förknippats med Magdalena Sibylla av Preus-
sen, vilket sannolikt är korrekt. Hon var andra gemål till kurfurst Johann Georg
I. Några dokumentariska belägg för att Hainhofer låtit tillverka arbetsbordet för
kurfurstinnan har inte påträffats, däremot framgår det av hans brevväxling att han
redan vid mitten av 1610-talet levererat en möbel till henne, av allt att döma ett
kabinettskåp.140 En nu förlorad kalendertavla som tidigare hörde till bordets in-
nehåll avsåg året 1628, och möbeln bör rimligtvis vara tillverkad – eller levererad
– det året.141

Ett litet ebenholtsfanerat och med silverinläggningar smyckat konstskåp i
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Stadt- und Bergbaumuseum i Freiberg i Sachsen har av Jochen Voigt förts till Phi-
lipp Hainhofers ”Umkreis” (bild 38).142 Det är ostämplat och troligen tillverkat
i början av 1620-talet. Dess innehåll har gått förlorat (borsett från fast monterade
speglar), men det finns spår som tyder på att det ursprungligen bl.a. inrymt ett
apotek och en verktygsuppsättning. Dess ena långsida döljer en på gångjärn ut-
fällbar skrivpulpet. Den inventiösa uppbyggnaden och framför allt det faktum att
skåpet ursprungligen kunnat vridas runt på sin sockel på likartat sätt som Stipo
tedesco, Gustav II Adolfs konstskåp, Amsterdamskåpet och ”Rudolf II:s konst-
skåp” ger stöd åt hypotesen att Hainhofer varit dess inventor.

Naturligtvis har också en stor mängd mera ordinära möbler gått genom Hain-
hofers händer, och i hans korrespondens nämns åtskilliga sådana. Somliga be-
skrivs utförligt och borde kunna identifieras om de ännu existerade, men flerta-
let omtalas i så summariska ordalag att de inte skulle kunna utpekas även om de
ännu är bevarade. De i detta kapitel beskrivna möblerna visar emellertid med all
tydlighet att Gustav II Adolfs konstskåp var kulmen på en lång utveckling av
hainhoferska mehrzweckmöbler men också att det med de övriga av dessa delar
en mängd särdrag som skiljer dem från alla andra möbler och gör denna grupp
unik i möbelkonstens historia.
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Bild 38. Hainhoferskåpet i Stadt- und Bergbaumuseum, Freiberg. Foto museet.



Bildprogrammet

Ingen har räknat efter hur många bildframställningar av skiftande storlek, ut-
förda i olika tekniker och i skilda material, som smyckar skåpet ut- och invändigt.
Räknar man enbart dem som har fast placering på eller i själva skåpet torde det
bli omkring 500, men tar man också med dem som pryder i skåpet förvarade lösa
föremål, sådana som virginalen, skrivpulpeten, bordet, sällskapsspelen och många
andra, mindre föremål, vare sig dessa har praktisk funktion, är avsedda för ”kurz-
weil” eller är att betrakta som konstverk i sin egen rätt, ja då får man lägga till yt-
terligare ett par hundra. Många av de bilder som är målade med oljefärg på pryd-
nadsstenar, framför allt på skåpets utsidor, är spruckna och slitna, färgen ibland
så avnött att motiven inte längre låter sig tolkas. Det stora flertalet bilder ingår
emellertid i sammanhållna temakomplex eller motivcykler som gör att det ändå
går att bestämma vilken motivkategori de tillhör. I beskrivningen och tolkningen
av bildprogrammet kommer också bilder på de större lösa föremål som ingår i
skåpet – virginalen, skrivpulpeten, bordet etc. – att tas upp, medan däremot
mindre, separata konstverk eller med bildframställningar prydda föremål kommer
att behandlas i kapitlet om skåpets samlingar. Däremot kommer redan här hän-
visningar att ges till vissa föremål i skåpets inre som visar en direkt samhörighet
med bildutsmyckningen i den del av skåpet där de har sin fasta placering. 

Flertalet av de med olja på sten målade bilderna är så stereotypt utförda, att de-
ras formala gestaltning inte tarvar någon närmare behandling. Förutom mo-
tivbestämning kommer inte heller de enskilda bildernas ikonografi att ägnas mera
ingående utredningar, såvida inte tolkningen erbjuder problem eller det rör sig om
framställningar som har speciell betydelse i bildprogrammets totalsammanhang.
För att vi skall förstå intentionerna bakom motivvalet och kunna bilda oss en
uppfattning om bildprogrammets funktion, är det ändå nödvändigt att vi söker
tolka alla bilder vilkas bevarandetillstånd tillåter detta. De därvid vunna resultaten
bör vägas mot Hainhofers utsagor om konstverk och bildmotiv, så som vi finner
dem i hans skrifter, samt mot ikonografin i andra Hainhofermöbler. 
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Berget
Om de nu förlorade krönande silverfigurerna på Stipo tedesco har ju Hainhofer
skrivit att de ”das thema und gleichsam den text angeben” (”anger temat och så
att säga texten”).1 Gruppen föreställde den uppståndne Kristus, triumferande
över död och djävul, och skåpets bildprogram utgör i sin helhet ”un compendio
di tutta la scrittura sacra” (”ett kompendium över hela Den Heliga Skrift”).2 En
liknande sammanfattning av möbelns bildprogram finner vi i den ännu beva-
rade silvergrupp som krönte Pommerska konstskåpet: Pegasus på Parnassen, flan-
kerad av Pallas Athena och en av muserna och med de övriga åtta muserna grup-
perade på avsatserna under ”berget”. Corpus smyckades med stora silverreliefer
föreställande sex av artes liberales (den sjunde, musiken, personifierades enligt
Hainhofer av muserna). De kristna inslagen i skåpets ikonografi är mycket få, dess
bildprogram kan snarast betecknas som humanistiskt, med kulturens triumf över
naturen som huvudtema.

Det finns alltså goda skäl för att låta beskrivningen och tolkningen av Upp-
salaskåpets bildprogram ta sin utgångspunkt i det konstverk som kröner det. Det
är troligt att detta spelar en liknande nyckelroll för det ikonografiska programmet
och att en tolkning av det i enlighet med Hainhofers intentioner kan bidra till en
djupare förståelse av bildprogrammet i dess helhet. Dieter Alfter har prövat en in-
terpretation utifrån denna förutsättning men inbegriper då också ”berget”. Han
menar att detta med sina obearbetade naturprodukter tillsammans med det krö-
nande konstverket, som består av bearbetade naturprodukter, åskådliggör växel-
verkan mellan natur och konst. Samma koncept utgör, enligt Alfter, ledmotivet
i skåpets ikonografi i dess helhet, inklusive de teologiska bilderna, så att bildpro-
grammet kan sägas utgöra en syntes mellan Stipo tedesco och Pommerska konst-
skåpet.3

Denna uppfattning är inte oriktig, särskilt om man också tar hänsyn till skåpets
innehåll, och det blir anledning att längre fram komma tillbaka till den. Men
kanske kan den sägas stanna på en första, mera generell tolkningsnivå. Förhål-
landet mellan ars och natura är av mera abstrakt karaktär än den mera specifika
läsart Hainhofer syftar på med sina ord om krönskulpturen på Stipo tedesco. Så-
väl denna, med den triumferande Kristus, som motsvarigheten på Pommerska
konstskåpet, Parnassen, utgör en integrerande del av respektive bildprogram, var
och en med sin bestämda funktion inom ramen för detta, medan temat polari-
teten konst-natur endast indirekt kommer till uttryck i Uppsalaskåpets krönfigur
och det ”berg” denna vilar på.

Som nämnts i beskrivningen av skåpet kröns det av en seychellnötkanna (färg-
bild 6 och bild 39), som har en längd av 42 cm och en höjd av 23,5 cm (upp till
locket). Själva kärlet utgörs av en seychellnöthalva, som bärs upp av Neptunus i
form av en silverfigur med förgyllt hår och skägg, knäböjande på en platta i fyr-
passform med havsvågor i relief. På kärlet tronar en liten Venusfigur, likaledes i sil-
ver med förgyllt hår och diadem, sittande på ett draperi och med en förgylld sil-
versnäcka under höger arm. Den mandelformiga silverplatta som utgör hennes
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underlag bildar samtidigt kannans lock; på dess undersida är en löstagbar förgylld
silverplatta med en punsad bildframställning i form av snäckblåsande tritoner
samt nereider och sjöhästar i ett skummande hav, alltsammans inramat av en
graverad kartusch (bild 40). Nöten blir till Venus skepp, Neptunus till det per-
sonifierade havet. Skeppet-kannan har under förstäven-mynningen en ”gal-
jonsfigur” i form av ett kvinnligt havsvidunder i silver med förgyllt hår och vingar
och med delad stjärt med förgyllda fenor. I aktern, under kannans volutsvängda
grepe, återfinner vi en manlig motsvarighet. Mitt på kannans långsidor är ytter-
ligare ett par bevingade och tvestjärtade havsvidunder i relief, även de av delvis
förgyllt silver. Mellan dem och farkostens för och akter hänger yppiga silverfe-
stonger, sammansatta av konkylier, kräftor och sköldpaddor. 

Kannans bottenplatta och lock är stämplade med Augsburgs stadsvapen, pin-
jekotten, och med ett tidigare ej korrekt identifierat monogram, HL. Helmut
Seling har i sitt stora arbete Die Kunst der Augsburger Goldschmiede kunnat fast-
ställa att det tillhör Augsburgguldsmeden Johannes (I) Lencker (omkr.
1570–1637).4 En likartad kanna av samme mästare men med den skeppsfor-
made skålen utförd i agat finns i skattkammaren i Residenset i München. Seling
gör det sannolikt att denna kanna tillkommit omkring 1614, medan Upp-
salakannan enligt honom skulle ha tillverkats omkring 1630.5 Böttiger hade häv-
dat att den senare är identisk med den kanna av ”Cocho d’India [...] In Silber fas-
set” (”Indisk kokosnöt [...] infattad i silver”), som Hainhofer redan 1614 nämner
i ett brev till kurfurst Ferdinand av Köln, fastän han där beskriver lockfiguren som
”des Neptuni Weib” (”Neptunus hustru”).6 Vid den senaste konserveringen av
Gustav II Adolfs konstskåp upptäcktes emellertid på kannans lock – under Ve-
nusskulpturen och möjlig att se först sedan denna tagits loss – förutom den
stämplade pinjekotten och monogrammet också en punsad, oidentifierad signa-
tur, GF, som väl kan tänkas syfta på någon medhjälpare i Lenckers verkstad, och
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Bild 39. Seychellnötkan-
nan: detalj med Venus.
Foto Uppsala universitet.



därtill ett årtal som tycks kunna tydas som 1630 (bild 41). Det skulle i så fall in-
nebära att Seling har rätt, och att den kanna Hainhofer nämner 1614 måste ha
varit en annan men likartad sådan. Den motsättning som synts ligga i att denna
sägs ha burit ”des Neptuni Weib”, medan Uppsalaskåpets motsvarande figur en-
tydigt kan tolkas som Venus, bortfaller därmed.

En lämpligare farkost för Venus än en seychellnöt kan man knappast tänka sig,
åtminstone inte om man bortser från det musselskal hon enligt myten flöt iland
på efter sin födelse ur havets skum. På Hainhofers tid kände man ännu inte till
seychellnötens växtplats; först 1743 upptäcktes på öarna Praslin och Curieuse i
Seychellerna den palm, Lodoicea maldivica eller Lodoicea seychellarum, som bär
denna frukt. Dessförinnan hade man påträffat nötterna drivande i havet eller
uppspolade på Indiska oceanens kuster, framför allt på Maldiverna (därav den
gängse tyska benämningen Maldivische Nüsse). Georg Eberhard Rumphius kal-
lar seychellnöten ”Mirum miraculorum naturae” (”Undret bland naturens un-
derverk”), och den gav upphov till allehanda fantasifulla föreställningar: den an-
togs växa på ett jättelikt träd på havsbotten eller – liksom Venus – materialiseras
ur havets skum; den kallas ännu både på franska och engelska coco de mer.7
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Bild 40. Silverplattan
under seychellnötkannans
lock. Foto Uppsala
universitet.



På grund av sin sällsynthet och de märkliga egenskaper den tillskrevs beting-
ade den höga priser på den europeiska marknaden; enligt en ofta återberättad tra-
dition skall kejsar Rudolf II år 1602 ha betalat 4000 gulden för en seychellnöt
som han köpte av en holländsk amiral.8 Summan är säkert överdriven; enligt in-
ventariet från 1607–11 över hans konstkammare fanns i denna över tjugo ”cocce
de maldiva”, infattade i silver till kannor eller ej.9 Tre av de silverinfattade har be-
varats till vår tid, en av dem i Tyska ordens skattkammare i Wien (bild 42), de
båda andra i Kunsthistorisches Museum i samma stad.10 Magnifikast är en av
kannorna på museet, utförd av Rudolf II:s hovguldsmed Anton Schweinberger,
sannolikt år 1602 (bild 43).11 Liksom i Uppsala har nöten förvandlats till en båt-
formad dryckeskanna, buren av två sittande tritoner och med locket krönt av
Neptunus ridande på en sjöhäst. Sammanlagt torde bara drygt ett halvdussin
seychellnötkannor ha bevarats i europeiska samlingar: förutom de nämnda finns
sådana i Grünes Gewölbe i Dresden, i Overijssels Museum i Zwolle i Nederlän-
derna, i Waddesdon Bequest i British Museum och i Galleria Estense i Modena.12

Liknande kannor i annat material, särskilt nautilussnäckor, burna av tritoner el-
ler andra knäböjande mytologiska figurer i silver och krönta av triumferande gu-
dinnor, är däremot vanliga (bild 44). Den mindre märkliga av de två seychell-
nötkannorna i Kunsthistorisches Museum i Wien, liksom den i British Museum,
har på långsidorna reliefbeslag med bevingade havsvidunder med sammantvin-
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Bild 41. Seychellnötkan-
nans lock med signaturen
GF och årtalet 1630 (?).
Foto Uppsala universitet.



nade dubbelstjärtar (bild 45). De visar stor likhet med sina motsvarigheter på
Uppsalakannan, trots att de båda andra kannorna anses vara betydligt äldre, från
1500-talets andra hälft. Kan det vara fråga om direkt påverkan eller har guld-
smederna utnyttjat samma förlaga?
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Bild 42. Seychellnötkanna
från omkr. 1600 i
Schatzkammer des
Deutschen Ordens, Wien.
Foto Schatzkammer des
Deutschen Ordens.

Bild 43. Anton Schwein-
berger: seychellnötkanna,
1602. Kunsthistorisches
Museum, Wien. Foto
museet.



Förutom av sällsyntheten betingades seychellnötternas dyrbarhet också av det
faktum att de ansågs verksamma som botemedel mot diverse sjukdomar och
framför allt som motmedel mot gift; detta gällde nötens fruktkött och frukt-
mjölk men också drycker som förvarades i seychellnötkannor. Kannan på Upp-
salaskåpet går lätt att ta ned och använda som vinkanna. Den i brevet från 1614
omnämnda kannan sägs av Hainhofer ”eine mass wein fassen” (”rymma ett stop
[ca 1,3 liter] vin”).13 I senare tid har seychellnötter också använts som afrodisia-
kum, men om så skedde redan under 1600-talet förefaller osäkert. Under alla

148

Bild 44. Nautilus-
kanna, Augsburg omkr.
1600. Kunstindustrimu-
seet, Oslo. Foto Teigens
Fotoatelier.



omständigheter var man emellertid redan då medveten om den förbluffande lik-
heten mellan en odelad seychellnöt och ett kvinnosköte, något som senare kom att
ge den binamnet cul de négresse.14 Den holländske botanisten Outger Cluyt (Au-
gerius Clutius) gav 1634 ut en liten skrift om seychellnöten under titeln De cocco
maldivensi opusculum (bild 46), och han förfasar sig där över fruktens likhet med
den kvinnliga blygden: ”non est prætereundum, in integra Maldivensi nuce, col-
liculum quasi Veneris, foeminæ pubis faciem dextre æmulari [...] Summa pars
sensim declinat in modum inter feminii facie oculis pudicis aspicienti horrida”
(”det bör inte förbigås att i en hel maldivisk nöt det s.k. venusberget på ett lustigt
sätt råkar påminna om den kvinnliga blygden [...] Den översta delen böjer sig ned
så småningom som det kvinnliga könsorganet på ett sätt som för dem som ser på
den med kyska ögon är hemskt att skåda”).15 Associationer till kroppslig kärlek
och till Venus måste ha legat nära till hands.

Venusfiguren på Uppsalaskåpets seychellnötkanna omges av korallkvistar:
framför henne en liten röd sådan, bakom henne en kvist av den sällsynta svarta
korallen och ytterligare en stor röd korall, som väl skall ge illusion av båtens mast
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Bild 45. Beslag på
seychellnötkanna från sent
1500-tal. Kunsthistori-
sches Museum, Wien.
Foto museet.



och segel. Flera andra korallkvistar, röda i skiftande nyanser eller vita, finns på
berget under kannan. Korallerna tillskrevs ett ursprung lika fantasieggande som
seychellnötternas; den grekisk-romerska mytologin höll dem för i vattnet stel-
nade blodstrålar som sprutat ur gorgonen, alternativt det havsvidunder som be-
vakade Andromeda, sedan dessa odjur dödats av Perseus. Ännu på 1700-talet
tvistade de lärde om huruvida de tillhör växt- eller mineralriket.16

Man har tidigare inte observerat att spetsarna på tre korallkvistar på berget
snidats i form av ”mano in fica” eller ”Feige”, d.v.s. en knuten hand med tummen
framsträckt mellan pekfingret och långfingret. Denna gest är sedan romersk tid
känd i Medelhavsområdet och spred sig under medeltiden till Tyskland. Riktad
mot en annan människa uttryckte den hån och begabbelse – den är inte ovanlig
i bildframställningar av Kristi begabbelse – men kunde också användas i avvär-
jande eller skyddande syfte, framför allt mot onda ögat. Den hade emellertid
också sexuell innebörd; gesten är en lättförståelig symbol för könsakten. Att just
gester som associerar till könslivet ansågs ha – och i vissa kulturer fortfarande
anses ha – makt att avvärja ont kan knappast ges någon rationell förklaring, men
”es wurde scheinbar immer als selbstverständlich angenommen” (”det acceptera-
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Bild 46. Avbildning av
seychellnöt ur Augerius
Clutius: ”De cocco
maldivensi opusculum”,
Amsterdam 1634.



des uppenbarligen alltid som självklart”), enligt Lenz Kriss-Rettenbeck, den
främste kännaren av ”Feige”.17

Snidad i korall blev denna gest särskilt verksam, eftersom korallen bland flera
”Tugenden” (”dygder”) framför allt tillskrevs förmågan att avvärja trolleri och
onda ögat; än idag används korallen särskilt i Italien som amulett, inte minst för
barn. Skåpets korallkvistar är säkerligen importerade från Italien, troligen från Li-
vorno eller Genua, som var centra för handeln med koraller, och där har väl också
fica-gesterna snidats.18 I berget återfinns emellertid också en stor korall snidad i
form av en delfin, Venus följeslagare. Även den kan ha förmedlats via någon av de
båda nämnda hamnstäderna men dess ursprungsort är troligen Trapani på Sici-
lien, känt just för sina korallskulpturer.19

Enligt 1694 års inventarium skall Venusfiguren då ha hållit ”vnder wänstra ar-
men en liten hane, af röd Corall (:hwars stiärt är afstödt)”.20 Man frågar sig om
det kan ha varit en duva, men i Venus sällskap brukar denna fågel uppträda par-
vis. En mera sannolik förklaring får vi en antydan om i det ovan nämnda brevet
från 1614, där Hainhofer om seychellnöten (”Cocho d’India”) skriver att ”auch
vögel daraus wachsen sollen” (”det skall också växa fåglar ur den”).21 Böttiger tol-
kar detta som att Hainhofer förväxlat det då okända träd som bar seychellnöten
med det s.k. entenbaum, ur vars frukter levande ankor (eller änder) sades växa.22

Enligt berättelser bland sjöfarare skall emellertid i det sägenomsusade havsträd
som antogs vara seychellnötternas upphov även en skräckinjagande rovfågel, garu-
dafågeln, ha sitt bo, varifrån den gjorde nattliga räder efter boskap och elefanter
som den slet sönder med sin näbb.23 Säkerligen är det denna fågel Hainhofer
syftar på i sitt brev, och kanske avsåg han att korallfågeln skulle föreställa den.

I berget ingår också fyra stora snäckskal, placerade nedtill i hörnen, samt flera
mindre konkylier av skilda arter. En av snäckorna, en stor nautilussnäcka (Nau-
tilus pompilius; egentligen en bläckfisk) är snidad och graverad med exotiska
fåglar och bladrankor. Nautilussnäckor fiskades i västra delarna av Stilla havet och
fördes i stora mängder till Holland av holländska Ostindiska kompaniet, särskilt
efter upprättandet av handelsstationen Amboina år 1609. De dekorerades i Kina,
där man förstod att slå mynt av den europeiska efterfrågan, innan så småningom
holländarna en bit in på 1600-talet tog upp konkurrensen.24 Det kinesiska snäck-
snideriet blev till en massindustri, och resultatet blev inte alltid av särskilt hög kva-
litet; nautilussnäckan i Uppsalaskåpets berg bär vittnesbörd om detta.

Flera av de mindre konkylier som ligger spridda bland bergets mineralier har
på grund av sin vulvaliknande form ännu i 1600-talets Mellaneuropa – och i
andra kulturer än idag – ansetts ha apotropeiska egenskaper och använts som
amuletter. Samtidigt ”schätzte man sie sicher auch als sexuelles, imaginatives Sti-
mulans, als Aphrodisiaka und Prunkzeichen” (”uppskattade man dem säkert
också som stimulans för den sexuella fantasin, som afrodisiaka och prakttecken”)
enligt Lenz Kriss-Rettenbeck.25 I bergets dekorativa helhet har väl sådana egen-
skaper hos de enskilda beståndsdelarna endast legat latenta, liksom de magiska,
medicinska eller profylaktiska verkningar man tillskrev de många mineralierna. I
denna anhopning av dyrbara och praktfulla specimina ur havets djup och ur jor-
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dens inre har nog Hainhofer – med den strävan efter fullständighet som ligger i
konstskåpens idé – i första hand varit ute efter att visa vad jordens och vattnets
element kan bjuda av rikedomar. Annorlunda förhåller det sig med korallkvis-
tarna och seychellnötkannan; även de är prov på gömda skatter, bärgade ur havet,
men de uttrycker en specifik funktion som den informerade samtida betraktaren
knappast kunde bortse ifrån: korallkvistarna genom att några av dem bär på feige-
gesten, seychellnöten genom att den fått bli till kärleksgudinnans farkost.

Dolt bakom en med mineralier kamouflerad lucka på bergets baksida (sida B)
finns ett schatull av ebenholts, stämplat med EBEN och pinjekotte och innehål-
lande en liten musikautomat (Böttiger kallar den ”Spieldose”, speldosa 26) av en
typ som var populär i det tidiga 1600-talets Augsburg (färgbild 39). Bakom
schatullets glasruta ser man ”eine erhebte Landschaft” (”ett landskap i relief ”)
med träd och sjö och slott mot en fond av skog och berg.27 Ett par jägare skym-
tar i bakgrunden, och i förgrunden sitter i mitten Apollo med sin lyra. Till höger
ligger en hjort, och till vänster står Cyparissus, halvt dold i en ihålig cypress och
siktande på hjorten med sitt spjut (detta har gått förlorat, liksom hans huvud och
likaså hjortens). Figurerna är gjorda av vax med tygkläder, och hjortens hud är av
riktigt skinn. Automaten har säkerligen tillverkats av Achilles Langenbucher, den
”Landschaft- und Muggenkünstler” (”landskaps- och myggkonstnär”) som även
medverkade i Pommerska konstskåpet.28 Mekanismen fungerar inte längre, men
tillräckligt mycket finns kvar av den för att visa, att när man väl dragit upp verket
har Apollo börjat spela på sin lyra och Cyparissus slängt sitt spjut och strax för-
vandlats till det träd som fått hans namn genom att cypressen snabbt snurrat
runt ett halvt varv och han därmed dolts. Alltsammans ansluter nära till fram-
ställningen av episoden i tionde boken av Ovidius Metamorfoser, där det berättas
hur ynglingen Cyparissus genomgår förvandlingen inför sin vän Apollos blickar
sedan han förlorat lusten att leva i sin sorg över att i våda ha dödat den åt nym-
ferna helgade hjort som han älskade.29 Hainhofer hade visat automaten för Gus-
tav II Adolf den 1 juni (nya stilen) 1632, då denne för sista gången hade tillfälle
att se skåpet, och han beskriver den i sitt diarium med följande ord: ”die Land-
schafft mit Cyparis (der seinen lieben Hirschen erscheust und Ihne, der auf der
Harpfen spihlende Apollo in ainen Baum verwandelt)” (”landskapet med Cypa-
rissus [som skjuter sin kära hjort, och den på harpa spelande Apollo förvandlar
honom till ett träd”]).30 Det är ett kärleksmotiv, även om det är fråga om en
okonventionell kärlek, och så till vida passar det in under Venus välde.

Mitt emot automaten finns på skåpets framsida (sida A) ett motsvarande, väl
kamouflerat fack, där ett bordsur i förgylld mässing har sin plats. Det är tillver-
kat av Hans (I) Buschmann, medlem av en välkänd urmakarsläkt i Augsburg och
även i andra sammanhang anlitad av Hainhofer.31 Förutom timmar och minuter
visar uret också datum och månens faser, därtill finns på översidan en manuellt in-
ställbar kalenderskiva. Från början var det mekaniskt förbundet med den under
berget förvarade virginalen, som kunde fås att spela automatiskt vid den tid-
punkt man i förväg ställt in på uret.32 I protokollet från den 1730 genomförda in-
venteringen av skåpet omnämns denna mekanism: ”På uret [...] är en combina-
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tions machin emellan wexel och claveret”, vilket väl bör tolkas som att den då
ännu fungerade.33

Man kan fråga sig om också uret, på en annan betydelsenivå, spelar en nyck-
elroll för tolkningen av skåpets övergripande program, av dess budskap. Uret
hade på Hainhofers tid konnotationer som ordning, harmoni, hierarki, aukto-
ritet, och metaforer över världen som ur och Gud som urmakare var vanliga.34

Uret skulle i så fall stå som sinnebild för den ordning som skåpets mikrokosmos
ger uttryck åt och vilken i sin tur speglar den gudabestämda ordningen i mak-
rokosmos. 

Virginalen
Den avsats som bär upp berget svingar sig upp från corpus via en låg sockel med
hålkäl. Det högre mittpartiet, bakom vars dubbeldörrar på sida A virginalen har
sin plats, avslutas uppåt av ett entablement med två avlånga ljudöppningar, täckta
med svart tyg (förnyat vid senaste restaureringen), på var och en av de fyra si-
dorna. Både på utsidan och på väggarna inuti facket för virginalen, liksom på
själva instrumentet, finns en rik utsmyckning av rent ornamental karaktär om-
växlande med figurscener målade i olja på plattor av ruinmarmor eller pryd-
nadssten av olika slag, huvudsakligen agat, jaspis och kalcedon.

Den sistnämnda typen av konstverk är den vanligast förekommande i skåpets
bildprogram; också huvuddelen av corpus utsmyckning utgörs av minia-
tyrmålningar på sten. Flertalet av målningarna är bibelillustrationer. Några di-
rekta förlagor har inte kunnat påträffas, och redan deras stora antal tyder på att de
utförts utan sådana, direkt efter bibeltexten i enlighet med Hainhofers in-
struktioner; ingen illustrerad bibelutgåva och knappast heller målningssviter med
bibelmotiv visar prov på så många scener ur Bibeln. Här förekommer motiv som
annars sällan eller aldrig lockat till konstnärlig gestaltning, både ur de kanoniska
böckerna och ur apokryferna. Hainhofer har uppenbarligen låtit strävan efter
fullständighet väga tyngre än kravet på konstnärlig kvalitet.

Gammaltestamentliga motiv överväger i antal, vilket naturligtvis överens-
stämmer med de gammaltestamentliga böckernas omfång jämfört med de ny-
testamentliga men som också motsvarar lutherdomens förkärlek för gammal-
testamentliga motiv, dess ambition att gå tillbaka till rötterna, till ”urtexten”.35

Inom rektangulära hopplistramar har skåpets övre avsats på sidorna A och B i
mitten en större pietra dura-rosett i form av en liggande oval, vilken flankeras av
mindre, ovala prydnadsstenar, alla infattade i formrika broskverkkartuscher. På si-
dorna B och C återkommer rosetterna, men de mindre prydnadsstenarna saknas.
De avlånga fälten inramas av breda pilastrar, alltså tre på varje sida, vilka smyckas
av stående ovala prydnadsstenar med målningar föreställande änglar som trakte-
rar allehanda musikinstrument (färgbild 7) eller – i ett fall – sjunger. På entable-
mentet motsvaras dessa bilder av små liggande ovaler, också de med änglamotiv.

Öppnar man dubbeldörrarna framför virginalen finner man att var och en på
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insidan har avlånga fack med skjutluckor. På utsidan har vart och ett av dessa fack
två rektangulära ruinmarmorbilder på långsidan samt en på vardera kortsidan,
alltså sammanlagt åtta bilder. Det är värt att notera att de båda inre, mot virgi-
nalen vettande bilderna på långsidornas luckor har något mindre bredd än de
yttre, vilket ökar djupverkan då dörrarna står halvöppnade och ses i snedper-
spektiv. Ytterligare två bilder är placerade ovanför klaviaturen i framkanten av
fackets sidoväggar, en på vardera sidan.

Det gäller om alla skåpets ruinmarmorbilder att stenens struktur utnyttjats
för att ge illusion av t.ex. berglandskap med söndertrasade klippor, moln, vat-
tenvågor, städer, byggnader, någon gång trädstammar. Endast växtlighet, figu-
rer, byggnadsdetaljer och artefakter har med hjälp av pensel och färger fogats till
det av stenen redan givna sceneriet; det är alltså – med Hainhofers ord – konst-
verk i vilka ”ars vnd natura mit ainander spilen” (”konsten och naturen leker
med varandra”).36

Vänstra dörrhalvans bild på kortsidan är så sliten att dess motiv inte kan be-
stämmas. Bilden till vänster på långsidan visar tåget kring Jerikos murar med de
basunblåsande prästerna som får murarna att falla (Jos. 6). Övriga bilder före-
ställer: skökan som spelar harpa i Jesajas profetia om Tyrus (Jes. 23:15–16); tre
kvinnor spelande triangel, harpa respektive basun; en man som spelar harpa sit-
tande vid en flod (syftar väl på babyloniska fångenskapen, t.ex. Psalt. 137); en
musikhandel till vänster i förgrunden, till höger därom tycks avgudabilder bäras
bort av ett par män; David spelande harpa för kung Saul (1. Sam. 16:23); kung
David spelande harpa, sittande på tronen, kanske syftande på hans lovsånger
(exv. Psalt. 146–148); en mycket sliten bild, där man dock kan urskilja att Gud
Fader visar sig för en skara människor och slutligen en kung som sitter med en
bok i händerna, väl konung David med sina psalmer.

Även om det är svårt att med säkerhet bestämma innehållet i alla dessa ruin-
marmorbilder står det klart att de alla återger bibliska händelser med musikmo-
tiv. Detsamma gäller de bilder som pryder virginalen.

På dess framsida är tre stora ruinmarmorplattor, två rektangulära på sidorna, en
i det närmaste kvadratisk i mitten. Mellan dessa finns fyra små målningar före-
ställande tre änglar musicerande på violin, luta respektive harpa samt en som
sjunger; det är alltså motsvarigheter till änglabilderna på avsatsens utsidor men
här i form av stående rektanglar istället för ovaler.

Den vänstra bilden är en illustration till 2 Mos. 15:1–21, Israels lovsång efter
att Moses fört sitt folk torrskott genom Röda havet, medan de förföljande egyp-
terna dränkts av vattenmassorna. Detta ses i bakgrunden, medan en grupp mu-
sicerande kvinnor i förgrunden syftar på orden i verserna 20–21: ”Och profetissan
Mirjam, Arons syster tog en puka i sin hand, och alla kvinnorna följde efter
henne med pukor och dans. Och Mirjam sjöng för dem: ’Sjungen till HER-
RENS ära, ty högt är han upphöjd, Häst och man störtade han i havet’”.

Mittbildens motiv är hämtat ur 1. Sam. 18:6–7 och visar hur den unge David
med Goljats huvud spetsat på sitt svärd tillsammans med kung Saul återvänder
från striderna: ”Och när de kommo hem, då David vände tillbaka efter att hava
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slagit ned filistéen, gingo kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och
dans för att möta konung Saul med jubel, med pukor och trianglar. Och kvin-
norna sjöngo med fröjd sålunda: ’Saul har slagit sina tusen, men David sina tio
tusen’”.

Den högra bilden är hämtad ur den apokryfiska Judiths bok; den visar hur Ju-
dith sedan hon halshuggit Holofernes återvänder tillsammans med sin tjäna-
rinna, som bär det avhuggna huvudet i en säck, och hur hon då hälsas med mu-
sik av en grupp kvinnor (Judith 13:10–19).

Virginalens baksida är på motsvarande sätt smyckad med tre ruinmarmorbil-
der. Till vänster en illustration till Upp. 4–5 (bild 47), där Johannes i en syn ser
Gud på sin tron i himmelen, med lammet och bokrullen med de sju inseglen och
omgiven av de fyra väsendena och de tjugofyra äldste, vilka spelar till hans ära på
harpor.

I mitten åskådliggörs berättelsen i 2 Mos. 19:16–19 om hur Gud låter ett
starkt basunljud höras och Sinai berg höljas i rök, innan Mose får mottaga lagens
tavlor (bild 48). Motivet till den högra bilden är hämtat ur 2. Sam. 6:12–16 och
visar hur kung David dansar framför förbundsarken, då den ”under jubel och ba-
suners ljud” förs till Davids stad och hur han därvid ådrar sig förakt från sin ge-
mål Mikal, Sauls dotter (färgbild 8). Hon är framställd stående på en balkong
högt uppe i kungapalatset, men vid hennes sida står kung Saul, vilket inte svarar
mot bibeltexten (Saul var redan död), lika lite som att den dansande David spe-
lar harpa. 

På virginalens vänstersida, framifrån sett, är på en stor oval ruinmarmorplatta
en illustration till Luk. 2:8–20, det vill säga det avsnitt ur julevangeliet som be-
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rättar om Herrens ängel som visar sig för herdar ute på marken, tillsammans med
den himmelska härskaran. Dock nämns inget i Bibeln om att änglarna sjunger
och musicerar, inte heller att Gud Fader visar sig i deras krets. I bakgrunden till
vänster – i simultan succession – tillber herdarna barnet i krubban.

Motsvarigheten på virginalens högersida visar yttersta domen: de döda stiger
upp ur sina gravar, medan Jesus tronar som världsdomare i höjden (Matt.
25:31–46; Upp. 20:11–15). Framför honom knäböjer Maria som förebedjerska
och kring honom ses inte bara de basunblåsande domedagsänglarna utan en hel
skara änglar som trakterar olika instrument.

Alla dessa bilder på virginalen och det fack som innesluter den har bibliska mo-
tiv – de flesta ur Gamla Testamentet – i vilka musiken spelar en viktig roll; om
sång och musicerande inte uttryckligen nämnts i Bibeln, så har det här lagts till.
Att ikonografin på detta sätt anpassats till funktionen – till musikinstrumentet –
har flera motsvarigheter i Hainhofers övriga konstskåp. En direkt parallell finner
vi i Stipo tedesco, vars överdel, som ju ursprungligen inneslöt en orgel, smyckas
av ”ex sacris 82 historiae, die alle von der music tractieren” (”82 historier ur Den
Heliga Skrift, som alla musicerar”).37 Antalet ”historiae” inskränker sig på Gus-
tav II Adolfs konstskåp till tjugotvå, varav flertalet återfinns också på Stipo tede-
sco, men därtill kommer ju de sexton musicerande eller sjungande änglarna.

Virginalens översida har en dekorativ bemålning på resonanslocket i form av
strödda blommor och insekter. Instrumentet har säkerligen utförts direkt för skå-
pet av den augsburgske instrumentbyggaren Samuel Bidermann d.y. (1600– 61).
Det är mindre troligt att fadern, Samuel Bidermann d.ä., som dog redan 1622,
skulle ha tillverkat det redan innan arbetet på konstskåpet påbörjats och att det-
tas överdel i så fall skulle så att säga ha byggts för ett redan existerande instrument.

156

Bild 48. Virginalen: Mose
mottager lagens tavlor.
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Virginalen har klaviaturomfånget C/E–g2, a2 (utan gis2). Förutom manuellt kan
man också med hjälp av ett automatverk med trävals med järn- och mässingstift
spela tre melodier.38

Corpus: Entablementet
På det entablement som utgör övre avslutningen av corpus är på vardera av si-
dorna A och B sju långsmalt ovala prydnadsstenar, på sidorna C och D vardera
sex. De har alla målningar med motiv ur Jesu liknelser. På sida A är från vänster
tre bilder som illustrerar liknelsen om den förlorade sonen (Luk. 15:11–32): av-
skedet hemifrån, då han av fadern mottar sin arvslott, arbetet som svinaherde i
främmande land samt hemkomsten. Den fjärde bilden från vänster är så hårt sli-
ten att motivet inte låter sig identifieras. Nästa bild illustrerar Jesu ord om gästa-
budet till vilket fattiga, krymplingar, halta och blinda bjuds (Luk.14:12–14).
Den därpå följande bilden är fragmentarisk och svår att tolka. Slutligen kommer
på denna sida liknelsen om den gode herden med det borttappade fåret (Matt.
18:12–13, Luk. 15:4–7). 

På sida B ses längst till vänster liknelserna om mannen som byggde sitt hus på
hälleberget (Matt. 7:24–25, Luk. 6:47–48) och på samma sten liknelsen om
mannen som finner en skatt som blivit gömd i en åker (Matt. 13:44). Målningen
på den därpå följande stenen är för sliten för att kunna tolkas. Därnäst följer lik-
nelserna om de otrogna vingårdsmännen (Matt. 21:33–41, Mark. 12:1–9, Luk.
20:9–16), om den otrogne förvaltaren (Luk. 16:1–8), om arbetarna i vingården
(Matt. 20:1–16) samt slutligen två utnötta motiv.

På sida C åskådliggörs från vänster liknelserna om den rike mannen och Lasa-
rus (Luk. 16:19–31), om fariséen och publikanen (Luk. 18:9–14) och om de an-
förtrodda punden (Matt. 25:14–30, Luk. 19:12–27), varpå följer en så gott som
utplånad bild, som ej kan tolkas. Den femte bilden visar såningsmannen (Matt.
13:3–8, Mark. 4:3–8, Luk. 8:5–8), medan den sjätte är för hårt sliten för att
med säkerhet kunna tolkas; möjligen illustrerar den Jesu ord om den trånga port
som leder till livet och den breda väg som leder till fördärvet (Matt. 7:13–14).

Till vänster på sida D framställs först två liknelser om himmelriket: mannen
som sådde god säd i sin åker och ovännen som sådde ogräs bland vetet (Matt.
13:24–30, 36–43) resp. noten som kastas i havet (Matt. 13:47–50). Därnäst den
barmhärtige samariten (Luk. 10:30–37), de kloka och de fåvitska jungfrurna
(Matt. 25:1–13) och liknelsen om gästen som inte var klädd i bröllopskläder vid
konungasonens bröllop (Matt. 22:11–14). 

Sida A
Illustrationerna till Bibeln fortsätter på dubbeldörrarna till sida A, men här är mo-
tiven hämtade ur Gamla Testamentet. Hainhofers avsikt har säkert varit att de
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båda dörrarna normalt skall stå öppna – som de gör än idag – för att visa den
praktfulla lådfront som utgör skåpets huvudfasad (bild 49). Börjar man läsningen
av skåpets gammaltestamentliga bildcykel på dörrarnas insida följer man också
något så när den bibliska kronologin.
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Bild 49. Gustav II Adolfs konstskåp: sida A. Foto Uppsala universitet.



Också de två dörrarna demonstrerar prakt och dyrbarhet, med i mitten stora
lapis lazuliplattor i stående rektangulär form, vilka i hörnen sekunderas av vardera
fyra mindre, ovala lapis lazuliplattor. Därtill kommer på vardera dörren såväl
över som under denna mittgrupp en liggande oval och tre cirkelrunda jaspis-, kal-
cedon- eller agatskivor. Alla dessa prydnadsstenar är infattade i urtag i de eben-
holtsfanerade dörrarna, så att de kommer till synes från båda sidor; samma sten
syns alltså både då dörrarna är öppna och då de stängts till, bemålad på båda si-
dor. De inramas alla av rika broskverkkartuscher i ebenholts, liksom de mål-
ningar vi redan mött på entablementet och på skåpets överstycke.

Den stora mittbilden på vänstra dörrens insida visar hur Gud i enlighet med 1
Mos. 1:20–22 skapar vattendjuren (däribland ses också en sjöhäst, en val samt ne-
reider). De fyra mindre, ovala lapis lazulimålningarna kring mittplattan är så
nötta att motiven inte låter sig bestämmas. Den vänstra bilden i raden längst
upp föreställer syndafloden och Noas ark (1 Mos. 7), mittbilden det bittra vatt-
net i Mara, då Mose kastar ett trä i vattnet för att göra det sött (2 Mos. 15:23–25,
bild 50), den högra bilden Naaman som botas från spetälska genom att sju gånger
doppa sig i Jordan (2 Kon. 5:14). I ovalen omedelbart över den större mittbilden
ser vi hur barnet Mose hittas i vassen av Faraos dotter (2 Mos. 2:5–6). 

Den ovala bilden under mittplattan visar hur Mose slår vatten ur klippan (2
Mos. 17:2–6). Därunder finner vi återigen, liksom på virginalen, tåget genom
Röda havet (2 Mos. 14:16–30). Flankerande denna bild ser vi till vänster Elia som
svänger manteln över vattnet och får det att dela sig (2 Kon. 2:8), till höger Gi-
deon och vattenprovet (Dom. 7:4–7).

På den stora lapis lazuliplattan på högra dörrens insida ser vi hur Gud skapar
landdjuren (1 Mos. 1:24–25); det är alltså en pendang till motsvarande bild av
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Bild 50. Sida A, vänstra
dörrens insida: det bittra
vattnet i Mara. Foto Fred
Eklöw, Uppsala univer-
sitet.



skapelsen av havsdjuren på vänstra dörren. Liksom på denna är målningarna på
de fyra flankerande lapis lazuliovalerna så nötta att de knappast kan tydas, dock
med undantag av bilden upptill till vänster, som visar hur en kvinna begravs, för-
modligen Sara (1 Mos. 23:19). 

På den runda bilden längst upp till vänster kastas profeten Jeremia i brunnen
(Jer. 38:6), på bilden i mitten byggs Babels torn (1 Mos. 11:1–9), till höger hö-
jer Mose staven, och Gud låter Kora och hans folk och ägodelar uppslukas av jor-
den (4 Mos. 16:25–33). Ovanför den stora lapis lazuliplattan är i mitten en bild
föreställande Rut på åkern inför Boas (Rut 2:1–13). Motsvarande målning ne-
danför mittplattan visar hur Noa för in landdjuren i arken (1 Mos. 7:13–16) och
den större runda bilden därunder hur förbundsarken förs kring Jerikos murar,
som faller (Jos. 6:1–21; bild 51). Den sistnämnda målningen flankeras till väns-
ter av bilden av Abraham som av sina söner förs till graven vid Hebron (1 Mos.
25:8–10) och till höger av bilden av profeten Jona som sittande under kurbitsen
(ricinträdet) ser mot Nineve (Jona 4:6).

På vänstra dörrens utsida fortsätter illustrationerna till Moses historia, upp-
blandade med andra gammaltestamentliga motiv (bild 52). Den stora lapis lazu-
liplattan visar Mose med kopparormen (4 Mos. 21:6–9). Här är också mål-
ningarna på de mindre lapis lazuliplattorna, så när som på den nedre till höger, så
välbevarade att de utan svårighet kan tolkas. Upptill till vänster ser vi Mose och
den brinnande busken (2 Mos. 3:2–5), till höger Elias himmelsfärd i vagnen av
eld (2 Kon. 2:11). Nedtill till vänster sänder Herren straffande eld från himme-
len mot Arons söner Nadab och Abihu sedan de burit fram främmande eld inför
Herrens ansikte (3 Mos. 10:1–2). 

Bilden längst upp till vänster föreställer de tre männen i den brinnande ugnen
(Dan. 3:19–27), mittbilden den olycksdrabbade Job framför sitt rämnade och
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Bild 51. Sida A, högra
dörrens insida: Jerikos
murar faller. Foto Fred
Eklöw, Uppsala univer-
sitet.



brinnande hus, medan i bakgrunden hans folk och boskap går under (Job, främst
1:16–21), och på bilden till höger tågar israeliterna med förbundsarken efter eld-
stoden (2 Mos. 13:21, 4 Mos. 14:13–14). Den ovala bilden över den stora mitt-
plattan visar Lot, som lämnar det av svavel och eld drabbade Sodom, medan i
bakgrunden hans hustru förvandlas till en saltstod (1 Mos. 19:23–26).
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Bild 52. Sida A, vänstra dörrens utsida: detalj med Mose med kopparormen i mitten. Foto
Sven Nilsson.



På motsvarande bild under mittplattan ser vi Elia som höjer handen mot him-
len och nedkallar eld över underhövitsmannen och de femtio man som konungen
av Samaria sänt mot honom (2 Kon. 1:9–12). Den runda målningen därunder vi-
sar hur Gud kommer ned i eld till Mose på Sinai (2 Mos. 19:18), och till vänster
därom faller Herrens eld ned på Elias brännofferaltare (1 Kon. 18:30–38). På
pendangen till höger kämpar Gideons män med basuner och facklor dolda i kru-
kor mot midjaniterna (Dom. 7:16–20). 

