
Her følger en beretning fra selve 
 museumsfronten, om løsnin- 
  gen av et helt vanlig problem. 

Ingen spektakulær innsats som flytter 
forskningen fremover med syvmilssteg, 
men en historie fra museumsverdens 
skyttergraver, fylt med slit og stress, 
mudder og piggtråd. og som i hvert 
fall forteller gjenstandens kulturhisto-
rie både før, under og etter den kom på 
museum. tilegnet alle museumsfolk!

Man skulle tro at museets oppteg-
nelser kunne gjøre oss klokere på slike 
spørsmål, men det er dessverre en vanlig 
erfaring at protokollene synes mer opp-
tatt av beskrivelser enn av det vi kaller 
proveniens og kontekst. Selv om det kan 
være til å forstå i en tidsalder hvor man 
ikke kunne fotografere så raust som vi 
kan i dag, er det like fullt fortvilende at 
så mange protokollinnføringer består av 
beskrivelser side opp og side ned om alt 
det vi alltid kan se. Mer sjeldent tar de 
med opplysninger som bare kunne inn-
hentes ved mottak av gjenstanden. 

Den som leter, skal finne
Se godt på fig. 1! det er et utsnitt av 
en side i en tilvekstprotokoll. I dagevis 
hadde jeg, en sliten professor, sittet og 

lest side på side i en rekke protokoller, 
årsberetninger, tilvekstfortegnelser, år-
bøker osv. time etter time, dag  etter 
dag. og mens blikket gled nedover 
en endeløs rekke av innkomne sjødyr, 
primstaver, alterskap, spiker, dyreskje-
letter, brynesteiner, sølvmedaljer, fibu-
laer og hva som ellers i en stri strøm fløt 
inn i museets samlinger i siste halvdel 
av 1800-tallet, mintes jeg min gamle 
latinlærer på gymnaset. Når vi skulle 
høres og blikket flakket desperat rundt 
i bøkene etter små håndskrevne over-
settelser, runget det vellystig ut i klasse-
rommet: «De higer og søger i gamle 
bøger, med spejdende øje i oplukte høje, 

MEN FINNER DET IKKE!» det var fra 
adam oehlenschlägers dikt «Gullhor-
nene», avslutningen var imidlertid en 
ekte axel Jensen. 

Men altså, se godt på fig. 1, for til 
sist kom jeg også til denne protokol-
len. og det var her, på forsiden av  folio 
88, at jeg faktisk etter mange timer fant 
hva jeg søkte, nemlig opplysninger om 
en kiste: Plutselig var den der, liten og 
forsagt, men umiskjennelig; et innkjøp 
til museet, foretatt den 12. juni 1877: 
«En udskaaret Kiste af Egetræ opbeva-
ret paa Søndmøre. Solgt af Peter Fyl-
ling … 11 Spd». Videre står det skrevet 
at prisen for transporten til Bergen var 

«Kiste i eketre, senrenaissance,  
med bibelske motiver»  

– en beretning fra museumsfronten
Av Henrik von Achen

Overskriften «Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver» rommer absolutt 
alt det Bergen Museum i sin tid mente å vite om en kiste i Bysamlingen. Hvor den 
kom fra, hva den forestilte og når den var kommet inn, visste man ingenting om. 

 Figur 1. Protokoll over «Indkomne Sager ved Gaver og Kjøb til Bergens Museums hist.- 
antikvariske Afdeling fra 1869 til 1878», folio 88r. Utsnitt. FOTO: HENrIK vON AcHEN
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to speciedalere. Latinlæreren skulle 
ha lest i den Gode Bok. der heter det 
nemlig: den som leter, skal finne!

Om hedersmannen  
Peder Fylling
Ja vel, så kjøpte museet en kiste i 1877. 
Hvorfor var nå det så interessant? Jo, 
for hvem kjøpte de den av? av en Peter 
Fylling. og hvem var så det? Vel, Peder 
Fylling (1818–90) var en kjent mann 
på Sunnmøre, så kjent at Jarle Sule-
bust har skrevet en hel bok om ham: 
Huldrefolk, bygdefolk og venstrefolk. 
Kulturminnesamlaren og folkeopplysa-
ren Peder Fylling sitt liv og arbeid, ut-
gitt av Sunnmøre historielag, Ålesund 
2002. Fyllings helbred var svak, hvilket 
medførte at han ifølge Bergen Muse-
ums tidsskrift Urda fra 1847 var «min-
dre skikket til strængt Bonde-arbeide, 
overga sig heller til Læsning af hvad 
gode Bøger, han fik ihænde, og øvede 
sig flittigt i at skrive og regne». Hans 
helbred ble ikke bedre av at en pike ved 
et uhell hugget ham i høyre bein med 
en ljå, i tillegg fikk han  etter 1843 nokså 
kroniske magesmerter. Slik slapp han 
både gårdsarbeid og militæret, men ble 
i stedet hva Urda kalte «lystvandrende 
efter sit Hjertes Hu til nye Undersøgelser 
i Sagnets og Historiens Spor». 