Högra dörrens utsida har på den stora lapis lazuliplattan motivet mannaregnet
(2 Mos. 16:13–16). Också här kan de mindre lapis lazulibilderna utan vidare
tolkas, kanske med undantag av en nött målning nedtill till vänster, som dock
tycks visa hur Herrens ängel ropar till Abraham från himmelen då han står beredd
att offra Isak (1 Mos. 22:11–13). Den övre vänstra bilden föreställer regnbågen
som visar sig för Noa (1 Mos 9:12–17), den högra bilden ängeln som kommer ur
skyn till Daniel i lejongropen (Dan. 6:22). Nedtill till höger ses Herrens ängel
som i assyriernas läger dödar ett hundra åttiofem tusen man (2 Kon. 19:35, 2
Krön. 32:21).

Upptill till vänster väljer Noa ut fågelpar för arken (1 Mos. 7:13–16), i mitten
hemsöker pestängeln Israel efter Davids folkräkning (2 Sam. 24:10–17, bild 53).
Till höger kommer duvan tillbaka med olivlövet efter att Noas ark strandat på
Ararat (1 Mos. 8:10–11). Bilden under den sistnämnda målningen visar rovfåg-
lar kalasande på djurkadaver, kanske syftande på beskrivningen av örnen och
hans ungar i Job 39:30–33 eller möjligen, undantagsvis, på ett nytestamentligt
parallellställe: ”Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig” (Matt. 24:28).
Dess pendang under den stora mittplattan föreställer Jakobs dröm (1 Mos.
28:11–15), och därunder ser vi Jeremias kallelse med hans vision av en gren av ett
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Bild 53. Sida A, högra
dörrens utsida: pestängeln
hemsöker Israel. Foto Fred
Eklöw, Uppsala univer-
sitet.



mandelträd och en sjudande gryta (Jer. 1:11–13, bild 54), flankerad till vänster
av Elia som får bröd och kött av korparna (1 Kon. 17:6) och till höger av en nött
bild som ej kan tolkas.

Någon strikt ordning i förhållande till den bibliska kronologin eller till bi-
belböckernas ordningsföljd har inte iakttagits vid urvalet av bilder, vilket alltså
kan förefalla tämligen godtyckligt. Så är emellertid inte fallet; det finns en
gemensam nämnare för bilderna på var och en av de fyra sidorna, nämligen de 
fyra elementen. På vänstra dörrens insida är det vattnet, på högra dörrens insida jor-
den, på vänstra dörrens utsida elden och på högra dörrens utsida luften. När man
väl förstått detta är det lätt att se, att också bilder som utryckta ur sitt samman-
hang knappast skulle sammankopplas med elementen hör dit, t.ex. kopparor-
men, vid vars tillverkande ju elden tagits i bruk och som dessutom lånat sin glans
av elden.

Denna systematik ter sig främmande för vårt sätt att tänka men är typisk för
Hainhofer och hans samtid, som såg likheter och samband i enlighet med ett
korrespondenstänkande som bygger på medeltida tanketraditioner och som yt-
terst går tillbaka till antiken. Med tanke på den beundran Hainhofer hyste för
Johann Arndt – ”Ich kan mich in seinem wahren Christenthumb nit sat lesen”
(”Jag kan inte läsa mig mätt i hans Sanna kristendom”), skriver han ju – är det
väl troligt att den gammaltestamentliga ikonografins underordnande under ele-
menten inspirerats av Arndts paracelsiska elementlära i Vom wahren Christen-
thumbs fjärde bok. Ett särdrag i denna är att det fjärde elementet – elden – lik-
ställs med firmamentet eller himlen; en liknande uppfattning återfinns för övrigt
hos Robert Fludd.39 Det är ju också så gott som uteslutande himmelsk eld som
Gud låter drabba, frälsa eller straffa människorna eller i vilken han uppenbarar
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Bild 54. Sida A, högra
dörrens utsida: Jeremias
kallelse. Foto Fred Eklöw,
Uppsala universitet.



sig för Mose i bilderna på vänstra dörrens utsida. Stipo tedescos bildprogram vi-
sar i sin sammansättning åtskilliga paralleller, och här vet vi genom Hainhofers
bevarade beskrivning hur genomtänkta dessa bildcykler var.

Sida A: skådefasaden
Innanför dubbeldörrarna är på sida A vad som skulle kunna kallas skåpets skå-
defasad (färgbild 9), för vars utsmyckning Hainhofer till stor del utnyttjat äldre
konstverk för att åstadkomma ett helt av variationsrik dekorativ verkan, samtidigt
som det också här är fråga om ett genomtänkt bildprogram. Färgen och glansen
hos de många olika material som använts i bildframställningarna står i verk-
ningsfull kontrast till den svarta ebenholtsen, som kring lådor och fack fått for-
men av hopplistramar och runt bilderna formats till broskverkkartuscher som i
formrikedom överträffar dem på skåpets utsidor.

Mittfacksdörren (bild 55) har i mitten en musselnisch som genom yppiga
broskverkkartuscher förenas med en enklare rundbågsnisch omedelbart ovanför
och med en rund kartusch nedanför. Ur dessa utvecklas gapande profilvända
maskaroner i den övre delen, medan bockfotade satyrer förmedlar övergången
mellan den undre kartuschen och mittpartiet.

I musselnischen står en elfenbensskulptur föreställande Kain, som lyfter en ås-
nekäke för att döda Abel. Åsnekäken är ett tillhygge som inte nämns i Bibeln men
som sedan 1300-talet var allmänt vedertaget; första gången det förekommer i
samband med Kain och Abel tycks vara i det anglosaxiska Aelfricmanuskriptet
från 1000-talets andra fjärdedel.40 Elfenbensgruppen är sannolikt ett tyskt ar-
bete, kanske från Frankfurt am Main, från tiden omkring 1600.41 Det är troligt
att Hainhofer hämtat detta konstverk, liksom flertalet av dem som smyckar denna
del av skåpet, ur sin egen konstkammare, och det fyller onekligen väl sin funktion
som centralstycke på skåpets praktfasad. Det kan dock från ikonografisk syn-
punkt tyckas egendomligt att just detta motiv givits en central placering. Men
öppnar vi dörren finner vi därbakom en lucka med en oljemålning visande en
bröstbild av den törnekrönte Kristus, som med halvt bortvänt ansikte sorgset
blickar ut mot världen (färgbild 9). Hainhofer hade i Stipo tedesco konsekvent
använt typologiska sammanställningar i huvuddelen av bildprogrammet, och här
har han uppenbarligen sett det första mordet i mänsklighetens historia som en
prefiguration till Kristi död på korset.42

Kristus själv återfinner vi i dörrens bildprogram i flera versioner. Nedtill till hö-
ger möter vi honom i ett profilhuvud med inskriften SALVATOR MONDI, en
låg relief på en oval pärlemorplatta, sannolikt ett italienskt arbete från tidigt
1600-tal; den har av Böttiger satts i förbindelse med Pietro Francavilla men visar
likheter också med Kristusmedaljer som tillskrivits Antonio Abondio.43 Dess
pendang till vänster är en pärlemorrelief med SANCTA MARIA, som vänder
ansiktet mot sin son. Dessa båda bilder flankerar en större, rund pärlemorkamé
från omkring 1500 med heliga tre konungars tillbedjan av Jesusbarnet, den
nyfödde judakonungen.44
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Jesusbarnet återkommer i den lilla korallskulptur, kanske tillverkad i Trapani
någon gång omkring 1600, som har sin plats i den mindre nischen omedelbart
ovanför nischen med Kain och Abel. Den föreställer Kristoffer, färjkarlen som en-
ligt legenden bar Jesusbarnet över en flod och på grund av dess tyngd trodde sig
bära hela världen på sina skuldror men av gossen fick svaret att han burit inte bara
världen utan också dess skapare. Det faktum att den är tillverkad av korall kan
tyda på att den ursprungligen fungerat som amulett; S:t Kristoffer ansågs skydda
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Bild 55. Sida A, mittfacksdörren med Kain och Abel. Foto Uppsala universitet.



mot pesten.45 Skulpturen flankeras av två reliefer i buxbom, föreställande apost-
lar som av Böttiger på grund av en inte särskilt iögonenfallande likhet med gra-
vyrer av Lucas Kilian tolkats som Judas Taddeus och Jakob den äldre.46 Den
vänstra har emellertid en såg som attribut och bör rimligtvis uppfattas som Simon
ivraren. Den andre håller i ena handen en bok och har i andra handen haft ett nu
bortfallet attribut, möjligen ett svärd, varför han eventuellt skulle kunna tolkas
som Paulus. Valet av just dessa två apostlar tycks vara helt tillfälligt, Hainhofer har
väl tagit vad han haft till hands. 

Dörrens kristologiska bildprogram fortsätter upptill till vänster, under Simon,
med en oval kamé med ärkeängeln Mikael som besegrar Satan. Under denna fin-
ner vi en kamé med pelikanen som föder sina ungar med sitt blod. Också detta
är Kristussymboler: Mikael kan ses som en parallell till Kristus som segrare över
djävul och död, pelikanen står för Frälsaren som offrar sig för mänskligheten.
Högra sidans pendanger till dessa båda kaméer har gått förlorade. 

I registret under pelikanen – ovanför relieferna med Maria och Salvator mundi
– finner vi oväntat två profana motiv. Till vänster, över Maria, en kamé med kär-
leksgudinnan i form av Venus marina, till höger en kamé med Pyramus och
Thisbe (av Böttiger felaktigt tolkade som Simson och Delila).47 På ömse sidor om
musselnischen är slutligen sex små pseudoantika kaméporträtt av romerska kej-
sare och kejsarinnor, massproducerade arbeten av låg kvalitet från Hainhofers
samtid.

Det profana inslaget skulle möjligen te sig mindre abrupt om de båda sak-
nade bilderna funnes kvar på sin plats. Den enda direkta anknytning man kan
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Bild 56. Sida A: lådfasad med bågskjutande Amor i nielloteknik. Foto Fred Eklöw, Upp-
sala universitet.



finna mellan de profana motiven och den kristologiska bildcykeln gäller pelika-
nen, som ju står för den kristna kärleken, medan Venus och Pyramus och Thisbe
står för den profana. Indirekt kommer naturligtvis Kristi kärlek till människorna
till uttryck också i de bilder som syftar på hans offerdöd.

I övrigt intar de profana kärleksmotiven emellertid en viktig plats i skådefa-
sadens bildprogram, på lådfronterna och luckorna kring mittfacksdörren. Där-
med kan dörrens båda bilder med profana kärleksmotiv sägas förmedla över-
gången på sida A mellan å ena sidan det bibliska bildprogrammet både på virgi-
nalen och dess dubbeldörrar och på entablementet, ytterdörrarna och
mittfacksdörren, å andra sidan det profana bildprogrammet på resten av skåde-
fasaden samt i facket innanför dess mittdörr.

Högst upp till vänster på skådefasaden är en rund silverplatta med en bild i ni-
elloteknik av Amor avlossande sin kärlekspil, stående bland rosor i ett landskap
och med bindel för ögonen (bild 56). Som pendang till höger finner vi ännu en
nielloplatta med bröstbilderna av ett ungt kärlekspar bland nejlikor (bild 57) och
med ett språkband med inskriften ”Amore vol fede” (”Kärleken åstundar tro-
het”), en bild som påminner om Hausbuchmeisters kärlekspar men som väl sna-
rast, liksom motsvarigheten till vänster, går tillbaka på italienska förebilder (därpå
tyder ju också inskriften) och säkerligen också tillverkats i Italien omkring 1500.48

Mitt i övre lådraden är en svartvit limogesemalj i Pierre Reymonds art med en
fiskstjärtad nereid ridande på en behornad sjöhäst; också hon är väl att räkna till
den jordiska kärlekens protagonister.

De båda mittersta lådfasaderna på de vertikala lådrader som flankerar mitt-
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Bild 57. Sida A: lådfasad med kärlekspar i nielloteknik. Foto Fred Eklöw, Uppsala uni-
versitet.



partiet har likaså motiv som kan föras till kärleksikonografin, också det runda
svartvita limogesemaljer. Båda föreställer unga, i veckrika klänningar klädda kvin-
nor som spelar på horn repektive harpa (bild 58). Böttiger tolkar dem som mu-
serna Kalliope och Terpsichore, men emaljerna bär båda en inskrift som entydigt
utpekar dem som kärleksgudinnan: VENVS SVIS (”jag är Venus”).49

Vackert balanserande de övriga emaljerna är mitt i undre lådraden en blåvit li-
mogesemalj, vars motiv Böttiger tolkat som Paris och Minerva.50 Den sittande
muskulöse ynglingen har dock klubba och lejonhudsmantel och bör alltså vara
Herkules. Den stående kvinnan framför honom bär hjälm och skall väl föreställa
Minerva, men inskriften AMOVR SVIS (”jag är Amor”; nu nästan utnött) för-
bryllar. Hur motivet än skall tolkas förs det av inskriften till kategorin kärleks-
motiv.

Dessa bilder kompletterades ursprungligen av åtta små antikiserande port-
rättkaméer, varav tre dock fallit bort. Därtill kommer åtta bilder i punsat, delvis
förgyllt silver, s.k. pointilléteknik. Denna punsteknik, med punsslagen ansatta i
form av små punkter i ansamlingar av varierande koncentrationsgrad, var en
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Bild 58. Sida A: lådfasad med Venus i limogesemalj. Foto Bo Gyllander.



augsburgsk specialitet, som Hainhofer använt också för andra konstskåp.51 Längst
upp, till vänster om emaljen med nereiden, är Flora med blommor i en kruka och
med smörkärna, alltså Våren. Pendangen till höger visar Ceres med sädeskärve, lie
och skära: Sommaren (bild 59). Med motsvarande placering på den nedersta låd-
raden ser vi Bacchus på ett vinfat, d.v.s. Hösten, samt en väl påbyltad man som
värmer händerna över en eld, Vintern. Dessa fyra plaketter har ovalt höjdformat,
medan de fyra återstående är liggande ovaler. De flankerar skådefasadens mittaxel
högst upp och längst ned och föreställer, räknat medsols uppifrån vänster, en
kvinna med granat, salamander och, i bakgrunden, en brinnande stad, alltså El-
den; en man vilande på moln med en fågel på handen och omgiven av vindgudar:
Luften; en kvinna med spade, skära, sädeskärve och frukter, sittande under ett träd
i ett bördigt landskap: Jorden (bild 60) samt en flodgud med treudd, d.v.s. Vatt-
net. 

Bildprogrammet finner på denna del av skåpet sin avslutning i ett par silver-
reliefer i ovalt höjdformat på de båda yttersta lådorna i nedre raden. De kan kny-
tas till Matthäus Walbaum – som ju Hainhofer samarbetat med vid tillverkandet
av Pommerska konstskåpet – i vars verkstad de uppenbarligen göts i stora serier,
eftersom de smyckar flera kabinettskåp och husaltaren.52 Motiven får snarast be-
traktas som moraliskt-didaktiska; den vänstra reliefen visar en galande tupp (bild
61), ett motiv som i allmänhet syftar på den kristnes vaksamhet, men som i detta
sammanhang, i anslutning till berättelsen om Petri förnekelse av Kristus, väl sna-
rast symboliserar syndamedvetande och ånger hos den kristne. Bilden får då ett
intimare betydelsesammanhang med den högra plaketten, som föreställer en dag-
blind uggla som anfalls av mindre fåglar utan att kunna försvara sig (bild 62).

Samma motiv möter vi i en gouache i Hainhofers Wolfenbütteler Stamm-
buch, där man på ett språkband kan läsa: ”O wieuil hassen mich die ärger sein als
ich” (”Å, hur mycket hatar mig inte de som är elakare än jag”).53 Det återfinns
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Bild 59. Sida A: lådfasad
med personifikation av
Sommaren på punsad
silverplakett. Foto 
Uppsala universitet.
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Bild 60. Sida A: lådfasad med personifikation av Jorden på punsad silverplakett. Foto
Uppsala universitet.

Bild 61. Sida A: silverrelief med galande tupp från Matthäus Walbaums verkstad. Foto
Uppsala universitet.



också på ett träsnitt som tillskrivits Dürer och vilket bär som överskrift: ”Der Eü-
len seyndt alle Vögel neydig vnd gram” (”Alla fåglar är avundsjuka och förargade
på ugglan”). I en anonym dikt som fogats till bilden i ett exemplar i Veste Coburg
kan man bl.a. läsa: ”O wer sein eygen schand bedecht/In andre er sich nicht fast
flecht/Noch auch an niemandt sich vergecht” (”Å, den som betänker sin egen
skam retar inte upp sig på andra och förgår sig inte heller mot någon”). Jakob Ro-
senberg, som behandlat motivet i en uppsats, påpekar att ugglan i senmedeltida
konst stått som symbol för synden, men att den i detta sammanhang fått en för-
ändrad betydelse och bär på en symbolik som överensstämmer med den lutherska
tanken att medmänniskors (ugglans) uselhet inte ursäktar ens egen syndfullhet.54

Också Hieronymus Bosch har flera gånger tagit upp motivet, bl.a. i en teckning
inspirerad av ett nederländskt ordspråk: ”Fältet har ögon, skogen har öron – jag
skall se, tiga och lyssna”. Patrik Reuterswärd hävdar att ”die um ihrer sündhaften
Trägheit willen geächtete Eule steht plötzlich als ein Vorbild der Lebensweisheit
da” (”den på grund av sin syndfulla tröghet fredlösa ugglan står plötsligt som en
förebild i levnadsvisdom”).55

Reuterswärd påminner också om Psaltarens 102:a psalm, där vi i verserna 7–
9 kan läsa: ”jag är såsom en uggla bland ruiner. Jag får ingen sömn och har blivit
lik en ensam fågel på taket. Hela dagen smäda mig mina fiender; de som rasa mot
mig förbanna med mitt namn”. Att lutheranen Hainhofer snarast tolkat motivet
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Bild 62. Sida A: silverrelief med uggla som anfalls av mindre fåglar från Matthäus Wal-
baums verkstad. Foto Uppsala universitet.



i anslutning till Dürer, och kanske också Bosch, är högst troligt, och fasadens
disparata sammanställning av bibliska motiv med kärleksmotiv utmynnar därmed
i en kristlig förmaning till vaksamhet på den egna syndfullheten och fördrag-
samhet med medmänniskornas svagheter.

Mittdörrens insida
Insidan av mittdörren pryds av en hopplistinfattad oljemålning på pergament
med stora träd i förgrunden och därbortom ett jordbrukslandskap som sträcker
sig bort mot silhuetten av en stad framför bakgrundens bergåsar (färgbild 9). En
plöjare arbetar på en åker, och några vandrare är på väg genom landskapet, där-
ibland en försäljare med varulagret på ryggen och en enbent tiggare. I förgrunden
vilar en man intill ett par stora säckar och andra medhavda tillhörigheter.

Böttiger gissar att målningen utförts av Johann König, vilket också förefaller
troligt; bl.a. i sättet att framställa lövverk finns stora överensstämmelser med mi-
niatyrer utförda av denne.56 Någon djupare innebörd bör väl knappast läsas in i
denna målning. Kanske har Hainhofer genom valet av motiv velat ge en all-
mängiltig bild av människans vandring genom livet, den kamp för att ur den
gudagivna naturen utvinna sitt livsuppehälle som hon sedan syndafallet är hän-
visad till.

För att orientera sig i detta jordeliv och kunna leva i och av naturen är männi-
skan beroende av sina fem sinnen. Dessa är återgivna i mindre hopplistinramade
fält runtom målningen i form av buxbomreliefer föreställande putti med attribut
(trots att dessa entydigt utvisar vad figurerna personifierar har Böttiger inte sett
det).57 Upptill i mitten Känseln med papegoja och sköldpadda som attribut
(denna relief har gått förlorad men är avbildad hos Böttiger), på vänster sida Hör-
seln med luta och hare, till höger Synen med en örn, därunder till vänster Smaken
med ett ymnighetshorn med frukter och till höger Lukten med ros och hund.

Flankerande Känseln ses högst upp återigen tuppen och ugglan, denna gång i
form av buxbomreliefer och säkert representerande den vaksamhet och vishet
som bör vägleda den kristne på jordavandringen. Om målet för denna påminner
längst ned ytterligare två putti, nu med vanitasattribut: den vänstra blåser såp-
bubblor, den högra vilar armen mot en dödskalle.

Mittfacket
Oljemålningen med den törnekrönte Kristus på utsidan av luckan innanför mitt-
dörren har redan beskrivits. På baksidan – som också kan användas som framsida,
om man så vill, luckan är vändbar – är en träintarsia föreställande en officer till
häst med fältbindel och kommandostav och framför honom två fotsoldater med
musköt resp. hillebard, den sistnämnde dessutom med en sköld prydd med pin-
jekotten, Augsburgs vapenbild (bild 63). I bakgrunden byggnader, och från en
balkong tittar ett civilklätt par, en man och en kvinna, ned på soldaterna.

Denna intarsia bildar upptakten till en serie som fortsätter i mittfacket med yt-
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Bild 63. Sida A: intarsia på luckan framför mittfacket. Foto Uppsala universitet.



terligare nio intarsiabilder. De är sammansatta av olika träsorter, delvis svärtade
eller grönfärgade. Enligt Liselotte Möller är dessa intarsior ”Zeugnisse des Tief-
stands dieser Kunstübung in dem Augsburg der zwanziger Jahre des 17. Jahr-
hunderts” (”vittnesbörd om denna konstgrens låga nivå i 1620-talets Augsburg”),
och rumsframställning och figurteckning ter sig onekligen valhänta, men med
sina rika former och sin inom den latitud träet medger rikt varierade färgskala ger
de ett festligt dekorativt intryck.58

Mittfackets utdragbara bottenplatta har på översidan en intarsia föreställande
en officer eller ämbetsman som utanför en stadsport med fällgaller och kartusch
med Augsburgs vapen (som också ses på en av soldatsköldarna) tar emot en av-
delning fotsoldater anförda av en officer (bild 64). Över vapnet står årtalet 1625,
vilket ju var det år då arbetet på skåpet påbörjades. I bakgrunden ses den evan-
gelisk-lutherska Annakyrkan, Elias Holls rådhus med den kejserliga dubbelörnen
på fasaden och till höger därom Perlachturm.

Fackets tak är nedfällbart sedan en spärr frigjorts, och med hjälp av en sinnrik
upphängningsmekanism med vävda band kan man välja endera sidan som skå-
desida. På ena sidan visar intarsian en fora på väg in mot Augsburg, som ses i bak-
grunden, samtidigt som folk går ut ur staden, bl.a. en man med en vagga och en
kvinna med en ränsel, åtföljd av en hund; mellan dem är en pojke.

På andra sidan ser vi en snickarmästare i sin verkstad demonstrera ett med
ebenholts och elfenben fanerat kabinettskåp för en elegant klädd herre (färgbild
10). Man har velat tolka denne som Hainhofer själv, men fältbindeln och spor-
rarna tyder snarare på att det är en officer.59 Motivet ansluter då också bättre till
de övriga intarsiorna med deras skildringar av soldater eller av de följder kriget,
som 1625 ännu inte direkt drabbat Augsburg, fört med sig för stadens invånare.
I bakgrunden ses ett par gesäller, på väggarna hänger ett stort antal snickarverktyg,
återgivna med minutiös detaljrealism. Överst i mitten är kistlerskråets vapen med
en samling verktyg som vapenbild. På en huggkubbe med en yxa i nedre vänstra
hörnet är den ej identifierade intarsiakonstnärens monogram anbragt.

Sedan den överraskande fällts ned inför betraktare som är obekanta med skå-
pets konstruktion får denna bild en central placering. Den är otvivelaktigt avsedd
som en apoteos över Augsburgs snickarhantverk, vars kanske förnämsta skapelse
är just den möbel i vilken den har sin plats. 

Fackets utdragbara vänstra vägg visar på ena sidan en flöjtspelare i brokig
landsknektuniform framför ett bergigt landskap med tornkrönta byggnader. På
baksidan en värdshusscen med kortspelare som råkat i slagsmål (bild 65). Högra
sidoväggen har på ena sidan en intarsia med en trumslagare i ett landskap lik-
nande det på motsvarande bild till vänster. På andra sidan är tre män som spelat
tärning och nu befinner sig i våldsam uppgörelse om vinsten. Fondväggen visar
tyghuset i Augsburg, med dess av Joseph Heintz ritade fasad och med Hans Rei-
chles bronsskulptur av ärkeängeln Mikael besegrande Satan, i en starkt förenklad
och delvis missuppfattad framställning (bild 66). Bilden är av historiskt-topo-
grafiskt intresse såtillvida som det är den äldsta kända bildframställningen av det
1607 fullbordade tyghuset.60
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På andra sidan av denna platta ses en stolt fanbärare med en hund vid sin sida
(bild 67). På fanan skymtar dubbelörnen och i bakgrunden är fälttält resta utan-
för stadsmurar, bakom vilka spjut reser sig mot himlen.

Böttiger har gjort troligt att flöjtblåsaren och trumslagaren går tillbaka på gra-
fiska förlagor av Heinrich Ulrich efter Paul Mayr (fast de visar likheter också
med gravyrer i Lucas Kilians Newes Soldaten Bvechlein från 1609) och fanbäraren
på en gravyr av Hendrick Goltzius.61

175

Bild 64. Sida A: intarsia på mittfackets bottenplatta. Foto Uppsala universitet.



Om fondväggen avlägsnas finner man därbakom en lådfront med till synes
femton lådor (färgbild 11); den undre raden av tre lådfasader motsvaras dock av
en enda bred låda. På sidoväggarna till vänster och höger om fondväggen är ytter-
ligare vardera fem lådor. Alla dessa tjugofem lådfronter är prydda med hinter-
glasmålningar i rött, grönt, guld och vitt.62 De tio sidolådorna har ornamentala
motiv: trofégrupp, vaser, fruktknippen, därtill två allegoriska kärleksmotiv, båda
med ett hjärta hållet av två händer, i det ena fallet krönt och genomstunget av pi-
lar. Kärleksikonografin, interfolierad av hänsyftningar på kriget, får sin fortsätt-
ning på frontväggens lådfasader. Överst till vänster står Venus hållande ett brin-
nande hjärta. Till höger i samma rad ses en stående krigare med spjut och i mit-
ten ett kärlekspar; mannen spelar luta.

I raden under är till vänster en elegant ung man med vad som ser ut att före-
ställa en spegel eller möjligen en siffertavla. I det förstnämnda fallet får han väl
tänkas granska sitt yttre inför mötet med den tillbedda, i det senare skulle moti-
vet kunna tänkas vara en variant på det inledande emblemet i Otho van Veens
Amorum emblemata eller snarare i Raphael Custos’ till Hainhofer dedicerade ko-
pia av denna emblemsamling (dock har motivet i så fall missuppfattats; tavlan
skall uppvisa siffran 1, syftande på den fulländade kärlekens trohet till en enda,
medan de punkter som här skulle kunna tolkas som siffror är flera till antalet).63

I mitten ses en man med ett brinnande hjärta och till höger ett sittande kärleks-
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Bild 65. Sida A: intarsia på mittfackets vänstra vägg. Foto Fred Eklöw, Uppsala universitet.



par; de båda omfamnar varandra. I nästa rad till vänster en harpspelande kvinna,
i mitten en lutspelande man, till höger en man och en kvinna som spelar kort
(bild 68). Därunder till vänster ett kärlekspar, i mitten Fortuna på bevingat hjul
och med slöja som vinden griper tag i, till höger en sittande man som hängt upp
sin harpa i ett träd. I undre raden flankerar bilder föreställande ryttare en mittbild
med en jägare som med spjut och hund jagar en hare. Det sistnämnda motivet
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Bild 66. Sida A: intarsia på ena sidan av mittfackets fondvägg. Foto Uppsala universitet.



bör väl tolkas som en kärleksallegori: en förälskad som söker vinna den gäckande
tillbedda.

Den höviska kärleken under Fortunas nyckfulla välde i en tid då kriget över-
skuggar vardagen är alltså temat för dessa i skåpets helhetssammanhang väl dolda
bilder. Samtidigt som det är fråga om variationer på ett tema med generell gil-
tighet är det som om vi träder in i den tilltänkte furstlige avnämarens privata
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Bild 67. Sida A: intarsia på andra sidan av mittfackets fondvägg. Foto Fred Eklöw, Upp-
sala universitet.



sfär, i hans intimmiljö. Hinterglasmålningarna bildar sålunda ett komplement till
de ovan behandlade intarsiorna, i vilka vi ju påminns om stadens och den orga-
niserade krigsmaktens roll i det historiska skeendet – inbegripet sådana bieffek-
ter av kriget som flyktingelände och brottslighet – det skeende som bestämde de
yttre ramarna för denna privatsfär. 

Mitt på varje sida av vulsten mellan corpus huvuddel och dess bottenplatta
återfinns i ebenholts snidade änglahuvuden som uppbär korgar, vilkas innehåll
utvisar dem som årstidsallegorier (något som undgått Böttiger): våren med blom-
mor på sida A, sommaren med sädesax på sida C, hösten med vindruvor och
äpplen på sida B och vintern med brinnande torra kvistar på sida D.

Sammanfattning, sida A
Bildprogrammet på sida A tar sin början i ytterdörrarnas gammaltestamentliga
motiv, där scener ur skapelseberättelsen på de stora lapis lazuliplattorna kan sägas
bilda utgångspunkten för läsningen då dörrarna står öppna. I övrigt följer dör-
rarnas många bilder (sammanlagt femtiotvå stycken) i sin anordning inte i första
hand den bibliska kronologin utan är i stället underordnade en annan ord-
ningsprincip i det att de är relaterade till de fyra elementen, kanske under infly-
tande av Johann Arndts paracelsiska elementlära. Detta förhållande förklarar, vid
sidan av den strävan till fullständighet som ligger i skåpets idé, att också motiv
som mycket sällan förekommer i den bibliska ikonografin tagits upp.
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Bild 68. Sida A: ”hinterglasmålning” bakom mittfacket. Foto Uppsala universitet.



En liknande ordningsprincip har bestämt urvalet av de bilder som smyckar den
övre avsatsen och den däri förvarade virginalen: dess tjugotvå till större delen
gammaltestamentliga scener och dess sexton änglabilder har som gemensam näm-
nare musiken. ”Sinnbilder musikalischen Gotteslobs” (”sinnebilder över musika-
lisk gudslovsägelse”) var mycket vanliga i luthersk ikonografi; främst möter vi
dem i utsmyckningen av kyrkorummens orgelfasader och orgelläktarskrank.64

Som förmedlande övergång till det kristologiska bildprogram som utgör den
centrala delen av utsmyckningen av skådefasaden innanför ytterdörrarna kan
man betrakta den runt skåpet löpande serie med Jesu liknelser som pryder corpus
entablement. Som ett övergångsled mellan ytterdörrarnas gammaltestamentliga
framställningar och den kristologiska bildcykeln framstår också Kain och Abel-
skulpturen, som prefigurerar Jesu korsdöd. Kulmen i denna del av bildprogram-
met utgörs av oljemålningen med den törnekrönte Kristus på luckan bakom
denna skulptur.

Då ytterdörrarna hålls stängda erbjuder sig en annan läsart, som överlagrar
den av elementmotivet betingade och som säkert också den går tillbaka på ett av
Hainhofer medvetet utformat program. I stället för scener ur skapelseberättelsen
återfinner vi här på dörrarnas lapis lazuliplattor till vänster kopparormen och till
höger mannaregnet. Kopparormen är liksom Kain och Abel en prefiguration till
Jesu korsdöd, medan mannaregnet prefigurerar nattvardens instiftande och utgör
ekvivalenten till brödet – hostian – i nattvardens sakrament. Också Abels blodiga
offer av det förstfödda i sin hjord, liksom hans egen blodiga död, symboliserar
nattvarden.65

Att Hainhofer gärna tänkte i termer av biblisk typologi visas också av bild-
programmet på Stipo tedesco, vilket ju till större delen följer ett rikt utarbetat ty-
pologiskt schema, där varje nytestamentlig ”antityp”, sub gratia, samordnas med
två gammaltestamentliga ”typer”, ante legem och sub lege. På Uppsalaskåpet är
detta inte konsekvent genomfört, men i denna del av möbeln finner vi såväl ty-
per ante legem – Kain och Abel och mannaregnet – som sub lege – kopparormen
– till antitypen Kristi offerdöd, här representerad av den törnekrönte Kristus,
och därmed till eukaristin.

Detta innebär att den betraktare som sätter sig ned vid det stängda skåpet för
att ägna dess bilder de ”contemplationes et meditationes” som konstskåpen enligt
Hainhofer bland annat syftar till att stimulera, stegvis förs fram till återlösningens
under i det han eller hon först studerar ytterdörrarnas bibelmotiv ante legem och
sub lege, därefter den kristologiska bildcykeln med Kain och Abel i centrum in-
nanför dörrarna, för att slutligen bakom ytterligare en dörr möta den sorgset
blickande Frälsarens bild. Denna del av skåpet fungerar därmed som ett husaltare,
precis som Stipo tedesco, vars skrivpulpet till yttermera visso kunde tjäna ”zu ai-
nem altar tisch [...] auf welchem man bettet, vnd opffert” (”som ett altarbord [...]
på vilket man ber och offrar”).66

De övriga delarna av bildprogrammet anger de yttre förutsättningarna för den
kristnes liv och förankrar det i den jordiska verkligheten och dess villkor: de fyra
elementen, som återkommer två gånger – underförstått i de gammaltestamentliga
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bildcyklerna, i form av konventionella personifikationer på de punsade silverpla-
ketterna; de fyra årstiderna, också de i två serier, dels i form av vulstens änglahu-
vuden, dels även de på punsade silverplaketter; de fem sinnena, som möjliggör vår
orientering i denna av elementen och årstidernas växlingar bestämda jordiska
tillvaro; personifikationerna av sinnena inramar ju dessutom framställningen av
ett av människor bebott och brukat stycke jord.

Till detta kommer de båda uppsättningarna tupp-uggla, som väl i detta sam-
manhang uppmanar till kristliga dygder. Kanske oväntat, men dock förebådat av
skåpets krönande Venusskepp, finner vi så den jordiska, profana kärleken, på
skådefasaden mera generellt gestaltad i anslutning till den antika traditionen, i
skåpets svåråtkomliga inre däremot uttryckt i en motivvärld som direkt appellerar
till en tilltänkt furstlig avnämares miljö och föreställningsvärld.

Med intarsiaserien med identifierbara augsburgska arkitekturmotiv, med in-
teriören från snickarverkstaden med ett ebenholtsskåp av den typ till vars konst-
närliga kulmination Hainhofer själv bidrog och med bilder som låter ana att kri-
get rasar utanför murarna till den ännu i fred lämnade staden förs vi slutligen till
den geografiska miljö och till den tidsepok i vilken skåpet tillkommit. Med bil-
derna av Augsburg och dess nyuppförda monumentalbyggnader har väl Hain-
hofer också velat bringa en apoteos åt hemstaden; hans ambition var ju att de pro-
dukter som tillkommit på hans initiativ ”diser Statt, vnd dero kunstleren ain
ruem seye” (”skall vara denna stad och dess konsthantverkare till berömmelse”).67

Hörnen mellan sidorna A och C och mellan sidorna A och D
Den långsmala lucka som tillsluter det snett avfasade hörnet mellan sidorna A och
C är på båda sidor prydd med steninläggningar med ornamentala motiv, infattade
i ebenholtskartuscher. På utsidan är i mitten en av listverk innesluten grupp med
en pietra dura- och ruinmarmoroval i mitten, upptill och nedtill flankerad av
rundlar med stjärnmotiv i pietra dura-teknik. Högst upp och längst ned åter-
kommer ovala inläggningar motsvarande den i mitten. På luckans insida är fem
olikformade steninläggningar: kring en rund sådan i mitten grupperar sig på var-
dera sidan, upptill och nedtill, en åttakantig och en kvadratisk inläggning.

Innanför denna yttre lucka återfinns ytterligare en lång smal lucka till ett ode-
lat fack men indelad så att den fått formen av fem lådfronter. Dessa pryds av
runda satiriskt-allegoriska målningar på elfenben, delvis hårt nötta och svårtydda.
Överst ses en figur, vars vänstra halva, från betraktaren sett, är klädd som en bis-
kop, stående bredvid ett bord med kalk och hostia och en bok; andra halvan be-
står av en naken man med en väska över armen, stående invid en kakelugn.

Andra bilden uppifrån visar på ena halvan en munk med en bok under armen,
stående invid en bokhylla och en boktrave på golvet, på vilket det också ligger en
dödskalle. Andra halvan utgörs av en gycklare i huva, stående invid en haubits.

Mittbilden tycks föreställa en ängel, bakom vilken Kristi gloriaomstrålade hu-
vud skymtar. Till höger sticker något fram som liknar en fågel. (Böttigers be-
skrivning av denna svårt nötta bild avviker från den här givna.)68
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Den fjärde bildens vänstra halva visar en läkare med svart barett och bok i
handen, bakom honom en sittande krympling med träben och ytterligare en ut-
armad stackare. Bildens andra halva utgörs av en gycklare med åsneöron, med en
mask i handen och med bjällror på benet. Den sista bilden visar en lantligt klädd
flicka som kurtiserar en elegant kavaljer.

Uppenbarligen har dessa bilder ett moraliskt-didaktiskt innehåll. Flertalet av
dem uppvisar motsatser, hur mänsklig värdighet, ära eller lärdom förbyts i sin
motsats, hur vi bakom masken är nakna och löjliga, hur mycken storhet som
blott är sken. De bygger väl delvis på den medeltida traditionen ”die verkehrte
Welt” (”upp- och nedvända världen”) och är genomsyrade av en drastisk, för oss
kanske något främmande humor.69 Det är inte omöjligt att bilderna av biskopen
och munken också rymmer en understucken kritik av katolska kyrkan. 

På baksidan av luckan är en perspektivisk anamorfos som bara i stark snedsikt
korrekt återger sitt motiv: en kusk med piska och fjäderprydd hatt.

Ytterluckan till hörnet mellan sidorna A och D har snarlik utformning, men
utsidans pietra dura-rundlar bildar här blomrosetter och insidans stjärnmotiv har
något skiljaktig utformning. Innanför luckan finner vi fem lådfronter över var-
andra, vilkas fasader smyckas av målningar på elfenben. Överst är tre putti som
bildar en triskelefigur; den översta blåser såpbubblor, den till höger håller i en
vindruvsklase och en pokal, den tredje en papegoja och ett äpple, förenade med
en tråd. En gipsmedaljong med liknande motiv ingår i skåpets samlingar, men
närmast påminner målningen om en silvermedaljong från 1600-talets första de-
cennium av Jan de Vos, vilken bär inskriften ”Felices. qvos. cum. pveritia. pveri-
litas. dimittit” (”Lyckliga de som med barndomen lämnat barnsligheten”).70

De båda därpå följande lådfronterna döljer i själva verket ett avlångt fack. Den
övre bilden föreställer tre hjortar med gemensamt huvud. Den undre visar tre på
liknande sätt sammanfogade harar, vilka formar en triskeleartad konfiguration.
Denna luckas insida pryds av ett rikt pietra dura-ornament i kandelaberform
inom en hopplistram, vilken i sin tur omges av en rektangulär snedrandad pietra
durabård.

Också fjärde och femte lådfronten uppifrån bildar lucka till ett avlångt fack.
Övre bilden på dess utsida utgörs av tre getter med gemensamt huvud. Såväl till
detta motiv som till bilderna med hjortar och harar har Böttiger påträffat förla-
gor i Hainhofers skriftliga kvarlåtenskap i Herzog August Bibliothek i Wolfen-
büttel.71 Den undre bilden visar två kvinnor och två män, alla nakna och hop-
knutna med band till ett intrikat flätmönster. Också denna lucka har på insidan
en pietra dura-mosaik, vilken i mitten har en ruinmarmorinläggning, formande
ett landskap med en flagga på en bergstopp. 

Flertalet av dessa bilder, de sammansatta djurbilderna och triskelerna, har en
lång historia som går tillbaka till antik eller medeltid.72 Liksom fallet kanske är
med medeltidens drolerier skall de måhända inte tillskrivas någon annan me-
ning än att utgöra ett burleskt, sannolikt som humoristiskt uppfattat inslag i
bildprogrammet. Detta utesluter inte att de delvis kan ha en allvarligare innebörd;
så är ju t.ex. vanitassymboliken tydlig i triskelen med putti. Triskelemotivet med
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harar har sannolikt ursprungligen rymt en fruktbarhetssymbolik och passar så till
vida in i skåpets kärleksikonografi, om nu Hainhofer varit medveten om denna
betydelsedimension.73

Sida B
Liksom sida A tillsluts också sida B (färgbild 12) av dubbeldörrar med på båda si-
dor bemålade prydnadsstenar, på denna sida genomgående av agat. De stora rek-
tangulära mittplattorna saknas här, vardera dörrens mittparti har i stället varit
prytt med en liten rektangulär bildplatta, båda bortfallna, upptill och nedtill
flankerade av diagonalställda snäckskal. I diagonalernas fortsättning är på vardera
dörren fyra små droppformade bilder, och samma diagonalplacering har fyra
ovala bilder i vardera dörrens hörn. Mellan dessa, i mitten längst upp och längst
ned på varje dörr, återfinns små trekantiga bilder. Övriga bilder är större och
har formen av stående ovaler, grupperade tre och tre med en större stående oval
i mitten på vardera dörrens övre och undre hälft, medan två liggande ovaler flan-
kerar det dekorativa arrangemanget i dörrarnas mitt. Liksom på sida A är bil-
derna inramade av broskverkkartuscher i rika former, och hopplister bildar den
yttre avgränsningen av de bildsmyckade dörrpartierna. Genom den större en-
hetligheten i material och genom stenarnas ljusa, övervägande gulvita färg gör
denna sida, åtminstone då dörrarna är slutna, ett mindre praktfullt intryck än
sida A. Dock blir verkan här mera dynamisk genom bildernas ”centrifugala” pla-
cering i förhållande till det endast med en liten (bortfallen) stenrektangel mar-
kerade mittpartiet.

Dörrarnas fyra sidor har också här bibliska motiv, alla hämtade ur evange-
lierna frånsett högra dörrens insida, som har gammaltestamentliga motiv. De
sistnämnda föreställer, med utgångspunkt i bilden upptill till vänster:

Elia möter änkan i Sarefat då hon går och samlar ved, bärande sin kruka med
mjöl och med lite olja i ett krus, vilket profeten får att räcka lång tid (1 Kon.
17:10–16); krigare slåss utanför ett hus, möjligen Simeons och Levis hämnd på
Sikem (1 Mos. 34:1–31); profeten Elisa kastar salt i vattenkällan i Jeriko för att
göra vattnet sunt (2 Kon. 2:19–22); Elisa och änkans olja (2 Kon. 4:1–7, bild 69);
en profet visas bort – eller hämtas tillbaka? – av en kung och ytterligare en man
(?); Elia återuppväcker änkans i Sarefat son (1 Kon. 17:17–23); Simson slår fi-
listéerna med åsnekäken (Dom. 15:14–17); solen och månen blir stående på
himlen tills israeliterna under Josua besegrat amoréerna (Jos. 10:12–13); Elisa
återuppväcker sunemitiskans son (2 Kon. 4:18–37); Jona utspys av den stora fis-
ken (Jona 2:11); Elisa utspisar hundra män med bröd (2 Kon. 4:42– 44); Jakob
brottas med Gud (1 Mos. 32:24–29); Tobias botar sin faders blindhet (Tobias
11:13–15; bild 70); Naaman doppar sig i Jordan för att botas från sin spetälska
(2 Kon. 5:14); ett lik får liv igen då det kastas i profeten Elisas grav (2 Kon.
13:20–21); Elisa skickar björninnorna på barnen som drivit gäck med honom (2
Kon. 2:23–24).
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I de båda små trekanterna högst upp och längst ned ses två av de latinska kyr-
kofäderna: Augustinus respektive Hieronymus. På motsvarande plats på vänstra
dörrens insida återfinns Gregorius och Ambrosius.

Denna sida är i övrigt helt och hållet ägnad Jesu underverk. Bilderna förestäl-
ler, tagna i samma ordning som de på högra dörren:

Bröllopet i Kana (Joh. 2:1–11); ett par män som griper tag i Jesus, kanske de
båda blinda vilkas tro öppnar deras ögon sedan Jesus rört vid dem (Matt. 9:27–
31); undret vid Betesda, då Jesus botar en sjuk på sabbaten (Joh. 5:2–9); det
stora fiskafänget (Luk. 5:3–7; jfr Joh. 21:4–6, bild 71); Jesus och den rike yng-
lingen (Matt. 19:16–24, Mark. 10:17–25, Luk. 18:18–25); änkans son i Nain,
som av Jesus uppväcks från de döda (Luk. 7:11–15); Jesus driver ut en oren ande
(Mark. 1:23–27, Luk. 4:33–36); Jesus stillar stormen på sjön (Matt. 8:23–26,
Mark. 4:35–41; Luk. 8:22–25); Jesus uppväcker synagogföreståndarens dotter
från de döda (Matt. 9:18, 23–26, Mark. 5:22–24, 35–42, Luk. 8:41–42, 49–55);
Jesus kallar Petrus, som bär en fiskhåv över axeln (Matt. 4:18–20, Mark.
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Bild 69. Sida B, högra
dörrens insida: profeten
Elisa och änkans olja. Foto
Fred Eklöw, Uppsala
universitet.



1:16–18); Jesus botar en blind (Mark. 8:22–25, Joh. 9:1–7); Jesus uppväcker
Lasarus från de döda (Joh. 11:1–44); utspisningsundret med de fem bröden och
två fiskarna (Matt. 14:15–21, Mark. 6:35–44, Luk. 9:12–17, Joh. 6:5–13); Jesus
botar tio spetälska män, av vilka en visar tacksamhet (Luk. 17:12–19); Jesus bo-
tar kvinnan som lider av blodgång och som rör vid hans mantel (Matt. 9:20–22,
Mark. 5:25–34, Luk. 8:43–48); Jesus förbannar fikonträdet (Matt. 21:18–21,
Mark. 11:12–14).

Som synes skildrar bilderna på de båda dörrarnas insidor underverk, varav
flertalet har med sjukdomars botande och dödens övervinnande att göra. Detta
okonventionella urval av bibelillustrationer anknyter till funktionen hos de fö-
remål som förvaras innanför dörrarna på denna sida av skåpet: där döljer sig det
apotek, som utgjorde ett stående inslag i konstskåpen.

Målningarna på dörrarnas utsidor ansluter sig däremot till traditionell kristen
ikonografi: på den vänstra Jesu födelse, hans barndom samt några motiv ur hans
verksamhet, dock inga av hans undergärningar; på den högra passionshistorien
och de därpå följande händelserna.
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Bild 70. Sida B, högra
dörrens insida: Tobias
botar sin faders blindhet.
Foto Fred Eklöw, Uppsala
universitet.



Uppifrån vänster har vänstra dörrens bilder följande motiv:
Marie bebådelse (Luk. 1:26–38); Marie och Elisabeths möte (Luk. 1:39–56);

konungarnas tillbedjan (Matt. 2:9–11); Jesu födelse och herdarnas tillbedjan
(Luk. 2:6–20); barnamordet i Betlehem (Matt. 2:16); Johannes döparen utpekar
Guds lamm (Joh. 1:29); Jesus samtalar med Nikodemus (Joh. 3:1–21); Jesus vid
tolv års ålder i templet (Luk. 2:41–47); Jesus frestas av djävulen (Matt. 4:1–11,
Mark. 1:12–13, Luk. 4:1–13); Jesus och den samaritiska kvinnan vid Sykars
brunn (Joh. 4:5–29); Jesus sänder ut sina tolv lärjungar (Matt. 10:5–42, Mark.
3:13–19); Jesus smörjes i Betania av Maria Magdalena (Matt. 26:6–7, Mark.
14:3, Joh. 12:1–3); Jesus och äktenskapsbryterskan: Jesus skriver på jorden (Joh.
8:3–11, bild 72); Jesus kallar ett par lärjungar; en av dem bör vara Matteus eller
Levi, eftersom en byggnad i bakgrunden kan tolkas som ett tullhus (Matt. 9:9,
Mark. 2:14, Luk. 5:27–28); judarna tar upp stenar för att kasta på Jesus i helge-
domen (Joh. 8:59); Jesus och skattepenningen (Matt. 22:15– 22).

På högerdörren finner vi följande bilder:
Jesus välsignar barnen (Matt. 19:13–15, Mark. 10:13–16, Luk. 18:15–17);
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Bild 71. Sida B, vänstra
dörrens insida: det stora
fiskafänget. Foto Fred
Eklöw, Uppsala univer-
sitet.



Sackeus i mullbärsfikonträdet (Luk. 19:1–6); sista nattvarden (Matt. 26:20–29,
Mark. 14:17–25, Luk. 22:14–38, Joh. 13:12–30); intåget i Jerusalem (Matt.
21:6–11, Mark. 11:7–10, Luk. 19:35–38); Jesus beder i Getsemane (Matt.
26:36–46, Mark. 14:31–42, Luk. 22:39–46); Jesu tillfångatagande (Matt.
26:47–56, Mark. 14:43–50, Luk. 22:47–53, Joh. 18:1–12); Jesus inför Kaifas
(Matt. 26:57–66, Mark. 14:53–64, Luk. 22:54, Joh. 18:24); gisslandet (Matt.
26:67–68, Mark. 14:65, Luk. 22:63–65); törnekröningen (Matt. 27:28–30,
Mark. 15:17–19, Joh. 19:2–3); Ecce homo (Joh. 19:5–6); Jesu korsbärande med
den ickebibliska Veronica med svetteduken (Luk. 23:26, Joh. 19:17); gravlägg-
ningen (Matt. 27:57–61, Mark. 15:43–47, Luk. 23:50–55, Joh. 19:38–42); Gol-
gata (Matt. 27:35–50, Luk. 23:33–49, Joh. 19:18–37); Jesu uppståndelse (Matt.
28:1–7, Mark. 16:1–8, Luk. 24:1–7, Joh. 20:11–10); Jesu himmelsfärd (Mark.
16:19, Luk. 24:51, Apg. 1:9); Pingstundret (Apg. 2:1–4).

För enkelhetens skull har bilderna här räknats upp i ordning från vänster till
höger, uppifrån och nedåt, vilket medför avvikelser från den bibliska kronologin;
egentligen bör läsningen av övre respektive nedre dörrhalva börja med de stora
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Bild 72. Sida B, vänstra
dörrens utsida: Jesus och
äktenskapsbryterskan.
Foto Fred Eklöw, Uppsala
universitet.



ovala mittplattorna, d.v.s. med intåget i Jerusalem respektive Golgata. Detsamma
gäller åtminstone övre registret också på vänstra dörrens utsida.

Målningarna på de trekantiga stenarna på dörrarnas utsidor visar de fyra evan-
gelisterna som motsvarighet till insidornas kyrkofäder.

Luckan
Innanför dubbeldörrarna på sida B är en lucka som döljer den bakomvarande låd-
fronten och som kan vändas efter behag, så att endera sidan fungerar som fram-
sida. Den består av en stor, på båda sidor bemålad alabasterplatta, infattad i en
ebenholtsfanerad ram med ornamentala silverappliker och med sex prydnadsste-
nar med miniatyrmålningar på vardera sidan.

Alabasterplattans ena sida visar Mose och israeliterna efter att de tågat över
Röda havet, vars vattenmassor ses dränka de förföljande egyptierna (färgbild 13
och 14). På ett vagnshjul som ryckts loss av vattenströmmen är målningen sig-
nerad: ”Jo. König fecit”. Motsvarigheten på alabasterplattans andra sida är en
framställning av yttersta domen (färgbild 15). 

Målaren har virtuost förstått att utnyttja alabasterns struktur för att, påbättrat
med relativt sparsamma inslag av måleri, ge illusion av skummande vatten-
kaskader, klippor, moln och den molnstod som går framför israeliterna. Jämfört
med de hastigt utförda skissartade miniatyrmålningarna på skåpets många pryd-
nadsstenar framstår de båda alabastermålningarna som omsorgsfullt utförda
konstverk, kompositoriskt genomtänkta, fulla av dramatik och dynamik, med
plastisk och anatomiskt säker gestaltning av människor och hästar och med dräk-
ter, remtyg, vagnar, vapen, israeliternas packning och de heligas attribut överty-
gande realistiskt framställda, allt i en rik, emaljartat djup kolorit. Johann König
hörde också till de mest framstående av de med Hainhofer samtida Augsburg-
målarna och kan i vissa av sina verk nära nog mäta sig med Adam Elsheimer,
som var hans främsta förebild.74 Hainhofer hade tidigare anlitat honom för sin
stora stambok och även förmedlat bidrag av honom till den stambok han lät
sammanställa för hertig Philipp II av Pommern.75 Han satte högt värde på honom
men ansåg honom vara ”langsam” som miniatyrmålare.76

Miniatyrmåleri på alabaster kan betraktas som en utpräglat manieristisk teknik
som årtiondena kring 1600 åtnjöt viss popularitet, särskilt vid Rudolf II:s hov i
Prag och i Sydtyskland, inte minst för konstkammarstycken. Till dem som prö-
vade på tekniken hörde kejsar Rudolf II:s hovmålare Hans von Aachen, som
också han anlitats av Hainhofer för dennes stora stambok. En alabastermålning
av Hans von Aachen med motivet Phaetons fall visar stora likheter med Königs
målningar för konstskåpet; kanske kan dock König sägas ännu bättre ha anpassat
målningarna till alabasterns struktur.77

De sammanlagt tolv mindre målningarna på ramen runt alabasterplattan har
motiv som anknyter till dennas. Runt tåget över Röda havet handlar det om de
botfärdigas frälsning, övervinnandet av det onda, kampen mot skrymteri och
egenrättfärdighet och spridandet av det kristna budskapet. Bilden överst till väns-
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ter är utnött; pendangen överst till höger visar hur Jesus frestas i öknen av djävu-
len (Matt. 4:1–11, Mark. 1:12–13, Luk. 4:1–13); därunder ser vi Jesus och äk-
tenskapsbryterskan (Joh. 8:3–11) och längst ned till höger Jesus och skattepen-
ningen (Matt. 22:15–22). Längst ned på vänster sida sänder Jesus ut sina lärjungar
(Matt. 10:5–42, Mark. 3:13–19); däröver framställs Johannes vision av Guds tron
i himmelen med de tjugofyra äldste och de fyra väsendena (Upp. 4:1–10).

Motsvarande bilder på yttersta domen-sidan har att göra med dom och straff
för den otrogne och obotfärdige och med nåd och frälsning för den rättfärdige
och ångerfulle. Överst till vänster en tron, framför tronen står någon som uppen-
barligen mottar sin dom, och till höger förs en man bort av två andra män; kanske
är det en framställning i simultan succession av Hamans undergång (Est. 7).
Överst till höger ses Elias himmelsfärd (2 Kon. 2:11), därunder Salomos dom (1
Kon. 3:16–28). Längst ned på högra sidan är en man som kryper på marken un-
der ett träd, mittemot på vänstra sidan Judith med Holofernes huvud (Judith
13:10–19) och därovan en starkt nött och därför svårtolkad bild, möjligen drott-
ningen av Saba inför Salomo eller Ester inför Ahasveros eller kanske David och
Abigail.

Sida B: Lådfronten
Innanför luckan finner vi överst de öppna apoteksfacken, därunder en rad drag-
lådor som på sina fronter har sammanlagt tjugotre miniatyrmålningar, flertalet ut-
förda på ljus agat. I anslutning till apoteksfunktionen hos denna del av skåpet fö-
reställer bilderna botande av sjuka eller uppväckande av döda, undergärningar ut-
förda av Jesus eller av hans lärjungar, så som det berättas i Apostlagärningarna,
dock med undantag av bilden längst till vänster i tredje raden uppifrån som visar
hur Jesus sänder ut lärjungarna (Matt. 10:8: ”Boten sjuka, uppväcken döda, gö-
ren spetälska rena, driven ut onda andar”) samt fjärde bilden från vänster i ne-
dersta raden med Jesus hos Marta och Maria (Luk. 10:41– 42: ”Marta, Marta, du
gör dig bekymmer och oro för mångahanda, men allenast ett är nödvändigt. Ma-
ria har utvalt den goda delen, och den skall icke tagas ifrån henne”).

Det är inte lätt att med säkerhet avgöra vilka specifika bibliska händelser alla
dessa framställningar av botande av sjuka, lama, blinda, av utdrivande av onda an-
dar eller uppväckande av döda syftar på. Vissa hållpunkter ges dock av att Jesus
vanligen framställts med röd livklädnad och grön mantel, medan aposteln Petrus
har gul klädnad och grön mantel. Med säkerhet låter sig följande motiv bestäm-
mas:

Bilden i övre raden näst längst till vänster: Jesus botar den lame, vars säng his-
sas ned genom taket (Mark. 2:3–12, Luk. 5:18–25). Näst längst till höger i
samma rad: hövitsmannen ber Jesus bota hans tjänare (Matt. 8:5–13, Luk. 7:2–
10). Tredje raden uppifrån, bilden näst längst till höger: Petrus uppväcker Tabita
(Apg. 9:36–41). Nedersta raden, näst längst till vänster: Jesus botar kvinnan som
rör vid hans mantel (Matt. 9:20–22, Mark. 5:25–34, Luk. 8:43–48). Bilden till
höger om denna: Jesus uppväcker Lasarus (Joh. 11:1–44). 
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Hörnen mellan sidorna B och D och mellan sidorna B och C
Hörnet mellan sidorna B och D tillsluts av en lucka som på utsidan pryds av
stjärnor i pietra dura samt av ovaler i pietra dura och ruinmarmor. På insidan är
fyra pietra dura-stjärnor och i mitten ett malteserkors i samma material i vitt
mot svart botten. På lådfasaden innanför luckan återfinns fem runda bilder må-
lade på elfenben. 

Den översta föreställer ett kvinnoansikte, uppsplittrat i fem aspekter. Vänder
man på bilden blir det i stället fem mansansikten. Det är en variation på samma
bildidé som kommit till uttryck i de skulpterade hermer som står framför hörn-
luckorna. Därefter följer ett mansporträtt som vänt upp och ned blir till en död-
skalle liggande på det fat till vilket mannens barett omvandlas.

På mittbilden ser vi två mansansikten förenade med ett vädurs- resp. hästhu-
vud (färgbild 16). Böttiger har funnit samma motiv i en gravyr av Giovanni
Andrea Maglioli, men den direkta förlagan är väl en tuschteckning – efter Mag-
lioli? – i Hainhofers stambok i Städtische Kunstsammlungen i Augsburg, stiftad
av Julius von Bulow år 1600.78 Därnäst följer Döden i form av ett skelett svept i
svart och vit mantel och med blomsterkrans på huvudet. Han siktar med sitt
armborst rakt mot betraktaren, och på den blomsterströdda marken ligger en
avbruten pil. Böttiger har påträffat en förlaga till denna bild i en gravyr av Jacob
van der Heyden; också andra konstnärer har behandlat motivet, däribland Her-
mann tom Ring (1521–1596) och Hans Bock d.ä. (omkr. 1550–1623).79

Den nedersta bilden föreställer ett kvinnoansikte i halvprofil; kvinnan för en
blomsterkvast mot näsan (bild 73). Upp och nedvänt blir det till ett kranium,
som ligger i den skål som bildar kvinnans hatt.80
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Bild 73. Vanitasbild
(”verkehrbild) på lådfasad
i hörnet mellan sidorna B
och D. Foto Bo Gyllander.



”Verkehrbilder” av denna typ uppskattades i hög grad av Hainhofer och hans
samtid, i synnerhet när de som här anknyter till motivkomplexet ”die verkehrte
Welt” (”upp- och nedvända världen”) eller utgör vanitasallegorier.

Hörnet mellan sidorna B och C har en lucka som i stort sett motsvarar den se-
nast beskrivna men som både på utsidan och insidan har pietra dura- och pärle-
morstjärnor samt ovaler i ruinmarmor och pietra dura. Innanför denna lucka är
ytterligare en lucka, även den med fem runda målningar på elfenben. Fyra av
dessa utgörs av arcimboldeska årstidsallegorier, sådana som Hainhofer kunnat
studera i konstkammaren i Dresden och i stadsresidenset i Innsbruck. Överst är
Våren, ett gubbansikte i profil sammansatt av blommor. Därunder en gubbe i
halvprofil, hopfogad av sädesax, grönsaker och frukter, alltså Sommaren (bild 74).
Som fjärde bild, efter mittbilden, kommer Hösten, en gubbe med bål i form av ett
vinfat och med huvud av vindruvor och andra frukter. Den understa bilden står
för Vintern, en gubbe sammansatt av pepparrötter, rovor, kålrötter och andra
vinterfrukter.

Mittbilden är en vexierbild med en man som sitter och metar vid en sjö; där-
bakom ses en trappa, en stuga och en stig som leder upp mot en borg på ett berg.
Vänder man på bilden ett kvarts varv blir det till en gubbe i profil. Som förlaga
har väl använts en välkänd gravyr av Matthaeus Merian d.ä.81

Insidan av denna lucka pryds av en målning i form av en perspektivisk ana-
morfos föreställande en bondgumma med en kanna i ena handen och en gås i den
andra, alltså en pendang till kusken i hörnet mittemot, mellan sidorna A och C.
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årstidsallegori (Somma-
ren) på lucka i hörnet
mellan sidorna B och C.
Foto Uppsala universitet.



Utdragsskivan och skrivpulpeten
I hålkälen överst i corpus sockelparti, omedelbart under dörrarna, är en grund
sammetsklädd draglåda, avsedd för förvaring av den stora alabasterluckan då man
inte vill ha den på plats framför lådfronten. Om man vänder på lådan kan dess
undersida, delvis utdragen, tjäna som uppställningsplats för de apoteks- och ser-
visföremål som förvaras i denna del av skåpet. Vid den på 1970-talet genom-
förda konserveringen av möbeln fann man att skivan var vattenskadad. Det är väl
inte uteslutet att handkannan och tvättfatet i apoteksfacket kommit till använd-
ning här. Den förmodan som framkastats att skåpet skulle ha använts som toa-
lettbord av drottning Kristina under den tid det hade sin plats på Uppsala slott
kan dock inte beläggas och är knappast heller sannolik, bl.a. redan av det skälet
att skåpet var placerat i slottets norra torn, där konstkammaren var inrymd, me-
dan drottningen då hon vistades i Uppsala disponerade en rumssvit i anslutning
till södra tornet.82 Det är också osäkert om skåpet hade överförts till Uppsala in-
nan hon lämnade Sverige.

Undersidan är ebenholtsfanerad och har i mitten ursprungligen smyckats av en
stor, rektangulär steninläggning, redan vid 1694–98 års inventering omnämnd
som ”på fyra ställen sprucken” och sedan länge förlorad.83 I hörnen är pietra
dura-rosetter och mellan dem fyra rektangulära bilder målade på ruinmarmor
eller på mönstrad, vit och brunröd marmor. På nedre långsidan är syndafloden
och arken framställda (1 Mos. 7), på övre långsidan Lot och hans döttrar med det
förstörda Sodom och Lots till saltstod förvandlade hustru i bakgrunden (1 Mos.
19:23–38). På ena kortsidan ses hur Herren sänder vaktlar till Israels folk under
ökenvandringen, varpå han med döden straffar dem som grips av lystnad (4 Mos.
11:31–33; jfr 2 Mos. 16:13). På andra kortsidan visas hur Kora och hans folk
uppslukas av jorden sedan de satt sig upp mot Herren (4 Mos. 16:25–33). Bil-
derna har sålunda en innehållslig samhörighet med målningarna på alabaster-
plattan, där likaså de orättfärdiga straffas och de rättfärdiga vinner salighet.

Ovanför denna låda finns längst ned innanför dörrarna en låda som inrymmer
en läs- och skrivpulpet, som med två förgyllda järnstöttor kan ställas i diago-
nalläge. Den kristna ikonografin fortsätter på dess ena sida, medan den andras
bildprogram snarast kan betecknas som humanistiskt. Den stora rektangulära
mittplattan på den förstnämnda sidan är av toskansk kalksten av den typ som kal-
las lineato d’Arno och som i sin struktur påminner om havsvågor (bild 75 och
färgbild 17). Den är bemålad med en framställning av ett sjöslag som går tillbaka
på en förlaga av Jacques Callot ur serien Le combat de quattre galères du Grand duc
de Toscane, skildrande ett slag mellan turkiska piratskepp och storhertig Cosimo
II:s galärer år 1617.84 Men till motivet har fogats en av Böttiger obeaktad detalj.
Från ett av skeppen slängs en man som uppslukas av en val, d.v.s. Jona och den
stora fisken (Jona 2). Med enkla medel har alltså motivet omvandlats för att passa
in i det kristna bildprogrammet, som på denna sida av skåpet ju är koncentrerat
till botande av sjuka och uppväckande av döda; i den typologiska tolkningstra-
ditionen prefigureras Jesu uppståndelse av fisken som spyr upp Jona.
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Liknande framställningar på lineato d’Arno finns på Museo opificio delle pi-
etre dure i Florens och, som ovan nämnts, i det s.k. Rudolf II:s konstskåp på
Kunsthistorisches Museum i Wien, vars bildprogram ju också det utformats av
Hainhofer. Målningarna i Florens har som nämnts tillskrivits kretsen kring Co-
simo II:s hovmålare Filippo Napoletano. Säkerligen har Hainhofer importerat
målningarna i de båda skåpen direkt från Florens.

Över och under denna bild är två ruinmarmorbilder i liggande rektangulärt
format. Den övre föreställer Jesus som förbannar fikonträdet (Matt. 21:18–21,
Mark. 11:12–14), den undre en kapucinermunk som står och fiskar, ett motiv
som väl inspirerats av stenens naturliga mönstring. I redogörelsen i sitt diarium
för hur han demonstrerat konstskåpet för Gustav II Adolf finner Hainhofer apo-
teket och skrivpulpeten med den sistnämnda målningen värda ett särskilt om-
nämnande: ”die Apotegg und schöne 3 mahl verkehrte Pultbrett mit der Optica
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und mit selbs gewachsnem Capuziner in einem florentiner Stain” (”apoteket och
den vackra 3 gånger vändbara skrivbrädan med anamorfosen och med den själv-
vuxna kapucinermunken i en florentinsk sten”; att skrivbrädan betecknas som ”3
mahl verkehrt” syftar på att den kan användas antingen liggande plant i lådan el-
ler också snedställd med endera sidan framåt).85

Detta lapidariska omnämnande tyder knappast på att man bör läsa in någon
speciell symbolik i bilden eller i dess pendang; de båda målningarna förefaller inte
alldeles naturligt passa in i bildprogrammet, som i övrigt är relaterat till pulpetens
funktion som skrivmöbel. Hainhofer har väl helt enkelt haft ett par ruinmar-
mormålningar till hands, i vilka konst och natur samspelat på ett särskilt överty-
gande sätt så som det anstod skrivpulpeten, som ägnats en särskilt påkostad ut-
smyckning.

Också de båda ruinmarmorbilderna har Hainhofer säkert köpt från Florens,
där likartade finns på Museo opificio delle pietre dure; även de brukar tillskrivas
kretsen kring Filippo Napoletano.86

I fyra små rektangulära ruinmarmormålningar i pulpetens hörn ges bibliska ex-
empel på skriftanvändning. Uppe till vänster författas inskriften INRI för Jesu
kors (Matt. 27:37, Mark. 15:26, Joh. 19:19–22). Bilden till höger därom visar ett
kontor med skrivare och med bud som ilar iväg med brev, sannolikt syftande på
den förordning konung Ahasveros utfärdade och lät sända ut till alla sina höv-
dingdömen, ”till vart hövdingdöme med dess skrift och till vart folk på dess
tungomål”, sedan han förskjutit drottning Vasti (Est. 1:15–22). 

Nedtill till vänster mottar Mose på Sinai lagens tavlor (2 Mos. 31:18). Till hö-
ger skriver Israels folk på dörrposter och portar i sina hus de ord Herren givit (5
Mos. 6:4–9). Mellan dessa bilder och långsidornas ruinmarmormålningar är in-
fattade graverade silverinläggningar med de fyra evangelisterna, troligen utförda
av Lucas Kilian.

På skrivpulpetens andra sida är i mitten en oljemålning på koppar, osignerad
men säkerligen målad av Johann König och föreställande ett landskap i mor-
gonljus, där Hercules ses med pil och båge beskjuta Nessos som är i färd med att
bortföra hans hustru Deianeira (färgbild 18). Kanske bör motivet tolkas som en
allegori över dygden som övervinner den råa naturen och befriar människan.
Hainhofer beskriver en målning med samma motiv i sin förteckning över det
tilltänkta, men aldrig levererade, innehållet i Stipo tedesco: ”Vom Hanss König
auf kupffer gemahlt, in aurora, der Hercules wie er nach ainem Centauro scheüst,
so ihm sein weib entführet” (”Av Hans [Johann] König målat på koppar hur
Hercules i gryningen skjuter på en kentaur, som för bort hustrun för honom”).87

Beskrivningen överensstämmer helt med målningen i Uppsalaskåpet, och upp-
giften att König hållit i penseln får väl anses bekräfta antagandet att konstverket
är identiskt med denna.

I hörnen och mitt på långsidorna återfinns ovala målningar på ruinmarmor, de
på långsidorna i mindre format och infattade i ovala pietra dura-rosetter (sådana,
fastän utan målningar och i stället med en lapis lazuli-oval i mitten, finns också
mitt på kortsidorna). Målningarna har motiv ur den antika mytologin eller histo-
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rien. Överst till vänster ser vi de olympiska gudarnas kamp mot och seger över gi-
ganterna, mitt på övre långsidan nakna människor, varav en bränns på bål. Detta
ovanliga motiv kan knappast avse något annat än de av Plutarchos och Arrianos
och andra Alexanderhistoriker omnämnda gymnosofisterna, som gick omkring
nakna och som praktiserade självbränning.88

Bilden till höger därom visar ett bergigt landskap med till vänster en herde som
spelar panflöjt, i mitten en vandringsman som lyfter handen till hälsning mot en
gubbe på väg att förvandlas till en klippa och till höger Mercurius som driver iväg
boskap. Det är fråga om det i bild sällan framställda motivet med Battus, som av
Mercurius förvandlas till sten sedan han svikit sitt löfte till guden att inte skvallra
om dennes stöld av Apollos boskap. Herden som blåser panflöjt kan i enlighet
med framställningen i Ovidius Metamorfoser tolkas som Apollo.89

I nedre högra hörnet ses Deukalion och Pyrrha som överlevt den stora flodvåg
i vilken Jupiter låtit mänskligheten dränkas och som nu, i enlighet med Themis
orakel, med höljda huvuden kastar stenar bakom sig, vilka förvandlas till män och
kvinnor. I mitten på nedre sidan är Jupiter med örn och blixt beredd att straffa
Faëthon som kör solvagnen. Också dessa båda motiv har väl hämtats ur Ovidius
Metamorfoser.90

Sista bilden i serien visar tre män på en klippa eller bergfästning vilka utan rust-
ning kämpar mot ett par krigare, varav den ena såras i bröstet. I mitten står en
bedjande man, och i bakgrunden ligger två svepta lik i en grotta. Motivet är svår-
tolkat; möjligen kan det syfta på Alexander den stores strider mot bergsfästen i
Östern.91

En gemensam nämnare för dessa sex bilder är att ruinmarmorns struktur ut-
nyttjats för att ge illusion av klippor och berg. Genom att de för en korrekt tolk-
ning förutsätter viss insikt i antikens litteratur, främst Ovidius Metamorfoser och
Alexanderkrönikorna, anknyter de också till underlagets funktion som läspul-
pet.

Inlagda i silver, och sannolikt liksom evangelistbilderna på pulpetens andra
sida graverade av Lucas Kilian, återfinns mellan målningarna på ruinmarmor en
serie personifikationer av några av de traditionella artes liberales: aritmetik, geo-
metri, astronomi och musik, d.v.s. quadrivium, men också av några artes me-
chanicae: skrädderi, medaljprägling, boktryckeri, guldsmide, urmakarkonst, må-
leri och perspektivlära. Dieter Alfter ser dessa artes, ”die alle auf ihre Weise An-
teil an der Erforschung und Nutzbarmachung der Welt und der Natur haben”
(”som alla på sitt sätt har del i utforskandet och exploateringen av världen och na-
turen”), som viktiga vägvisare till en förståelse av skåpets grundkonception.92

Skåpets samling av artificialia och naturalia skulle utgöra dokument över veten-
skapernas, konsternas och hantverksgrenarnas upptäckande och tillgodogörande
av vad naturen har att erbjuda.

Samtidigt hyllas i silverinläggningarna de vetenskaper, konster och hant-
verksgrenar som utövades i staden Augsburg. Mycket likartade silverinläggningar
finns på Pommerska konstskåpets ännu bevarade skrivpulpet, där de utförts av
kopparstickaren Paul Göttich († 1622) efter förlagor av Matthias Kager. Men en
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jämförelse mellan de båda pulpeternas ikonografi visar på intressanta skillnader.
Personifikationerna på pulpeten i Pommerska konstskåpet avser studier,
boktryckeri, måleri och matematik, verksamheter som direkt eller indirekt är
knutna till pulpetens praktiska funktion och sålunda är av annan karaktär än
motsvarande personifikationer på Uppsalaskåpet med deras fusion av konven-
tionella artes liberales och artes mechanicae.93 Artes liberales fanns ju represente-
rade också på Pommerska skåpet, sex av dem i form av silverreliefer på utsidorna,
den sjunde, musiken, företrädd av silverskulpturer av de nio muserna grupperade
runt skåpets övre avsatser.

Att artes mechanicae likställs med artes liberales på Uppsalaskåpets skrivpulpet
kan ha sin grund i att Hainhofer sedan han utformat programmet för den tradi-
tionella ikonografin på Pommerska konstskåpet haft tillfälle att ta del av den eng-
elske läkaren och ockultisten Robert Fludds vitt spridda och mycket inflytelserika
Utriusque cosmi historia, vars första volym publicerades i Oppenheim 1617, nå-
got år efter att Pommerska skåpet färdigställts. Det finns visserligen inga belägg
för att Hainhofer hållit denna bok i sin hand, men som påpekats i kapitlet om
hans förhållande till uppdragsgivare, lärde och konstnärer hörde Fludd till den in-
tellektuella miljö, som utövat ett bestämmande inflytande på Hainhofers världs-
uppfattning.

I första delen av Utriusque cosmi historia inkluderar Fludd i sina ”Artes Libe-
raliores” urmakarkonst, måleri och perspektivlära, vilka återfinns också bland
personifikationerna på skrivpulpeten i Uppsalaskåpet, som ju tillverkats efter att
boken utkommit.94 Fludd förefaller ha påverkat skåpets konception också i andra
avseenden, varför det blir anledning att längre fram återkomma till hans arbete.

År 1619 utkom ett annat inflytelserikt verk av en lärd med anknytning till
både Fludd och Hainhofer, nämligen utopin Reipublicae Christianopolitanae De-
scriptio av Johann Valentin Andreae. Som ovan nämnts hade Andreae några år ti-
digare varit delaktig i författandet av rosenkreuzarnas ”grundningsskrifter”, vilka
försvarats av Fludd, som dock aldrig personligen kom att lära känna Andreae.
Hainhofers vänskap med Andreae tycks visserligen ha inletts först i slutet av
1620-talet, men det är sannolikt att han redan tidigare läst den lutherske teolo-
gens utopi. Liksom Tommaso Campanella i Solstaden – Andreaes kanske vikti-
gaste inspirationskälla – tillmäter också denne artes mechanicae ett högt värde.95

Allt arbete, intellektuellt eller manuellt, värderades i lika mån och hantverkare åt-
njöt stor aktning. Hainhofer var stolt över vad hantverkarna i hans hemstad
kunde åstadkomma, och han bör med glädje ha hälsat den uppvärdering av de
mekaniska konsterna som han kunde finna hos auktoriteter som Fludd och
Andreae.

Skrivpulpetens silverinläggningar påminner om dem som smyckar ett av Augs-
burgsnickaren Hans Georg Hertel utfört praktbord i skattkammaren i Residenset
i München, vilka signerats av Lucas Kilian 1626.96 Ungefär samtidigt har väl
Uppsalaskåpets skrivpulpet tillverkats. 

I samma låda som pulpeten förvaras en på en kvadratisk kopparplåt målad
anamorfos, denna gång inte en perspektivisk anamorfos som på de båda hörn-
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luckorna, utan en spegelanamorfos, som får sina rätta proportioner först då den
ses i en cylindrisk metallspegel (färgbild 19). Av Gerhard Stalhoff beskrivs den
som ”Ett Contrafey paa kopper, möcht konstigt, seer galet ud, mens när et staal
settes mit paa tafflen, seer det rett”.97 Den föreställer en kavaljer i röd jacka med
pipkrage och röda byxor, violett mantel med grönt foder och kragstövlar. Vänstra
handen knyter han kring värjfästet, och i andra handen håller han sin fjäder-
prydda hatt som han tagit av till hälsning. Det är alltså, i motsats till det bondska
paret på de båda perspektiviska anamorfoserna, fråga om en adelsman. Vem som
utfört målningen vet vi lika lite som då det gäller dessa.

Anamorfosen måste emellertid ha målats allra senast 1631. Det är bara ett år
efter att denna typ av anamorfos publicerats i skrift för första gången, i den
franske matematikern Vaulezards Perspective cilindrique et conique. Den äldsta
kända bildframställningen av en spegelanamorfos i funktion är en etsning från
omkring 1625 av nürnbergaren Hans Tröschel, utförd i Rom efter förlaga av Si-
mon Vouet. Denne tycks ha spelat en viktig roll i utvecklandet och spridandet av
spegelanamorfoser.98

Sammanfattning, sida B
Om på sida A de gammaltestamentliga motiven dominerar bildprogrammet och
de nytestamentliga utgör en mindre del därav, är det här tvärtom. Då ytterdör-
rarna är stängda möter vi först Jesu liv och verksamhet i kronologisk ordning.
Den nytestamentliga bildcykeln fortsätter sedan på vänsterdörrens insida, medan
den högra har gammaltestamentliga motiv. Den gemensamma nämnare, som le-
gitimerar det gammaltestamentliga inslaget, är underverk, särskilt sådana som
har med sjukdom och död att göra. Detta motivval är betingat av det faktum att
konstskåpets apotek har sin plats bakom dörrarna. Serien av underverk i samband
med sjukdom och död fortsätter på lådfronten innanför dörrarna, omedelbart un-
der det öppna apoteksfacket.

Som förmedlande övergång mellan ytterdörrarnas motivvärld och lådfrontens
tjänstgör – såvida den inte lagts ned i sin draglåda – den på båda sidor bemålade
alabasterplattan, som ju har ett gammaltestamentligt motiv, tåget genom Röda
havet, och ett eskatologiskt, yttersta domen. Det förstnämnda motivet har vi re-
dan mött två gånger på sida A, men att ett och samma motiv återkommer i för-
ändrat betydelsesammanhang finns det flera exempel på i skåpets bildprogram.
Också yttersta domen har vi redan träffat på en gång: i virginalens bildutsmyck-
ning, där ju biblisk musik utgör det övergripande temat.

Kanske hade Hainhofer tänkt sig att den teologiskt bildade betraktaren i tåget
genom Röda havet skulle igenkänna en av de gängse prefigurationerna till Jesu
dop, som anmärkningsvärt nog saknas i cykeln med illustrationer till hans liv.
Med dopet tar ju frälsningshistorien sin början, och i yttersta domen finner den
sitt slut, och en ny tidsålder inträder. Också de mindre bilderna kring alabas-
terplattan, liksom målningarna på dess förvaringslåda, anknyter till mo-
tivkomplexet synd och straff, botfärdighet och frälsning. 
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Skrivpulpetens ikonografi inbjuder med sina motiv ur Bibeln och ur den an-
tika mytologin, liksom med de utvidgade artes liberales, till kontemplation och
meditation kring läsning och skrivande. Om pulpeten i Stipo tedesco skriver
Hainhofer att ”auf dieselbige [ist] gemahlet, warzue es seine dienst hat” (”på den-
samma [är] målat, vartill den tjänar”), d.v.s. ”zum lesen oder schreiben” (”läs-
ning eller skrivning”) men också att den kan tjäna ”zu ainem altar tisch” (”som ett
altarbord”).99 Gemensamt för de båda pulpeterna är illustrationerna till 2 Mos.
31:18, 5 Mos. 6:4–9, Est. 1:15–22 och till evangeliernas berättelse om hur in-
skriften INRI sätts upp på Jesu kors (Hainhofer hänvisar enbart till Joh.
19:19–20).100

Till allvarligt eftersinnande uppmanar också de vanitasbilder som är så svår-
åtkomligt placerade bakom hörnluckorna, bilder som får den betraktare som
häpnar över världens skönhet och rikedom, så som den kommer till uttryck i
skåpets dekor och samlingar, att åtminstone för ett ögonblick – och hos 1600-ta-
lets människor säkert längre än vad vi i allmänhet gör – besinna förgängligheten
hos all denna världens mångfald och att betänka människolivets flyktighet. Men
bildprogrammet rymmer också allusioner till en ”verkehrte Welt” i form av vex-
ierbilder, vilka tycks störa skapelsens hierarki och föra in en irrationell faktor i skå-
pets bildvärld. Också anamorfoserna representerar en störd ordning, ehuru möj-
lig att optiskt restituera för den som vet hur de fungerar.

Sida C
Sida C tillsluts av en dubbellucka som kan vändas med endera sidan utåt. När
man slår upp luckorna blottas på ena halvan en rektangulär plan spegel – denna
del av skåpet innehåller toalettredskap – på andra halvan i mitten en rund spegel
och grupperade kring denna tolv konstfullt slipade ”vexierspeglar” som förstorar
eller förminskar spegelbilden, drar ut den på höjden, splittrar upp och mångfal-
digar den etc. En mässingkedja för upphängning av spegeln på väggen hör till.

Dubbelluckans utsidor är prydda med florentinska pietra dura-inläggningar
(färgbild 20). På ena sidan är i mitten blommor – tulpan, hyacint, påsklilja – i en
konstlöst arrangerad bukett och i de fyra hörnen mindre, rektangulära pietra
dura-plattor med blomkvistar samt mellan dessa, mitt på varje långsida, en oval
lapis lazuliplatta och på kortsidorna runda motsvarigheter. Andra sidans mitt-
platta har gått förlorad; i hörnen är här plattor i liggande rektangulärt format, var
och en med en fågel, och mellan dessa omålade gråsvarta stenovaler.

Innanför luckan döljer sig vad Hainhofer brukade beteckna som ”campelzeug”
och ”balbierstube”, något som hörde till standardutrustningen i hans konstskåp
och andra mehrzweckmöbler (färgbild 21). I mitten är en med röd sammet klädd
dörr med hållare för rakverktyg samt på vardera sidan av dörren ett ställ med to-
alettredskap och parfymflaskor. I övriga fack och lådor återfinns koppnings- och
åderlåtningsinstrument samt ett stort antal kirurgiska instrument. Bakom den
sammetsklädda dörren hänger en elegant handspegel med rikt snidad ebenholts-

198



199

Bild 76. Sida C: Abraham Riederers silverrelief på handspegeln. Foto Uppsala universitet.



ram och med en hopplistinfattad silverrelief på baksidan, föreställande jungfru
Maria med Jesusbarnet och Johannes döparen (bild 76). Den är signerad av Augs-
burgguldsmeden Abraham (II) Riederer.101

De båda dörrarna upptill på sidorna om mittdörren är på ut- och insidorna
smyckade med en rad på prydnadsstenar målade bilder ur Gamla och Nya Tes-
tamentet. På utsidan av vänstra dörren ses överst i en liggande oval Jesus med Ma-
ria och Marta (Luk. 10:38–42), därunder i en stående oval Jesu förklaring (Matt.
17:1–9, Mark. 9:1–8, Luk. 9:28–36). Längst ned, återigen i en liggande oval, be-
spisar Abraham de tre männen (1 Mos. 18:1–8).

Motsvarande bilder på dörrens insida, målade på baksidan av målningarna på
utsidan, visar Abraham som bereder sig att offra Isak (1 Mos. 22:1–13), Mose
med Aron och Hur på höjden medan Josua strider mot Amalek i Refidim (2
Mos. 17:8–13) samt Jakob som välsignar Josefs söner (1 Mos. 48:8–20). 

Dörren till höger har på utsidan i samma ordning följande motiv: Guds Ande,
framställd som treenigheten, svävar över vattnet (1 Mos. 1:2), de tre männen i
den brinnande ugnen (Dan. 3:19–27), Susanna och gubbarna (tilllägg till Daniel
1:1–27). På andra sidan: Noa låter duvan flyga ut ur arken (1 Mos. 8:8–12), Jesu
dop (Matt. 3:13–17, Mark. 1:9–11, Luk. 3:21–22), kvinnorna framför den
tomma graven (Matt. 28:1–7, Mark. 16:1–8, Luk. 24:1–7). 

Det är svårt att finna något logiskt sammanhang i denna motivsammanställ-
ning. Bilderna följer inte den bibliska kronologin och är inte relaterade till inne-
hållet i denna del av skåpet, inte heller står de i något typologiskt förhållande till
varandra. Möjligen kan man se tretalet som en förenande faktor i flertalet av bil-
derna, men om detta utgör det av Hainhofer valda urvalskriteriet förefaller osä-
kert. 

På tre lådfronter längst ned är silverreliefer med dels de tre teologiska dyg-
derna, i ordning från vänster Caritas, Fides och Spes, dels en av kardinaldygderna,
Fortitudo. På fronten till ett i skåpkroppen indraget fack med tre draglådor är slut-
ligen sex små mandelformade agatplattor med målningar föreställande putti, vilka
håller attribut syftande på hantverk som bedrevs i Augsburg på Hainhofers tid.
De utgör en del av en omfattande serie som fortsätter på sida D.

Sammanfattning, sida C
Motivvalet för miniatyrmålningarna förefaller godtyckligt och visar – såvida nu
inte verkligen tretalet, syftande på treenigheten, utgjort urvalskriterium – att
Hainhofer inte alltid funnit en gemensam nämnare som kunnat styra mo-
tivsammanställningarna. Att han brustit i systematiken visas kanske också av att
de tre teologiska dygderna inte följer i den traditionella ordningen tro, hopp och
kärlek (i enlighet med 1 Kor. 13:13) och av att endast en av kardinaldygderna fått
komma med.

I övrigt har Hainhofer här, liksom på de övriga sidorna, velat visa prov på olika
material och tekniker; med dubbelluckan på plats är det främst pietra dura-in-
läggningarna, som skattades högt av hans samtid, som ger denna sida dess prakt
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och dessutom åstadkommer att den gör ett mera enhetligt intryck än de andra si-
dorna med deras svåröverskådliga rikedom av miniatyrbilder.

Också här möter vi de av manierismen så uppskattade ”stupire”-effekterna i
och med vexierspeglarna som förvränger och vanställer anletsdragen då man tit-
tar i dem.

Hemstaden Augsburgs hantverk prisas direkt genom själva möbeln, som ju
ger prov på en mängd virtuost behärskade hantverkstekniker, men också bild-
mässigt i de små målningarna med putti. Det blir anledning att återkomma till
dessa vid behandlingen av fortsättningen av denna motivserie på sida D.

Sida D
Sida D saknar dubbeldörrar och tillsluts i likhet med sida C enbart av en vänd-
bar lucka med urtagningar i träet för dubbelsidigt bemålade prydnadsstenar, in-
fattade i hopplister och formrika, delvis med masker och karyatider försedda
ebenholtskartuscher (färgbild 22). 

Ena sidan har gammaltestamentliga motiv, så när som på två motiv ur Nya Tes-
tamentet (bild 77). I den stora åttkantiga mittplattan av grön marmor, s.k. verde
antico, är här Salomos tempel återgivet, eller snarare Hesekiels tempelvision (Hes.
40:3–42:20, färgbild 23). Målningen är uppenbarligen utförd efter en förlaga i
form av ett träsnitt i Heinrich Büntings Itinerarium sacrae scripturae, vars första
upplaga utgavs i Magdeburg 1585.102 Övriga bibelillustrationer i skåpets bildpro-
gram tycks ha målats utan bildförlagor, men kanske har Hainhofer lagt vikt vid
att det komplicerade byggnadsverket skulle framställas ”korrekt” och därför fö-
relagt målaren en pålitlig förlaga.

Över mittbilden är i en liten liggande oval en målning med två eleganta herrar
som tycks handla i en juvelerarbutik. Den närmast disken stående mannen pekar
på pärlor som lagts ut på hyenden. Säkerligen åsyftas en av Jesu liknelser om
himmelriket: ”Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en köpman söker ef-
ter goda pärlor; och då han har funnit en dyrbar pärla, går han bort och säljer allt
vad han äger och köper den” (Matt. 13:45–46). Under mittplattan visar en rek-
tangulär, likaledes tämligen liten bild en man i rustning som demonstrativt hål-
ler fram ett spjut medan en annan man ligger under ett träd, uppenbarligen so-
vande. Möjligen är det en skildring av hur David för andra gången skonar Sauls
liv (1 Sam. 26:7–12), även om den sovandes identitet inte markerats med hjälp
av kungliga insignier.

Längs luckans kanter finns sammanlagt tolv målningar i olika format: liggande
ovaler, rundlar, stående rektanglar. Bilden längst upp till vänster föreställer Ahas-
veros gästabud (Est. 1:3–8). Till höger om den, mitt på övre kortsidan, ses Salomo
och drottningen av Saba (1 Kon. 10:1–10, 2 Krön. 9:1–12). Därpå följer byg-
gandet av Salomos tempel (1 Kon. 6, bild 78). Templet är här återgivet som en
rundbyggnad – i motsats till på mittplattan, där målaren haft en bestämd förlaga
att utgå ifrån. Detta motsvarar emellertid den gängse föreställningen, som går till-
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baka åtminstone till 800-talet, att Salomos tempel var identiskt med den isla-
miska Klippdomen på tempelplatån i Jerusalem och alltså en centralbyggnad.
Denna uppfattning kom, trots att templet i Bibeln entydigt framställs som rek-
tangulärt, att prägla bilden av det långt in i nyare tid; Paul von Naredi-Rainer be-
tecknar den som en ”Renaissance-Topos”.103

På högra långsidan ser vi därpå kung Salomo som av sina hustrur förletts att
resa avgudabilder (1 Kon. 11:4–8; jfr 2 Kon. 23:13–14, bild 79). Följande bild
visar två män, den ena med följe, som möts ute i markerna, varvid en av dem
överräcker pengar till den andre; möjligen kan det röra sig om Abram och Melki-
Sedek (1 Mos 14:18–20). Därefter följer David och Abigail (1 Sam. 25:14–35)
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Bild 77. Sida D: ena sidan av luckan. Foto Uppsala universitet.
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Bild 78. Sida D, luckan: byggandet av Salomos tempel. Foto Uppsala universitet.

Bild 79. Sida D, luckan:
Salomo förleds av sina
hustrur att resa avgudabil-
der. Foto Uppsala univer-
sitet.



och i nedre högra hörnet Johannes vision av det himmelska Jerusalem (Upp.
21:10–27); detta är det andra nytestamentliga motivet i bildföljden. Mitt på
nedre kortsidan ses en stor hamnstad, kanske Nineve eller ”den stora staden” (1
Mos. 10:8–12) där livlig aktivitet råder: lossning och lastning av skepp, vägning
av gods, en konung – förmodligen avses Nimrod – som tågar in med blåsare och
livvakt (bild 97).

På nästa bild ser vi hur Abrahams tjänare möter Rebecka vid brunnen (1 Mos.
24:10–28, bild 80), därpå följer en målning med drottning Ester som knäfaller
inför konung Ahasveros för att bedja för judarna (bild 81); i bakgrunden blir
Haman hängd (Est. 7:1–10, 8:3–8). Mitt på vänstra långsidan säljs Josef av sina
bröder till ismaeliterna (1 Mos. 37:12–28, bild 82), däröver ser vi Aron i sin
prästerliga dräkt (2 Mos. 28:2–39).

Flertalet av dessa bilder tycks ha med rikedom och prakt att göra: praktbygg-
nader, rika handelsstäder, gåvors givande, besittning av rikedomar, handel, gif-
termålstransaktioner, gästabud. De anknyter därigenom till funktionen hos denna
sida av skåpet: bakom luckan döljer sig specialinredda lådor för mynt och me-
daljer och här hade också skåpets mineraliesamling sin plats.

Andra sidan av luckan har ett helt avvikande, profant bildprogram, som an-
knyter till kärleksikonografin på sida A (färgbild 24). Av Böttiger avfärdas mål-
ningarna på denna sida kort och gott som ”Malereien mit Szenen aus der grie-
chischen und römischen Geschichte” (”målningar med scener ur den grekiska och
romerska historien”), en bestämning som för övrigt endast delvis äger giltighet.
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Bild 80. Sida D, luckan: Abrahams tjänare möter Rebecka vid brunnen. Foto Uppsala
universitet.
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Bild 81. Sida D, luckan:
drottning Ester inför
konung Ahasveros. Foto
Uppsala universitet.

Bild 82. Sida D, luckan:
Josef säljs av sina bröder.
Foto Uppsala universitet.



Börjar vi med bilderna överst i det ramfält som omger mittfältet med den stora
verde anticoplattan, så finner vi till vänster det lättolkade motivet Aeneas, som
med Anchises på axlarna flyr ur det brinnande Troja (färgbild 25). Pendangen i
övre högra hörnet erbjuder heller inga tolkningssvårigheter: Cimon och Pero el-
ler Caritas romana. Båda motiven är exempla, förebilder för barns kärlek till sina
föräldrar, och båda återfinns i femte boken av den romerske kompilatorn Valerius
Maximus Memorabilia under rubriken ”Pietas filiorum in parentes”.104

Låter sig också den mellersta bilden i övre raden infogas i detta sammanhang?
Här ser vi det vid ett träd fastbundna liket av en gammal konung, som beskjuts
med pil och båge av en yngling, medan andra väntar på sin tur (bild 83). I bak-
grunden kröns en knäböjande yngling av en ryttare.

Motivet är ovanligt i bildkonsten och har ofta, som Wolfgang Stechow visat,
förväxlats med den helige Sebastians martyrium.105 Den berättelse som ligger till
grund är inte av antikt ursprung utan möter oss första gången i Gesta romanorum
från 1200- eller 1300-talet. En skytisk kung har dött. Enligt beslut av den vise
kung Salomo (!) skall den av sönerna bli hans efterträdare på tronen som närmast
kan träffa faderns hjärta. Sönerna fattar denna spådom som uppmaning till skyt-
tetävlan och siktar med sina pilar mot likets hjärta. Till segrare kröns emellertid
slutligen den son vars kärlek till fadern förbjudit honom att delta i den frånstö-
tande tävlingen. Också detta motiv är alltså ett exempel på pietas filiorum in pa-
rentes.

Den stora mittplattan visar en historisk – eller pseudohistorisk – händelse
(färgbild 26). Då den tyske kungen Konrad III år 1140 belägrade staden Weins-
berg i Schwaben – inte alltför långt från Augsburg – gav han kvinnor och barn fri
lejd, och kvinnorna tilläts dessutom medföra vad de kunde bära av sina värde-
fullaste ägodelar. De bar då sina män på axlarna ut ur staden. Denna ”Weinsber-
ger Weibertreue” (”weinsbergska hustrutrohet”) är alltså ett exempel på hustrurs
kärlek till sina män. Motivet är populärt i den folkliga diktningen men ovanligt
i bildkonsten.106

Ovanför mittplattan är en liten bild med Kleopatra som vid gästabudet för An-
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Bild 83. Sida D, luckan:
sönerna skjuter pil på den
döde konungen. Foto
Uppsala universitet.



tonius löser en pärla i vinäger. Detta motiv har vanligen tolkats som en luxuria-
allegori. Redan Plinius d.ä. räknar det till ”summa luxuriae exempla” (”lustbar-
hetens främsta exempel”).107 Under 1600- och 1700-talet skedde emellertid en
betydelseförskjutning, manifesterad bl.a. i Tiepolos fresk Cleopatras gästabud i
Palazzo Labia i Venedig. George Knox har säkert träffat rätt när han skriver att
denna målning ”represents Cleopatra [...] making a symbolic sacrifice of her mag-
nificent pearl, which suggests nothing less than herself, to Anthony”.108 Detta in-
nebär att motsvarande motiv på konstskåpet också det kan tolkas som ett ex-
emplum för kvinnans kärlek till en man, låt vara här med andra, kanske inte lika
entydigt positiva förtecken. 

Under mittplattan återges en måhända allvarligare historia: medborgare kom-
mer med guld- och silverkärl till en myntpress för att rädda romerska staten från
bankrutt efter andra puniska kriget – ett exempel på fosterlandskärlek.109 Den
runda bilden till höger därom visar bröderna Amphinomus och Anapius som på
sina axlar bär föräldrarna ut ur det av Etnas utbrott drabbade Catania (bild 84).
Återigen alltså barns kärlek till sina föräldrar; också detta i bildkonsten ovanliga
motiv återfinns hos Valerius Maximus.110

Pendangen till vänster är ett exempel på föräldrars kärlek till sina barn: vi ser
hur spartanernas konung Agesilaos leker med sin lille son, ridande på en käpp-
häst, fastän han utsätter sig för hovets löje (färgbild 27). Denna i bild sällan åter-
givna episod omtalas av Plutarchos och Aelianus.111

På den större målningen nederst i mitten knäböjer tre kvinnor inför en fält-
herre och hans här. Säkerligen skall bilden föreställa Coriolanus, som avstår från
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Bild 84. Sida D, luckan:
Amphinomus och Ana-
pius räddar sina föräldrar
ur det av vulkanutbrott
drabbade Catania. Foto
Uppsala universitet.



sin avsikt att förstöra Rom, rörd av tårarna hos sin mor och hustru och andra ro-
merska kvinnor. Visserligen erbjuder kvinnorna belägraren stadsnycklar och skat-
ter, attribut som inte hör samman med den ursprungliga berättelsen – hos Livius
och Plutarchos, senare i Gesta romanorum (och hos Shakespeare) – men de åter-
finns också i andra samtida bildframställningar.112 Som exemplum predikar bilden
söners kärlek till sina mödrar, liksom mäns kärlek till sina hustrur, snarare än
fosterlandskärlek. 

Också exempel på vad som kunde kallas perverterad kärlek ges. På bilden till
höger om mitten sitter kung Midas till bords och försöker förgäves stilla sin
hunger, sedan Bacchus – som ses i nedre högra hörnet – uppfyllt hans önskan att
allt han rör vid skall bli till guld (färgbild 28).

Som pendang till höger är ett motiv som ytterst sällan torde ha framställts i bild
(bild 85). Det handlar om en gästvän till perserkungen Xerxes vid namn Pythes,
som med omänsklig hårdhet tvingar sina underlydande att utvinna guld åt ho-
nom ur en gruva. Då Pythes en gång är bortrest ber gruvarbetarnas hustrur hans
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Bild 85. Sida D, luckan:
Pythes sitter till bords.
Foto Uppsala universitet.



gemål att söka förmå sin man att upphöra med sitt stränga regemente. Då denne
kommer hem och sätter sig till bords för att stilla sin hunger, finner han att inte
bara bordsservis och bestick utan också alla maträtter är gjorda av guld. Hans
hustru har låtit guldsmeder tillverka dem för att visa mannen på de yttersta kon-
sekvenserna av hans perverterade kärlek till guld. Historien berättas av Plutarchos
i Moralia, och motivet har långt senare även utnyttjats av Hans Sachs.113

Ytterligare ett exempel på överdriven kärlek till guld ges i bilden längst ned till
höger, där kung Krösus sitter omgiven av sina rikedomar.

En filosofs kärlek till visdomen åskådliggörs i bilden ovanför Midasmotivet
(bild 86). Då staden Priene erövrats av fienden flyr invånarna med allt vad de kan
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Bild 86. Sida D, luckan: Bias flyr från Priene med sin bok under armen. Foto Uppsala
universitet.



bära av gods och guld. Filosofen Bias – en av antikens sju vise – nöjer sig med att
föra med sig sin visdom, i bilden symboliserad av den bok han bär under armen.
Vi finner historien hos Valerius Maximus och Diogenes Laertius men också hos
Cicero.114

Fredlig samvaro mellan folk i stället för krigiska motsättningar visar bilden
längst ned till vänster. Alexander den store med sin livvakt, Hypaspisterna eller
”Silversköldarna”, möter i vänskap den indiska konungen Taxiles och hans sol-
dater.115

Återstår en scen vars tolkning ännu inte lyckats. En man skjuter in gyllene
kärl i en ugn, uppenbarligen för att smälta ned dem, som det förefaller på befall-
ning av en kvinna som står bredvid honom. Är kanske också detta ett exempel på
fosterlandskärlek, då guld offras för fäderneslandets bästa?

Bildcykelns huvudtema står emellertid klart. Det är mera omfattande än pie-
tasbegreppet, det rör sig om ett mera vittfamnande kärleksbegrepp. Flertalet bil-
der visar efterföljansvärda förebilder, exempla, några få ger varnande exempel.
Alla motiv är inte av antikt ursprung; flera återfinns hos Valerius Maximus, men
andra antika motiv härstammar inte därifrån. Ett par härrör från medeltiden:
skjutandet på den döde fadern och ”Weinsberger Weibertreue”.

Försök att finna en enda källa från renässansen eller den tidiga barocken till alla
dessa kärleksallegorier har förblivit resultatlösa. Visserligen hör några av histori-
erna till standardrepertoaren i exempelsamlingar från denna period, sådana som
Cocchius Sabellicus Exemplorum libri decem, Theodor Zwingers Theatrum vitae
humanae eller Andreas Hondorffs Promptuarium exemplorum, men andra åter-
finns inte i denna typ av litteratur.116 Också i världskrönikor som t.ex. Johann
Ludwig Gottfriedts Historische Chronik kan man påträffa flera av de återgivna epi-
soderna men inte alla.117 Slutsatsen måste bli, att Philipp Hainhofer själv gjort
den originella motivsammanställningen. Uppenbarligen har han inte utnyttjat
bildförlagor utan givit målaren direkta instruktioner. Detta skulle kunna förklara
vissa avvikelser från textförlagorna, t.ex. det oriktiga antalet söner i framställ-
ningen av skjutandet på den döde fadern eller förekomsten av stadsnycklar och
kostbara skänker i Coriolanusscenen.

Att den mångsidigt bildade, beläste och flitige Hainhofer skulle ha kunnat
åstadkomma en sådan sammanställning på egen hand förefaller alldeles uppen-
bart. Naturligtvis kan han också ha konsulterat lärda vänner i Augsburg eller på
annat håll och på det viset ha fått uppslag. Hans brevväxling med hertig Philipp
II av Pommern över Pommerska konstskåpet visar hur genomtänkt dettas bild-
program var in i minsta detalj, och också de delvis okonventionella typologiska
sammanställningarna i Stipo tedescos bibliska ikonografi har säkert honom själv
som upphovsman.

De talrika kärleksallegorierna i Uppsalaskåpet har inga direkta paralleller i
Hainhofers övriga konstskåp, även om förhållandet mellan man och kvinna också
i det s.k. Rudolf II:s konstskåp är ett huvudtema. Varför har han låtit kärleken
inta en så viktig plats i Uppsalaskåpets ikonografi? Eftersom skåpet inte var till-
verkat för en bestämd uppdragsgivare måste bildspråket vara allmängiltigt, och
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det gäller också denna del av bildprogrammet; vi finner prov på olika sorters kär-
lek, söners och döttrars kärlek till sina föräldrar, föräldrars kärlek till sina barn,
kärlek mellan man och kvinna, fosterlandskärlek etc. Det blir anledning att åter-
komma till detta tema i samband med granskningen av skåpets innehåll.

De bilder som syftar på kärleken till guld och skatter står därutöver i direkt
samband med de samlingar av mynt och medaljer, gemmer och kaméer, som ur-
sprungligen var inrymda bakom den praktfulla fasaden innanför luckan (färgbild
29). Denna har hopplistramade luckor och lådfronter, prydda med konstverk av
hög kvalitet, också här infattade i broskverkkartuscher med maskaroner och ut-
förda i skilda material och tekniker. Somliga är äldre än skåpet och säkert häm-
tade ur Hainhofers konstkammare. I svicklar och längs ramarna är ett stort antal
ovala prydnadsstenar, vilkas kullriga form och varierande färger livar dessa ytor,
som saknar bildutsmyckning. Fyra florentinska pietra dura-plattor i hörnen, var
och en med en blomma och en fjäril, ger kraftiga färgaccenter. Fasaden indelas av
tolv kolonnetter i rödgul agat, varav de åtta i de båda övre våningarna är spiral-
vridna. Säkert hänger detta inte enbart samman med den prakt och rikedom
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Bild 87. Sida D, mittluckan: David spelar för Saul, förgylld bronsrelief. Foto Sven
Nilsson.



denna sida vill uttrycka utan är också en hänsyftning på Salomos tempel; detta är
ju också två gånger avbildat bland luckans miniatyrmålningar, där också kung Sa-
lomo själv figurerar. Salomo var på Hainhofers tid en ofta åberopad förebild för
furstar, och skåpet hade ju tillverkats med tanke på en furstlig köpare.118

Mittluckan pryds av en stor rund förgylld bronsrelief med motivet David spe-
lar för Saul (bild 87). Beslagsornamentiken nedtill placerar den stilmässigt i ma-
nierismen, men Ingrid Weber bestämmer den endast med tvekan som ett tyskt ar-
bete från 1600-talets början: ”Eine provinzielle und vielleicht retrospektive Ar-
beit, deren Datierung fraglich bleibt” (”Ett provinsiellt och kanske retrospektivt
arbete, vars datering förblir problematisk”).119 Reliefen inramas både upptill och
nedtill och på båda sidor av ytterligare några förgyllda bronsreliefer. Över mitt-
reliefen är en rektangulär, nästan kvadratisk relief med ett ryttarslag, utförd av
Andrea Riccio i tidigt 1500-tal (bild 88).120 Nedtill visar en långsmal rektangu-
lär relief en figurrik scen med till vänster kejsar Trajanus som lagerkröns av Vic-
toria vid återkomsten till Rom efter sin seger över dacerna, till höger Marcus Au-
relius till häst efter att han besegrat partherna (bild 89); det tycks vara en avgjut-
ning från Hainhofers samtid av en sydtysk, 1543 daterad relief.121 Såväl kung
David som de båda romarkejsarna sågs av 1600-talet som fursteideal. Reforma-
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Bild 88. Sida D: förgylld bronsrelief med ryttarstrid av Andrea Riccio. Foto Uppsala uni-
versitet.



tionens furstespeglar framhåller Gamla testamentets hjältar som ”trostreiche Ex-
empel und herrliche Zeugnuss des glaubens für alle glaubige Christliche Fürsten”
(”trösterika förebilder och härliga vittnesbörd om tron för alla troende furstar”),
och David betecknas av Luther som de kristnas Herkules.122

De båda mindre, runda relieferna på ömse sidor om mittreliefen med David
och Saul är identiskt lika, frånsett att de är spegelvända i förhållande till varandra
(bild 90). Det är väl fråga om remtygsbeslag, sannolikt italienska från sent 1500-
tal.123 Båda visar ett av en ryttare tyglat fyrspann som stormar fram över en stu-
pad krigare.

Lådraden längst ned, under de nedre pietra dura-plattorna och den långsmala
bronsreliefen, flankeras av två liggande ovala plaketter i förgyllt silver med fram-
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Bild 89. Sida D: förgylld bronsrelief med kejsar Trajanus som lagerkröns av Victoria
samt Marcus Aurelius till häst. Foto Uppsala universitet.

Bild 90. Sida D: italienskt remtygsbeslag. Foto Uppsala universitet.



ställningar av pastorala landskap i pointilléteknik. På den vänstra ser vi i för-
grunden en man som med en håv lyfter fisk ur en sump i en bäck och längre in i
bilden två män som samtalar under ett träd mot bakgrunden av korsvirkeshus.
Böttiger har funnit att den utförts efter en gravyr av Matthaeus Merian d.ä.124

Den andra föreställer en bondstuga invid en å och där framför samtalande bön-
der, en vandrare och ett par ankor (bild 91).

Mittlådan i undre raden har i mitten en medaljong i förgyllt silver med en
häst som stegrar sig i levad (bild 92). Den är infattad i en ram av blå emalj med
guldornamentik. Sannolikt är det en hattagraff från 1500-talet av italienskt ur-
sprung.125 Den flankeras av två runda silverplattor med dekor i translucid relief-
emalj med preciösa blom- och djurmotiv: fågel, fjäril, ekorre. Denna teknik var
som ovan nämnts en augsburgsk specialitet med David Altenstetter (omkr.
1547–1617) – medarbetare på det Pommerska konstskåpet – såsom främste fö-
reträdare.126

Denna nedre lådrad artikuleras mellan lådorna av konsoler i ebenholts, vilka
ursprungligen var och en smyckats med två pseudoantika kaméer (bild 91). Nu
saknas fyra, en i det övre registret, tre i det nedre. Av den enda kvarvarande av de
sistnämnda framgår att det varit enkla profilporträtt i nedre raden. De övre
kaméerna har erotiska motiv: längst till vänster Leda och svanen, därefter amori-
ner som offrar till en gudabild, troligen föreställande Priapus, sedan ytterligare en
offerscen med ett par eroter, den ena bärande ett ymnighetshorn.
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Bild 91. Sida D: punsad silverplakett med pastoralt landskap samt pseudoantika kaméer.
Foto Uppsala universitet.



Sådana kaméer framställdes under 1600-talet i stora serier och återfinns bl.a.
på flera skattkammarföremål utförda för kejsarhovet i Wien, liksom på en skål
och ett skrin i förgyllt silver i Kungliga Husgerådskammarens skattkammar-
samling på Stockholms slott.127

Till denna rika bildutsmyckning kommer som komplement till motsvarande
bilder på sida C ytterligare tolv, på små mandelformade agatplattor målade bilder
av putti hållande attribut som syftar på augsburgska hantverksgrenar: myntslag-
ning och medaljprägling, guld- och silversmide – som representeras av flera bil-
der som ger prov på de många föremålstyper som framställdes inom dessa hant-
verk – kikartillverkning, möbeltillverkning, skulpturkonst etc.

Denna motivkategori fortsätter innanför luckorna med ytterligare tjugotvå
bilder, fördelade med sexton respektive sex bilder på två låduppsättningar med
specialinredning för myntsamlingen (bild 93). Här ges ytterligare prov på de re-
dan representerade verksamheterna eller andra sådana, däribland textilbear-
betning, juvelerarkonst, framställning av dryckeskärl och bordsautomater, skrift-
ställarskap, tillverkning av matematiska och astronomiska instrument etc. Konst-
skåpet demonstrerar således inte enbart genom de skilda tekniker som kommit till
användning vid dess tillverkning och utsmyckning och vid tillverkningen av dess
innehåll utan också genom motiven hos dessa sammanlagt fyrtio bilder Hainho-
fers ambition att skåpet skulle vara ”ein Kompendium des gesamten Augsburger
Kunsthandwerks” (”ett kompendium över hela det augsburgska konsthant-
verket”; uttrycket är Tjark Hausmanns) och ”diser Statt, vnd dero Kunstleren
ain ruem” (”denna stad och dess konsthantverkare till berömmelse”), som han ju
själv skrivit om Pommerska konstskåpet.128

Ytterligare bilder återfinns på insidan av luckorna eller innanför dessa. På mitt-
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Bild 92. Sida D: lådfasad med medaljong i förgyllt silver samt silverplaketter med dekor
i translucid reliefemalj. Foto Uppsala universitet.



dörrens insida är tre plattor av blåanlupet järn bemålade med motiv i guld. Den
kvadratiska mittplattan bär motivet ”arma Christi”, d.v.s. lidandeverktygen, in-
fattade i en nästan överrik groteskdekor (bild 94). Böttiger tror sig ha funnit för-
lagan i en gravyr i Peter Isselburgs Schönes Grottessken Büchlein från 1625, men
detta verk är en kopia av en etsningsserie av Matthaeus Merian d.ä., utgiven i
Augsburg 1616, vilken väl snarare använts som förlaga.129 Bilden flankeras till
vänster av syndafallet med Eva som ger äpplet till Adam, till höger av den upp-
ståndne Kristus med korsfanan – den andre Adam – trampande djävulen och
döden under fötterna. Tillsammans bildar de tre motiven en genomtänkt sam-
manfattning av Kristi försoningsverk.

På insidan av luckan högst upp, väl dold innanför en skjutlucka, är en gou-
acheminiatyr på pergament, i vilken i simultan succession Adonis vildsvinsjakt
framställs i bakgrunden och hans död i Venus armar i förgrunden (färgbild 30).
Det är ett verk av hög kvalitet, sannolikt utfört av Johann König, eventuellt efter
en förlaga av Hieronymus Cock, som Böttiger föreslår.130 Målningen är nedtill till
vänster daterad 1626. 

Slutligen finns på insidan till de fyra hörnluckor, som på utsidan har pietra
dura-inläggningar, fyra på agat målade personifikationer av de fyra årstiderna:
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Bild 93. Sida D: lådfasader med putti representerande augsburgska hantverksgrenar. Foto
Sven Nilsson.



upptill till vänster en flicka med blommor, till höger en skördeflicka med skära,
räfsa och sädeskärve, nedtill till höger Bacchus njutande vin lutad mot ett vinfat
och till höger en frusen gosse som lagar mat i en stekpanna över öppen eld.

Sammanfattning, sida D
Denna sida har en rik, heterogen och delvis svårtolkad ikonografi. Också här ut-
gör de bibliska bilderna ett viktigt inslag. Gammaltestamentliga motiv (kom-
pletterade med liknelsen om mannen som köper pärlan samt visionen av det
himmelska Jerusalem) med mer eller mindre tydlig hänsyftning på de skatter i
form av mynt och medaljer, gemmer och kaméer, som denna sida ursprungligen
inrymde – de överfördes som ovan nämnts på 1700-talet till Uppsala universitets
myntkabinett resp. till gamla Chemicum – pryder ena sidan av den yttre stora
luckan. På den lilla mittluckan därbakom finner vi som mittbild David spelande
för Saul. David är både anfader och prefiguration till Kristus, och Kristi förso-
ningsverk ges i sammandrag på baksidan av samma lucka med bilderna av syn-
dafallet och återlösningen, flankerande ”arma Christi”. David ingår dessutom –
tillsammans med Salomo bland ytterluckans målningar och de båda romerska
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Bild 94. Sida D, mittdörrens insida: ”arma Christi”, flankerade av syndafallet och den
återuppståndne Kristus, triumferande över Satan och Döden. Guldfärg på blåanlupet
järn. Foto Uppsala universitet.



kejsarna, Trajanus och Marcus Aurelius, på den nedre bronsreliefen – i en före-
bildlig härskarikonografi så som vi möter den i furstespeglarna. Också bronsreli-
efen med ryttarslaget och medaljongerna med hästmotiv appellerar till traditio-
nella härskardygder.

Ett lika viktigt inslag utgör emellertid ytterluckans kärleksallegorier, som här är
mera iögonenfallande men också mera svårtolkade – otvivelaktigt redan för den
samtida betraktaren – än motsvarande motiv på sida A. Till dessa kommer de små
kaméerna med erotiska motiv innanför ytterluckan samt Venus- och Adonismål-
ningen på insidan av mittluckan högst upp i lådfasaden.

Pietra dura-plattorna, de förgyllda bronsrelieferna, de punsade silverplaket-
terna och silverrundlarna med translucid emalj bidrar till det intryck av prakt och
rikedom som anstår den sida som skall inrymma kostbara mynt och medaljer
och därtill dyrbara mineralier.

Också det blomstrande lyxhantverket i Augsburg hör hemma i detta sam-
manhang; bland de bilder som förhärligar detta finns också framställningar av
medaljprägling och myntslagning.

De båda landskapsbilderna på punsade silverplaketter samt de på agat målade
årstidsbilderna sätter slutligen in allt detta i naturens och tidens allt övergripande
sammanhang.

Bordet
Det fällbord som ryms i skåpets sockel har på skivan en rik och färgstrålande ut-
smyckning i form av inläggningar i pietre dure och ruinmarmor (färgbild 31).
Två stora rektangulära pietra dura-bilder har som motiv en fågel på en kvist av ett
fruktträd (färgbild 32), och flera mindre har fågel- eller fjärilmotiv. Ett par av plat-
torna är av typen lineato d’Arno, med en mönstring som ger illusion av vågor, och
har pietra dura-inläggningar föreställande skepp. Övriga ruinmarmorplattor har
färgspår men är så svårt nötta att motiven inte kan identifieras. Uppenbarligen har
bordet flitigt använts under skåpets långa historia.

Översikt över bildprogrammet
Numerärt överväger bibelillustrationerna i skåpets bildprogram. Målningarnas
medelmåttiga kvalitet tyder väl på att deras innehåll för Hainhofer framstått som
viktigare än formen, deras diskursiva potential har värderats högre än deras figu-
rativa kvaliteter, för att anknyta till en distinktion som gjorts av Norman Bry-
son.131 Detta är helt i samklang med den vikt den tidiga lutherdomen lade vid
den didaktiska funktionen hos illustrationer till den bibliska historien; de många
illustrerade Lutherbiblarna är i än högre grad än kyrkorummens målningssviter
ett markant uttryck för ambitionen att nyttja bibelbilder dels som stöd för min-
net, då det gällde att inprägla den bibliska historien – verkningsfullare än texten,
också för läskunniga – dels som pedagogiskt välvalda förebilder för den kristnes
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livsföring.132 Den kristologiska innebörden betonades, ofta med hjälp av typolo-
giska sammanställningar av gammal- och nytestamentliga scener. Hainhofers
vän, den lutherske prästen Johann Valentin Andreae, betonade i sin Reipublicae
Christianopolitanae descriptio från 1619 vikten av att kyrkorummet försågs med
”sacris picturis, sive historiae Biblicae” (”heliga bilder eller bibliska historier”).133

Denna bok utkom samma år som arbetet med Stipo tedesco påbörjades, och
osannolikt är väl inte att Andreaes pedagogiska utopi givit en impuls till detta
skåps rika bibliska ikonografi. Också på Uppsalaskåpet bildar bibelillustratio-
nerna ”un compendio di tutta la scrittura sacra” (”ett kompendium över hela
Den Heliga Skrift”), med få luckor. Som ett sammandrag av den bibliska histo-
rien – centrerad kring Guds frälsningsverk – kan man se gruppen med Kain och
Abel mitt på skådefasaden på sida A, vilken prefigurerar Kristi offerdöd, samt den
lidande Kristus där innanför: typ och antityp. Som en motsvarighet kan man be-
trakta sammanställningen David-Kristus och syndafallet-återlösningen på sida D.

Den bibliska kronologin följs i huvudsak men inte alldeles strikt, eftersom den
delvis kommer i konflikt med andra organisationsprinciper. Dörrarna på sida A
har gammaltestamentliga motiv, men dessa är underordnade de fyra elementen. På
sida B är den överordnade principen underverk utförda av Jesus och hans lär-
jungar, botande av sjukdomar och uppväckande av döda, vilket står i direkt rela-
tion till det apotek som inryms här. Likaledes föreligger ett visst samband mellan
å ena sidan rikedomen i utsmyckningen av skådefasaden på sida D (särskilt de för-
gyllda bronsrelieferna) och de återkommande inslagen av guld, skatter och prakt-
byggnader i dess ytterdörrars ikonografi, å andra sidan funktionen som mynt- och
medaljkabinett samt förvaringsplats för gemmer, kaméer och mineralier hos
denna del av skåpet. 

De fyra elementen återkommer på skådefasaden innanför dörrarna på sida A i
form av punsade silverplaketter, liksom de fyra årstiderna. Årstidsallegorier finns
också som målningar på sida D samt i form av snidade änglahuvuden på vulsten
under corpus. Implicit i elementen och årstiderna ligger de med dem kor-
responderande fyra kroppsvätskorna, temperamenten och planeterna, vilka dock
inte givits direkt uttryck i skåpets ikonografi. Som anmärkningsvärt kan det upp-
fattas att allegorier över de fyra världsdelarna saknas; de brukar eljest vid denna tid
ha sin självklara plats i bildcykler av denna omfattning. Å andra sidan represen-
teras de fyra världsdelarna av de många artefakterna och naturalierna i skåpets
samlingar och även i dess dekor – främst ”berget”.

Bland övriga konventionella allegorier återfinns teologiska dygder och kardi-
naldygder, som så att säga för in individen och det personliga ansvarstagandet i de
yttre betingelser som bestäms av tidens gång och av naturen så som de represen-
teras av årstiderna och elementen. Om en avlägsen, mytisk historia berättar mål-
ningarna på skrivpulpeten, som åtminstone delvis kan tolkas som allegorier över
civilisationens, kulturens eller dygdens formande och förädlande inverkan på det av
naturen givna, det råa, barbariska och oformade. Växelverkan mellan natur och
konst kommer i mera allmän mening till uttryck redan i materialvalet, i berget
som är sammansatt av naturprodukter vilka av naturen själv formats till konst-
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verk, i nautilus- och turbosnäckorna, i pietra dura-inläggningarna, där naturen
och konsten i samma utsträckning bidrar till resultatet, och i ruinmarmormål-
ningarna, där ”ars vnd natura mit ainander spilen” (”konsten och naturen leker
med varandra”).

Skrivpulpetens allegorier över skriften står också för en kulturens triumf, och
på en mera specifik nivå, relaterade direkt till Augsburg, kan de många små man-
delformade målningar som apoteoserar stadens hantverk uppfattas göra det-
samma. Också intarsiabilderna av Augsburg i mittfacket på sida A har en lik-
nande innebörd i och med att de avbildar stadens nytillkomna praktbyggnader,
men samtidigt hänsyftar de med sina krigiska övertoner på den oroliga samtids-
historien.

Som det vid sidan av den väldiga bibliska bildcykeln mest iögonenfallande in-
slaget i skåpets bildprogram framstår kärleksallegorierna, som ju kan sägas ta sin
början – eller nå sin triumfatoriska kulmen – i seychellnötkannan med Venus
högst upp på ”berget”. Liknande inslag finns på konstskåpet i Wien, och 1624
omnämner Hainhofer ett ”schreibtisch” med ”passion vnd weiber historien darauf
gemahlt” (”kärleks- och kvinnohistorier målade därpå”).134 Vid upprepade till-
fällen föreslår han köpare in spe att använda konstskåp eller andra möbler som
bröllopsgåvor eller som diplomatiska gåvor till kvinnor, till furstinnor. Uppsala-
skåpets kärleksallegorier omfattar dock mera än kärleken mellan man och kvinna,
även om denna typ av kärlek dominerar och sekunderas av kärleksikonografin på
hinterglasmålningarna djupt inne i skåpkroppens inre samt naturligtvis också av
den krönande Venuskannan. Påfallande är kärleksallegoriernas exemplum-karak-
tär – i några fall ”inverterade” exempla, varnande förebilder.

Den kristna delen av bildprogrammet har en motsvarande allmängiltighet, så
sammansatt att ikonografin utan vidare skulle kunna accepteras av såväl en pro-
testantisk som en katolsk köpare. Maria och Johannes som förebedjare på Jo-
hann Königs yttersta domsframställning kan knappast betraktas som ett katolskt
inslag; det var ett motiv som överlevde reformationen, och detsamma gäller de
apostlar och helgon som vilar på molnbäddarna kring världsdomaren.135 Helgon
saknas i övrigt i skåpets bildprogram, så när som på Kristoffer, som dock accep-
terades också i luthersk ikonografi, där han genom sin allegoriska betydelse rent-
av spelade en viktig roll. Genom Kristoffer skulle de kristna uppmanas till helig
tjänst; han visar ”wie ein Christen sein solt” (”hur en kristen bör vara”) enligt Lut-
hers bordssamtal, och i Andreas Hondorffs Promptuarium exemplorum från 1584
kan man läsa:

S. Christophorus ist von den alten Vättern vns als ein Bilde eines rechten Christli-
chen Bekenners vnd starcken Gläubigers, fürgebildet. Denn dass erstlich Christop-
horus so gross vnd starck, bedeutet einen Christen, der sol starck vnnd gross im
Glauben seyn, alles gerne zu tragen, vnnd in dieser Welt zu dulden. [...] Dass wir
aber hören, wie Christophorus gering achtet des kleine Kind Christum, das jhn
dess Nachts weckete, vber das Meer zutragen, darzu er denn, weil er dem mäch-
tigsten Könige dienen wolte, geordnet ware, die Menschen vber das Meer zutragen,
welchs jn doch so beschwerete, da er ins Meer kommen, dass er auch were darnider
gefallen, wenn der grosse Baum gethan, daran er sich gestewret.
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Also ist eines Christen Leben wol leicht anzusehen, Aber wenn man den HERRN
Christum tragen, vnd sein Creutz auff sich laden muss, also seinem Ebenbilde glei-
chförmig zu werden, Da wirt er vns so schwer, vnd macht vns solche Last so sawer,
dass wir auch darüber würden untergehen, vnd nider fallen, wenn wir nicht den
starcken Baum, das Wort Gottes, ergriffen, vnd vns daran stewerten vnd auffhiel-
ten. [...] Drumb muss vns nun das Männlein oder der Einsideler (wie man zu ma-
len pfleget) leuchten, dass man den Weg erkennet, vnd sihet, das ist der Prediger
Göttliches Worts, das muss vns durch das Gnadenliecht dess Euangelij den Weg zei-
gen, auff dass wir also hindurch kommen, vnd das Gestadt dess ewigen Lebens er-
langen.136

S:t Kristoffer har av de gamla fäderna framställts för oss som en bild av en rätt krist-
lig bekännare och starkt troende. Ty att för det första Kristoffer är så stor och stark,
innebär att en kristen skall vara stark och stor i tron, gärna bära och fördraga allting
i denna värld. [...] Men vi hör, hur Kristoffer ringaktade det lilla Kristusbarnet,
som väckte honom på natten för att bli buret över havet, då han satts att bära män-
niskorna över havet eftersom han ville tjäna den mäktigaste konungen, men som så
tyngde ned honom, då han kom ut i havet att han också skulle ha fallit ned däri, om
inte det stora träd han stödde sig på hållit honom uppe.

Alltså kan väl en kristens liv betraktas som lätt, men när man bär på HERREN
Kristus och måste taga hans kors på sig, för att bli likformig med hans avbild, då blir
han oss för tung och gör oss den bördan så svår, att vi också skulle digna under den
och falla, om vi inte grep det starka trädet, Guds ord, och stödde och höll oss uppe
på det [...] Därför måste nu dvärgen eller eremiten (så som man brukar måla det)
lysa oss, så man finner vägen och ser, att det är Gudsordets förkunnare, som genom
Evangeliets nådaljus måste visa oss vägen, på det att vi sålunda kommer igenom och
når fram till det eviga livets stad.

Ungefär detsamma gäller de många änglarna på virginalen och dess infattning:
lutherdomen uppskattade änglarnas ”tjänster”. Luther varnar visserligen för till-
bedjan av änglar men han ser dem i sina predikningar till Mikaelidagen som
människornas hjälpare och beskyddare.137 Änglar är heller inte ovanliga i lut-
hersk ikonografi. Ett särskilt praktfullt exempel är Mariakyrkan i Wolfenbüttel,
den första stora lutherska kyrkobyggnaden, med dess överväldigande rika ängla-
ikonografi, såväl exteriört som interiört.138

Möjligen skulle Hainhofers evangeliska trosbröder ha kunnat rikta invänd-
ningar mot att ärkeängeln Mikael figurerar två gånger i bildprogrammet, dels i
kamén på sida A:s skådefasad, dels i form av den valhänta avbildningen av Hans
Reichles bronsskulptur på Augsburgs tyghus på en av intarsiorna i dess mittfack.
Ärkeängeln Mikaels kamp mot Satan, hans störtande av de upproriska änglarna,
sågs av motreformationen som en sinnebild för dess kamp för ”den rätta läran”,
mot de otrogna. Hubert Gerards Mikaelfigur på fasaden till Michaelskyrkan i
München kan utan vidare tolkas i sådana termer, och motsvarigheten på Augs-
burgs tyghus framstod för de evangeliska som en framstöt i samma riktning från
de restaurationssträvande katoliker som hade merparten av det politiska infly-
tandet i den vad folkmängden beträffar övervägande lutherska staden.139

Den gudomliga ordning som bildprogrammet avspeglar, den skapelsens har-
moni och ändamålsenlighet som det tillsammans med skåpets samlingar ger ut-
tryck åt, denna ordning tycks störas och gränserna mellan kategorierna rivas ned
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av somliga av de i skåpets inre dolda bilderna. Dit hör framför allt ”vexier-
bilderna” eller ”verkehrbilderna”, de arcimboldeska årstidsallegorierna, ana-
morfoserna och de bilder som varierar motivet ”die verkehrte Welt”. Dit hör också
vanitasallegorierna; tillsammans för sådana bilder in en kall pust av osäkerhet och
ångest i konstskåpets välordnade kosmos.

Skåpet tillverkades med tanke på en furstlig avnämare och kom ju också att för-
äras en furste. Det mikrokosmos som konstskåpet utgör med sin rika bildvärld
och sina encyklopediska samlingar speglar den gudomliga ordning i vilken också
fursten hade sin givna plats och sin etiska legitimation. En omfattande lärobygg-
nad, med den kristna tron som sin fasta grund, och en exempelsamling ur Bibeln,
myten och historien framställs för fursten att kontemplera och meditera över. I
princip gäller för Gustav II Adolfs konstskåp detsamma som sägs redan år 1587
i en beskrivning av ett augsburgskt kabinettskåp i ett brev från Hans Fugger till
ärkehertig Ferdinand II av Tyrolen: 

Gemelter schreibtisch steet ob vier schönen silberin und vergulten bildern [...] dar-
zue inwendig und auswendig mit silberin und vergulten bildern und historien von
tribner arbait schön geziert, in welchen in einer summa angezeigt würdet, wie sich
fürnemlich fürsten und herren und alle diejenige, so der allmechtig gott aus seinem
sondern göttlichen rhat zu dem hochen weltlichen regierstand oder oberkeit ge-
setzt und geordnet hat, baides gegen gott dem herrn als irm obersten lehenherrn im
himmel und dann gegen iren undertonen hieunden uf erden christlich und loblich
verhalten sollen oder mit was gaistlichen und weltlichen tugenden ein regent gezi-
ert sein soll. Und solches ist nit allein mit den schönsten herrlichsten bildern und
tugenten selbs abcontrafeiet sondern auch mit biblischen und haidnischen Römi-
schen historien und exempeln dermassen ad oculum demonstrirt, das solches weit
lustiger und herrlicher zu sehen ist, als hiervon geschriben werden mag.140

Nämnda konstskåp står på fyra vackra skulpturer av förgyllt silver [...] är därtill in-
vändigt och utvändigt vackert smyckat med förgyllda bilder och historier i drivet
och förgyllt silver, i vilka tillsammantaget visas hur framför allt furstar och herrar
och alla de, som Gud allsmäktig i sitt sällsamma gudomliga rådslag insatt och
förordnat till högt värdsligt regemente eller överhet, skall förhålla sig kristligt och be-
römligt både gentemot Herren Gud såsom deras översta länsherre i himmelen och
mot sina undersåtar här nere på jorden eller med vilka andliga och världsliga dyg-
der en regent skall prydas. Och detta är inte bara återgivet med de vackraste härli-
gaste bilder av dygderna själva utan har också ställts för ögonen med bibliska och
hedniska romerska historier och exempla på sådant sätt att det är mycket roligare
och härligare att se än vad som därom kan skrivas.

Bildprogrammets betydelsedimensioner låter sig emellertid inte helt och fullt be-
gripas då det betraktas isolerat från de budskap de många föremålen i skåpets
samlingar har att ge oss. Åt dessa kommer nästa kapitel att ägnas.

Målaren
Skåpets hundratals små målningar, i vilka konstnären ofta skickligt anpassat mo-
tivet till stenens struktur, är schvungfullt men samtidigt tämligen slarvigt ut-
förda, något som är mera påfallande i rumsframställningen och i bakgrundernas
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arkitekturlandskap än i figurteckningen. Målningarna har uppenbarligen till-
kommit under tidspress, vilket utesluter att de skulle ha utförts av den ende
konstnär som med en signerad målning är representerad i skåpet, Johann König.
Denne arbetade noggrant och därför också långsamt – något som Hainhofer be-
klagar – och skulle inte ha släppt ifrån sig målningar av den medelmåttiga kvali-
tet det här är fråga om.141 De vad motiven beträffar till stor del överens-
stämmande miniatyrmålningarna på Stipo tedesco är av högre kvalitet och må-
hända utförda av annan hand. 

Endast alabasterplattan på sida B är signerad och kan med säkerhet fastställas
vara ett verk av Johann König. Denne har med stor sannolikhet också utfört
landskapsmålningen på insidan av mittdörren på sida A, målningen med Her-
cules, Nessos och Deianeira på skrivpulpeten samt gouachen med Venus och
Adonis på sida D. Men vem var den flitige mästare som utfört de övriga mål-
ningarna på de många prydnadsstenarna?

En stilkritisk jämförelse med tänkbara Augsburgmålare under de första de-
cennierna av 1600-talet leder entydigt till svaret Anton Mozart. Denne hade sam-
arbetat med Hainhofer för Pommerska konstskåpet, för vilket han utfört flera
målningar. Jämfört med de båda andra Augsburgmålare Hainhofer haft mest
samarbete med, Matthias Kager och Johann König, var Mozart en medioker
konstnär, som saknade deras säkerhet i teckningen och deras subtila färgbe-
handling. König eller Kager, ”welche bayde in der miniatur fürtrefflich gepassirt
sein, wan sie beyde in der miniatur so langsam weren” (”som båda skulle vara för-
träffliga i miniatyrmåleriet, om de inte båda vore så långsamma”), enligt Hain-
hofer, kunde dock knappast komma ifråga för ett så omfattande uppdrag som
Uppsalaskåpets bildprogram.142 Att anförtro det åt den pedantiske König skulle
ha varit förenat med stora risker, och Kager hade vid denna tid dålig syn och ar-
betade knappast längre som miniatyrmålare.143 Mozart arbetade snabbt och upp-
skattades av Hainhofer, som i mitten av 1610-talet fällt omdömet att ”Mit was-
serfarben in kleinen sachen ist Anthonj Motzart nit vneben” (”Med vattenfärger
i små saker är Anton Mozart inte oäven”).144

En jämförelse mellan överensstämmande motiv i av Anton Mozart med sä-
kerhet utförda verk och i skåpets bildprogram övertygar helt. I Kupferstichka-
binett i Berlin finns en temperamålning (bild 95) och i privat ägo en oljemålning
på träpannå som båda har motivet Babels torn, vilket också återfinns på högra
dörrens insida på konstskåpets sida A (bild 96).145 Likheterna inskränker sig inte
till tornets form, till tegelugnarna till höger om detsamma och till skeppen i bak-
grunden. Också de båda uppfartsvägarna till tornet – särskilt den svängda till
vänster med raden av kameler – liksom arbetsfolket i förgrunden, arbetsledaren
som håller upp en plan av tornet och den från höger in i bilden ridande härska-
ren, allt detta visar nära överensstämmelser mellan de tre bilderna, fastän motivet
på skåpet är skissartat förenklat – snabbt och slarvigt utfört – och anpassat till ste-
nens runda form.

Stadsbilden (Nineve) på sida D med myllret av arbetsfolk på flodstranden (bild
97) visar stora likheter med en hamnbild av Mozart på Louvren (bild 98).146 Lik-
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heterna går så långt som till de ställningar som intas av arbetare som väger ett fat
längst ned till höger i båda bilderna, tacklingen på fartygen och de skissartat teck-
nade byggnaderna i bakgrunden; Mozart slarvade med perspektivet, något som är
iögonenfallande på Louvremålningen och än tydligare på många av de hafsigt ut-
förda målningarna på Uppsalaskåpet.

Gud Faders fysionomi på ett husaltare i privat ägo (Schloss Zeil) är i det när-
maste identisk med motsvarigheten i bebådelsescenen på skåpets sida B (en lik-
nande fysionomi har profeten Jeremias i bilden av hans kallelse på sida A).147 En
teckning föreställande Bacchus på vintunnan i Staatliche Graphische Sammlung
i München visar detaljöverensstämmelser med Hösten bland årstidsallegorierna
på sida D.148

En Mozartmålning med motivet Heliga tre konungars tillbedjan i Residenz-
galerie i Salzburg visar hur kostbara prov på den samtida augsburgska lyxpro-
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Bild 95. Anton Mozart:
Byggandet av Babels torn,
temperamålning.
Kupferstichkabinett,
Staatliche Museen zu
Berlin-Preussischer
Kulturbesitz. Foto Jörg P.
Anders.

Bild 96. Gustav II Adolfs
konstskåp, sida A, högra
dörrens insida: byggandet
av Babels torn. Foto Fred
Eklöw, Uppsala univer-
sitet.
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Bild 97. Sida D, luckan: stadsbild (Nineve). Foto Uppsala universitet.

Bild 98. Anton Mozart:
Hamnbild, temperamål-
ning. Louvren, Paris. Foto
museet.



duktionen bärs fram till Jesusbarnet: fat och pokaler i guld och silver, en nauti-
luspokal, silverschatull, ebenholtsfanerade skrin och kabinettskåp.149 Både dessa
lyxföremål och de demonstrativa gester med vilka de räcks fram har direkta mot-
svarigheter bland skåpets målningar, framför allt hos de mandelformade bilderna
på sidorna C och D med putti uppvisande augsburgska konsthantverksprodukter,
men också med bilder som de av kung Midas och kung Krösus på sida D.

De poser figurerna intar i Mozarts målningar, med kroppen knyckigt vinklad
i kontrapostställningar som närmar sig en S-kurva, deras sidovända uppåtblick-
ande ansikten med pupillerna i ögonvrån, de ibland övertydliga, åbäkiga ges-
terna – allt har motsvarigheter på skåpet, liksom naturligtvis tendensen till sche-
matisk förenkling, schvungfull men förgrovande penselföring, åsidosättande av
centralperspektivets krav, snabbheten, slarvigheten. Också den ”Betonung der
Faltengrade durch zackige, manchmal unmotivierte Striche” (”betoning av veck-
åsarna genom taggiga, ofta omotiverade streck”) som Anton Mozartkännaren
Marion Rudelius-Kamolz observerat är ett iögonenfallande karakteristikum.150

Det finns dock ett problem med attributionen av konstskåpets målningar till
Anton Mozart. Denne dog i maj 1625, samma år som skåpet påbörjades att
döma av de något svävande uppgifterna i brev från Hainhofer från åren 1627 el-
ler 1628.151 En av intarsiorna i mittfacket på sida A bär emellertid årtalet 1625
och har rimligtvis tillverkats det året, liksom kanske större delen av skåpet i dess
helhet. Att den flitige Mozart kan ha utfört målningarna under månaderna när-
mast före sin död är väl inte helt uteslutet, men naturligtvis kan Hainhofer ha lagt
ut beställningen till det omfattande uppdraget redan dessförinnan, kanske hösten
1624 eller ännu tidigare. Kanske har Hainhofer med sin skepsis gentemot lata,
opålitliga och åt dryckenskap hemfallna konstnärer redan innan snickeriarbetet på
skåpet påbörjades tillställt Anton Mozart prydnadsstenar för bemålning, tillsam-
mans med anvisningar för bildprogrammet. Detta bör då ha skett någon gång
under år 1624, eller allra senast i början av år 1625, varefter den flyhänte Mozart
snabbt färdigställt hela den omfattande serien – med ett resultat som i skåpets hel-
hetssammanhang väl fyller sin dekorativa funktion men som, om man detalj-
granskar de enskilda bilderna, inte ter sig konstnärligt övertygande och långt
ifrån når upp ens till Mozarts normalt medelmåttiga kvalitetsnivå. De iögonen-
fallande likheterna med hans signerade arbeten gör emellertid att man med sä-
kerhet torde kunna tillskriva honom skåpets målningar. 
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Samlingarna

Det planerade innehållet i Stipo tedesco hade ju Hainhofer enligt egen uppgift ”in
die 20 Jahr zusammen getragen” (”hopbragt under 20 år”), och samlingarna i
konstskåpet i Wien betecknar han som ”mille curiosità, che da 30 anni raccolsi di
più paesi” (”tusen märkvärdigheter som sedan 30 år hopsamlats från många län-
der”).1 De föremål han alltifrån Stipo tedesco fyllde, eller avsåg fylla, sina konst-
skåp med utgjorde – i den mån de inte var specialtillverkade för respektive mö-
bel – en del av hans konstkammare till dess de fann sin plats i skåpen. Konst-
kammaren var ingalunda en statisk samling utan befann sig i ständig expansion
och omvandling intill dess att ekonomiska svårigheter mot slutet av Hainhofers
liv tvingade honom att avyttra den. Naturligtvis idkade han byteshandel med
konstkammarobjekt eller sålde enskilda föremål till sina furstliga uppdragsgivare
eller andra, men lika viktig var nog konstkammaren som förråd för konstskåp-
samlingarna. 

Detta bör innebära att samlingarna i konstskåpen i sin sammansättning och
systematik visar stora likheter med de samtida konstkamrarna, ja att skåpen kan
betraktas som konstkamrar i miniatyr. Över Hainhofers egen konstkammare
finns inget inventarium, och den beskrivning med inventarium som var fogad till
Uppsalaskåpet har gått förlorad. En jämförelse mellan innehållet i Gustav II
Adolfs konstskåp och de föremål som enligt inventarierna över Stipo tedesco och
”Rudolf II:s konstskåp” avsetts ingå i dessa båda möbler visar emellertid att in-
delningsprinciperna – i inventariet till Stipo tedesco är föremålen underordnade
rubrikerna ”NATURALIA” och ”ARTIFICIALIA” – är desamma och att åtskil-
liga föremål i Uppsalaskåpet är identiska med sådana som planerats ingå i Stipo
tedesco (mera därom nedan).

Det finns ingen anledning att i detalj gå in på Uppsalaskåpets innehåll, efter-
som delar av andra och hela tredje volymen av Böttigers publikation ägnats däråt.
Däremot kan en granskning av olika föremålsgrupper och deras placering i skå-
pet bidra till att ge en bättre uppfattning om skåpets helhetsprogram och av-
sedda funktion. Ny kunskap kan också utvinnas utifrån enskilda föremål, inte
minst sådana som Böttiger avfärdat som kuriositeter utan att reflektera över att
Hainhofer och hans samtid kunnat tillskriva dem en djupare innebörd.

Fastän det behandlar varje föremål med föredömlig noggrannhet lämnar oss
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Böttigers arbete i sticket då det gäller övergripande frågeställningar. Frånsett före-
mål som har sina bestämda platser i specialgjorda fack eller kassetter eller hålls på
plats av speciella upphängningsanordningar – sådana föremålsgrupper behandlas
i del 2 av hans verk – har Böttiger inte dokumenterat föremålen i den ordning de
haft i skåpet då han påbörjade sin undersökning. I stället har han sammanfört
dem i grupper i enlighet med en systematik som präglas av hans egen tids positi-
vistiska vetenskapsideal: ”Miniaturarbeiten” (”miniatyrarbeten”), ”Gegenstände
für den Kultus” (”kultföremål”), ”Plastische Darstellungen” (”plastiska framställ-
ningar”), ”Tracht und Schmuck” (”dräkter och smycken”), ”Prophylaktische Hy-
giene” (”profylaktisk hygien”), ”Zu Aufbewahrungszwecken bestimmte Gegen-
stände” (”för förvaring avsedda föremål”) etc. I brist på lämpliga kategorier har
han för ett par föremålsgrupper fått tillgripa rubrikerna ”Kuriosa” resp. ”Ver-
schiedenes” (”diverse”).2 Han har inte insett att föremålen i konstskåpet, liksom
i de samtida konstkamrarna, ordnats i enlighet med principer som ofta kan te sig
nästan skolastiskt rigida men som radikalt skiljer sig från dem han själv tillämpade
i egenskap av erfaren museiman och konsthantverkshistoriker i Jacob Falkes
anda.3 Konstskåpets samlingar betecknar han ”långt ifrån som ett vetenskapligt
helt, utan snarare som hopkommet med hjälp af en ännu barnslig fantasi och
samlarlust”, och han frågar sig inte om det till grund för skåpets ”brokiga inne-
håll” skulle kunna ligga ordningsprinciper såsom korrespondenser mellan makro-
och mikrokosmos, paracelsisk signaturlära, sympatilära, magiska och astrologiska
föreställningar etc., lika lite som han uppmärksammar den genomtänkta didak-
tiska funktionen hos skåpets bildprogram.4

Böttiger avlägsnade föremålen ur skåpet för att de skulle kunna visas i två stora
montrar. Idag är ett litet urval utställt, medan huvuddelen av föremålen är ma-
gasinerade. Skåpet är tomt, så när som på vissa sällskapsspel m.m. som så att säga
ingår i den fasta inredningen.

Hur föremålen från början varit placerade i skåpet vet vi inte med säkerhet, och
det kunde man knappast heller få exakt kunskap om på Böttigers tid, eftersom de
många inventeringarna under århundradenas lopp åstadkommit oreda och där-
till föremål eller hela föremålsgrupper – mynt- och mineraliesamlingarna – tagits
ur skåpet, medan andra ting fogats till dess innehåll.

Innehåll enligt 1694–98 års inventarium
Den säkraste informationen om samlingarnas ursprungliga sammansättning och
disposition ger oss rimligtvis det äldsta bevarade inventariet, vilket upprättades
1694–98 (Gerhard Stalhoffs förteckning över det han lagt på minnet av skåpets
innehåll vid sitt Uppsalabesök 1660 är alltför knapphändig och osystematisk för
att ge mycken ledning). Då hade ännu endast ett fåtal föremål avlägsnats ur skå-
pet, även om vi givetvis får räkna med att en viss omfördelning av föremålen i fack
och lådor kan ha skett sedan skåpet lämnade Hainhofers hus våren 1632. Bötti-
ger menar visserligen att ”nämda inventarium, som man förstår, icke har något
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vetenskapligt värde” men medger dock att det är av ”största betydelse, då det
dock i hufvudsak visar skåpets innehåll sådant det var sommaren 1694, och san-
nolikt till största delen [...] då möbeln ankom till Sverge”.5 Korrelerar vi dess
uppgifter med de bevarade föremålen och med inventariet över Stipo tedesco
kan vi bilda oss en god uppfattning om den systematik Hainhofer tillämpade då
han valde ut och ordnade föremålen i skåpets samlingar. 

Inventariet från 1694–98 är klart uppställt och bereder inga större svårigheter
då det gäller att identifiera upptagna föremål och rekonstruera deras placering i
skåpet. I det följande anges inom parentes om något av de uppräknade föremålen flyt-
tats eller gått förlorat sedan 1698. Efter att seychellnötkannan – ”ett stort drick-
eskiärill af en stor Indianisk nött” – samt ”bärget” och ”Konst-Claveret” beskri-
vits, tar genomgången av samlingarna sin början med innehållet i sida B; kanske
uppfattades denna som framsida.6 Först nämns innehållet i högra lådan i en-
tablementet, bl.a. 38 ”räknepenningar”, d.v.s. spelmarker, i mässing (23 stycken
bevarade) samt kortlekar (två tyska, färgbild 33, och två franska finns i behåll; på
en av de franska lekarna är på kortens baksidor tretton fyrstämmiga sångstycken,
huvudsakligen kärleksvisor, nedtecknade i mensuralnotskrift).7 I samma låda
fanns ”2 Masser af särdeles præparerade Oculis cancri” (försvunna?), vilka ”synes
vara krita” enligt protokollet från den inventering som företogs 1701.8 ”Kräft-
ögon” var egentligen konkrement från kräftor och ansedda som medicinskt verk-
samma. De var mycket eftertraktade och förfalskades därför. Michael Bernhard
Valentini vet att berätta i sin Museum Museorum från 1704 att ”die Krebs-Augen
in Holland aus einer weissen Erde oder gar ausgestossenen Tabacks-Pfeiffen
nachgemachet [...] werden” (”kräftögonen efterbildas i Holland med hjälp av vit
lera eller rentav urknackade tobakspipor”); uppenbarligen hade Hainhofer råkat
ut för sådana falsifikat.9

I facket innanför hörnluckan mellan sidorna B och C fanns ”en bordkäd af El-
phenben”, vilken har en knopp med i relief skurna bilder: en mansbyst, en kvin-
nobyst och mellan dem en narr. Böttiger menar att kedjan ”wohl dazu bestimmt
gewesen ist, von einer Dame um die Taille herum getragen zu werden” (”väl va-
rit avsedd att bäras runt midjan av en dam”).10

Ordningsföljden i inventariet följer strikt föremålens placering i skåpet och
sammanför dem inte med hänsyn till deras funktion. Således nämns nu för sig
”en hop Mathematiska, små Instrumenter af mässing” i entablementets vän-
sterlåda och därefter ”en Massa Odorifera” (välluktande pasta; försvunnen?), ”ett
stycke Storax” (styraxharts; slemlösande), S:t Göran och draken i förgylld koppar
(egentligen brons) m.m. i lådorna innanför hörnluckan mellan sidorna B och D.11

Först i ett senare sammanhang omtalas ytterligare ett par matematiska instru-
ment samt skrivredskap av skilda slag, vilka hade sin plats i en specialinredd låda
omedelbart ovanför skrivpulpeten.

Bland skrivredskapen återfinns bl.a. bläckhorn och sandströare av silver, flera
knivar, däribland ”En Penne knif med foder öfwer bladet, och skaftet av Mässing,
med en blyars penna vti skaftet”, pennhållare, blyertshållare, sigillstamp av järn,
brevtyngd i form av ett glasprisma, ”En liten Solvisare af silfwer”, en ”Cylinder
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Sciothericus” av förgylld mässing, d.v.s. ett slags universalinstrument som funge-
rar som solur och inrymmer fällkniv, cirkel, vinkelmått, kniv och gaffel, skrivfjä-
derhållare och örslev och upptill avslutas av en ”pomambra” och nedtill av en ka-
lender. Här fanns också två par glasögon, som väl tillverkats av Augsburgoptikern
Johann Wiesel och varav åtminstone det ena paret är en ”vexierbrille” (bild 99),
samt en ”guldwicht af silfwer”.12 Allt detta låter sig identifieras med ännu beva-
rade föremål. Bland mera anmärkningsvärda ting bör nämnas ”Ett litet Macro-
scopium med någre frö, vti papp insatt” (förlorat) samt ”Ett Dito mindre vti
ben” (bild 100). Det sistnämnda har väl fungerat som en ”flohbüchslein”, d.v.s.
ett slags enkelt mikroskop – ehuru knappast med dettas vetenskapliga syfte – i vil-
ket man ”einen an ein subtilen draat gespiesten flohe, durch das perspectivgläss-
lin sehr gross sehen kan” (”kan se en på en fin tråd spetsad loppa [som var mon-
terad i bencylindern] mycket stor genom tittglaset”), enligt Hainhofers beskriv-
ning av ett liknande instrument.13

Också det ”watnfat af drifwit Silfwer” (bild 101) och den ”Concha Nautili
[nautilussnäcka] infattat vti silfwer” (färgbild 34) som hade sin plats i apoteks-
facket är i behåll (nautiluspokalens snäcka ersattes dock 1904 av en ny, eftersom
den ursprungliga var svårt skadad), liksom en mortel av förgylld mässing, glasflas-
kor, ”silfwerbyssor” och silveraskar, som alla har sina bestämda platser i måttan-
passade fack. ”Silverbyssorna” bär Augsburgguldsmeden Nicolaus (II) Kolbs stäm-
pel, silverdosorna har stämplats av hans kollega Hans Maulbrunner, liksom sil-
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Bild 99. ”Vexierbrillor”,
sannolikt tillverkade av
Augsburgoptikern Johann
Wiesel. Foto Uppsala
universitet.

Bild 100. ”Flohbüchslein”
i ben. Foto Uppsala
universitet.
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Bild 101. Silverfat, delvis förgyllt. Foto Uppsala universitet.



verfatet och nautiluspokalens silverinfattning (Böttiger feltolkar stämplarna som
tillhöriga Hans Michael Bayr).14 Kannan och fatet hör inte till den gängse ut-
rustningen i ett apotek utan är ett ”lavabogarnityr” (bild 102) som i förnäma
miljöer bars fram till gästerna av tjänare för sköljning av händerna med parfyme-
rat vatten före och efter måltiden.15 Inventariet ger emellertid besked om att i det
fack mitt under den öppna apoteksavdelningen, vars fasad är indelad som två
draglådor, förvarades en sked, en gaffel, ett par knivar och en kombinerad sked
och gaffel av silver med ”en rörlig Sågar-figur öfwerst på skaftet”.16 Och i under-
delen på denna sida av skåpet fanns ett par lackfat, liksom flera fat och koppar av
porslin samt en terra sigillataskål. En stor del av ätverktygen har alltså här haft sin
plats, vilket rimmar väl med det faktum att åtskilliga av de underverk som visas på
de bemålade prydnadsstenarna på denna sida av skåpet har med mat och dryck att
göra, förutom de underverk som har en mera omedelbar anknytning till apoteks-
funktionen.

De medikamenter som bör ha funnits i flaskorna och dosorna kompletteras
med i olika lådor löst liggande stoffer eller naturalier som tillskrevs olika ”Kräf-
ten und Tugenden” (”krafter och dygder”): besoarer, styraxharts, kamfer, ett rad-
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Bild 102. Nautiluspokalen och silverfatet bildar tillsammans ett lavabogarnityr. Foto Fred
Eklöw, Uppsala universitet.



band av bergsalt, ”et stycke Vena Gypsea” (”gipsåder”), ”små stycken af ligno
Aloes” (aloeträ), ”Cederträsnött”, ”någre Cardemommer”, ambra, bärnsten, ”Bi-
tumen judaicum” i ett ”litet skrin af korgwärck med wapn på låcket, amaillerat på
gull” (asfalt; sådan påträffades bl.a. vid Döda havet och ansågs ha uppstått då So-
dom och Gomorra drabbades av himmelsk eld och hölls för verksam bl.a. mot
menstruationsbesvär och epilepsi; det skrin asfalten förvarades i är på locket prytt
med hertig Wilhelm V:s vapen i hinterglasmåleri – denne har väl skänkt det till
Hainhofer), ”en liten träask med små stycken vti, synes wara af Unicornu” (”en-
hörning”), en ”Desmans Katta” och en ”Cibeth Katt” (”desmanskatten”, egent-
ligen desmanråttan, utsöndrar liksom sibetkatten ett myskliknande sekret; båda
uppges i inventeringsprotokoll från 1822 och 1858 vara ”af mal förtärda”), ”ett
st: Ochra” m.m.17 Föremål som tillskrevs magiska egenskaper, apotropeisk verkan,
förebyggande eller helande krafter var spridda i flera delar av skåpet, åtminstone
då inventariet uppställdes. Det blir anledning att i nästa kapitel återkomma till
denna föremålskategori. 

Till kategorin vexierföremål får väl föras innehållet i den lilla draglådan till
vänster om skrivpulpetens förvaringslåda: ”fem Nötte skahl, och i hwart nötte
skahl är en fluga”. De är ännu bevarade (insekten har dock gått förlorad i ett av
dem) och består av itusågade hasselnötter, vilkas båda halvor hålls ihop med ett
enkelt ”gångjärn”.18

Inventariet fortsätter med sida A. Först beskrivs de sällskapsspel som har sin
plats i entablementet: ”et skiönt brädespel” (inklusive spelpjäser), bestående av
schack- och damspel, kvarnspel och trictracplan (bild 103), vidare ”ett måladt
lyck-potte-spel”, bestående av två brädor med ”kronbrudspel” (färgbild 35) och
”gåsspel” resp. roulettspel och ytterligare ett sällskapsspel. De båda brädorna kan
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Bild 103. Brädspellåda med schack- och kvarnspel. Foto Bo Gyllander.



sammanfogas vid inre smalsidorna och bildar då med baksidorna uppåt en lång
platta, som tillsammans med ett gallerverk med öppningar som monteras på plat-
tans bortre ända tjänar som bana för ett ”tafelspiel” med kulor.19 Det bör noteras
att de vita pärlemorrutorna på schackbrädet har graverade bilder med groteska
motiv ur ”die verkehrte Welt” av en typ som samtiden kallade ”Schnacken”
(”skämtbilder”, bild 104); några av bilderna går tillbaka på förlagor ur Godfridt
Müllers Schnacken-Büchlein, utgiven i Braunschweig 1625.20

Därefter uppräknas innehållet i lådorna innanför dubbeldörrarna. I översta
mittlådan låg ”en Orm af bly, en groda af bly, en ormödla af bly” samt ”En liten
Snäcka, en liten groda, alt af mässing” och ”En liten Skillpadda af bly”, liksom ”af
mässing en truncus [torso] af en menniskio kropp” (alla ännu bevarade med un-
dantag av grodan av mässing; sköldpaddan, huvudsakligen av tenn, fungerar som
en liten ”pomambra” med skalet som lock; snäckan och ”truncus” är egentligen
av brons).21 Djuren är gjutna efter naturen, sannolikt (åtminstone de i bly) av
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Bild 104. Motiv ur ”die verkehrte Welt” på schackbrädet. Foto Studio Carl Johan, Bernth
Johansson.



Augsburgguldsmeden Gottfried Minderer, som av Hainhofer omnämns som
upphovsman till ”aine grosse nach dem leben schön in bleÿ gegossne Schlangen”
(”en stor orm, vackert gjuten i bly efter livet”) som planerats ingå i Stipo tedes-
cos samlingar.22 Den antikiserande torson av en manskropp torde kunna be-
stämmas som italiensk från sent 1500-tal. Bibehållna är också ”En bild med död-
skalla i handen” (en manlig ecorché i brons), ”En Barnbild med en Arm” (en
putto i brons), ”En Säcke-Pipe-blåsare” (brons), ”En Qwinfolcks bild med en
knif i handen” (här åsyftas sannolikt en bronsskulptur föreställande Neoptolemos
med Astyanax; i ett inventeringsprotokoll från 1743 betecknas den som en
”qwinfolksbild” som fått ”armen med knifwen afbruten”).23 Alla dessa skulptu-
rer är sannolikt från andra hälften av 1500-talet eller från omkring 1600.

Lådan till vänster om mittlådan inrymde bl.a. en dolk med elfenbensskaft,
”en krokknif” och ”en knif med slida och benskaft och Aethiopiske bokstäfwer
på”. Den förstnämnda bestäms av Böttiger som sydösteuropeisk med persiskt
skaft från omkring 1500, den sistnämnda som sydrysk (med inskrift på ryska).24

I mittfacket återfann 1694–98 års inventeringsmän sex kvittenser på ur skåpet
uttagna och aldrig tillbakalagda föremål, däribland en fågelbok, ”Et perSpektiv af
Elphenben”, d.v.s. en kikare, ”En adler sten” och ”5 gran Einhorn”.25 ”Adlerste-
ine” eller ”klappersteine”, som man trodde örnarna hämtade till sina reden för att
underlätta äggläggningen, bars som amuletter och gällde som skydd mot missfall
och för tidig födsel.26 Enhörningshorn (d.v.s. narvalens stöttand) tillskrevs mäk-
tiga krafter: skydd mot förgiftning, botande av sjukdom och impotens etc.27

I lådorna bakom hinterglasmålningarna längst in i mittfacket låg en förgylld
nötknäppare, fyra valnötter (förkomna) och fyra ”särdeles wäxte hassellnötter”,
två ”guhle naturelle blommor” (förkomna), två ”hwita Silkes-maskhuus”,
”twänne små hela bilder, et mannfolks och et qwinfolcks vtaf mässing” (höjd en-
dast 27 mm; sent 1500-tal), ”en liten bok, de modo examinandi conscientiam”
(”om sättet att pröva samvetet”; miniatyrbok, 4x2 cm), ”en Massa odorifera af
Storax ” (slemlösande), ”en målat ask, vtan låck, med fem stn glossopetræ vti”
(förkomna; glossopetrae, ”tungstenar” eller ”Natternzungen”, troddes vara för-
stenade ormtungor men var egentligen petrifierade broskfisktänder, med vilka
ön Malta sedan medeltiden bedrivit handel; de ansågs verksamma mot gift), ”en
blomknopp af Filgrans arbete”, ”en Måswäxt giord af Metall”, ”en blomma, lik
örten prästkraga, med stielcken, af silfwer”, ”4 st: Lacertæ [ödlor] af silfwer”, tre
spindlar, en liten kräfta och två ”flogMatskar, såsom wåre gullsmeder [skalbaggar],
allesammans af silfwer”, ett timglas m.m.28

Innehållet i översta lådan till höger om mittfacket (den näst översta i corpus)
uppges vara flera bergkristaller och ”itt st. swart Malm” (ingetdera i behåll). I
den smala lådan därunder låg Gustav II Adolfs bröstbild i elfenben (förlorad), i
den därpå följande ett krokodilskinn, ”et stort, goldt, swart marmorerat orm-
skin, noch et Dito mindre långt och smalt. Item en aflång ask, ther i en liten
tunna af Cannelträ, hwars bottnar tycks wara af silfwer med tolf små Metall band
om” (tunnans längd 37 mm), ”en liten trind ask, med tre tunna Italienska Vi-
perkakor [...] item et litet ormskin” (”viperkakorna” är tabletter av vetemjöl och
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pulvriserat ormkött, vilka ansågs verksamma mot ormbett). Den fjärde, smala, lå-
dan i raden innehöll ”3 långa trinda träfoder”, varav det ena inrymde en elfen-
bensnål med ”en häst och karl” till knapp, det andra ”en Biäller-nåhl vtaf El-
phenben” (bild 105; båda enligt Böttiger troligen tandpetare), det tredje ”en
konstig vtarbetat nåhl med wahlknutar och ett ansichte på” (en ännu bevarad ör-
slev?). I samma låda låg ”et litet Crucifix af trä, som har en gåspenna til foder”
samt ”Ett askfoder bestående af 14 små askar, hwarvtan om annan” (”Berchtes-
gadener Schachteln”, nio bevarade).29

Femte lådan innehöll bl.a. ”En Aegyptisk Isis, grön” samt flera mineralier,
däribland ”En slipad Cristall, som en Pyramid, med hohl igenom som vti durch-
sichten (”genomsikt”), gifwer åtskillig färgor” (ej i behåll), därtill en ”fingerbohr
af förgylt silfwer, och en Agat” (förlorad). I understa lådan var bl.a. två ”India-
niske målade skedar, En dito af gohl bärnsten [förlorad]. En dito af Pärlemohr.
Noch en lång Dito af Elphenben vtarbetat. En trä sked med skaft på både ändar
[...] En träsked med vtanlås vtskurit af ett stycke walnötträd”.30

De båda övre lådorna till vänster om mittfacket rymde en mängd musslor och
snäckor. I mittlådan i denna rad låg en ”hwalfisk tand ett qwarte lång”, en björn-
tand, en vargtand (förlorad), ”en stor så kallat giättetand, en hel och en sönder Ve-
nedisk Hummerklo” (förlorade) samt två vildsvinständer och en bävertand (för-
lorad). I de tre lådorna under denna fanns återigen musslor och snäckor. I ne-
dersta lådan låg också ”en rund ask full med hwita små Corall grenar”.31

I lådan under mittfacksdörren återfanns bl.a. ”Ett stort Indianiskt Ormskin af
åtskillig färg” och ett par stengethorn (förlorade; ansågs motverka gift) samt
”Twänne böcker med Pergaments blad inbundne och förgylte på bladen, hwar vti
äro diur ritade” (förvunna).32 I den låga breda lådan därunder samt i de sam-
manlagt tre lådorna i hålkälen under corpus och i högra hörnet låg ett stort an-
tal ”contrefait” och andra bilder, däribland en vaxmedaljong av Gustav II Adolf
(färgbild 36), en vaxmedaljong av Bianca Cappello, gemål till storhertig France-
sco I av Toscana (bild 106; enligt inventariet ”hållen för wara Drottning
Christinæ, men lärer wara någors annars”), en oljemålning på koppar förestäl-
lande kardinal Carlo Borromeo, en dito föreställande Lothar von Metternich,
kurfurste av Trier, samt flera andra målningar vilka inte beskrivs tillräckligt nog-
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Bild 105. Tandpetare av elfenben. Foto Uppsala universitet.



grant för att var och en skall kunna sammankopplas med bevarade porträtt. Dock
bör det bl.a. ha varit två porträtt av hertig Wilhelm V av Bayern (olja på perga-
ment, resp. på koppar), ett av hans gemål, Renata av Lothringen, ett av deras son
kurfurst Maximilian I av Bayern, ett vardera av ärkehertig Leopold V av Österrike
och dennes gemål Claudia de’ Medici (alla olja på koppar), ett av hennes far stor-
hertig Ferdinand I av Toscana (olja på pappannå) samt en reliefmedaljong i soln-
hofenkalksten av en okänd man, daterad genom inskrift till 1536 (bild 107).33 Sä-
kerligen har Hainhofer fått porträtten som nådevedermälen av dessa furstar och
furstinnor, vilkas bekantskap han gjort i samband med sina uppdrag. En hin-
terglasbild med Venus och Amor (färgbild 37) efter ett stick av Jan Saenredam ef-
ter Hendrick Goltzius, sannolikt ett sydtyskt arbete från Hainhofers samtid, hade
också sin plats här, liksom ”2:nne st:n Morianbilder, giorde af åtskillig slagsz frö”
samt ytterligare några bilder.34
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Bild 106. Vaxmedaljong med porträtt av storhertiginnan Bianca Cappello av Toscana.
Foto Uppsala universitet.



I lådan i den låga sockeln till corpus, ”på hwilkens botn är inlagdt ett damspel”
(snarare ett brentaspel; inventariet förtecknar också en till spelet hörande ”Cor-
net med thess arm af silfwer” och tre tärningar av kristall eller riktigare glas; två
av dessa är bevarade), låg bl.a. ”En giördell wäfwen af hwitt Camele hår [ull, en-
ligt Böttiger]. Ett randigt handkläde wäfwit af gräs [espartogräs, Stipa tenacis-
sima]. En hwit linnepåssa, vtan söm på sidorne”.35

I övre facket innanför hörnet mellan sidorna A och D stod en konstfullt snidad
elfenbenskalk, i undre facket ”en tolfkantig konstigt vtskuren Elphenbens knapp”
(bild 108).36

Facket innanför hörnet mellan sidorna A och C innehöll ett radband av bärn-
sten, ett sådant av små vita musslor (egentligen snäckor; Böttiger betecknar det
som ett halsband), ”En bordkiäd af 20 st: Agater” (sjutton bevarade), ”ett långt
band af röda Indianiska bönor och hwita små stenar” samt ”et band af Markatte
tänder och swarta stenar emällan”.37

Härefter övergår inventariet till sida D. I entablementet finns till vänster en
låda vars innehåll förtecknas som ”En rund gypstafla af en inwicklad bild af 3
änglar”, d.v.s. tre putti, triskeleartat sammanfogade, vidare ”Charites af gyps vti
en lång fyrkant” samt ”En Venus de anno 1509” (bild 109).38 Alla tre är gipsre-
liefer. Triskelemotivet med putti ansluter nära till målningen med samma motiv
på luckan till hörnet mellan sidorna A och D. De attribut som fogats till puttina
i målningen, papegoja, vindruvsklase resp. såpbubblepipa, skiljer sig dock från re-
liefens, där de tre puttina i sina händer håller fladdrande band, vilka också ring-
lar sig kring deras kroppar och binder dem samman. Reliefen med chariterna el-
ler de tre gracierna bestämmer Böttiger som ett tyskt arbete från 1500-talets
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Bild 107. Okänd man,
relief i solnhofenkalksten,
daterad 1536. Foto
Uppsala universitet.



andra del, puttireliefen likaledes som tysk, från omkring 1600.39 Vissa överens-
stämmelser vad beträffar hår, anletsdrag och den plastiska behandlingen av krop-
parna tyder möjligen på att ett närmare samband kan bestå mellan de båda reli-
eferna, som då skulle kunna tänkas vara utförda av Jan de Vos. Venusreliefen bär
inskriften ”1509 AD” och är en gipsavgjutning av en relief i solnhofenkalksten
som nu tillhör Metropolitan Museum i New York (eller av en replik utav denna).
Kalkstensreliefen har förmodligen tillverkats i början av 1600-talet efter en Dü-
rerteckning från 1506 och är i så fall ett uttryck för den Dürerrenässans som vid
den tiden blomstrade såväl vid kejsarhovet i Prag som vid Maximilian I:s hov i
München; Böttigers förmodan att gipsreliefen skulle ha tillverkats 1509 är mindre
sannolik.40

Bakom luckan med Andrea Riccios bronsrelief med ryttarstriden är ett speci-
alinrett fack för mynt och medaljer. Facket under detta, vilket på utsidan smyckas
av reliefen med David spelande för Saul, inneslöt vid inventeringen ett litet
falkhus med fem falkar och med en falkenär och en häger stående utanför (färg-

239

Bild 108. Svarvat konst-
stycke i elfenben. Foto
Studio Carl Johan, Bernth
Johansson.



bild 38).41 Fåglarna har fjäderdräkter av naturliga fjädrar och har troligen utförts
av den augsburgske vaxpousseraren Johannes Schwegler, som var specialiserad på
denna typ av arbeten.42

De tre lådorna närmast under detta mittfack är också de inredda för mynt och
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Bild 109. Gipsrelief med
Venus efter teckning av
Albrecht Dürer. Foto
Uppsala universitet.



medaljer, liksom en låda till vänster om mittraden och tre lådor till höger om
denna. Av inventariet framgår att samlingen ursprungligen – eller i varje fall 1698
– omfattade 335 mynt och medaljer. Dessa fördelade sig på 246 romerska, 11
grekiska, 37 tyska, 1 ”indianskt”, 1 danskt, 1 engelskt, 1 ungerskt, 1 arabiskt, 1
venetianskt, 1 aragoniskt, 1 österrikiskt, 2 svenska, 2 ryska, 1 ”gothicum” och 26
som inte låter sig bestämmas med ledning av lämnade uppgifter. Sex stycken var
av guld, 15 av förgyllt silver, 245 av silver, 7 av förgylld koppar, 1 av försilvrad
koppar, 36 av koppar och 25 av okänt material.43 Mynten och medaljerna av-
lägsnades under 1700-talet ur skåpet och införlivades till störrre delen med Upp-
sala universitets myntkabinett, där idag ungefär 30% av dem låter sig identifieras
(uteslutas kan naturligtvis inte att det inte alltid är fråga om samma exemplar som
ingått i skåpet).

Den understa lådan i mittraden har likaledes specialinredning, och här för-
varades en stor samling prydnadsstenar samt gemmer och kaméer, därtill ”et litet
död-hufwud”, ”Tre st: Elphenbens ansichten”, ”1 st: Dito i wax pousserat”, ”1 st:
liten stenwäxt”, ”En Amaillerat [emaljerad] plåt med 2 ansichten”, ”Et Corall
ansichte” samt ytterligare ”Et ansichte af Elphenben vtgrafwit” och ”En Bärg
wäxt med en sten vti”.44 Huvuddelen av detta har väl tagits med då mine-
raliesamlingen 1771 överfördes till gamla Chemicum i Uppsala, det övriga har på
annat sätt gått förlorat.

I översta facket i högra raden på sida D stod en ännu bevarad fågelbur av
ståltråd med två miniatyrpapegojor med naturliga fjädrar. Sannolikt har buren
liksom det ovan nämnda falkhuset Johannes Schwegler till upphovsman.45 Här
förvarades också ”Et vtskurit träwärck med Christi passion bestående i 8 dehlar”,
säkert identiskt med ett portativt altare med bemålade figurframställningar i trä
inom åtta färgrikt dekorerade ramar. Detta bestämmer Böttiger med viss tvekan
som ett ryskt ”allmogearbete; 1600-talets förra hälft eller tidigare”.46 Av okänd an-
ledning för han det dock till de föremål som tillförts skåpet efter att det skänkts
till Uppsala universitet. De tre lådorna därunder inrymde delar av myntsam-
lingen och det därpå följande facket ”en låda med perspectiv-wärck” i form av ett
miniatyrpalats i två våningar med salar som utåt avgränsas av kolonnarkader och
vilkas väggar är spegelklädda. I den undre salen står en kavaljer och en dam vända
mot varandra, i den övre sitter två herrar. ”Perspektivverket” bör ha tillverkats av
Achilles Langenbucher, som också utfört automaten med Apollo och Cyparissus
i ”berget” (färgbild 39).47

I understa lådan i denna rad förvarades bl.a. arton röda bönor (åtta är beva-
rade) och tre svarta (alla bevarade) samt en rem av garvad människohud. Enligt
Paracelsus är människan själv den mest upphöjda medicinen för människan,
fastän tron förbjuder henne att använda sig av den. Starka men farliga krafter till-
skrevs preparerad människohud. Med så kallat jungfrupergament, d.v.s. hud från
ett barn som dött innan det hunnit döpas, ansågs man t.ex. kunna uppväcka den
tillbeddas kärlek.48 Remmen i skåpet har en längd av 120 cm och ett hål i ena än-
den, vilket tyder på att den varit avsedd att knytas om livet på en gravid kvinna
för att tillförsäkra henne en lyckosam förlossning.49
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Översta facket till vänster innehöll i fyra små draglådor bl.a. ett par miniatyr-
pistoler och tre kopparkedjor (endast en av kedjorna, egentligen av mässing, tycks
vara bevarad) samt ”et trälås med en kiäd vtskurin af wahlnötträd, af en blind som
säjes”.50 De fullt funktionsdugliga miniatyrpistolerna med hjullås är av den typ
som tillverkades i Augsburg decennierna kring 1600.

Bland förtecknade föremål i lådan under detta fack bör nämnas ett par bärn-
stensaskar samt ”Et Nåhlhus” (förlorat), ett par små klockor (förlorade) och ett
hjärta av bärnsten, därtill ”2 st: döde hufwud tilsammans vtskurne vti swart
bärnsten eller Agat”, d.v.s. gagat, som troddes vara medicinskt verksam och kunna
avvärja all trolldom. Böttiger tolkar den lilla skulpturen – 16 mm hög – som en
rosenkranspärla, men uppenbarligen har den fungerat som amulett.51 Detsamma
gäller säkert om bärnstenshjärtat. Buren som amulett troddes bärnsten kunna
dra smärta ur kroppen, och den ansågs kunna underlätta förlossning, liksom bar-
nens tandsprickning, för att bara nämna några av dess många ”tugenden”.52

I den därpå följande lådan förvarades en jerikoros, som troddes ha mångfaldig
medicinsk verkan, bl.a. mot menstruationssmärtor.53 Lådan under denna rymde
ytterligare en del av myntsamlingen, medan i det därpå följande facket två ur-
verksdrivna fastän ”ofärdige” dockor hade sin plats.54 Dockorna, en kavaljer och
en dam, är omkring en decimeter höga och utgör typiska exempel på de auto-
mater av skilda slag som tillverkades i Augsburg decennierna kring 1600. Den ne-
dersta lådan i raden innehöll ”åtskillige bärgarter”, som väl hörde till det som
överfördes till Chemicum år 1771.55

I den breda lådan i vulsten mellan lådfasaden och sockeln till corpus förvara-
des fat och skålar, som endast med svårighet kan identifieras med bevarade pjä-
ser. Här fanns fyra lackerade fat med porslinsbotten (sex sådana i s.k. kraakporslin
med indiska lackerade träbräm finns bevarade).56 I ett brev från 1628 nämner
Hainhofer att han i sin ägo har tre dussin tallrikar av denna typ, ”die aus Goa
kommen” (”som kommer från Goa”) och som han anser vara lämpliga för frukt
och konfekt.57 Vidare fanns här tre ”små fat af hållensk stenkiärill” (förkomna),
en vit porslinsskål ”med en tårckat krabba” (kanske identisk med en bevarad
krabba av sten) och en ”blå Porcellin skåhl med allehanda frucht, alt af sten” (den
sistnämnda sannolikt identisk med en skål i glaserat lergods, som Böttiger bedö-
mer vara italiensk från början av 1600-talet), ett ”Laccerat saltzer” (”saltzer” eller
vanligare ”salser” betecknade enligt Svenska akademiens ordbok en ”[mindre]
skål l. fat hörande till bordsservis”), två ”Indianska” dito, kanske identiska med ett
par skålar tillverkade av bindväv (tunica albuginea) från ett hästdjur, en liten pär-
lemorskål, enligt Hainhofer från Marseille, och ett par ”indianska” skålar.58 I
dessa kärl låg ”en hwit semla af sten”, en råglimpa av trä (båda bevarade), ”Ett st.
hwitt marmor som såcker”, ”En stengurcka”, ett äpple och ett päron i papp, ”3 st:
och et sönderskurit ägg af sten” (bild 110; det framgår av Hainhofers brevväxling
att han köpte sådana alabasterägg från Florens; ett helt, ett halvt och två fjärde-
delsägg är bevarade i skåpet), ”ett st: hwitare” resp. ”ett st: gulare smör af sten”,
”Canderat socker af Cristall” m.m., d.v.s. vexierföremål av en typ Hainhofers
samtid satte värde på men som senare tider haft svårare att uppskatta och som
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därför, med angivna undantag, inte längre står att finna bland skåpets bevarade
artefakter.59

I den låga sockeln till corpus finns ytterligare en låda, i vilken ett ej bevarat
”Pått-penning spel” hade sin plats.

Inventariet övergår nu till sida C, och de föremål som hörde till ”campelzeug”
och ”balbierstube” uppräknas (den redogörelse som här följer avviker för enkel-
hetens skull i någon mån från inventariets ordningsföljd). Där fanns två kammar
av sköldpadd (turkiska; den ena saknas), två av elfenben, den ena med Gustav II
Adolfs monogram, och två av buxbom (den ena egentligen av päronträ), ”2 st.
klädes borstar, bägge med silfwerskaft” (egentligen en hår- resp. skäggborste),
strigelrem och hårduk.60 Vidare ”Barberare-Instrument af ståhl”, ”bardberare In-
strumenter af silfwer” (bild 111), d.v.s. kirurgiska instrument, koppsnäppare i ett
ebenholtsskrin (bild 112) med två silverinläggningar med graverade bilder av en
läkare i färd med koppning resp. åderlåtning, ”glaskåppar” (koppningsglas, bild
112), saxar, locktänger för skägg samt rakknivar, två örslevar av elfenben, ”et
flaskfoder” med sex små flaskor med förgyllda silverkapsyler och med ”en tratt, en
skopa [bild 113] och en krydd låda”, likaledes i delvis förgyllt silver (alla utförda
av Nicolaus Kolb; ”kryddlådan” är egentligen avsedd för förvaring av åderlåt-
ningsbindor och har på locket en graverad bild föreställande en apotekare i ar-
bete).61

Här fanns också plats för ytterligare ”en Apothekare låda med 4 st: små Glas-
Buttelier med Olior och Essencer” (tre bevarade) och med en silverlåda med ”2
st. twåhl” samt ytterligare ”2 st höga Silfwerlådor”, ”Noch ett durch slag” av sil-
ver (både silveraskarna och sållet tillverkade av Nicolaus Kolb) och en ”Bord-
knapp” av silver (bild 114).62 ”Bordknappen” tolkas av Böttiger som en hand-
värmare; enligt Günther Schiedlausky är det emellertid med säkerhet ett ”bi-
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Bild 110. Florentinska alabasterägg. Foto Uppsala universitet.



samäpple”, d.v.s. en behållare för djursekret, främst mysk, som tillskrevs apo-
tropeisk verkan men också betraktades som afrodisiaca.63

Vidare förtecknas ”et skin af Moscus”, d.v.s. myskdjur (förlorat) och ”et
dryckes kiärill af terra Sigillata med förgylt Silfwerlåck” (bild 115). Kruset här-
stammar enligt stämpel från Striegau i Schlesien, där ”terra sigillata”-förekomster
upptäckts i slutet av 1500-talet. ”Terra sigillata” ansågs verksamt mot gift, mot
blödningar och till och med mot pest.64 Slutligen fanns här ett trästycke och en
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Bild 111. Kirurgiska instrument i silver. Foto Uppsala universitet.

Bild 112. Koppsnäppare i ebenholtsskrin, koppningsglas och åderlåtningsbinda. Foto
Gunnel Ilonen, Sjöhistoriska museet.



spik ”som säijes wara af Christi kors”, ”korn af främmande säd” (förlorade), ett
”Raband eller rosarium af fogel-hals been”, fem ”käder vtskurne af kirsbärs stenar”
(har sannolikt ursprungligen varit en enda lång kedja), en miniatyrspinnrock i trä
(förlorad), två ringar ”af wridin gulltrå” (den ena tillverkad av en legering av kop-
par och silver), ”ett st: Dito af Elghorn”, ”Et st: Vexer-ring, af häste-tagel”, ”En li-
ten ask ther vti aska af Vessuvio” m.m.65

I de båda lådorna i vulsten nedtill låg enligt inventariet ett par tofflor (vene-
tianska 1500-talsskor), ”En liten tåfla med pung och Spegel vti” (denna toffla i
sämskskinn och röd sammet och med en hjärtformad spegel i sulan räknar Böt-
tiger till de föremål som är ”so unbedeutend, dass ich sie hier nur im Vorbeigehen
zu erwähnen brauche” [”så obetydliga, att jag här bara behöver nämna dem i för-
bigående”]), tre pungar (en stor penningpung i sämskskinn är bevarad), en ”Ser-
pentins kappe” (ej bevarad; kärl av serpentin antogs springa sönder då de kom i
beröring med gift; ”kappe” är enligt Svenska akademiens ordbok ”benämning
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Bild 113. Skopa i förgyllt
silver. Foto Uppsala
universitet.

Bild 114. ”Bisamäpple” i
silver. Foto Uppsala
universitet.



på ett slags dryckeskärl, [liten] bägare”), ”En skåhl af trä, med Ryske bokstäfwer”
(en s.k. ”kowsch”, enligt inskriften härstammande från Treenighets- och Sergi-
usklostret i Sergijev Posad [kallat Zagorsk under sovjetepoken]), en terra sigilla-
taskål (även den från Striegau) och ”Ett dryckes kiärill af sten som en gräshoppa”
(färgbild 40).66 Det sistnämnda kärlet är en kinesisk biscuitkanna från Mingpe-
rioden, sannolikt 1570-talet eller något senare (Wan Li), dekorerad med emalj
och guld. Redan i protokollet från 1736 års inventering fastslås att ”Dryckes-
kiärelet af sten liknar intet en gräshoppa, utan en kräfta”, och Böttiger bestämmer
det som en langust.67 En liknande kanna skänktes 1590 av storhertig Ferdinand
I av Toscana till kurfurst Christian I av Sachsen och tillhör nu Staatliche Kunst-
sammlungen i Dresden.68 Slutligen fanns i lådan i corpus sockel ytterligare ett ej
bevarat ”lyckpotto spel af swart Ebenholts”.69

Inventariet tar till sist upp de många föremål som hade sin plats i skåpets un-
derdel. Utrymmet närmast under dess övre skiva är innanför sida A indelat i tre
lådor, där det förvarades ”2 ax af turkiskt hwete” (bevarade!), ”Et bref-foder af
rödt plys” (Böttiger bestämmer det som turkiskt från omkring 1600), två filt-
mössor (den ena är kanske identisk med en som Hainhofer omnämner i ett brev
från 1608 till hertig Wilhelm V av Bayern:”ain Turkischer rother huet den sie
über andere huet aufsezen wan sie raisen und wan es regnet” [”en turkisk röd hatt
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Bild 115. Terra sigil-
latakrus från Striegau i
Schlesien. Foto Uppsala
universitet.



som de sätter över andra hattar när de reser och när det regnar”]) och ”en
badstugu myssa bunden af rötter”, därtill ”et afkonterfäijat monstrum af en hara”
(en tysk oljemålning daterad 1621, föreställande två sammanvuxna harar), ”2 st:
dubbla tilsammans sydde sämsk hanskar” (vexierhandskar) och ”26 st: blad af
Chinesisk skrift söndrige” (förlorade).70

Från sida D är fyra lådor åtkomliga vilka innehöll ”ett bärgwärck med 7 foglar”
(förlorat) och ytterligare ett ”bergverk” med ”Konung David spelande, och en hi-
ort ther hos” (detta är uppenbarligen automaten med Apollo och Cyparissus, vil-
ken egentligen avsågs ha sin plats i ett fack i ”berget”; i inventariets beskrivning
av detta noteras att det för automaten avsedda utrymmet ”är aldeles tomt”).71 Vi-
dare fanns här bl.a. ”Ett Calendarium med söndrigt glas” för år 1632 (bild 116)
och ”ett skrin af gyps med hwita små bilder”, d.v.s. ett italienskt toalettskrin med
blåvita pastigliareliefer från omkring 1500. Sådana förvaringsmöblers funktion
som brudskrin accentuerades av att pastiglian, som också kallades ”pasta di mu-
scio” eller ”pasta de odore”, var parfymerad med mysk eller ambra. Kända till-
verkningsorter var under 1400-talets andra hälft och omkring 1500 Ferrara och
Neapel; det var fråga om utpräglad hovkonst.72

På sida B är två stora lådor i vilka inventeringsmännen bl.a. fann ”6 st: drickes
kiärill in vti hwarandra, giorde som en båt med låck til” (av citronträ), en sköld-
paddbägare (vexierbägare), tre bägare av guajakträ, ”Ett dito drickeskiärill af ge-
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Bild 116. Kalendertavla
för år 1632. Foto Uppsala
universitet.



ment trä, med 2 st: hwassa vddar” (ej bevarat), ”En läderflaska med twänne tru-
tar” (Turkiet, omkr. 1600), ”Ett drickeskiärill af en Ek mistell beslagen” (i form
av en grotesk mansfigur som på två silverband över buken bär inskrifterna ”DAS.
IST. EIN. ECHER. MISTEL. GENANT.” [”Det kallas ekmistel”] resp. ”GROS
TRUNCK SIN. MIR. VOL. BEKANT.” [”Stora supar är mig väl bekanta”]),
”Ett st: järnmalm wäxt vti trä”, ett lackerat fat med ”3 st: Hippocampi eller siö-
hästar” (sjöhästarna ej bevarade), en ”Markatt-klo”, flera porslinsskålar, däribland
”3 st: små Porcellin koppar [bild 117, kinesiskt Wan Li-porslin], vti then ena
ligger en Bezoar Occidentalis, vti then andra 2 st: af art myrobalaner” (som lax-
ativ använda frukter från ett i Indien växande träd av familjen combretaceae)
samt en röd terra sigillataskål.73

På sida C fanns i ett fack en grönklädd docka ”med en buk Cithara och et för-
lorat vhr vnder kläderna” (ej bevarad), ”Ett litet Credentz af Muskott” i grönt, el-
fenbensornerat träfodral, ”Et träfoder til öhrslef, som är sönder”, en ask med en
silverfingerborg (förlorad) och en liten grå filthatt (antingen denna eller en av de
båda filtmössor som förvarades i en av lådorna på sida A har gått förlorad).74 I
facket i underdelens sockel förvarades slutligen det stora fällbordet.

Böttiger tror sig i inventariet ha funnit ytterligare ett antal bevarade föremål
omnämnda, men beskrivningen är i de fallen så vag att identifikationen är osäker.
Dock har väl till skåpets ursprungliga innehåll hört bl.a. en ”singwürfel” (bild
118), en liten polyeder i mässing som då den kastas ger ifrån sig ett klingande ljud
(i dess inre döljs småstenar e.dyl.) samt en apotekarskink, scincus scincus. Om
denna ödla skriver Conrad Gesner: ”Das fleisch dieser thieren, frisch oder gedört
sol ein sonderbare krafft haben, mänlich glid aufzerichten, vnnd zu der vnkeusch-
heit zu reitzen” (”Köttet från dessa djur, färskt eller torkat, skall ha en märkvär-
dig kraft att uppresa manslemmen och fresta till okyskhet”).75

Också tolv lantbruksredskap i miniatyr, tillverkade av synålar, kan från början
ha ingått i konstskåpets samlingar, även om de inte lämnat några spår i inventa-
riet.

Sköldpadden, guajakträet, ekmisteln, sjöhästarna, markattklon, besoaren och
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Bild 117. Kinesiska porslinskoppar, Wan Li. Foto Uppsala universitet.



terra sigillatan tillskrevs, liksom muskoten, apotropeisk eller magisk verkan. Gu-
ajakträ användes som bot mot syfilis, något som Ulrich von Hutten ansett sig
kunna vittna om av egen erfarenhet i sin lilla avhandling De Guaiaci medicina et
morbo gallico liber från 1519.76 Ekmistel troddes skydda mot epilepsi och barn-
sjukdomar och hängdes barnen om halsen som amulett.77 Besoarer, såväl occi-
dentaliska som orientaliska, d.v.s. hårda harts- och hårbollar bildade i löpmagen
på gemser, stenbockar, besoargetter, besoarantiloper och andra idisslare, hölls för
att motverka ”allen giftigen und pestilentialischen Kranckheiten” (”alla förgift-
nings- och pestsjukdomar”) och betraktades rentav som en ”Panacee oder Uni-
versal-Medicin gegen alle Kranckheiten” (”panacé eller universalmedicin mot alla
sjukdomar”).78 Muskotnöten användes som afrodisiakum men ansågs också vara
medicinskt verksam.79

Karakteristik av samlingarna
Som ovan sagts kan man knappast räkna med att alla de lösa föremål som förde-
lats i lådor och fack behållit sin ursprungliga placering intill dess den första in-
venteringen genomfördes på 1690-talet. På sida B fanns dock skrivredskap och
matematiska instrument i ett par specialinredda fack; på denna sida har ju läs- och
skrivpulpeten sin plats, och dessa föremålsgrupper hade därmed sin naturliga
placering här. Här fanns också apoteksfacket, varför det är lika naturligt att na-
turalier som tillskrevs medicinsk (eller magisk) verkan förvarades här: bärnsten,
”bitumen judaicum”, besoarer, aloeträ, styraxharts, kamfer, cedernöt, karde-
mumma, ambra, ”desmanskatta” och ”cibethkatt” etc.. Kanske har andra sådana
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Bild 118. ”Singwürfel”.
Foto Uppsala universitet.



föremål, som enligt inventariet låg gömda i andra delar av skåpet, främst på sida
A, från början varit placerade i anslutning till apoteket. 

Nautiluskannan och silverbäckenet hade man förväntat sig finna intill tallrikar
och andra servisdelar, men sådana förvarades i större utsträckning på sida D;
dock fanns en del matbestick på sida B, och i skåpets underdel på samma sida låg
fat och koppar. Man får emellertid betänka att den dyrbara kannan och silver-
bäckenet också fyller funktionen som ett slags ”showpieces” i skåpets helhets-
sammanhang och genom sin centrala placering i hög grad bidrar till att skänka ett
intryck av prakt och rikedom åt denna sida. Om nötskalen med insekter från
början legat här är väl osäkert, men sådana vexierföremål var utströdda lite
varstans i skåpet; så har t.ex. spegelanamorfosen, som väl får räknas till samma ka-
tegori, sin fasta förvaringsplats på sida B.

Sida A har det mest disparata innehållet, eftersom föremålen här inte låter sig
relateras till övergripande funktioner i likhet med apoteks- samt skriv- och läs-
funktionerna på sida B. De många djuravgjutningarna ”efter naturen” i bly, mäs-
sing eller silver samsas med figurativ skulptur, vapen, nötter, silkesmaskkokonger,
orm- och krokodilskinn, verkliga växter eller avbildningar av sådana, liksom av
djur (prästkragen av silver, de nu försvunna blom-, fågel- och djurböckerna),
därtill skedar (däribland en vexiersked). Det är dock, vad de sistnämnda beträf-
far, sannolikt att det delvis är materialet (bärnsten, pärlemor) snarare än funk-
tionen som bestämt placeringen, eftersom också andra högt värderade naturpro-
dukter (bergkristall) ingår i denna sidas provkarta på olika naturalier. 

Till ”naturalia” hör också den stora konkyliesamlingen, som ju tar upp ett
tema från ”berget” med dess praktsnäckor. Stengethornet och djurtänderna hör
också hit, men de tillskrevs också ”tugenden”: stengethorn ansågs motverka gift,
rovdjurständer bars som amuletter för att skydda inte bara mot tandvärk utan
mot åtskilliga sjukdomar, och vargtänder betraktades som lyckobringande talis-
maner vid spel.80 Det faktum att åtskilliga av skåpets naturalier tjänade som afro-
disiaka får delvis ses i samband med bildprogrammets inslag av kärleksmotiv (se
vidare nästa kapitel).

Därtill hörde till sida A ett stort antal porträtt av kända personligheter, samtida
med skåpet eller ur de närmast föregående generationerna, samt några tavlor av
annat slag, däribland en hinterglasmålning med Venus och Cupido. Denna an-
sluter ju naturligt till det stora antalet kärleksmotiv i bildprogrammet på denna
sida av skåpet. Gördeln av kamelhår, handklädet av gräs och linnepåsen, som
man snarare väntat sig finna bland klädesplaggen i skåpets underdel, kanske pla-
cerats här av hänsyn till materialet snarare än till funktionen. En aspekt som
Hainhofer säkerligen haft i åtanke, både vad gäller skåpet som helhet och inte
minst inredandet av sida A, är att det skulle framstå som något av en konstkam-
mare i miniatyr och därför inrymma föremål från hela den kända världen. Också
de i hörnens fack och lådor förvarade artefakterna är typiska konstkammarföre-
mål: de konstfulla svarveriarbetena i elfenben i hörnet mellan sidorna A och D,
den perspektiviska anamorfosen (dess pendang finns i hörnet mellan sidorna B
och C) och de kuriösa kedjorna i andra hörnet.
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Sida D är centrerad kring de omfattande, under 1700-talet avlägsnade sam-
lingarna av mynt och medaljer samt mineralier. Det framgår av inventariet att
många av mineralierna varit bearbetade till gemmer eller kaméer, något som en-
ligt tidens synsätt kan ha ökat deras magiska kraft. Det är helt i överensstäm-
melse med gängse konstkammarpraxis att också bearbetade naturföremål räknas
till ”naturalia”, i den mån materialegenskaperna värderas högre än det tekniskt-
konstnärliga utförandet.81

Här finns emellertid också gipsbilderna av Venus, de tre gracerna och de tre
putti, konstverk som står i relation till det stora inslaget av kärleksmotiv på dub-
belluckan. Att falkhuset och fågelburen, liksom ”perspektivverket” och de båda
urverksdrivna dockorna hamnat här är måhända en tillfällighet, men de är ju å
andra sidan typiska och tekniskt virtuosa prov på det augsburgska hantverk som
apostroferas – och apoteoseras – i de många mandelformade agatbilderna på
denna sida. Sådana utstuderade onyttigheter, där just uppfinningsrikedomen och
hantverksskickligheten väckte beundran och gav aha-upplevelser, var ju en augs-
burgsk specialitet. 

Remmen av människohud, jerikorosen, korallerna och bönorna passar mindre
väl in i detta sammanhang och har sannolikt ursprungligen hört till sida A. Det-
samma kan ha varit fallet med de båda miniatyrpistolerna, vilka emellertid utgör
ytterligare prov på en för Augsburg så gott som unik hantverksspecialitet. Också
kopparkedjan och trälåset är väl företrädare för det augsburgska hantverket. Bland
övriga disparata småsaker har hjärtat av bärnsten en naturlig anknytning till kär-
leksikonografin, vilket inte utesluter – snarare tvärtom – att också bärnstenens
förmodade magiska kraft bidragit till att det införlivats med samlingarna. 

På sida D hade dessutom flera fat och skålar sin plats – i stället för i anslutning
till nautiluskannan och silverbäckenet på sida B, där det knappast fanns plats för
alla dessa utrymmeskrävande föremål. I skålarna har väl redan från början de
många konstgjorda frukterna och bröden, äggen, smöret och sockret haft sin
plats. Avsikten har säkert varit, som Böttiger förmodar, att dessa artificiella livs-
medel skulle kunna kunna läggas intill verkliga sådana och kringbjudas, till ”vex-
ation” för den som griper efter dem i tro att de är ätbara.82

På sida C har ”campelzeug” och ”balbierstube” sina fasta platser i specialin-
redda fack. Några av de däri ingående föremålen, t.ex. flaskstället med tratt och
skopa samt ”kryddlåda” – i själva verket avsedd för förvaring av åderlåtnings-
bindor – kunde lika gärna höra till apoteket, kan man tycka. Men det är snarast
fråga om barberarverktyg och för övrigt fanns, som Hainhofers bevarade inven-
tarier över andra skåp visar, inga fasta gränser mellan funktionerna hos apotek
resp. ”balbierstube”.83 Miniatyrspinnrocken av trä och nålhuset av elfenben hör
till sådana konstfulla artefakter som annars framför allt återfinns på sida D, men
kanske har de från början placerats här på grund av de kvinnliga konnotationer
de åtminstone delvis har gemensamma med ”campelzeug” och de många speg-
larna i denna del av skåpet, däribland handspegeln med silverreliefen med Maria
och Jesusbarnet.

Också här fanns prov på vexierföremål – ringen av tagel – samt naturligtvis åt-
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skilliga föremål som förutsattes besitta skilda ”Kräften und Tugenden”: mysk-
djurskinnet, älghornsringen, terra sigillatakärlen, serpentinskålen. Om den ki-
nesiska langustkannan tillskrivits liknande egenskaper är svårt att veta. Träet och
spiken från Kristi kors passar väl samman med det kristologiska inslaget i denna
sidas bildprogram, om nu Hainhofer betraktat dessa reliker som autentiska
(kanske är de snarare identiska med ”1 nagel vnd 1 stücklin holtz, von des Dra-
conis schiff in Engelland, in welchem er die gantze welt vmbfahren hat” [1 spik
och ett litet trästycke från Drakes skepp i England, i vilket han seglat runt hela
världen], som han omnämner i inventariet till Stipo tedesco).84 Vesuviusaskan har
möjligen hamnat här för att också den tillskrevs någon ”tugend”, men dess kurio-
sitetsvärde har väl varit anledning nog att foga den till skåpets samlingar.

Tofflorna i lådan längst ned på sida C hade väl lika gärna kunnat ligga bland
mössorna och vexierhandskarna i underdelen. Hur föremålen fördelats i denna
del av skåpet är uppenbarligen i stor utsträckning betingat av deras storlek i för-
hållande till de utrymmen som stod till buds; alla de i skåpets samlingar ingående
naturalierna och artefakterna har knappast valts ut innan skåpets inre disposition
fastslagits, naturligtvis med undantag för de ting som placerats i specialinredda
fack eller lådor. Dock finns på sida B en samhörighet mellan å ena sidan ikono-
grafin med dess bibliska underverk och å andra sidan nautilusbägaren och silver-
bäckenet i corpus och porslins- och lackfaten, läderflaskan och de många dryck-
eskärlen i underdelen. Åtskilliga av dessa ät- och dryckesverktyg är tillverkade av
material som tillskrevs magiska eller medicinska egenskaper: guajakträ, ekmistel,
terra sigillata, sköldpadd. På denna sida fanns också en besoar och ”myrobalaner”
och andra underverkande naturalier. En bestämd avsikt tycks likaså ligga bakom
placeringen av örslev och fingerborg, kanske också den grönklädda dockan med
ur, i underdelens sida C, medan pastigliaskrinet med dess associationer till kärlek
och bröllop lika naturligt hör hemma på sida D med den systematiskt genom-
förda kärleksikonografin på ena sidan av dess stora lucka.

Jämförelse med inventarierna till Stipo tedesco och
”Rudolf II:s konstskåp”
Redan John Böttiger noterade att flera av de föremål som hade planerats ingå i
Stipo tedesco i Florens tycks ha hamnat i Gustav II Adolfs konstskåp.85 Många av
de naturalier och artefakter som förtecknas i beskrivningen av ”Rudolf II:s konst-
skåp” i Wien tycks också vara till förväxling lika med motsvarigheter i Uppsala-
skåpet (ehuru inte identiska med dem; se vidare nedan). Detta förhållande är
emellertid inte enda skälet till att en jämförelse mellan innehållet i Gustav II
Adolfs konstskåp och de båda inventarierna kan vara givande, även om uppräk-
ningarna måhända kan bli tröttande för läsaren. Hainhofers noggranna förteck-
ning över det planerade innehållet i Stipo tedesco, ”Inventarium Wunderbahrli-
cher kunstlicher vnd natürlicher Sachen vnd Rariteten, so in dem Costlichen
vnd königlichen Schreibtisch ligen” (”Inventarium över underbara konstgjorda
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och naturliga saker och rariteter som ligger i det kostbara och kungliga konst-
skåpet”), är inte uppställd i enlighet med den tilltänkta placeringen i skåpet utan
är åtminstone i sina huvuddrag underordnad övergripande teoretiska principer.
Vi kan observera att en liknande systematik iakttagits vid författandet av inven-
tarier över samtida stora furstliga eller borgerliga konstkamrar, t.ex. inventariet
från 1607–11 över kejsar Rudolf II:s konstkammare i Prag eller Ole Worms in-
ventarium över sin konstkammare i Köpenhamn, postumt publicerat 1655, året
efter hans död.86 Uppställandet av konstkammarsamlingarna har väl däremot
sällan följt samma klara systematik, sannolikt främst av praktiska skäl; detta är fal-
let åtminstone vad beträffar Rudolf II:s konstkammare, som var tidens största, sä-
kert också ifråga om andra furstliga och privata konstkamrar, över vilka inventa-
rier finns bevarade.87

Inventariet över konstskåpet i Wien är däremot i motsats till det över Stipo te-
desco disponerat på samma sätt som Uppsalainventariet från 1694–98, d.v.s. be-
skrivningen av själva möbeln går hand i hand med uppräknandet av dess innehåll.
Det är av intresse att notera såväl överensstämmelser som avvikelser från Uppsa-
laskåpets disposition.

Stipo tedesco
Inventariet över Stipo tedesco är indelat i två huvudavdelningar: ”NATURALIA”
och ”ARTIFICIALIA”.88 Det är den ständigt återkommande indelningsgrunden
också i konstkammarinventarier. Då Erwin Neumann år 1966 presenterade in-
ventariet över den rudolfinska konstkammaren i Prag fogade han till dessa båda
kategorier en tredje, scientifica, en kategori som övertagits av flera senare forskare,
däribland Rotraud Bauer och Herbert Haupt, som publicerade inventariet
1976.89 Men inget konstkammarinventarium har en särskild rubrik för ”scienti-
fica”; det gjordes ingen principiell åtskillnad mellan vetenskapliga instrument och
andra artefakter.

I det följande kommer huvuddelen av de i inventariet över Stipo tedesco med-
tagna föremålen att uppräknas utan närmare kommentarer. I många fall kommer
Hainhofers eget ordval att återges, både för att ge ”tidsfärg” och för att vi i den
mån det överhuvudtaget är möjligt skall kunna närma oss hans sätt att tänka. An-
talet föremål är inte lika omfattande som det som bevarats av Uppsalaskåpets ur-
sprungliga samlingar. Åtskilliga ting som ingår i dessa är troligen identiska med
sådana som avsetts höra till Stipo tedesco men aldrig levererades samman med
detta skåp. I de fall då inventariets beskrivning tyder på att det är fråga om sådana
föremål har det angivits genom kursivering (som alltså inte finns i originaltexten). 

Under naturalia tar Stipo tedescos inventarium först upp snäckor och musslor,
”alle auss vnderschidlichen meeren vnd orthen zuesamen getragen” (”alla sam-
manbragta från skilda hav och orter”).90 Därefter förtecknas tio sorters balsam
samt ”ain grosse Levantinische” (”en stor levantisk”) och ”zwaÿerlaÿ schöne Po-
nentische volle vesice di muschio” (”två vackra västerländska fulla myskblåsor”),
vilket visar den vikt Hainhofer tillmätte sådana mer eller mindre välluktande ol-
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jor, säkerligen inte minst på grund av de medicinska verkningar man tillskrev
dem och på grund av deras användning som afrodisiaka. Sedan nämns ”Schöne
sternstain, das männlin vnd weiblin” (”vackra stjärnstenar, den lilla mannen och
den lilla kvinnan”), d.v.s. stjärnmönstrade stenar som ansågs skänka tapperhet åt
sin bärare och avvärja pest och andra sjukdomar; kvinnor som råkat ut för miss-
fall rekommenderades också att bära en ”sternstein”.91

Härnäst kommer ”stainin holtz” (”stenträ”) och ”Metallin holtz” (”metallträ”)
och andra petrifikat, varefter spiken och trästycket från Francis Drakes skepp om-
nämns (se ovan). Ett ”gebrentes ellends horn” (”bränt älghorn”) och ”1 stuckh
Ainhorn oder vnicornu” (”1 stycke enhörningshorn”) uppges båda vara verksamma
”contra venenum” (”mot förgiftning”). I omedelbar anslutning till dem nämns ett
par terra sigillatakärl, vilkas giftavvärjande verkan väl förutsätts vara bekant. Yt-
terligare flera skålar räknas upp, bl.a. av sköldpadd, ”indiansk” lack (med ”indi-
anisch” kunde Hainhofer avse både vad vi kallar indiansk och indisk, men också
västindisk eller östasiatisk), serpentin och noshörningshorn. Materialet och i viss
mån funktionen framstår här som intressantare än teknik och utformning och be-
stämmer placeringen under naturalia. 

Ett stycke aloeträ, som sägs vara ”ain trefflichs cordiale” (”en förträfflig hjärt-
medicin”) nämns samman med ett ”schön stuckh carniol, fürs bluten auf die
puls zuebinden” (”ett vackert stycke karneol för att stoppa blödning på puls-
ådern”) och ”Das hüren von der balena, guet contra vertiginem” (”Hjärnan från
en val, bra mot yrsel”). En handsten av ”Englisch gewachsen Zin” (”engelsk
tennväxt”) och ”Vnderschidliche Malechit” (”olika slags malakit”) sticks emel-
lan innan ”Indianische boonen” (”indianska bönor”) och ”saamen” (”frön”) och
”gar altes korn” (”riktigt gammalt korn”) nämns, liksom ”indianska” skalbaggar
och två tukanhuvuden samt en krans av tukanklor som ”die Indianer aufsetzen,
wann sie rauffen vnd balgen wöllen” (”indianer sätter på sig när de vill slåss och
kivas”). Anknytningen till fåglar leder över till en ”Cranich staain” (”transten”;
tranorna troddes hålla en sten i ena foten för att omedelbart vakna om de som-
nade in), som väl antogs skänka vaksamhet åt sin bärare, och ”etliche Adler stain”
(”några örnstenar”) samt en ”Schwartzer stain von Dr Münderer, contra conta-
giem” (”svart sten från dr Minderer, mot smitta”; dr Raimund Minderer var
1606–21 stadsläkare i Augsburg och bror till den ovan nämnde Gottfried Min-
derer).92

Fortfarande med inriktning på materialet och dess egenskaper, inte minst de
”Kräften und Tugenden” som tillskrevs det, snarare än på teknik och utförande
nämns sedan kedjor av agater, av tänder från ”bisam katzen” (”bisamråtta”), av
körsbärskärnor, av tagel och av ”bisam bollen” (”bisamtassar”) samt en ”kirschen
stain mit 175 todenköpffen” (”körsbärskärna med 175 dödskallar”), förmodligen
den som förärats Hainhofer av hans f.d. preceptor Hieronymus Bechler (en lik-
nande med, åtminstone enligt äldre uppfattning, 185 utskurna ansikten, tillhör
Grünes Gewölbe i Dresden).93 Efter att ett par radband i ”Augstain” (bärnsten el-
ler kanske snarare gagat) uppräknats omtalas också kniv, gaffel och sked med
skaft i samma material och därefter ett par kristaller, den ena en ”Chimischer
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Cristall, wie bluet”, d.v.s. förmodligen böhmiskt rubinglas. Därefter nämns orm-
skinn och t.o.m. ”trocisci Zeltlen auss viperen flaisch” (”apotekspastiller av orm-
kött”) samt ”Schöne seltzame fisch vnderschidlicher sorten” (”vackra sällsynta
fiskar av olika sorter”), ”Granciporj” (”kräftklor”?) och en ”kerbeselin von squi-
nanto [...] tempore pestis guet” (”en liten sävkvast [...] bra i pesttider”).

Andra vattenväxter och vattendjur uppräknas, liksom jerikorosor, ”die sich in
der Christnacht aufthuen” (”som slår ut på julnatten”), cedertränötter, strutsägg
m.m. Sedan går Hainhofer till synes oförmedlat över till pilgrimsreliker från Je-
rusalem och ”reliquiae sanctorum” (”helgonreliker”), men här torde materialets
ursprung ha bestämt placeringen i inventariet, vilket antyds av att en modell av
Heliga graven uppges vara ”von der hl. erden” (”från den heliga jorden”). Till ka-
tegorin ”mikroschnitzereien” hör, liksom den ovan nämnda körsbärskärnan, en
”geschnittne Indianische muscatnuss” (”snidad indiansk muskotnöt”) och en ”be-
cherlin auss pfefferkörnlein, mit klainen becherlen darinnen” (”bägare av ett litet
pepparkorn med små bägare däri”). Ett par livländska skor av bast och ett par
spanska tofflor av ull har också hänförts till naturalia, liksom ”ain paar dopplet
vexier händschuch auss hirschaut” (”ett par dubbla vexierhandskar av hjortskinn”). 

”La Gratia di S.to Paulo, vom Maltheser Orden” syftar på aposteln Paulus mi-
rakulösa räddning från ett huggormsbett på Malta (Apg. 28:3–6) och är en annan
benämning på vad som på nästa rad beskrivs som ”Natternzünglen von Malta,
guet für den durst” (”ormtungor [tungstenar] från Malta, bra för törsten”). Så-
dana antogs ha samband med denna händelse.94 ”Schwalben stainlen in erden ge-
wachsen” (”små svalstenar vuxna i jorden”) och andra egenartade stenar uppräk-
nas härnäst, däribland ”Stainine natürlich gewachssne Zuckher” (”naturligt vuxet
stensocker”). ”Ain Fungus, So von dem Dunst des Wetterstraals wächset vnd gut
zum bluetstellen ist” (”En svamp som växer ur blixtens rök och är bra att stilla
blod med”) vittnar om Hainhofers fascination inför – och säkert tro på – medi-
cinskt verksamma naturalier. Några exotiska horn och en ”indiansk [...] röckhlin
auss Camelhaar” (”indiansk kjol av kamelhår”) och en dito ”hültzine Leinwath”
(”fodralformad linneduk”?) förmedlar övergången till ”Ain antichisch buch auss
corticibus, cum grÿpho, in Arabischer Sprach darauff geschriben” (”En antik bok
av papyrus, med tecken skrivna därpå på arabiska språket”), ”indianska” ”Dinten”
(”bläck” eller snarare ”tusch”) och ”indianskt” rött och vitt papper. Bland natu-
ralierna kan vidare nämnas ”Indianische Vögelen” (”indianska fåglar”), en val-
rosstand, en jättetand, en ”schöne haut von ainem meerschwein” (”vacker hud
från en tumlare” [eller delfin]), en turkos med kejsar Hadrianus porträtt ”di basso
rilievo”, ”Ain guldiner compas ring, den Kaÿser Carl selb an der hand getragen”
(”en kompassring av guld, som kejsar Karl själv burit på handen”; att ett sådant
instrument hamnat bland naturalierna får väl tillskrivas det faktum att det var av
guld), ”Ain schön gross stuckh benzoie” (”Ett riktigt stort stycke bensoeharts”; ett
slemlösande medel), storax, en stor bergkristall ”von natur gewachsen” (”natur-
vuxen”), ett lejon skuret i kristall, en kameleont och en svärdfisk samt slutligen ett
noshörningshorn.

Förteckningen över artificialia tar sin början med persiska och andra exotiska
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dolkar och knivar, en turkisk flaska, en ”zininer streithammer, so ain trinckh fla-
schen ist” (”en stridshammare av tenn, som är en dryckesflaska”), en bordduk och
18 servetter, en ”compass oder wegweiser” med stegräknare, cirklar och andra
matematiska instrument, en buxbomskulptur i form av en kvinnlig personifika-
tion av Virtus (Dygden) med de sju fria konsternas attribut, en vexierspegel, en
kikare, en vaxrelief av Alessandro Abondio, föreställande jungfru Maria med Je-
susbarnet, en ”federriss” (”pennteckning”) av samme konstnär med motivet Ve-
nus tuktande Amor, ”Vom Passan Vecchio auf kupffer gemahlt die Epiphania”
(”Epifanin målad på koppar av Bassano den äldre [Jacopo Bassano]”) och ”Vom
Hanss König auf kupffer gemahlt, in aurora, der Hercules wie er nach ainem Cen-
tauro scheüst, so ihm sein weib entführet” (”Av Hans [Johann] König målat på
koppar hur Hercules i gryningen skjuter på en kentaur, som för bort hustrun för
honom). Det sistnämnda konstverket är med största sannolikhet identiskt med
målningen med motsvarande motiv på Uppsalaskåpets läspulpet.

Några miniatyrarbeten i elfenben beskrivs, däribland ett ”künstlich in helf-
fenbein geschnittnes Crucifix mit vnser L: fraw, vnd St. Johanne darunder, mit
dem sündenfall Adams vnd Evae, vnd mit der Jahrzahl, alles in ainem stroohalm
steckhent” (”ett konstfärdigt, i elfenben snidat krucifix med Vår Kära Fru och S:t
Johannes där under, med Adams och Evas syndafall och med årtalet, allt instop-
pat i ett halmstrå”), liksom några flätade guldringar, däribland två ”so sich vmb ai-
nander herumbwinden vnd kainer den anderen anrühret” (”som vindar sig om var-
andra och ingen rör vid den andra”). ”Ain veberauss künstliches vogelhäusslin mit
dem vögelin darinn [...] alles gar subtil, vnd kunstlich auss ainem holtz stuckh-
lin” (”Ett övermåttan konstfärdigt litet fågelhus med fågeln däri [...] allt helt fint
och konstfärdigt ur ett stycke trä”) och andra konstfulla arbeten, däribland tjugo
”schächtelen, so alle in ainander steckhen” (små askar, som alla döljs i varandra”)
vittnar om Hainhofers – och hans samtids – svaghet för tekniska virtuosstycken.
En ”Sehr schöne liebliche Singkugel oder Cymbalo, mit 24 passen vnd kunstlich dar-
auf gstochen” (”Mycket vacker förtjusande sångkula eller cymbal med 24 sidor och
konstnärligt graverad”) har en direkt motsvarighet i Uppsalaskåpets samlingar,
sannolikt identisk med denna. En ”Gauggelmandlin” (”gycklardocka”) ställs oför-
medlat mot ”Schöne nach dem leben gemachte Niderländische bluehmen, von
seÿdenem Zeug vnd kammerleinwath” (”vackra efter levande förebild utförda
nederländska blommor, av sidentyg och linne) och av Gottfried Minderer i silver
gjutna föremål: blommor, en stor orm och en ödla.

Nu kommer ”indianska” och turkiska skedar och sedan en blombok och en få-
gel-, fisk- och djurbok, två ”antichische Lucernen” (”antika lampor”) och en antik
Hercules av brons samt en Marcus Curtius i pointilléteknik på förgyllt bleck
”von dem Stroohmayr”, sannolikt den augsburgske vapengravören Hans Stro-
mair, som var verksam vid Rudolf II:s hov.95 ”Schöne erhebte landschäfflen, vom
Achille langenbucher” (”vackra landskap i relief av Achilles Langenbucher”), en
”Model von seltzamen geschützen” (”modell av en ovanlig kanon”) och en ”Sich
bewegende Drachen” (”drake som rör sig”) hör till vad vi kallar kuriosa, medan
en ”schöner gestochner sechspasseter silberner Drehewürffel, mit Pomambra vnd

256



balsam büchsslen darinn” (”vacker graverad sexpassformad vridbar tärning av
silver, med pomambra och balsamdosor”) kanske kan sägas förena konstnärligt
värde med nytta. En ”floh büchslin”, en ”getriben silberin blechlin” (”en liten
driven silverplåt”) och ett ”Damaschenisch geschürr” (”seldon i damaskener-
stål”) föregår de ”Porcellanische schaalen” (”porslinsskålar”) som avslutar inven-
tariet.

”Rudolf II:s konstskåp”
Stipo tedesco var det första av Hainhofers stora konstskåp vars innehåll endast till
en mindre del bestod av speciellt för möbeln tillverkade föremål, medan huvud-
delen av det planerade innehållet var naturalier och artefakter som hämtats ur
hans konstkammare. Detsamma gäller om ”Rudolf II:s konstskåp”, om det nu
verkligen levererades med samlingar. Hainhofers beskrivning av skåpet tar upp en
betydligt större samling än den som varit avsedd för Stipo tedesco; snarast är den
av ungefär samma omfattning som Uppsalaskåpets innehåll. Systematiken är här
strängare än i inventariet över Stipo tedesco, kanske också än i Gustav II Adolfs
konstskåp. Innehållet i de båda äldre möblerna tycks i någon mån ha valts på en
höft eller kanske snarare bestämts med utgångspunkt från vilka lämpliga föremål
Hainhofer hade tillgängliga.

”Rudolf II:s konstskåp” hade ju som viktigaste beståndsdel ett bord, vilket in-
nebär att samlingarna fått disponeras på annat sätt än i de övriga konstskåpen. Av
de två stora lådorna under bordsskivan rymde den högra från framsidan sett ett
”astronomiskt” ur, ”2. Taschenzüg, schweren last mit aufzuheben”, uppenbarligen
lyftanordningar med block och talja, två sinnrikt konstruerade oljelampor, en
modell av en domkraft (i miniatyr), en jordglob och en himmelsglob, diverse
lantmäteriinstrument och lod, ett astrolabium, två elddon ”beÿ der nacht zu-
gebrauchen” (”att användas nattetid”), det ena kombinerat med bläckhorn och
sandströare, en stor mässingkräfta ”mit seinem Laufwerkck, so auf dem tisch he-
rumb gehet” (”med sitt fjäderverk, som går omkring på bordet”), ett par solur
m.fl. instrument.96 Gemensamt för dessa tämligen disparata instrument är den
höga graden av teknisk komplikation och hantverksmässig precision.

Den vänstra lådans innehåll sammanfattas i inventariets rubrik över denna av-
delning: ”Die andere Hauptladen vnder dem Tischblatt ist mit sehr vielen Di-
ensten zu dem Studirn, schreiben, rechnen, kurzweilen, vnd zum spielen gerich-
tet” (”Den andra huvudlådan under bordsskivan är inredd med många utensilier
för studier, skrivande, räkning, tidsfördriv och spel”). Det finns ingen anledning
att ta upp varje enskilt föremål i de många fack och smålådor som inrymdes i
denna stora låda, dock bör påpekas att läs- och skrivpulpet och tillhörande
skrivredskap och instrument fick samsas med schackspel, kvarnspel, ”afenspiel”,
”tafelspiel” och andra sällskapsspel, liksom med flera kortlekar. Schackbrädet
uppges ha ”32.leÿ künstlich gestochenen lächerlichen Æsopischen grillen vnd pos-
sen”, (”32 konstfärdigt graverade lustiga Aesopus-skämt och upptåg”) d.v.s. lika-
dana ”schnacken” som de som pryder de vita rutorna på Uppsalaskåpets schack-
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bräde. Värd att citera är Hainhofers förnumstiga kommentar om ”apspelet”, som
fått ersätta det i andra skåp förekommande ”gåsspelet” ”[...] weil das wortlin
ganssspiel beÿm frawenzimmer etwan sinistre mag ausgelegt werden” (”eftersom
ordet gåsspel bland kvinnor kan komma att tolkas något olyckligt”).97 

Också en ”Silberin vergultes vnd geschmelztes Nadelbüchsslin” (”en nålask i
förgyllt och emaljerat silver”) och två fingerborgar av silver hade här sin plats,
dock inte avsedda för vanlig sömnad utan ”zum gebrauch papier zusammen zu-
festig” (”att användas för att fästa samman papper”).98 Bland instrumenten åter-
finns flera solur, en kikare och två ”flohbüchslein”. Den ena av dessa beskrivs
som en ”helfenbeinenes pfeiflin, welches man 2-mal ausseinander schraufet, vnd
man durch ein optisch vergrösserglässlin einen an ein subtilen draat gespiesten
flohe, durch das perspectivglässlin sehr gross sehen kan” (”elfenbenspipa, som
man skruvar isär 2 gånger och genom ett optiskt förstoringsglas kan se en på en
fin tråd spetsad fluga mycket stor genom kikarglaset”).99 Ett liknande instrument
är ett ”gläserin Florentinisch vergrössglässlin vom Gallilaeo de Gallilaeis, Edle
stein, oder was man hinein leget, darinnen zuvergrössern vnd perfect zusehen”
(”florentinskt förstoringsglas av Galileo Galilei för att däri förstora och perfekt be-
trakta ädelstenar eller vad man nu lägger in”).100

Bland skrivredskap och matematiska instrument upptas ett slags reservoar-
penna (”eine schreibfeder, die man mit dinten einfüllet, vnd wann Sie luft be-
komt, einer etlich stund ohneingedunckt mit schreiben kan, weil die dinten im-
mer nur zufleüst, vnd doch, wegen inwendiger ventiglj, nit überlaufet” [”en
skrivpenna, som man fyller med bläck, och med vilken man när den får luft utan
vidare kan skriva en god stund, eftersom bläcket hela tiden bara rinner till och
ändå, på grund av invändiga ventiler, inte flödar över”]) och ”ein sauber vnd new
inventirtes Messer” (”en prydlig och nyuppfunnen kniv”) i vars skaft inryms en
liten cirkel, ett vinkelmått och en kombinerad tandpetare och örslev, alla för-
gyllda.101 Också ett par glasögon fanns i denna del av möbeln, liksom ”ver-
grössspiegel” (”förstorande spegel”), ”Vexierspiegelein” (”liten vexierspegel”) och
andra optiska märkvärdigheter. Ett par almanackor, däribland två evighetska-
lendrar och en av Gottfried Minderer utförd avgjutning av en ödla och en orm,
”so miteinander kämpffen” (”som slåss med varandra”) och som uppges vara av-
sedd som brevtyngd, hade sin naturliga plats i denna del av skåpet.102

Liksom i Uppsalaskåpet förvarades i anslutning till skrivpulpeten en spegel-
anamorfos, denna gång broderad på en kudde, med motiven Judith och Holo-
fernes på ena sidan, Jael och Sissera på den andra. ”Vnd dienet dieses Küssin ei-
nem Studierenden Herrn, oder frawen, den arm (wenn Er den kopf in der hand
hält) darauf zusteüren, oder zum beten darauf zuknien” (”Och denna kudde tjä-
nar en studerande herre, eller fru, till att vila armen på [när han håller huvudet i
handen], eller att vid bön knäfalla på den”), lägger Hainhofer till.103 Också några
böcker fanns här, däribland en liten bok med ”Figuren vom Todtentanz” (”figu-
rer från dödsdansen”) samt Raphael Custos till Hainhofer dedicerade kopia av
Otho van Veens Emblemata amoris, vidare Lucas och Wolfgang Kilians plansch-
verk Musae IX, som också det tillägnats honom, samt de ”Carmina gratulatoria”
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han förärades efter hemkomsten från sin resa till Stettin. Säkert har Hainhofer av-
siktligt sammanfört dödsdansboken med dess ”memento mori” med dessa do-
kument över jordisk ära. 

Under bordsskivan doldes i ett fack på vänster sida en virginal, som man
kunde ”auf einen tisch sezen, vnd darauf spielen, was man will” (”sätta på ett
bord och spela därpå vad man vill”).104 I skåpets ”Fuss” (hur denna såg ut vet vi
inte med säkerhet) fanns ytterligare tre stora lådor. I en av dessa förvarades i skå-
lar av mässing, majolika, porslin, lack eller flätverk ett stort antal exotiska, säll-
synta eller med anmärkningsvärda egenskaper försedda naturalier. Bland dem
kan nämnas ett ”herz mit einem Nezlin zu stein gewachsen [...] eines ohnbarm-
herzigen Menschen” (”till sten vuxet hjärta med ett litet nät [...] från en obarm-
härtig människa”), en ”nervus alcis, für viel anligen stattlich gut” (”sena från en
älg, mäkta bra mot många åkommor”), som Hainhofer fått från hertig Philipp II
av Pommern, ”4. Alabasterne stuckh ad vivum gemachter florentiner Aÿer” (”4
stycken florentinska alabasterägg gjorda efter naturen”), ”1/2. duzet halselnüss
mit Vögeln, 1. duzet spinnen, 1/2 duzet fliegen, alle ad vivum künstlich ge-
macht” (”1/2 dussin hasselnötter med fåglar, 1 dussin spindlar, 1/2 dussin flugor,
alla konstgjorda efter naturen”), ”Korn, das vom himmel geregnet hat” (”säd,
som har regnat från himlen”) och ”1. hübsch auss Türkisstainlen gemachtes In-
dianisches Idolum, auss welchem der Teüfel solle die oracula gered, vnd grosses
gelt kosten haben, auss Keÿser Rudolphi Kunstcammer herkommend” (”1 vacker
av små turkoser utförd indiansk idol, ur vilken djävulen skall ha uttalat orakel-
språk och som skall ha kostat mycket pengar, härstammande från kejsar Rudolfs
konstkammare”).105

I den andra lådan i foten förvarades porträtt i olika konstnärliga tekniker av
Gustav II Adolf, kejsar Rudolf II, kejsar Ferdinand II och kejsar Ferdinand III
men också andra konstverk: Venus och Cupido i elfenben, Kain och Abel i trä
(”eine newe invention” [”en ny uppfinning”]), ”ein schön Persionisches weib”
(”en vacker persisk kvinna”) i vax, ”1. Perspectivlin [...] die fortunam repraesen-
tirend”, d.v.s. en perspektivisk anamorfos av Fortuna, etc.106 Särskilt utförligt be-
skriver Hainhofer dels en i en rund dosa monterad ”schwebender Drach, dessen
glieder an Kettelen hangen, die (wann man mit dem büchsslein zittert) sich im-
mer rühren, vnd also, gegen einfältigen leüten, perpetuus motus mag genennet
werden” (”svävande drake, vars lemmar hänger i kedjor, som [när man skakar på
dosan] hela tiden rör sig, och alltså, inför enfaldigt folk, kan kallas perpetuus
motus”), dels ”Ein Indianischer brustfleck von kleinen blawen federlen, die die
Fasshanen vmb die augen herumb haben, mit ohnaussprechlicher mühe vnd
fleiss von viel 100. tausend federlen an eine zarte seÿden zusammen gefasset vnd
geknüpfet, vnd hernach schnürenweiss aufgetragen, welcher brustfleck eine sehr
grosse rarissima raritas ist, so der kunstliebende herr Graf Philipp Eduart Fugger
auss India bekommen vnd wol bezalt hat” (”En indiansk bröstplatta av små blå
fjädrar, som fasanerna har runt ögonen, med outsäglig möda och flit sammanfo-
gad och fastbunden av många 100 tusen fjädrar på ett fint siden och därefter
uppsatt som snören, vilken bröstplatta är en mycket stor sällsyntheternas säll-
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synthet, som den konstälskande herr greve Philipp Eduard Fugger fått från Indien
och rikligt betalt”).107

Dosan med den svävande draken har en ännu bevarad motsvarighet i en
”schüttelkasten” med drakar, ormar, sköldpaddor och skorpioner ur ärkehertig
Ferdinand II:s konstkammare på Schloss Ambras.108 Vad som betecknas som ”ein
Indianische brustfleck” var säkerligen ett mexikanskt fjäderarbete.109

I tredje lådan i foten fanns ett ”indianskt” svärd och en ”antik” dolk, ”Corti-
ces cum grypho darauf geschrieben” (”papyrus med tecken skrivna därpå”), yt-
terligare en perspektivisk anamorfos, denna gång med Jesus och Maria, två utgå-
vor av Johann Remmelins anatomiska planschverk Catoptron microcosmicon
(Remmelin var till 1628 ”stadtphysicus” i Ulm, därefter verksam i Augsburg), en
miniatyrmålning på pergament med Josef och Maria med Jesusbarnet och Jo-
hannes döparen m.m.110

Under virginalen fanns ytterligare ett stort fack, vilket i sin tur innehöll tre ut-
tagbara kassetter. Den ena innehöll småskulpturer, bl.a. två hästar i metall, en ”an-
tichisches Weibsbildlin” (”antik liten kvinnofigur”), en ”kniender Satÿrus”
(”knäböjande satyr”) och en ”Metalliner hund” (”metallhund”). Här fanns också
”ein steinener Donnerleeÿe oder Wetterstein” (”en åskvigg eller blixt i sten”) och
en ”schwerer halssring, inwendig, oben vnd vnden voller scharfer spizen, darmit
Keÿser Nero die Christen tormentirt haben solle” (”tung halsring, full av skarpa
spetsar invändigt, upptill och nedtill, med vilken kejsar Nero skall ha torterat de
kristna”).111

I den andra kassetten fanns radband och kedjor sammansatta av olika pryd-
nadsstenar eller exotiska naturalier, däribland ”1. schöne Kettin von kleinen zähn-
lin von den Civet oder bisemkäzlen, da dann einfältige weiber beredet worden,
dass es zahnlen von den ohnschuldigen kindlin seÿen” (”1 vacker kedja av små
tänder från sibetkatten eller bisamråttan, om vilken berättats för enfaldiga frun-
timmer att det skulle vara tänder från de menlösa barnen”).112 I den tredje insats-
lådan fanns ytterligare en ödla och en orm, gjutna ”ad vivum” av Gottfried Min-
derer, därtill en avgjutning av en groda som dr Raimund Minderer skall ha dri-
vit ut ur en bonde som kräkts upp 242 levande grodor som växt i honom efter att
han druckit grodrom.113

Ännu ett stort fack fanns under den först beskrivna lådan, den med instrument
av skilda slag. Här förvarades i en insatslåda exotiska eller ”vhralte” (”urgamla”)
dryckeskärl, en terra sigillataflaska, ett konststycke i elfenben och en antik askurna
m.m. I ytterligare en kassett hängde ännu några konstfulla och kostbara kedjor
och i en tredje fanns flera konstfärdigt utförda askar med mer eller mindre märk-
värdigt innehåll, däribland tolv ”Berchtesgadener Schachteln” stuckna i varandra,
vidare ”ein schön sauber von helfenbein geschnittenes hindlin, die ganz welt
repraesentirende” (”en vacker prydlig liten hind skuren i elfenben, vilken repre-
senterar hela världen”), Karl den djärve av Burgund och hans gemål Anna, ”von
helfenbein, vom Alberto Dürer sehr mühesam geschnitten” (”av elfenben, skurna
med stor möda av Albrecht Dürer”) och flera andra konststycken och märkvär-
diga naturalier.114
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I fotens mittparti var förvaringsplatsen för det kabinettskåp som är den enda
bevarade delen av möbeln och som nu under den missvisande benämningen Ru-
dolf II:s konstskåp visas på Kunsthistorisches Museum i Wien. Hainhofer re-
kommenderar att man ”durch zween starcke Männer Ihne auf ain tisch sezen
lassen, dann es sehr schwer ist” (”med hjälp av två starka karlar låter sätta det på
ett bord, ty det är mycket tungt”).115 Skåpet som det nu är bevarat har beskrivits
ovan i kapitlet Andra Hainhoferskåp. I en insats i lådan i hålkälen under ”berget”
hade samlingen av kaméer och gemmer, liksom obearbetade dyrbara mineralier
sin plats, men också en dödskalle av elfenben (memento mori!) och ”1. stücklin
an der farb, als wann es güldin wäre” (”och ett stycke färgat som vore det av
guld”) som påträffats i en oxmage och som Hainhofer förärats av ärkehertig Max-
imilian av Österrike, kejsar Rudolf II:s bror.116 Under insatsen låg i samma låda
bl.a. en stålspegel med en bild av Perseus och Andromeda i pointilléteknik, en
vaxrelief med Venus och Cupido av Alessandro Abondio, ”Eine schlafende auf
kupfer geschmelzte Venus” (”En sovande Venus i emalj på koppar”), Filip IV av
Spanien ”in bleÿ sauber abgegossen” (”prydligt avgjuten i bly”), en porträttmedalj
i silver från 1518 föreställande Jakob Fugger, en blybild av nya rådhuset i Augs-
burg och andra mindre konstverk.117

I den nedre lådan i överdelen förvarades ytterligare ett stort antal porträtt-
medaljer, bl.a. av Conrad Peutinger, Martin Luther, påvarna Clemens VII, Paul
III och Gregorius XIII, av Ludovico Ariosto och Albrecht Dürer samt en samling
”antichische heÿdnische pfenning” (”antika hedniska mynt”).118 I den högra lå-
dan i skåpets sockel fanns ännu en samling porträttmedaljer, och drog man ut den
fann man under lådan porträtt målade på koppar av tolv furstar som deltog i
riksdagen i Augsburg år 1582. Vänstra sockellådan innehöll 64 antika och mo-
derna silvermynt.

I en av de mindre lådorna i corpus låg kostbarheter som en kolonn och ett par
pyramider av bergkristall, en kentaur snidad i enhörningshorn (”kombt auss keÿ-
sers Rudolphi Schaz: vnd kunstcammer”) (”kommer från kejsar Rudolfs skatt-
och konstkammare”), ”2. stck. von klarem bolzoin” (”2 stycken av klar bensoe-
harts”), en stor occidentisk besoar och en ”adlerstein”.119 I en lönnlåda hade bl.a.
en ”verkehrbild” stoppats in: ”Eine von Öelfarben fleissig gemachte Landschaft,
vnd doch einen Mannskopf repraesentirend” (”Ett i olja flitigt utfört landskap,
och ändå föreställande ett manshuvud”).120 En av de större lådorna rymde tur-
kiska och ”moskovitiska” knivar och skedar, skedar med skaft av pärlemor eller
enhörningshorn och sådana som i sin helhet var gjorda av elfenben eller ”auss ei-
ner Muschel” (”av en mussla”).121 Där fanns också ”1. Silberin vergulter Löfel mit
steinen ziert, mit einem gauckel männlin oder bergknäplin, welches man auf:
vnd abzeucht, bretter seeget, alle glieder rühret” (”1 sked i förgyllt silver prydd
med stenar, med en liten gycklare eller gruvdräng, som man drar upp och ned,
som sågar plank och rör alla lemmar”).122 En liknande sked omnämns i en be-
skrivning, som Hainhofer 1636 skickade hertig August av Braunschweig-Lüne-
burg, av en ”kindbett-trühlein”, och en kombinerad sked och gaffel av samma typ
ingår ju också i Uppsalaskåpets samlingar.123
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Bakom denna större låda finns en insats med åtta lönnlådor som innehöll ett
stort antal naturalier som kunde brukas som amuletter eller afrodisiaka, där-
ibland ”1. steinlin auss der Balenae kopf contra vertiginem” (”1 liten sten ur va-
lens huvud mot yrsel”) och en ”becherlen auss Muscatnuss” (”liten bägare av
muskotnöt”), föremål som har motsvarigheter i Gustav II Adolfs konstskåp.124

Också artefakter som konstfullt snidade tandpetare, en körsbärskärna med sni-
dade bilder av kopparormen och Jesus på korset, ytterligare en sådan med 130
dödskallar och andra ”mikroschnitzereien” fanns här. Bakom lönnlådorna finns
ytterligare ett utrymme där konstverk snidade i buxbom, skurna i pergament el-
ler flätade i halm fick dela på utrymmet med ”das rechte vnd warhafte mass des
fusses vnser L: Frawen” (”Vår Kära Frus rätta och sanna mått på foten”).125

I övrigt inrymde de lådor och fack som är tillgängliga från corpus framsida en
samling konkylier samt naturalier som tillskrevs olika ”tugenden”, bl.a. ”2.
zungen genant gra di S. Paolo von Malta” (2 tungor kallade gratia di S. Paolo från
Malta”), ”1. langer riemen von eines Menschen haut” (”1 lång rem av en männi-
skas hud”), ”terra lemnia, die schwellet, wann mans nezet” (”jord från Lemnos,
som sväller när man vattnar den”), en ”schällin medulla Unicorrnu” (”en liten skål
av enhörningsmärg”), ”etliche spizige wassernuss für den stechen im leib, darob
zutrincken” (”några spetsiga vattennötter för att dricka av mot hugg i livet”), ett
”hirsch Creüzlen von grossen tugenden” (”litet hjortkors med stora dygder”), ”2.
Luxklawen” (”2 lodjursklor”), ”deckelin, so ÿber die Perlemuttere schnecken
wachsen, denen man auch mehrerleÿ tugenden zuschreibet” (”litet tak som växer
över pärlemorsnäckorna, som man också tillskriver flera dygder”), ”arsenicum
cum sulphure mixtum contra pestem” (”arsenik blandat med svavel mot pest”),
”ein hübscher grosser blutstein” (”en vacker stor blodsten”), flera ”adlersteine”,
”Cranichstein, die er im fuss halte, wann er schildtwacht stehet” (”transtenar,
som han håller i foten när han står skiltvakt”), besoarer, ”1. gemsenkugel” (”1
gemskula”), ett par jättetänder, ”1. Rhinocero horn, wie es der Rhinoceros auf
dem rucken hat, von vielen tugenden” (”1 noshörningshorn, som noshörningen
har på ryggen, med många dygder”), därtill en bägare av noshörningshorn, ”prae-
parirtes Elendhorn” (”preparerat älghorn”) och ”1. Elendsklawen [...] contra epi-
lepsiam zubrauchen” (”1 älgklöv [...] att använda mot epilepsi”).126 Älghorn och
framför allt älgklövar var beprövade medel mot epilepsi. Detta behandlas utför-
ligt i en Tractatus de magno Animali från 1581 av italienaren Apollonius Mena-
benus, som på 1570-talet varit Johan III:s livläkare.127

Ett stort antal hantverksmässigt virtuosa eller från fjärran länder kommande ar-
tefakter kompletterade samlingen: en ”auf metall künstlich gearbeiteter Tri-
umpfwagen, die brief darmit zubeschweren” (”på metall konstfärdigt arbetad tri-
umfvagn att använda som brevtyngd”), augsburgska kvinnodräkter ”vf Pergamen
sauber gemahlet” (”prydligt målade på pergament”), ”schöne blumen von seÿden
vnd artischocken blätlen künstlich gemacht” (”vackra sidenblommor och konst-
gjorda kronärtskockblad”) etc.128 Också det till möbeln hörande apoteket hade sin
plats här, på skådesidan, alldeles som på Uppsalaskåpet, där apoteket är inrymt på
sida B, som ursprungligen tycks ha uppfattats som framsidan. ”Barbierstuben
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oder Campelzeüg”, med en uppsättning verktyg som dock är betydligt mindre
omfattande än Uppsalaskåpets, var däremot åtkomliga från skåpets baksida, lik-
som denna avdelning i Uppsala förlagts till sida C, som framstår som den – rela-
tivt sett – minst praktfulla.

Det finns förbluffande överensstämmelser mellan de båda skåpens samlingar.
Det gäller kanske inte så mycket om dispositionen i dess helhet med i konstskå-
pen obligatoriska inslag som läs- och skrivpulpet med tillhörande instrument, vi-
dare apotek, campelzeug och balbierstube, mynt- och medaljsamling, konky-
liesamling och de friare fördelade samlingarna av artefakter och naturalier, utan
framför allt vad avser enskilda föremål. ”Flohbüchslein”, alabasterägg, ”ver-
kehrbilden” med landskapet som blir till ett manshuvud, den mot svindel verk-
samma stenen från ett valhuvud, muskotnötbägaren, skeden med en ”gauckel-
männlin”, remmen av människohud och mycket annat: det är ju fråga om natu-
ralier som var sällsynta och om artefakter som knappast tillverkades i
massupplaga.

Man skulle kunna fråga sig om beskrivningen till ”Rudolf II:s konstskåp” för-
fattats redan innan den 1631–34 tillverkade möbeln färdigställts, och före över-
lämnandet av Uppsalaskåpet till Gustav II Adolf våren 1632, och om inte en del
av de föremål som avsetts för det förstnämnda skåpet i stället hamnat i Uppsala-
skåpet. Det finns emellertid ett entydigt bevis för att Hainhofer verkligen satt
ihop – dikterat – beskrivningen i samband med försäljningen av skåpet strax före
sin död 1647 eller i varje fall inte före 1637. En säker terminus post quem ges
nämligen av beskrivningens omnämnande av porträttet av ”Ihre Röm: Kaÿ: Maÿ:
Ferdinandus III.”, som blev kejsare år 1637 och som regerade ännu vid Hainho-
fers död.129 Överensstämmelserna får i stället förklaras med att de nämnda före-
målen – hur bisarra de än kan te sig för oss – hörde till standardutrustningen i en
konstkammare eller i ett konstskåp.
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Skåpets funktion

Den här redovisade undersökningen sätter oss i stånd att med tämligen hög grad
av säkerhet bestämma de hainhoferska konstskåpens funktion eller snarare funk-
tioner. Dessa var nämligen flera, klart uttalade av Hainhofer och hans samtid el-
ler underförstådda, mer eller mindre viktiga och ofta glidande in i varandra,
knappast möjliga att klart avgränsa från varandra. Det må räcka med att anföra
dem punktvis utan utförligare resonemang, eftersom de till större delen redan har
påvisats eller åtminstone antytts; vissa upprepningar kan inte undvikas. Det som
gäller för Gustav II Adolfs konstskåp är tillämpligt också för övriga ”mehr-
zweckmöbler” som Hainhofer lät göra, och vice versa. Mindre tungt vägande el-
ler mindre komplexa funktioner tas först upp, mera sammansatta och svåråt-
komliga sådana får avrunda framställningen.

Hainhofer låter göra skåpen för sitt nöjes skull. Hainhofer antyder ibland att han lå-
tit göra konstskåpen för sitt eget nöjes skull, för sin ”recreation”, och ”per suo cap-
riccio” (”genom sina infall”) fyllt dem med samlingar.1 Sådana uttalanden får vi
naturligtvis ta med en nypa salt. Säkert har det berett honom nöje – men också
besvär – att planera och genomdriva tillverkandet av skåpen; försäljningen av de
färdigställda möblerna innebar nog mest besvär. Men den överlagda systematik
med vilken del lagts till del, funktion fogats till funktion, bilderna infogats i ett
logiskt sammanhängande program och samlingarna utvalts i enlighet med över-
gripande principer, allt detta rimmar illa med tanken att möblerna skulle ha till-
kommit av en nyck, som ett tidsfördriv eller som vad vi skulle kalla hobbyverk-
samhet.

Hainhofer låter göra skåpen för att ge arbete åt Augsburgs konstnärer och hantverkare.
I sitt diarium berättar Hainhofer att pfalzgraf August von Sulzbach vid Gustav II
Adolfs första vistelse i Augsburg våren 1632 sagt till kungen att Hainhofer är ”al-
ler Künstler Vater” (”alla konstnärers far”).2 Man tycker sig läsa mellan raderna att
Hainhofer uppfattade det som ett välförtjänt beröm, och oberättigat var det inte.
Utan de uppdrag han förmedlade till sin hemstads konstnärer och konsthantver-
kare hade säkert flera av dem fått svälta än vad som ändå var fallet. Men att sådana
altruistiska bevekelsegrunder spelat en huvudroll är naturligtvis osannolikt. Vik-
tigare var väl för Hainhofer att tjäna pengar för egen del – även om handel med
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konstskåpen var ett riskabelt företag – och att tillfredsställa furstliga uppdragsgi-
vare och kanske vinna nya sådana och därmed skörda ära och kunna inhösta nå-
devedermälen; Horatiuscitatet ”principibus placuisse viris non minima laus est”
(”att behaga furstar är inte människorna till minst beröm”) fann han ju tillämp-
bart på sin egen verksamhet.3 Att han gärna bidrog till att skänka ära också åt sin
hemstads framstående konstnärer och hantverkare är dock uppenbart.

Hainhofer vill genom skåpen sprida hemstadens rykte. Om Pommerska konstskåpet
skriver Hainhofer att det ”diser Statt, vnd dero Kunstleren ain ruem seye” (”skall
vara denna stad och dess konsthantverkare till berömmelse”), om en vagn han lå-
ter tillverka för hertig August d.y. av Braunschweig-Lüneburg säger han att ”er
gleichwol fein gemachet werde, das man sagen könne, Ess seÿ augspurger” (”den
likväl blir fint gjord, så att man kan säga att den är augsburgsk”), och han be-
tecknar en gång Augsburg som ”dise der künsten halber in aller welt hochberu-
embte Statt” (”denna på grund av konsterna i hela världen högt berömda stad”).4

Konstskåpen är tillverkade och utsmyckade i Augsburg, och flertalet av de i deras
samlingar ingående artefakterna har tillverkats där. Den tekniska och konstnärliga
kvaliteten är genomgående hög vad beträffar innehållet i Gustav II Adolfs konst-
skåp, snickeriarbetet står på toppen av vad möbelhistorien kan uppvisa, och även
utsmyckningen är värd allt erkännande, låt vara med viss reservation inför Anton
Mozarts uppenbarligen i hast tillkomna målningar. I konstskåpet ges dessutom en
hyllning till Augsburgs hantverksgrenar i de många målningarna på mandelfor-
made agater på sidorna D och C, där putti ses stolt demonstrera vad staden för-
mådde åstadkomma. 

Skåpen kan tjäna som diplomatisk gåva eller bröllopsgåva. Hur högt konstskåpen
värderades framgår av att Stipo tedesco, Gustav II Adolfs konstskåp och ”Rudolf
II:s konstskåp” användes som gåvor till eller från furstar. Det finns flera belägg för
att Hainhofer själv i första hand tänkte sig skåpen som lämpliga som bröllopsgå-
vor, kärleksgåvor eller diplomatiska gåvor till furstinnor. Det lilla konstskåpet i
Amsterdam och ”Rudolf II:s konstskåp” hade han hoppats skulle skänkas till de
svenska drottningarna Maria Eleonora resp. Kristina. Att han hade liknande för-
hoppningar beträffande Gustav II Adolfs konstskåp talar inte enbart det stora
inslaget av kärlekspar och kärleksallegorier i bildprogrammet för – redan den
krönande Venus anger ju temat – utan också de många afrodisiaka i samling-
arna, gipsrelieferna av Venus, gracerna och amorinerna, det mekaniska dockparet,
de båda kopparminiatyrerna av en dam och en kavaljer, brudskrinet med pastig-
liareliefer, naturalierna som troddes underlätta förlossning, de på spelkorten ned-
tecknade kärleksvisorna etc. 

Skåpen fyller en praktisk funktion. Hainhofers sena konstskåp levererades ju
fullproppade med föremål, men potentiellt var de förvaringsmöbler med syftet att
”ein Potentat schöne clinodia, stattliche Reliquas oder Archiva vnd schriften da-
rein legen solle” (”en potentat däri skall lägga vackra klenoder, ståtliga reliker el-

265



ler arkivalier och skrifter”), som han skriver om Stipo tedesco.5 Om samma skåp
säger han att det skall vara till ”nutzen vnd dienst” (”nytta och bruk”).6 ”Rudolf
II:s konstskåp” skulle vara ”sowohl zuem dienst und nuzen als zuer recreation und
parada” (”säväl till bruk och nytta som till rekreation och parad”).7 Om en ”kind-
bett-trühlein” för Sophia Elisabeth av Mecklenburg, tredje gemål till hertig Au-
gust av Braunschweig-Lüneburg, skriver han att den ”zue täglichem nötigstem
gebrauch compendios vnd geschmeidig gerichtet ist” (”är innehållsrikt och smi-
digt inredd till dagligt nödvändigt bruk”).8 Han kallade rentav vid flera tillfällen
sina konstskåp för ”haussrath”, husgeråd.9 

Forskningen har visserligen varit benägen att tillskriva åtskilliga av föremålen
i skåpen ”reine Prunkzwecke” (”rena praktändamål”) eller menat att de bör be-
traktas som symbolbärare, som Tjark Hausmann hävdat beträffande Pommerska
konstskåpet.10 Han medger att verktygen i skåpet ”haben Gebrauchsform und
funktionieren einwandfrei” (”har bruksform och fungerar invändningsfritt”) men
uppfattar dem som miniatyrer som inte var ”für den praktischen Gebrauch ge-
dacht” (”tänkta för praktiskt bruk”), utan fastmer är ”mehrschichtige, vieldeutige,
in verschiedene Richtungen weisende Dinge” (”flerskiktade, mångtydiga, i olika
riktningar visande ting”).11 Visserligen finns det gott om miniatyrföremål i Gus-
tav II Adolfs konstskåp, men toalettredskapen, de kirurgiska instrumenten,
skrivredskapen och de matematiska instrumenten är lika lite miniatyrer som mat-
besticken eller vapnen (frånsett två miniatyrkanoner och ett par miniatyrpistoler;
de sistnämnda är dock fullt funktionsdugliga). De föremål i Pommerska konst-
skåpet som Hausmann syftar på är heller inga miniatyrer.

Hausmann har både fel och rätt. Artefakterna var potentiellt användbara, de
hade en latent bruksfunktion. Men otvivelaktigt betyder symboldimensionen
mera; när de väl infogats i skåpets sammanhang antog de en ny dimension, de
blev till vad Krzysztof Pomian kallat ”semioforer”, teckenbärare eller betydelse-
bärare, vilkas karakteristika filtreras genom den ”sociala orten”, närheten till andra
föremål, den verbala eller verbaliserbara kontexten, avnämarkretsens samman-
sättning och karaktär etc.12 Man kan också hänvisa till Gregor Paulssons från
Ernst Cassirer och Torgny Segerstedt d.y. lånade begrepp ”symbolmiljö” som be-
teckning för det sammanhang som avgör var ett föremål skall hamna på skalan
mellan rent bruksföremål och renodlad symbol.13 Jämför också Jean Baudrillards
kommentarer om samlingar i hans bok Le système des objets från 1968 (det föl-
jande citatet hämtat ur antologin The cultures of collecting från 1994):

Possession cannot apply to an implement, since the object I utilize always directs me
back to the world. Rather it applies to that object once it is divested of its function
and made relative to a subject. In this sense, all objects that are possessed submit to
the same abstractive operation and participate in a mutual relationship in so far as
they each refer back to the subject. They thereby constitute themselves as a system,
on the basis of which the subject seeks to piece together his world, his personal
microcosm. Thus any given object can have two functions: it can be utilized, or it
can be possessed. [...] the object pure and simple, divested of its function, abstrac-
ted from any practical context, takes on a strictly subjective status. Now its destiny
is to be collected.14
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Skåpen bjuder på kurzweil. Konstskåpen skulle också bjuda på tidsfördriv, för-
ströelse. Om Stipo tedesco har Hainhofer hävdat att ett så ”nuzlicher und kurz-
weiliger tisch” (”nyttigt och underhållande konstskåp”) aldrig tidigare tillverkats,
och ofta nämner han vid sina affärstransaktioner ”kurzweil” (”förströelse”) som en
viktig kvalitet.15 Virginalen, automaterna av typen ”erhebte Landschaften” (t.ex.
automaten med Apollo och Cyparissus) och de mekaniska dockorna bidrog na-
turligtvis till ”kurzweil”, liksom anamorfoserna och flera av vexierbilderna och
”verkehrte Welt”-framställningarna. Också de många vexierföremålen kan delvis
räknas till denna kategori. Men framför allt hör de många sällskapsspelen och
kortlekarna hit. Att dessutom själva genomgången av de rika samlingarna och stu-
diet av bildprogrammet kunde bereda ”kurzweil” är självklart. 

Magiska egenskaper hos föremålen i skåpen, ”kräften und tugenden”. Hainhofer
framhåller ofta att naturalierna i skåpens samlingar besitter olika ”Kräften und
Tugenden” (”krafter och dygder”). Detta sätt att se grundar sig inte i första hand
på empiriskt fastställbar profylaktisk eller medicinsk verkan hos naturalierna utan
har snarare sina rötter i ett korrespondenstänkande som går tillbaka till antiken
och medeltiden, som talade om ”virtutes” i liknande sammanhang: yttre likhet in-
nebär en inre väsensgemenskap eller ”sympati”. Korrespondenser eller överens-
stämmelser i verkningssätt antas ha sin motsvarighet i analogier i yttre gestalt,
färg, teckning etc., en uppfattning som med störst konsekvens utarbetats i ”sig-
naturläran”, främst genom Paracelsus och hans efterföljare, däribland Johann
Arndt.16 Den hävdar att den yttre likheten mellan å ena sidan ett djur eller en växt
och å andra sidan ett organ eller en kroppsdel hos människan ger anvisning om
djurets eller växtens förebyggande eller helande kraft.17 Även mineralier kunde
tillskrivas sådana ”tugenden”, men Hainhofer, som inte var okritisk, tycks vara nå-
got mera skeptisk därvidlag. Han trodde på ”magia naturalis” men inte obetingat
på häxeri och trolldom. Han ger prov på sin försiktighet då han tillskriver ”ein-
fältige Leute” (”enfaldigt folk”) tro på underverk eller omgärdar sina hänvisningar
till föremålens ”tugenden” med reservationer, låt vara inte alltför tydliga.

Skåpen ger anledning till ”contemplationes und meditationes”. Den belärande, mo-
raliskt-didaktiska funktionen hos skåpens bildprogram var viktig, vilket inte
minst framgår av Hainhofers utförliga beskrivning av bildprogrammet till Stipo
tedesco med dess bibliska historia och kristna emblematik. Corpus i Gustav II
Adolfs konstskåp är, liksom i Stipo tedesco, Amsterdamskåpet och ”Rudolf II:s
konstskåp”, vridbart kring sin egen axel för att man i en tid utan elektriskt ljus
skulle kunna vända den sida man för tillfället studerade mot ljuskällan. Den
kudde som hörde till konstskåpen skulle man enligt Hainhofer använda för att
stödja armen på då man ägnade skåpens bilder och samlingar ”schöne medita-
tiones vnd contemplationes” (”vackra meditationer och kontemplationer”).18

Hans höga uppfattning om bilders didaktiska värde kan vara påverkad av hans
vän Johann Valentin Andreaes utopi Reipublicae Christianopolitanae Descriptio
från 1619 med dess beskrivning av byggnader som är smyckade med bilder som
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tas i undervisningens tjänst.19 Skåpens bilder och samlingar skall vända betrak-
tarens tankar och längtan inte enbart till den värld vi lever i utan också till livet
efter döden; därför inslaget av vanitasbilder och ”memento mori”-symbolik.
Också vexierbilderna och bilderna över temat ”die verkehrte Welt” påminner om
lyckans snabba skiften och jordelivets sken och osäkerhet.

Skåpen skall väcka förundran, ”stupire”. ”Rudolf II:s konstskåp” betecknar Hain-
hofer som ”künstlich, köstlich, nützlich” (”konstfärdigt, kostbart, nyttigt”). Re-
dan genom den komplicerade och inventiösa uppbyggnaden och genom rikedo-
men i föreningen av praktisk användbarhet med konstnärlig perfektion och ma-
teriell dyrbarhet förbluffar konstskåpen. Om Gustav II Adolfs konstskåp skriver
Hainhofer att det är av ”etliche pro octavo miraculo mundi gehalten” (”somliga
hållet för världens åttonde underverk”), och han använder liknande vändningar
om andra konstskåp.20 Att bjuda på aha-upplevelser, att väcka häpnad, hörde ju
– som Horst Bredekamp formulerat det – till den manieristiska konstens ka-
non.21 De sällsynta och egendomligt formade naturalierna från avlägsna delar av
världen, de konstfärdiga artefakterna, framställda av dyrbara material och uppvi-
sande virtuos konstskicklighet, virginalen, som börjar spela, då man öppnar dör-
rarna, automaterna, dockorna, miniatyrarbetena, de arcimboldeska årstidsalle-
gorierna, de groteska och gäckande skämtbilderna, som ställer världen på huvu-
det, anamorfoserna, lönnlådorna, äggen och frukterna, som visar sig vara av sten
då man griper efter dem, muggen som det inte går att dricka ur, handskarna som
inte går att dra på, speglarna som förvanskar spegelbilden, vexierbrillorna som
splittrar den synliga verkligheten i facetter, allt detta är i grunden prov på samma
typ av ”Regelverletzungen” (”regelbrott”) som de som tar sig uttryck i de vatten-
strålar som blötte ned den intet ont anande vandraren i manierismens parker el-
ler som låste fast den som satte sig i ärkehertig Ferdinand II:s järnstol på Ambras
i ett grepp han inte utan hjälp kunde ta sig ur. Också nyheten hos uppfinningar
som kikare, ”Flohbüchslein” och spegelanamorfos väckte naturligtvis förundran
och beundran.

Skåpen tjänar furstens repraesentatio och är del av hans conspicuous consumption. En
annan viktig aspekt är att skåpen skulle markera den furstlige ägarens maktposi-
tion och upphöjdhet, vara en form av självförhärligande eller repraesentatio, för att
använda det begrepp Thomas DaCosta Kaufmann tillämpat på Rudolf II:s konst-
kammare.22 En programmatisk representativ funktion av denna typ har visserli-
gen, vad konstkamrarna beträffar, ifrågasatts av vissa forskare, däribland Antoine
Schnapper, men det är knappast felaktigt att se skåpen som ett led i en ”con-
spicuous consumption” som inte nödvändigtvis bör betraktas som utslag av tank-
löst slöseri och naiv praktlystnad från den enskilde furstens sida utan avsåg att
markera och förhärliga furstemakten.23 Hainhofer har inte snålat på tid, möda
och ekonomiska utlägg då det gällt att göra skåpen så praktfulla, dyrbara och
”representativa” som möjligt. Tekniska bravurnummer som svarvade elfenbens-
arbeten och andra virtuosstycken appellerade väl dessutom alldeles särskilt till

268



furstliga ”virtuosi”, som gärna stod i svarvkammaren eller ägnade sig åt andra
tekniska och konstnärliga tidsfördriv.24

Skåpen utgör en konstkammare i miniatyr, theatrum mundi, mikrokosmos. Hain-
hofer säger om ”Rudolf II:s konstskåp” att det är ”aine verwunderliche kunst-
kammer und haussrath zuegleich” (”en förunderlig konstkammare och samtidigt
husgeråd”), och Stipo tedesco betecknar han som ”eine kleine kunstkamer” (”en
liten konstkammare”), under förutsättning att det levererades med det avsedda in-
nehållet.25 Konstkammaren betraktades som en theatrum mundi, som i sitt mikro-
kosmos reflekterade makrokosmos och bragte ordning och kontroll i världens
oöverblickbara mångfald. Liksom konstkamrarna hade också konstskåpen ambi-
tionen att representera alla naturens riken, djur-, växt- och mineralriket, de fyra
då kända världsdelarna, alla epoker, alla material och tekniker, alla konster och
hantverk, alla mänskliga behov, sysselsättningar och intressen. Därmed hyllades
Guds skapelse i enlighet med vad Ernst H. Gombrich kallat ”the doctrine of
multiple revelation”.26 Med hänvisning till retorikläraren Christophoro Giardas
Icones Symbolicae från 1626 – en tidpunkt då Gustav II Adolfs konstskåp var un-
der tillverkning – påminner Gombrich om uppfattningen att ”God reveals Him-
self in everything, if we only learn to read His signs. [...] The divine language of
things differs from the language of words as being both richer and more obscure.
Giarda had the authority of this tradition to claim that ‘all the animals on earth,
all the fish in the water, all the birds in the air’ etc. together form the book of Na-
ture which, rightly read, confirms and supplements the Scriptures”.27 Konstskå-
pet kan med sina samlingar och sin ikonografi betraktas som en sådan bekräftelse
och ett sådant supplement till Den Heliga Skrift.

Samma indelningsgrund tillämpades för konstskåpen som för konstkamrarna.
Materialet togs som utgångspunkt, i traditionen från Plinius Historia naturalis,
därnäst funktionen.28 Geografiska kriterier spelade en viss roll, även om man sve-
pande kunde beteckna föremål som ”indianisch”, oavsett om de kom från Ame-
rika, Indien, Östasien eller till och med vad vi nu kallar Mellanöstern. Också
kronologiska hänsyn togs, särskilt då det gällde mynt- och medaljsamlingarna,
som ju med de historiska kunskaper tiden besatt utan svårighet kunde ordnas i
historisk följd.

Växelverkan mellan konst och natur belyses i konstskåpen likaväl som i konst-
kamrarna, konstverk skapade av naturen tillmäts samma vikt som konstverk som
efterhärmar naturen i enlighet med den manieristiska estetikens intresse för du-
aliteten ars och natura. Vid uppställandet av inventarier gällde inga absoluta grän-
ser mellan naturalia och artificialia; också konstföremål, d.v.s. natura fullkomnad
av ars, kunde föras till den förra kategorin, i den mån det var materialet som vär-
derades högst. Vid urvalet av föremål beaktades sällsynthet, dyrbarhet och ovan-
liga materialegenskaper, då det gällde naturalier, och detsamma beträffande arte-
fakter, men därvidlag även teknisk skicklighet och övervinnande av svårigheter,
själva mödan och tidsåtgången, den hantverksmässiga virtuositeten; miniatyrer
uppskattades kanske i högre grad av manierismens tidsålder än under någon an-
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nan epok. Föremålen avsåg att väcka betraktarens nyfikenhet. Curiositas, som av
Augustinus och medeltiden nära nog räknats till dödssynderna, hade omvärderats
i positiv riktning av manierismen, och det ”kuriösa” föremålet väckte följaktligen
hög uppskattning.29

Kanske har Hainhofer i sitt utformande av konstskåpen till konstkamrar i mi-
niatyr låtit sig påverkas av Johann Valentin Andreaes Christianopolis. Wolfgang
Braungart hävdar att Andreae med sin idealstad ”entwirft [...] eine einzige, un-
geheure Kunstkammer, die alle Bereiche menschlichen Wissens und Forschens
umfasst [...] Kunst und Natur gehen dabei eine Symbiose ein” (”skisserar [...] en
enda oerhörd konstkammare, som omfattar alla områden av mänskligt vetande
och forskande [...] konst och natur ingår därvid en symbios”).30 Horst Bredekamp
menar att Christianopolis’ ”Beziehungen zur Kunstkammer und zeitgenössischer
Museologi offensichtlich ist” (”förbindelser till konstkammaren och samtida mu-
seologi är uppenbara”), och Dieter Alfter har jämfört Hainhofers konstskåp med
Andreaes idealstad.31

De furstar som köpte konstskåpen hade vanligtvis ambitionen att anlägga egna
konstkamrar, om de inte redan hade sådana, men en aspekt som inte bör glöm-
mas bort är att Hainhofers konstskåp utgjorde fix och färdiga konstkamrar i mi-
niatyr, sammanställda av en specialist. Även om konstskåpen kunde kosta en för-
mögenhet besparade de köparen stora utgifter, åratals samlande och massor av
konstnärsuppdrag. Som framgår av Hainhofers aldrig realiserade projekt för en
konstkammare – tillsammans med bibliotek och rustkammare – i Stettin kunde
ett konstskåp också tänkas utgöra själva pièce de résistance i konstkammaren.

År 1990 hölls i Berlin ett symposium under titeln ”Macrocosmos in micro-
cosmo”, och det är vad konstkamrarna likaväl som konstskåpen handlar om.
Symposiets underrubrik var ”Die Welt in der Stube”.32 I konstkamrarna möter vi
”världen i kammaren”, i konstskåpen ”Die Welt im Schrank”, världen i skåpet.
Vill man föra traditionen från konstkamrarna – och från minneskonsten (se nästa
avsnitt) – vidare, kan man säga att nästa steg blev ”die Welt im Buch”, ”världen
i boken”, som den förverkligades i Comenius Orbis pictus.

Skåpen fungerar som theatri memoriae. Minnesteatern, theatrum memoriae, är för-
knippad med konstkammaren alltsedan Giulio Camillos L’Idea del theatro, pub-
licerad 1550, och Samuel Quicchebergs Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi
från 1565, där vi möter begreppen ”teatro della sapientia” resp. ”theatrum sapi-
entiae”.33 Betydelsen av Quicchebergs verk – och han stod i sin tur i beroende-
förhållande till Camillo – för konstkammaren i München har inträngande un-
dersökts av Lorenz Seelig.34

Den som första gången hävdade att Hainhofers konstskåp också kan ses som
”theatri memoriae” var Arne Losman i en artikel med rubriken ”Minnets teater”
i katalogen till den av Kungliga Husgerådskammaren i Stockholm ordnade ut-
ställningen En värld i miniatyr på Stockholms slott år 1982.35 Forskningen kring
minnesteatrar och ”ars memoriae” har framför allt stimulerats av Frances Yates
bok The art of memory från 1966 och har på senare år blivit något av en mode-
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fluga.36 Man skulle kunna misstänka att Losmans tanke vore ett av ”tidsandan”
fött hugskott, om det inte vore så att det finns belägg för Hainhofers starka in-
tresse för ”ars memoriae”, främst det faktum att han år 1614 lät sig undervisas i
minneskonsten utav en av auktoriteterna inom ämnet, holländaren Lambert
Schenkel, som då gästade Augsburg. Detta framgår av förordet till en i Augsburg
samma år publicerad utgåva av Schenkels Exemplum speciminis artis memoriae.37

Frances Yates hävdar att denne dog omkring 1603, ett antagande som sedan upp-
repats i litteraturen, men mera rimlig är väl Ludwig Volkmanns uppskattning
(från 1929) att han levde till omkring 1620.38

Att ett konstskåp kunde tjäna som minnesteater är i överensstämmelse med en
gammal topos; redan på 1300-talet hade minnet jämförts med ett skåp, ett ”ar-
marium scripturarum” (”skrifternas skåp”), där minnets loci (”platser”, ”rum”)
motsvarade lådorna, och vi möter samma metafor i Lodovico Dolces dialog över
minnet från 1575.39 Också titeln på en utgåva från 1610 av Lambert Schenkels
traktat över minneskonsten, Gazophylacium artis memoriae (”Minneskonstens
skatteskåp”), gör det tydligt att jämförelsen mellan minnet och ett skåp var en
vanlig metafor.40

Även Hainhofers vänskap med Johann Valentin Andreae ger stöd åt tolkningen
av konstskåpen som minnesteatrar. Dennes utopiska samhälle Christianopolis
har betecknats som ”ein riesiges mnemotechnisches Bildtheater” (”en jättelik
mnemoteknisk bildteater”).41 Sannolikt har Hainhofer också studerat Utriusque
cosmi historia av Andreaes och rosencreuzarnas försvarare Robert Fludd.42 Fludds
magistrala verk om makrokosmos och mikrokosmos var ett av de mest inflytel-
serika av de arbeten som behandlar minneskonsten. Konstskåpen med sina sam-
lingar och med sina allegoriska bildsviter över elementen, tidens och rummets di-
mensioner och över människans plats i kosmos utgör en ”stenogrammatiskt” för-
kortad motsvarighet till makrokosmos. I en för den mänskliga intelligensen
anpassad, oföränderlig och lätt ihågkommen ordning framställs eller speglas i
konstskåpen den kaotiska, i sin mångfald oöverblickbara stora världen.

Till sist må frågan resas hur modern i sin samtid den världsbild var som speglas i
Hainhofers konstskåp. På senare år har det av några forskare hävdats att en av pi-
onjärerna i ”det moderna projektet”, Francis Bacon, i några rader i sina Gesta
Grayorum från 1594 givit uttryck för en liknande världsuppfattning som den
som manifesterades i konstkamrarna – och därmed även i konstskåpen.43 Bacon
anbefaller där en furste att inrikta sin intellektuella magnificens på utforskandet
av allt det som världen rymmer och innesluter. Till detta ändamål krävs ”a most
perfect and general library”, därtill ”a spacious, wonderful garden”, som inte en-
bart skulle hysa alla slags växter utan också ”rooms to stable in all rare beasts and
to cage in all rare birds, with two lakes adjoining, the one of fresh water, the ot-
her of salt, for like variety of fishes. And so you have in small compass a model of
universal nature made private”. För det tredje skulle där finnas

a goodly huge cabinet, wherein whatsoever the hand of man by exquisite art or
engine hath made rare in stuff, form or motion; whatsoever singularity, chance,
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and the shuffle of things hath produced; whatsoever nature hath wrought in things
that want life and may be kept, shall be sorted and included.

Slutligen skulle där också återfinnas ”a still-house, so furnished with mills, in-
struments, furnaces, and vessels as may be a palace fit for a philosopher’s stone”.44

Det ”cabinet” Bacon ger en vision av har verkligen många särdrag gemen-
samma med konstkammaren. Dock har det påpekats, och säkert med all rätt, att
Bacons kabinett knappast – om det realiserats – skulle ha haft den statiska ka-
raktär som ligger i konstkammarens idé: när en sådan väl fullbordats – vilket i
praktiken naturligtvis är en omöjlighet – så att världens mångfald fått en hel-
täckande representation i dess samlingar återstår intet att tillägga eller förändra.45

Konstkammaren speglar ett statiskt universum, sammanhållet av korrespondenser
mellan makrokosmos och mikrokosmos, medan Bacons ”cabinet”, bibliotek, bo-
taniska och zoologiska trädgård och ”destilleringshus” tjänar en ”curiositas”, som
vill upptäcka nya världar och etablera en ”new science”. Den konstkammare han
skisserar liknar mera de samlingar som hopbragtes av Bernard Palissy, som var en
gammal man då Hainhofer föddes, eller av dennes samtida Nicolas Claude Fabri
de Peiresc eller av de något yngre Ole Worm och Athanasius Kircher. Enligt Pa-
olo Rossi syftade Palissys samling ”to be a means of study, a potentially powerful
instrument of scientific explication and research”, och samma syfte hade, åt-
minstone delvis, Peirescs, Worms och Kirchers samlingar.46 De kan sägas förebåda
eller inaugurera en ny tid, liksom Bacons vision, medan Hainhofer i sina konst-
skåp häftar fast vid en världsuppfattning som hade en av sina sista stora företrä-
dare i Bacons trätobroder Robert Fludd. Kanske finns det i Bacons tänkande in-
slag av hermetism och naturmagi – det har hävdats av Yates och Rossi – men skill-
naderna är ändå större än likheterna mellan den nya värld han vill utforska genom
experiment och empiriska undersökningar och det kosmos Fludd och Hainhofer
ärvt av tidigare århundraden.47

Konstskåpen utgör en sen manifestation av det 1500-talsepistem om vilket
Michel Foucault skriver i Les mots et les choses (här citerat från den engelska utgå-
van, The order of things): ”the sixteenth century superimposed hermeneutics and
semiology in the form of similitude. To search for a meaning is to bring to light
a resemblance. To search for the law governing signs is to discover the things that
are alike”.48
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Färgbild 1. Matthias Kager: ”Nemo otiosus”, 1620–21. Takmålning i Gyllene salen i
Augsburgs rådhus. Foto Hans-Olof Boström.

Färgbild 2. Kabinettskåp, Augsburg, 1650-tal. Skoklosters slott. Foto Hans-Olof Bo-
ström.



274

Färgbild 3. Gustav II Adolfs konstskåp: sida A. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 4. Gustav II Adolfs konstskåp: virginalen. Foto Uppsala universitet.

Färgbild 5. Philipp Hainhofer överlämnar Pommerska konstskåpet till hertig Philipp II
av Pommern-Stettin. Oljemålning av Anton Mozart omkr. 1615/16. Staatliche Museen
zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz. Foto Saturia Linke.
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Färgbild 4. Gustav II Adolfs konstskåp: virginalen. Foto Uppsala universitet.

Färgbild 5. Philipp Hainhofer överlämnar Pommerska konstskåpet till hertig Philipp II
av Pommern-Stettin. Oljemålning av Anton Mozart omkr. 1615/16. Staatliche Museen
zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz. Foto Saturia Linke.



276

Färgbild 6. Gustav II Adolfs konstskåp: ”berget” med seychellnötkannan. Foto Fred 
Eklöw, Uppsala universitet.
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Färgbild 7. Gustav II Adolfs konstskåp:
musicerande ängel på skåpets överdel.
Foto Uppsala universitet.

Färgbild 8. Virginalen: David dansar framför förbundsarken. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 7. Gustav II Adolfs konstskåp:
musicerande ängel på skåpets överdel.
Foto Uppsala universitet.

Färgbild 8. Virginalen: David dansar framför förbundsarken. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 9. Sida A: fasaden innanför dörrarna. Foto Augusto Mendes, Uppsala universitet.
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Färgbild 10. Sida A: intarsia på mittfackets takplatta. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 9. Sida A: fasaden innanför dörrarna. Foto Augusto Mendes, Uppsala universitet.
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Färgbild 10. Sida A: intarsia på mittfackets takplatta. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 11. Sida A: lådfronten bakom mittfacket. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 12. Gustav II Adolfs konstskåp: sida B. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 11. Sida A: lådfronten bakom mittfacket. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 12. Gustav II Adolfs konstskåp: sida B. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 13. Sida B, alabasterplattan med Johann Königs målning av tåget genom Röda
havet. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 15. Sida B, alabasterplattans andra sida med Johann Königs målning av
yttersta domen. Foto Bo Gyllander.

Färgbild 14. Tåget genom Röda havet på alabasterplattan (detalj). Foto Uppsala
universitet.
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Färgbild 15. Sida B, alabasterplattans andra sida med Johann Königs målning av
yttersta domen. Foto Bo Gyllander.

Färgbild 14. Tåget genom Röda havet på alabasterplattan (detalj). Foto Uppsala
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Färgbild 16. Målning på lådfasad i hörnet mellan sidorna B och D. Foto Bo Gyllander.

Färgbild 17. Lineato d’Arnoplatta på skrivpulpeten med Jona och den stora fisken. Foto
Uppsala universitet.
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Färgbild 18. Skrivpulpeten, andra sidan. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 18. Skrivpulpeten, andra sidan. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 19. Spegelanamorfosen. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 20. Sida C: dubbelluckans ena yttersida. Foto Augusto Mendes, Uppsala
universitet.
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Färgbild 19. Spegelanamorfosen. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 20. Sida C: dubbelluckans ena yttersida. Foto Augusto Mendes, Uppsala
universitet.
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Färgbild 21. Sida C: ”campelzeug” och ”balbierstube”. Foto Augusto Mendes, Uppsala
universitet.
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Färgbild 22. Gustav II Adolfs konstskåp: sida D. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 21. Sida C: ”campelzeug” och ”balbierstube”. Foto Augusto Mendes, Uppsala
universitet.
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Färgbild 22. Gustav II Adolfs konstskåp: sida D. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 23. Sida D, luckan: Salomos tempel. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 24. Sida D: andra sidan av luckan. Foto Augusto Mendes, Uppsala universitet.
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Färgbild 23. Sida D, luckan: Salomos tempel. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 24. Sida D: andra sidan av luckan. Foto Augusto Mendes, Uppsala universitet.
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Färgbild 25. Sida D, luckan: Aeneas flyr med Anchises ur det brinnande Troja. Foto
Uppsala universitet.

Färgbild 26. Sida D, luckan: ”Weinsbergska hustrutroheten”. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 27. Sida D, luckan: kung Agesilaos leker med sin son. Foto Augusto Mendes,
Uppsala universitet.
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Färgbild 27. Sida D, luckan: kung Agesilaos leker med sin son. Foto Augusto Mendes,
Uppsala universitet.
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Färgbild 28. Sida D, luckan: kung Midas sitter till bords (detalj). Foto Uppsala univer-
sitet.
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Färgbild 29. Sida D: fasaden innanför luckan. Foto Augusto Mendes, Uppsala universitet.
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Färgbild 28. Sida D, luckan: kung Midas sitter till bords (detalj). Foto Uppsala univer-
sitet.
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Färgbild 29. Sida D: fasaden innanför luckan. Foto Augusto Mendes, Uppsala universitet.



296

Färgbild 30. Sida D, innanför luckan högst upp: Venus och Adonis av Johann König.
Foto Uppsala universitet.

Färgbild 31. Gustav II Adolfs konstskåp: bordet. Foto Bo Gyllander.
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Färgbild 32. Pietra dura-relief på bordsskivan. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 32. Pietra dura-relief på bordsskivan. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 33. Gustav II Adolfs konstskåp: tyska spelkort, de i övre raden delvis utförda
efter förlagor av Martin Schongauer och Meister ES, de i nedre raden efter Virgil Solis.
Foto Uppsala universitet.

299

Färgbild 34. Nautiluspokal. Foto Bo Gyllander.
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Färgbild 34. Nautiluspokal. Foto Bo Gyllander.



300

Färgbild 35. Kronbrudspel. Foto Studio Carl Johan, Bernth Johansson.
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Färgbild 36. Vaxmedaljong med porträtt av Gustav II Adolf. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 36. Vaxmedaljong med porträtt av Gustav II Adolf. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 37. ”Hinterglasmålning” med Venus och Amor. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 38. Falkhus av Johannes Schwegler, Augsburg. Foto Uppsala universitet.

Färgbild 39. Automat med Apollo och Cyparissus av Achilles Langenbucher. Foto
Uppsala universitet.
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Färgbild 38. Falkhus av Johannes Schwegler, Augsburg. Foto Uppsala universitet.
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Färgbild 40. Kinesisk biscuitkanna, Wan Li. Foto Uppsala universitet.



Summary

In a letter of July 1607, Duke Wilhelm V of Bavaria informed his son, the reign-
ing Duke Maximilian I, of a ‘citizen of Augsburg, whom, apart from his reli-
gion, I hold to be an honourable and intelligent young man, who is learned as
well as being a merchant and in whose house I saw all kinds of foreign and strange
things as well as almost an entire Kunstkammer’.

The man described thus was the merchant Philipp Hainhofer, twenty-nine
years old at the time. The Duke had made his acquaintance a year before when
visiting the Kunstkammer which he mentions. Hainhofer had laid its founda-
tions in 1604 and it was soon to become one of the objects of interest in Augs-
burg which no distinguished traveller neglected to visit.

Hainhofer was already a prominent man in his home town when Duke Wil-
helm met him. He belonged to an old merchant family which had been ennobled
by Emperor Rudolf II and which had married into the so-called Mehrergesellschaft
in Augsburg, a political group uniting the patricians on the one hand and the
merchants’ guild on the other. In 1605 he had been elected to the city’s Greater
Council and in 1607 he succeeded his uncle, Hieronymus Hörmann, as political
agent to Henry IV of France. This signalled the beginning of his diplomatic ca-
reer. Soon he was agent to several German princes, conveying political and cul-
tural information from France and Italy in particular and representing his patrons
at princely ceremonies (baptisms, marriages, funerals) as well as at political gath-
erings.

Hainhofer was well suited to such missions. During his years of study in Italy
and, later, in Cologne and Holland, he had acquired an extensive knowledge of
languages and a profound humanist education. His chief subject of study was law,
but throughout his life he also took a lively interest in theology. A convinced
Lutheran (hence Duke Wilhelm’s only reservation), he displayed great tolerance
of religious opponents; this was, in any case, a condition of his successful business
with Catholic princes. For example, he did not hesitate to procure relics from
North-German princes for the fervent Catholic Wilhelm V.

To begin with, Hainhofer’s trade was mainly in Italian silk, but it soon came
to include objects of art and luxury articles of all kinds. Increased dealings with
princely patrons expanded his field of enterprise still further. He was, for in-
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stance, commissioned to obtain Netherlandish tapestries and English sheep for
Duke Maximilian I of Bavaria, a stallion and a pet dog for Archduke Leopold V
of Austria, horses, dogs, musicians, domestic servants, spices, provisions, clocks
and, above all, books for Duke Augustus the younger of Brunswick-Lüneburg,
the foremost German book-collector of his time—in fact, anything suitable for
the court of a prince.

His Kunstkammer, too, played a part in his commercial activities. Its exhibits
might be exchanged or sold and hence it was in a continual state of flux and ex-
pansion. Unfortunately, we possess no inventory of the collection: it is only from
Hainhofer’s letters that we can gain a rough idea of its contents. At first, it seems
to have consisted mainly of conchylia and etnographica, objects which Hainhofer
bought for the most part from Dutch merchants on his regular visits to the Lent
and Autumn fairs at Frankfurt. The Kunstkammer rapidly expanded to include a
large number of coins and medals as well as antiquities. Hainhofer maintained a
network of what he calls ‘representatives and friends’ in several European cities.
They provided him with the articles necessary for his trade as well as with pieces
for his collection and supplied him with the information he communicated to his
patrons. The widespread Italian Lumaga family occupied an important place in
Hainhofer’s commercial activities: it had branches in Nürnberg, Paris, Lyon,
Genoa and Turin. In Florence, his brother Christoph was his most important
business contact until the latter’s death in 1616. It is likely that Hainhofer also
utilized the services of the great commercial firms of his native city. The Fugger
company, for instance, had branches throughout Europe, that in Lisbon proba-
bly providing Hainhofer with the South American items in his collection. Fur-
thermore, he was, of course, visited by the many foreign merchants who passed
through Augsburg.

Hainhofer was very proud of his Kunstkammer, especially its shells. Once he
tells us that ‘no one here has such fine shells as I’ and, after seeing the ‘shells and
sea fauna’ in the ducal Kunstkammer in Munich, he says, ‘I should not wish to ex-
change mine for these’. How dear to his heart his collection was is demonstrated
by the statement that ‘when someone presents me with a foreign object for my
Kunstkammer, whether it be of rebus naturalibus or artificialibus, I experience
more pleasure than if he had given me cash’.

Hainhofer was naturally eager to see other Kunstkammern and visited several of
the great princely collections of the age: the Kunstkammer at Munich in 1603 and
1611, the Duke of Württemberg’s at Stuttgart in 1616, that of the Saxon Elector
at Dresden in 1617 and 1629 and Archduke Ferdinand II’s at Ambras in 1628.
The most famous one—the Emperor Rudolf II’s—he never saw but was well in-
formed about it from his correspondence with artists and friends in Prague,
among them his cousin Melchior Hainhofer, who in 1610 was appointed as
Imperial Court Councillor.

In his travel-reports Hainhofer often gives expression to his enthusiasm for
what he has seen. On being allowed to visit the Kunstkammer in Stuttgart, he ex-
claims: ‘I hold this to be a greater act of grace than any that has ever been ac-
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corded me and the news has given me more pleasure than anything else I can
imagine.’ During his stay in Munich in 1611, he visited the Kunstkammer three
times, but believed that ‘to see everything properly not even two or three days are
sufficient, rather as many months or more.’ And at Ambras in 1628, he com-
plained when dinner was to be served: ‘I should much rather have visited the
Kunstkammer than eat the finest meal.’

In his curriculum vitae Hainhofer lists the distinguished visitors to his own
Kunstkammer. They include, besides a large number of German princes, Arch-
duke Leopold V of Austria, King Gustavus Adolphus of Sweden and the unfor-
tunate Elector Palatine Frederic V, the former Winterkönig (both shortly before
their deaths in 1632), some Medici and Orsini princes and several travelling Eng-
lish aristocrats. Among the latter was the most distinguished English collector of
the time, Thomas Howard, second Earl of Arundel. On his diplomatic mission
to Emperor Ferdinand II in 1636, Lord Arundel spent a week in Augsburg to-
wards the end of July. In the diary kept by William Crowne during the mission
no mention is made of a visit to Hainhofer, but Hainhofer himself proudly
records that the earl ‘came to see my curiosities’. As early as 1626 Hainhofer had
asked the German poet Georg Rudolph Weckherlin, at that time Under-Secretary
of State to Charles I, to ‘bring me into contact with that lover of painting the Earl
of Arundel’.

Many of Hainhofer’s social equals—patricians, merchants, scholars—had
Kunstkammern of their own: his truly original achievement lies in his multi-pur-
pose furniture pieces, especially his great Kunstschränke. These Mehrzweckmöbel,
manufactured under his supervision by dozens of artists and craftsmen from var-
ious guilds, are, or were at least intended to be, miniature Kunstkammern. This is
true of the cabinets now in Uppsala and Florence as well as the remains of a
Mehrzweckmöbel in Vienna. The case of the Pomeranian Kunstschrank in Berlin,
destroyed in the Second World War, is somewhat different. Unlike the other cab-
inets I have mentioned, it did not contain collections of naturalia and artifi-
cialia, but instead included a set of instruments for virtually every human occu-
pation. This difference is mainly due to the fact that the cabinet was meant to
form only a part of the Kunstkammer in the ducal castle at Stettin, for which
Hainhofer delivered a plan in 1615.

The Pomeranian Kunstschrank was begun first (in 1610), but constant ex-
pansion of the not particularly extensive original project delayed its completion
until 1617. In the meantime, another cabinet, smaller but otherwise closely re-
lated to the Pomeranian one, had been delivered to the Grand Duchess Maria
Magdalena of Tuscany in 1613. It is not known to have survived.

These cabinets were made to commission. The other three which I have men-
tioned were manufactured at Hainhofer’s own risk and expense. His untiring ef-
forts to sell them make for amusing reading in John Böttiger’s monograph on the
Kunstschrank given to Gustavus Adolphus. He dispatched letters to princes all
over Europe, enclosing descriptions of the cabinets in Latin, English, French,
Italian or German. Among those approached—usually via business contacts—
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were the kings of Denmark, Poland, Spain, England and France, the Queen of
France, the Duke of Orléans, Emperor Ferdinand II, Empress Maria Anna and
the Signoria of Genoa.

In December 1632 Hainhofer wrote to Georg Rudolph Weckherlin in London
asking him to find some nobleman, or perhaps the king or queen, to buy ‘a fine
table’ (the piece of furniture now in Vienna), the drawers of which contained ‘me-
dicinal and toilet articles, all kinds of playthings, a musical instrument and many
other fine objects’. Hainhofer probably met Weckherlin in 1616 in the latter’s
home town of Stuttgart, while both were taking part in the splendid ceremonies
surrounding the princely baptism in March of that year. This is just one of many
examples of Hainhofer’s ability to use casual acquaintances to promote his affairs.

The Kunstschrank in Florence—or stipo tedesco as it is usually called—was made
beteween 1619 and 1626, and by 1628 Hainhofer had already succeded in sell-
ing it to Archduke Leopold V of Austria, who in turn presented it to his wife’s
nephew, Grand Duke Ferdinand II of Tuscany. It now has its place in the Museo
degli Argenti in the Pitti Palace.

Before concentrating on Gustavus Adolphus’s Kunstschrank, I will dwell upon
two further, less well-known cabinets. The first, a small one now belonging to the
Rijksmuseum in Amsterdam, was made at the end of the 1620s. On his own ini-
tiative Hainhofer sent it in 1631 to Duke Augustus of Brunswick-Lüneburg, ad-
vising him that it would make a suitable gift for ‘the King of Sweden’s wife’,
Queen Maria Eleonora. The Duke, however, was not interested in acquiring it
but promised to try to find a buyer. It was probably purchased by a member of
the Orange dynasty and reached Holland in this way. According to Hainhofer the
greater part of its contents was lost during transportation to Duke Augustus.

A small Kunstschrank, mentioned above, in Vienna, has a certain similarity to
the Amsterdam cabinet, while its crest of minerals and shells finds its counterpart
in the ‘mountain’ at the top of the Uppsala Kunstschrank. It was made between
1631 and 1634 and was bought by Duke Augustus, but not until 1647, imme-
diately before Hainhofer’s death. Its history thus far could be traced in docu-
ments by Detlef Heikamp, and Arne Losman succeeded in pursuing its story a lit-
tle further. Immediately after the purchase, the Duke presented it to the Field
Marshal Count Carl Gustaf Wrangel, supreme commander of the Swedish army
in Germany at the time. The purpose of the gift was to facilitate the obtainment
of Swedish subsidies to the Lutheran duchy Braunschweig-Wolfenbüttel. It was
a valuable gift: the Duke paid 6,000 thalers for it, equivalent to the price of 230
ordinary saddle-horses. 

This Kunstschrank was considered lost until I, a few years ago, was able to
show that it is identical with a piece of furniture in the Kunsthistorisches Museum
in Vienna, known under the erroneous name of Emperor Rudolf II’s cabinet.
Hainhofer’s own detailed description of it, now in the Herzog August Biblio-
thek in Wolfenbüttel, corresponds entirely with the preserved Kunstschrank. The
main reason why the cabinet in Vienna had not earlier been identified with the
Kunstschrank bought by Duke Augustus, might be that it originally was only part
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of a larger piece of furniture, which also contained a now lost large table, with sev-
eral drawers and compartments under the top. It was brought to Sweden, where
it, in 1776, got a new stand in the shape of a cupboard—still preserved in Vi-
enna—signed by the Swedish cabinet-maker Georg Haupt. In the beginning of
the 19th century it was bought at a sale in Stockholm by the Austrian envoy
Count Franz von und zu Lodron-Laderano and soon afterwards was added to the
imperial collections in Vienna.

The Kunstschrank of Gustavus Adolphus was manufactured between 1625 and
1631. The name of the cabinet-maker who made the joinery of the Pomeranian
cabinet, the stipo tedesco and the Vienna cabinet is known through documents:
Ulrich Baumgartner. The similarities, even in details, between Gustavus Adol-
phus’s Kunstschrank and the Florence and Vienna cabinets points to him as the
maker of the Uppsala cabinet as well. It remained in Hainhofer’s house until the
Swedish king’s troops entered Augsburg in April 1632. The Lutheran councillors,
who were reinstated by Gustavus Adolphus, wished to welcome the king with a
magnificent gift, so the council bought the cabinet from Hainhofer for 6,500
thalers (though he received only 6,000 gulden). The presentation ceremony took
place in the Fugger palace, with Hainhofer demonstrating it for the king, whom
he describes as ‘versed in all sciences and a master of all arts’.

Hainhofer had played a role as mediator between Catholics and Lutherans
prior to the surrender of Augsburg; as a reward for this and other services, his was
one among the eighteen Lutheran families elevated to the rank of patrician (the
so-called Schwedengeschlechter). He was also appointed one of the council’s three
building inspectors, supervising public building in Augsburg and being respon-
sible for all municipal expenses. Furthermore, he was even granted some Swabian
villages, which, however, he was politically shrewd enough not to accept. Fol-
lowing the conquest of Augsburg by imperial troops in 1635, Hainhofer lost
both his patrician status and his seat on the council.

Little more than six months after receiving the Kunstschrank Gustavus Adol-
phus was killed, and not until the following year was it transported to Sweden.
First it was placed in the royal castle of Svartsjö, but was later transferred to that
at Uppsala. In 1694 Carl XI donated it to Uppsala University; today it is the
pièce de résistance of the University Museum.

The Kunstschrank was at an early date deprived of its huge collection of coins
and medals, which became part of the university’s numismatic museum. In the
course of the eighteenth century its minerals were also removed and transferred
to the Department of Chemistry. With these exceptions the contents of the cab-
inet have survived almost intact. Unfortunately, the description that went with it,
as with the other Kunstschränke, is lost. Thus it is difficult to comprehend fully the
system behind the collection of objects. However, considerable help is provided
by the inventory of contents intended to accompany the stipo tedesco but never
delivered with it. This exhibits similarities with the contents of the Uppsala cab-
inet; indeed, many items are identical. It is certain that Hainhofer’s own Kunst-
kammer provided the greater part of the hundreds of objects in the Kunstschrank
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in Uppsala. Of the planned content of the Florentine cabinet, he says that it was
‘brought together over a period of twenty years’.

Hainhofer calls the stipo tedesco ‘a small Kunstkammer’ and both the compo-
sition of the contents listed in the inventory and the items in the Uppsala cabi-
net do in fact represent small-scale versions of princely Kunstkammern. The in-
ventory divides the objects into two main categories: naturalia and artificialia.
Natural products worked by human hand are classed among the naturalia—for
instance, carved precious stones, rosaries, a knife, fork and spoon of amber, and
bowls of terra sigillata or serpentine. This system of classification has its counter-
part in princely Kunstkammern and certainly derives from the arrangement of
the elder Pliny’s Historia naturalis. Within these two main sections the objects are
grouped according to material and function, geographical and chronological cri-
teria being of secondary importance. This, too, accords with the Kunstkammern.
Like many of them, Hainhofer’s Kunstschränke give expression to the desire for an
all-embracing documentation of the world and of human activities. In the Upp-
sala cabinet the animal, plant and mineral kingdoms are represented, the four
continents known at that time and every historical period from antiquity till
Hainhofer’s own day. Tools and instruments fulfilling the needs of everyday life,
of work and study, stand side by side with those supplying pastimes and aes-
thetic pleasure. As with the Kunstkammern, this quest for universality is modified
by a focus on the rare, the peculiar, the precious and, in the case of artifacts, on
objects characterised by artistic refinement, a high level of craftsmanship and the
surmounting of technical difficulties.

The cabinet contains, further, a large number of objects supposedly possessing
prophylactic or medicinal properties or considered effective as aphrodisiacs: be-
zoars, a pomambra, a musk pouch, cups of lignum Guaiacum, a bowl and a mug
of terra sigillata, and so on. The minerals originally belonging to the cabinet were
also, perhaps, selected with regard to the magical properties attributed to the var-
ious stones.

Hainhofer often states that his Kunstschränke also had to satisfy the demand for
Kurzweil (i.e. for pastimes or diversions). To this category of objects in the Upp-
sala cabinet belongs the chess set and other parlour games, as well as sets of play-
ing cards, on the back of which the tunes of thirteen popular love songs are noted.

Beneath the ‘mountain’ is a virginal, which may be played in a number of
ways. Firstly, a drawer can be taken out of the cabinet’s pedestal and, by a simple
manipulation, converted into steps granting access to the keyboard. Conversely,
the virginal can be taken out of the cabinet and placed on the folding table like-
wise to be found in the pedestal. Finally the virginal is equipped with a mecha-
nism which allows three compositions to be played automatically. Originally the
virginal was linked mechanically to a clock hidden in the ‘mountain’, thus mak-
ing it possible to set it off automatically at a predetermined moment in time. Cor-
rectly adjusted, it also played automatically when the doors were opened.

The same encyclopaedic intention as regarding the contents finds expression in
the pictorial programme of the Kunstschrank, consisting for the main part of oil
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miniatures on different sorts of half-precious stones. It is more extensive than in
Hainhofer’s other cabinets and may in part be understood as a combination of
those of the Pomeranian and Florentine Kunstschränke. If the iconographical con-
tent of the former may be summarized as the triumph of Art and Science—of civ-
ilization—over Nature, then that of the latter is, in Hainhofer’s own words, ‘a
compendium of all Holy Scripture’.

The biblical component in the iconography of Gustavus Adolphus’s cabinet is
represented by hundreds of pictures, ranging from Genesis to Revelation. The
four sides of the large double doors of the front side have Old Testament subjects
which are subsumed into the four elements, one on each side. As examples, can
be mentioned some of the motifs of the outside of the left door: Moses and the
burning bush; Elijah taken up to heaven in a chariot of fire; fire from the presence
of the LORD consumes Nadab and Abihu, the sons of Aaron; the LORD rains
down burning sulphur on Sodom and Gomorrha; Elijah calls down fire from
heaven, which consumes the king of Samaria’s captain and his fifty men; the
LORD descending on Mount Sinai in fire; the fire of the LORD falls and burns
up the sacrifice of Elijah.

Every fire depicted is fire from Heaven. Perhaps Hainhofer in his uncon-
ventional use of the elements as ordering principle for these passages from the
Bible is influenced by the Lutheran author Johann Arndt. In his widespread Four
Books on True Christianity Arndt identifies the fourth element, Fire, with Heaven,
in accordance with Paracelsus, one of the sources of inspiration to his mystically
flavoured piety. Hainhofer was a fervent admirer of Arndt; in a letter to Duke Au-
gustus of Brunswick-Lüneburg he writes: ‘I cannot read myself satisfied in his
True Christianity’.

The insides of the double doors of the opposite side of the cabinet have scenes
with Old Testament miracles or with Christ and his disciples miraculously heal-
ing the sick and raising the dead. This is accordant with the function of this side
of the Kunstschrank: behind the doors pharmaceutical instruments have their
place. 

Also present in the pictorial programme are the traditional allegories of the four
elements, of the five senses, of virtues and of time and place. One feature does not
appear to the same degree in Hainhofer’s other cabinets: the large number of al-
legories of love, some of them with very uncommon subjects, mostly taken from
the poetry or history of classical antiquity. The prelude to this part of the icono-
graphy is to be seen in the magnificent crowning wine ewer consisting of a Sey-
chelles nut’s half mounted in silver to represent the ship of Venus. Note that a
couple of coral twigs on the ‘mountain’, put together of minerals and conchylia,
upon which the ewer stands are carved in the shape of a hand in the so-called fica
gesture; with the thumb between the index finger and the next, this gesture was
thought to avert all kinds of evil. And the Seychelles nut was thought to be an ex-
ceptionally effective antidote to poison.

Hidden among depictions of the glory and richness of life on earth there are
also some vanitas pictures, reminding the beholder of Death’s presence and the
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transitoriness of all things. There are so-called Verkehrbilder, two of which re-
present the beautiful faces of a man and woman respectively which, when turned
upside down, change into grinning skulls. Another depicts a landscape which,
when rotated ninety degrees, becomes a man’s head in profile. Similar to these are
four allegories of the seasons represented in the manner of Arcimboldo, i.e. as
heads comprised of flowers, fruits, leafless branches, and so on. Finally, in the cen-
tral section, wooden intarsias depict Augsburg at the outbreak of the Thirty Years
War with the newly erected town hall and arsenal by Elias Holl and with an in-
terior of a cabinet-maker’s workshop.

Only one of the paintings on the exterior or in the interior of the Kunstschrank
is signed: a large alabaster slab painted by Johann König with depictions of the Is-
raelites Crossing the Red Sea on one side and the Last Judgement on the other.
The artist has been very skilful in using the texture of the stone to give the illu-
sion of clouds, rocks and mighty cascades. In works of art of this kind one may
perceive how, as Hainhofer describes it, ‘Art and Nature play with one another’.
He often expressed his enthusiasm for things exhibiting a gradual transition from
Nature to Art, objects in which Nature seems to work like an artist and the artist
in the manner of Nature. In particular he admired ‘ruin marble’ or ‘landscape
stone’ with, as he puts it, ‘self-made landscapes and buildings’. He imported slabs
of this stone from Florence, either already decorated or, more frequently, un-
painted stones which ‘with paint can be helped a little to represent something’.
Landscape stones are often used in the Uppsala Kunstschrank, above all in its
folding table and desk. 

The Mannerist topos of Art and Nature as working side by side in similar ways
or in symbiosis with each other was by no means new to Hainhofer. He had had
opportunities to see comparable works of art on his youthful journeys of study—
for example, during a three-week stay in Florence. Francesco I’s studiolo in the
Palazzo Vecchio, the grotto in the Boboli gardens and the grottoes and fountains
in the park of the Medici villa at Pratolino (which Hainhofer describes in his di-
ary) betray the same attitude towards Art and Nature. He surely also visited the
Opificio delle pietre dure, founded some ten years previously, where he could see
how slabs of landscape stone were ‘helped a little’ to become works of art and how
pietre dure were put together to form still lifes of birds and flowers. From the
same workshop he later imported the pietra dura and some of the ruin marble
which adorn the cabinet in Uppsala.

But comparable objects were to be found nearer Augsburg than that: the grotto
in the Munich Residenz, for example, or the writing utensils and caskets by the
Nürnberg silversmith Wenzel Jamnitzer with their animals and plants cast from
nature and their crowning configurations of sand and stone, objects summed up
in the term stil rustique introduced by Ernst Kris. In fact, Jamnitzer’s caskets are
probably the prototypes of the ‘mountains’ in Hainhofer’s Kunstschränke in Upp-
sala and Vienna. Of course, Hainhofer could also have studied many phenomena
exhibiting a symbiotic relationship between Art and Nature in the great Kunst-
kammer at Ambras, which, however, he did not visit until 1628.
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On the writing desk belonging to the Uppsala Kunstschrank there is an unsig-
ned picture, certainly also by Johann König, depicting Hercules shooting at Nes-
sus, who has seized and carried off his wife Dejaneira. This motif can be inter-
preted as an allegory of Virtue triumphing over raw Nature, thus liberating Man.
The painting is among the items originally intended for stipo tedesco. Surround-
ing the painting are silver inlays depicting the traditional quadrivium of the artes
liberales but also some artes mechanicae: tailoring, minting, printing, gold-
smithing, watchmaking, painting and the art of perspective, i.e. forms of art and
handicraft practised in Augsburg. A comparison with similar silver inlays in the
writing desk of the Pomeranian Kunstschrank is instructive. They depict study,
printing, painting and mathematics. These are occupations connected in one
way or another with the actual function of the desk, and are thus quite different
from the fusion of the conventional seven artes liberales with artes mechanicae in
the desk of the Uppsala cabinet. Among the Artes Liberaliores in the widespread
occultist work Utriusque cosmi historia by the Oxford doctor Robert Fludd a sim-
ilar extension of the traditional liberal arts is to be found. It is not unlikely that
Hainhofer had studied Fludd’s work, of which the first volume was published in
Oppenheim 1617, between the completion of the Pomeranian cabinet and the
beginning of work on the Uppsala Kunstschrank. He was by no means uninter-
ested in occult sciences of the type practised by Fludd. This is evident from the
book Cabala, Spiegel der Kunst und Natur: in Alchymia, which was published in
Augsburg in 1615 by the Tyrolese doctor and publisher Steffan Michelspacher
with a dedication to Hainhofer. Later Hainhofer became a friend of the Lutheran
theologian Johann Valentin Andreae, another admirer of Johann Arndt and, in
his youth, one of the founding fathers of the Rosicrucian movement. This move-
ment had been defended by Fludd, but he never seems to have come into per-
sonal contact with Andreae who, for theological reasons, soon renounced all con-
nections with the Rosicrucians.

The model of cosmos in the first part of Fludd’s work does in fact show simi-
larities also with the organization of both Kunstkammern and Kunstschränke, even
if it is difficult to prove any direct connection. In the plate depicting the model
of the universe at the beginning of the first volume, an ape appears as a symbol
of the arts, held in chain by Nature who in turn is guided by God. This is an il-
lustration of the old doctrine of painting as simia della natura, Art as the ape of
Nature, which Hainhofer apparently subscribed to. For example, in Dresden in
1629 he fell to admiring a tombstone in which the figures are represented so il-
lusionistically that they seem ‘to stand there in person’, and on another occasion
he refers to the anecdote about Apelles and the horse of Alexander the Great. 

Johann König was mentioned as the author of a couple of paintings in the
Uppsala Kunstschrank. But who was the diligent master behind all the other paint-
ings? Comparative stylistic studies point unequivocally towards the Augsburg
painter Anton Mozart, who had earlier collaborated with Hainhofer on the
Pomeranian cabinet. There is, however, one problem with that attribution.
Mozart died in May 1625, the same year in which the joinery work on the cabi-
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net seems to have begun. One of the intarsias in the central section of the front
side is, however, dated that year through an inscription, so the main part of the
cabinet might have been completed in that same year. Mozart was known as a
quick painter and could perhaps have made the paintings during the few months
before his death. Of course, Hainhofer could also have ordered the paintings in
advance, in the autumn of 1624 or even earlier. Hainhofer had a deep distrust of
unreliable and boozing artists and artisans and might have wished to be safe
rather than sorry.

Many pages could be devoted to a close examination of Mozart’s many pain-
tings in the vast pictorial programme and to a listing of items contained in the
cabinet and the interrelation between these and the iconography. But instead, I
would like to devote the rest of the summary to considering the conceiveable
and documented function of Hainhofer’s cabinets—or better functions, because
they were manifold. I will try to systematize them under twelve headings, pro-
ceeding from the less complex or superficial to the more complicated and intri-
cate ones. 

Hainhofer had the Kunstschränke made for his own pleasure. In his correspon-
dence Hainhofer sometimes intimates that he had the cabinets made for his own
”recreation” and that he filled them with collections ”per suo capriccio”. Such
statements should be taken with a pinch of salt. No doubt it gave him pleasure to
plan and realize the manufacturing of the cabinets, but also a great deal of trou-
ble, especially marketing them. But the overall order controlling how every part
and every function is linked to the other, how the pictures have been integrated
into a coherent programme and how the collections have been selected in accor-
dance with superimposed principles—taken together this hardly corresponds to
the idea that the cabinets are the results of whims, recreation or ‘hobby’.

Hainhofer had the cabinets made in order to provide the artists and artisans of
Augsburg with jobs. In his diary Hainhofer tells us that during the first visit of
Gustavus Adolphus to Augsburg the Count Palatine August of Sulzbach said to
the king that Hainhofer was ‘the father of all artisans’. One can read between the
lines that he considered this a well-deserved praise, and it was by no means un-
warranted. Without the commissions he supplied for the artisans of Augsburg,
they would have suffered even worse during the hard times of the Thirty Years
War. But of course such altruistic motives cannot be reckoned among the main
causes. To Hainhofer, it must have been more important to earn money him-
self—even if the business with the cabinets was a hazardous venture—and to sat-
isfy princely patrons and win new ones, thus earning fame and favours; ‘princip-
ibus placuisse viris non ultima laus est’, Hainhofer once wrote, quoting Horace.
However, it is obvious that it gave him satisfaction to be able to contribute to the
employment and renown of the artisans in Augsburg.

Hainhofer wants to enhance the fame of his native town through the cabinets.
Hainhofer writes about the Pomeranian cabinet that ‘it would be to the fame of
this town [Augsburg] and of its artisans’. About a carriage he commissioned for
Duke Augustus of Brunswick-Lüneburg, he writes that ‘it will be finely worked,
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so that one might say that it is Augsburgian’, and he once calls his native town
‘this through her arts in all the world famous town’. Hainhofer’s cabinets were
manufactured and decorated in Augsburg and the main parts of the artifacts in
their collections were also made there. As to Gustavus Adolphus’s Kunstschrank,
the technical and artistic quality of the artifacts in its collections is high, and the
joinery of the cabinet is unparalleled in the history of furniture. The decorations
are also worthy of recognition, even if Anton Mozart’s oil paintings bear the
marks of a hasty piece of work. In the interior of the cabinet Hainhofer has given
a pictorial tribute to the Augsburgian trades in a series of small paintings on al-
mond-shaped agates with putti proudly demonstrating the products of the arti-
sans.

The cabinets could serve as diplomatic gifts or as wedding-presents. That the cab-
inets were highly valued in their own times is demonstrated by the fact that both
Stipo tedesco, Gustavus Adolphus’s Kunstschrank and the cabinet now in Vienna
were used as gifts from or to princes. There is ample evidence that Hainhofer
himself in the first place saw the cabinets as suitable wedding-presents, love-gifts
or diplomatic gifts for princesses. He hoped that the small cabinet now in the
Rijksmuseum in Amsterdam could serve as a gift to the Swedish Queen Maria
Eleonora, and the Vienna cabinet, he thought, was bought by Duke Augustus of
Brunswick-Lüneburg in order to be given to her daughter, Queen Christina of
Sweden. There are indications that Hainhofer had similar expectations concern-
ing Gustavus Adolphus’s Kunstschrank, for example, the numerous loving couples
and allegories of love in the pictorial programme—the crowning Venus on her
Seychelles nut’s boat announces the theme—but also, in its collections, plaster re-
liefs with Venus, the three Graces, and Cupids, as well as mechanical puppets, two
copper miniatures of a lady and her admirer, a bridal casket with pastiglia reliefs,
naturalia considered as facilitating child birth or as aphrodisiacs etc.

The cabinets have practical functions. The later Hainhofer cabinets were deli-
vered—or so was the intention—stuffed with objects, but potentially they were
pieces of storage furniture, where ‘a potentate should put beatiful jewels [clinodia],
splendid relics or records and writings’, as Hainhofer puts it with reference to the
Stipo tedesco. About the same cabinet he writes that it should be for ‘use and serv-
ice’, and the Vienna cabinet should be ‘for service and use as well as for recreation
and parade’ . A ‘childbed-chest’ for Sophia Elisabeth of Mecklenburg, third
spouse of Duke Augustus of Brunswick-Lüneburg, is according to Hainhofer
‘intended for daily necessary use, comprehensive and convenient’. Several times
he calls his cabinets ‘household utensils’.

Most scholars of the present generation have, however, been inclined either to
ascribe to the artifacts in the collections of the cabinets nothing but luxury pur-
pose or to see them as carriers of symbolic meaning, as Tjark Hausmann has
maintained about the Pomeranian Kunstschrank. He admits that the tools in the
cabinet ‘have serviceable form and are functioning without objection’ but he
considers them as miniatures which were not aimed for practical use but are
‘multilevelled, ambiguous, pointing in several directions’. There are several mi-
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niatures in Gustavus Adolphus’s Kunstschrank, but the toilet-requisites, the sur-
gical instruments, the writing implements and the mathematical instruments are
no more miniatures than the eating-implements or the weapons (with the ex-
ception of a couple of miniature pistols, which, however, are functioning per-
fectly). Not even the instruments in the Pomeranian cabinet, which Hausmann
is referring to, are really miniatures.

Hausmann’s statement is wrong and right. The artifacts were potentially func-
tioning; they had a latent working capacity. But the symbolic function was more
important; as soon as the instruments had been ‘decontextualized’ and brought
into the new context of the Kunstschrank, they got a new dimension, and be-
came what Krzysztof Pomian has called ‘semiophores’, i. e. carriers of sign or car-
riers of meaning, whose characteristics have been filtered through ‘the social
place’, the proximity to other things, the verbal or verbalizeable context, the com-
position and character of the consumer etc. One could also refer to the concept
‘symbolic milieu,’ introduced by the Swedish art historian Gregor Paulsson in
connection to Ernst Cassirer’s concept ‘symbolic form’. Paulsson’s concept de-
notes the ‘social’ context which decides where on the scale between ‘pure utility’
and ‘pure symbol’ an artifact should be placed. 

Compare also Jean Baudrillard’s comments on collections in his book Le Sys-
tème des objets: ‘Possession cannot apply to an implement, since the object I uti-
lize always directs me back to the world. Rather it applies to that object once it is
divested of its function and made relative to a subject. In this sense, all objects that
are possessed submit to the same abstractive operation and participate in a mutual
relationship in so far as they each refer back to the subject. They thereby consti-
tute themselves as a system, on the basis of which the subject seeks to piece to-
gether his world, his personal microcosm. Thus any given object can have two
functions: it can be utilized, or it can be possessed. [...] the object pure and sim-
ple, divested of its function, abstracted from any practical context, takes on a
strictly subjective status. Now its destiny is to be collected’.

The cabinets offer diversion. The cabinets should also offer diversion, recreation,
Kurzweil in German. About stipo tedesco Hainhofer says that there has never been
made such a ‘useful and diverting [kurzweiliger] cabinet’, and he often talks about
Kurzweil as an important quality when marketing pieces of furniture. The vir-
ginal, an automaton, hidden in the ‘mountain’, with moving figures performing
the story of Apollo and Cyparissus from the tenth book of Ovid’s Metamorphoses,
as well as mechanical puppets, anamorphoses, ‘vexing pictures’ and pictures of the
verkehrte Welt, all belong to this category. Also, the many ‘vexing’ objects among
the contents of the Kunstschrank could at least to some extent be placed in this
category. But above all the many round games and packs of cards, some of them
with love songs recorded on the back are intended for Kurzweil. Of course, the
rich collections of artificialia and naturalia could also offer diversion, beyond
the study of the pictorial programme.

Natural magic ascribed to the objects in the collections of the cabinets. Hainhofer
often points out that the naturalia in the collections possess different ‘forces and
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virtues’. This notion is not primarily founded on empirically verifiable prophy-
lactic or medicinal effects of the natural products, but has its roots in the notion
of correspondences going back to antiquity and the Middle Ages, when the term
virtutes was used: superficial similarity implies an inner identity or ‘sympathy’.
Correspondences or resemblances in the mode of operations are thought to have
their counterparts in analogies when it comes to outer form, colour, markings etc.
Most consistently, this conception was drawn up in the ‘doctrine of signatures’ by
Paracelsus and his followers, among them Johann Arndt. They maintained that
outer similarity between an animal or a plant (or parts of them) and an organ or
part of the body of a human being gives information about the prophylactic or
healing capacity of the animal or plant. Such ‘virtues’ could also be ascribed to
minerals but Hainhofer, who had a somewhat critical mind, seems to have been
sceptical in this respect. He believed in natural magic but not unconditionally in
witchcraft and sorcery. On occasion, he implicitly demonstrates his reserve when
he ascribes the belief in miracles to ‘foolish people’ or takes the edge off his ref-
erences to the Tugenden of the objects with reservations.

The cabinets give cause for contemplations and meditations. The didactic function
of the pictorial programme was important. This is evident not least from Hain-
hofer’s detailed account of the iconography of the stipo tedesco with its biblical his-
tory and Christian emblems. The corpus of Gustavus Adolphus’s Kunstschrank, as
well as those of the stipo tedesco and the Vienna cabinet, can be rotated round its
own vertical axis to make it possible, in a time without electric lights, to turn the
side one wants to study towards the light. The cushion originally belonging to the
cabinets was intended to support the arm of the beholder while engaging in ‘the
beautiful meditations and contemplations’ that they invited, according to Hain-
hofer. His high esteem of the didactic power of pictures might be influenced by
his friend Johann Valentin Andreae’s Reipublicae Christianopolitanae Descriptio of
1619 with its descriptions of buildings adorned with pictures which are used in
education. The pictures and collections of the cabinets are intended to turn the
beholder’s thoughts and longings not only towards our earthly world but also
towards life after death; hence the striking element of vanitas pictures and me-
mento mori-symbols. Also the vexing pictures and the images of the verkehrte
Welt are reminders of the vicissitudes of Fortune and the illusions and flux of life
on Earth.

The cabinets cause amazement. The Vienna cabinet is ‘artistic, costly, useful’ ac-
cording to Hainhofer. Already the complicated and ingenious construction of
the Kunstschränke and the rich variety of their combination of practical utility
with artistic perfection and costliness of materials cause amazement. Hainhofer
says about Gustavus Adolphus’s Kunstschrank that ‘many consider it as the octavo
miraculo mundi ’, and he uses similar wordings about other cabinets. To offer aha-
experiences, to cause amazement, to stupire, belonged—as Horst Bredekamp puts
it—to the canon of the aesthetics of Mannerism. The rare and oddly shaped nat-
ural products from distant parts of the world, the precious artifacts of costly ma-
terials and of eminent craftmanship, the virginal which begins playing when you
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open its doors, the automata, the puppets, the miniature works, the grotesque and
mocking pictures, which turn the world upside down, the anamorphoses, the
secret drawers, the eggs and fruits which turn out to be made of stone when you
grasp them, the jug you cannot empty, the gloves which are impossible to pull on,
since they are sewn together, the mirrors distorting the reflected image, the vex-
ing spectacles breaking up reality into facets, all these are really examples of the
same type of rule-breaking as those that find expression in the surprise jets of wa-
ter which soaked the unprepared stroller in the parks of Mannerism, or Archduke
Ferdinand II’s iron chair at Ambras, which held anyone captive who sat down in
it. Also the novelty of inventions as the telescope in the Pomeranian cabinet or the
Flohbüchslein (a primitive microscope) and the mirror anamorphosis in Gustavus
Adolphus’s Kunstschrank, caused wonder and admiration. 

The cabinets serve to glorify the prince and are part of his conspicuous consumption.
Another important aspect is that the cabinets were intended to stress the power-
position and elevation of the princely owner, to be a form of self-glorification or
repraesentatio, as Thomas DaCosta Kaufmann calls it when applied to the Kunst-
kammer of Emperor Rudolph II. To be sure, a programmatic representative func-
tion of that type has been called in question by some scholars, among them An-
toine Schnapper, but it is hardly wrong to consider the cabinets as part of a con-
spicuous consumption which must not necessarily be looked upon as a
manifestation of thoughtless extravagance and naive love of magnificence on the
part of the individual prince; rather it was intended to mark and glorify princely
power. Hainhofer has not been saving time, effort or money when it comes to
making the cabinet as magnificent, costly and ”representative” as possible. The
technically brilliant pieces of ivory turnery and other precious art works had fur-
thermore a special appeal to the princely virtuoso, who might himself be a dilet-
tante turner or artist.

The cabinets are Kunstkammern en miniature, theatres of the world, microcosms.
Hainhofer says about the Kunstschrank now in Vienna, that it is ‘a marvelous
Kunstkammer, as well as a household utensil’, and the stipo tedesco he calls ‘a lit-
tle Kunstkammer’, if delivered together with collections. The Kunstkammer was
considered a theatrum mundi, which in its microcosm reflected the macrocosm
and ordered and controlled the boundless multifariousness of the world. Just like
the Kunstkammer the Kunstschrank was intended to represent the animal, the
vegetable and the mineral kingdoms, all epochs, all materials and techniques, all
handicrafts and arts, all human needs, occupations and interests. The same or-
dering principles were employed for the Kunstschränke as for the Kunstkammern.
The material was the starting-point and the function followed. Geographical cri-
teria played a certain role, even if artifacts sweepingly might be labelled ‘Indian’
whether or not they originated in America, India, the Far East or even the Mid-
dle East. Also chronological criteria were of a certain importance, especially when
it comes to the numismatic collections, which without difficulties could be or-
dered chronologically according to the historical insights of the time.

Interaction between art and nature was illustrated in the Kunstschränke as well
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as in the Kunstkammern, works created by Nature were ascribed the same value as
works imitating Nature in accordance with Mannerist aestethics’ interest in the
dualism ars-natura. When inventories were made no strict borderlines were drawn
between naturalia and artificialia. Also artifacts, i.e. Nature perfected by Art,
could be put into the former category, if the material was valued higher than the
workmanship. In the choice of objects attention was paid to rarity, costliness and
uncommon material qualities in regard to natural products. The same holds true
of artifacts but then also technical skill and the mastering of difficulties were
considered, the virtuosity as well as the effort and time spent upon the work;
miniature objects were valued more highly by Mannerism than in any other
epoch. The objects were intended to arouse the curiosity of the beholder. Cu-
riositas, which by Augustine and in the Middle Ages were almost counted among
the deadly sins, had been re-valued and given a positive value by Mannerism, and
the ‘curious’ object was accordingly held in high esteem.

Perhaps Hainhofer was influenced by Johann Valentin Andreae’s Christiano-
polis in making the Kunstschränke into miniature Kunstkammern. Wolfgang Bra-
ungart maintains that Andreae with his ideal state ‘outlines [...] a sole immense
Kunstkammer, which encompasses all fields of human knowledge and studies [...]
Art and Nature thereby enter into a symbiosis’. Horst Bredekamp thinks that
‘the connection [between Christianopolis] and the Kunstkammer and con-
temporary museology is obvious’, and Dieter Alfter has compared Hainhofer’s
Kunstschränke with Andreae’s ideal city.

The princes, for example, Philipp II of Pomerania, who bought the cabinets
usually had the intention of establishing their own Kunstkammern, if they did not
already possess one, but one aspect which should not be forgotten is the fact that
Hainhofer’s Kunstschränke were perfectly completed miniature Kunstkammern,
put together by an expert. Even if the Kunstschränke might cost a fortune, they
saved the purchaser heavy expenses, years of collecting and a large quantity of
artistic commissions. As Hainhofer’s never realized project for a Kunstkammer
for the Duke of Pomerania makes evident, the Kunstschrank could also have been
intended to form a part—the most important one—of such a collection.

In 1990 a symposium on Macrocosmos in microcosmo was held in Berlin. This
concept is applicable to the Kunstschränke as well as to the Kunstkammern. The
sub-title of the symposium was Die Welt in der Stube. In the Kunstkammern we
encounter the world in the chamber, in the Kunstschränke the world in the cabi-
net, in a piece of furniture. If we follow the tradition from the Kunstkammern—
and from the ars memoriae, to which I will devote the next few paragraphs—we
will find, as the next step, the world in the book, as realized in Comenius’s Orbis
pictus.

The cabinets functioned as theatres of memory. The concept of theatrum memo-
riae is connected to the concept of the Kunstkammer ever since Giulio Camillo’s
L’Idea del theatro, published in 1550, and Samuel Quiccheberg’s Inscriptiones vel
tituli theatri amplissimi of 1565, in which we meet the notion of a teatro della sapi-
entia or a theatrum sapientiae. 
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The first to launch the idea that also Hainhofer’s cabinets might be considered
as theatri memoriae was Arne Losman. The research on memory theatres and ars
memoriae has above all been stimulated by Frances Yate’s book The Art of Mem-
ory (1966), and that field of scholarship has become somewhat of a fad in the last
few decades. One could suspect that Losman’s idea was a whim produced by the
Zeitgeist, if it were not for the fact that there is documentary evidence for Hain-
hofer’s profound interest in the art of memory. One instance is that one of the au-
thorities on that subject, the Dutch Lambert Schenkel, seems to have been his
preceptor during his youthful studies in Holland and that Hainhofer in 1614 to-
gether with a few other interested citizens heard him lecture on ars memoriae
during a visit to Augsburg. This information can be found in the foreword to an
edition of Schenkel’s Exemplum speciminis artis memoriae published in Augsburg
in the same year. Francis Yates states that Schenkel died around 1603, a statement
that since then has been repeated in the literature. Ludwig Volkmann’s estimation
from 1929 that Schenkel lived until about 1620 must be more accurate.

That a Kunstschrank could serve as a memory theatre is in accordance with an
old topos: as early as in the 14th century memory was compared to a cupboard, an
armarium scripturarum, where the loci correspond to the drawers, and we en-
counter the same metaphor in Lodovico Dolce’s dialogue on memory from 1575.
Also the title of the 1610 edition of Lambert Schenkel’s tract on the art of mem-
ory, Gazophylacium artis memoriae (‘The Treasury Safe of the Art of Memory’),
makes evident that the comparison of the art of memory to a piece of furniture
was a common metaphor.

Also Hainhofer’s friendship with Johann Valentin Andreae might give some
support to the interpretation of the Kunstschränke as memory theatres. Andreae’s
Utopian city Christianopolis has been characterized as an ‘immense mnemotech-
nical picture theatre’. Hainhofer could also have been influenced by Robert
Fludd’s Utriusque cosmi historia. Fludd’s magisterial work on macrocosm and mi-
crocosm was one of the most influential ones dealing with the art of memory. The
Kunstschränke with their collections and series of allegorical images of the ele-
ments, of the dimensions of time and space and of the place of man in cosmos
constitute a ‘shorthand’ version of macrocosm. In this way, the Kunstkammern as
well as the Kunstschränke mirrored or represented the multifarious, chaotic and
ungraspable world through an intelligible, unchangeable and easily memorized
order. They are late manifestations of the 16th century episteme Michel Fou-
cault writes about in The Order of Things: ‘the sixteenth century superimposed
hermeneutics and semiology in the form of similitude. To search for a meaning
is to bring to light a resemblance. To search for the law governing signs is to dis-
cover the things that are alike’.
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