Nå hadde det seg slik at jeg, for å 
gjøre opp for en utillatelig treghet 
med å skaffe en historiker noen opp-
lysninger om gjenstander knyttet til 
Veøy kirke, i slutten av april måtte lese 
gjennom flere arkivbokser med gam-
mel korrespondanse til og fra museet. 
Mens jeg gjorde det, fant jeg plutse-
lig noe helt annet, slik det så ofte skjer, 
nemlig et brev datert 7. august 1847, 
fra Peder Fylling til museets direktør 
Christie. Brevet var vedlagt et lite hånd-
skrevet hefte med forsidetittelen «Be-
mærkninger af P. Fylling 1847». disse 
«bemerkninger» var resultatet av en an-
tikvarisk rundreise på Sunnmøre, og 
Fylling hadde den 2. juli faktisk møtt 

Christie der oppe, og nevnt beretnin-
gen. Nå ble den renskrevet og sendt 
museet i Bergen. Idet jeg nå trodde at 
intet menneskelig øye hadde sett dette 
siden Christie, oppdaget jeg at heftet i 
sin helhet fantes publisert i Sulebusts 
bok på s. 195–199. Men hva har alt 
dette med en kiste å gjøre?

den aller første bemerkningen i hef-
tet gjelder nettopp en kiste: 

et af de sjældneste kunststykker som har for-
kommet mig paa mine antiqvariske Iagttagelser i 
Borgunds Præstegjeld, er en meget skjøn, og med 
Billedhuggeri prydet gammel kjiste som oppebe-
vares paa gaarden Store engeseth, og eies af kaar-
mand Peder Pedersen sammesteeds (: i Skodje i 
Sogn :). denne kjiste der bestaar af mørk eg, og 
er 2 alen 1 Qvart 4 tommer lang, 1 alen bred og 
1 alen høi, er udenpaa prydet med skjønt Billed-
huggerarbeide saaledes, at hvær Gavl udgjør en, 
og Forsiden tre Medailloner, hvor imellem saa-
væl som over og neden under, er anbragt skjønne 
Pillare, og prydet med arabesker og Løvværk. 
Laaget saavæl som Laagsiden er derimod uden 
Zirater (fig. 11).

Så følger beskrivelsen av de fem sce-
nene, deretter avslutningen:

kjistens Laas og Nogel, og noget af det øvrige 
Jernbeslag er af et meget udmærket arbeide, saa 
at det var at ønske at denne antiqvitet efter mit 
Skjøn burde reddes fra at komme i uskjønsom-
mes Hænder, og saaledes at forringes paa nogen 
Maade, hvilket jeg tror er læt at forbygge, efter-
som eieren har yttret for mig at han hellere vil 
overlade den mod Betaling til Foreningen for 
oppebevaringen af de norske Mindesmærker, 
end til nogen anden, og at kjisten var værd at 
conserveres det tror jeg, og det forsikrer jeg, at 
dersom en kunstkøbsmand der var nøie fortro-
lig med Middelalderens kunststykker anstillede 
Betragtninger over den, da skulde han finde, at 
hva man holder Correkt og skjønt er der tilstede. 
og hvad Stykkets alder angaar, da tror jeg, at ef-
ter den Smag, og i den aand Billederne udhugne, 
da er det næppe yngre end fra det 16de aarhun-
drede, men snarere langt ældre.

angivelig gjaldt dette altså en fornem, 
kanskje senmiddelalderlig kiste med 
utskårne scener. Nå finnes en mengde 
ting lagret i selv et forholdsvis enkelt 
professorhode. og noen av disse kan 
trekkes frem, krysskoples og gi førin-
ger for den retning hvor man søker 
sitt svar. Så da jeg leste Peder Fyllings 
beskrivelse av kisten, ringte bjellene 

et  eller annet sted, ganske visst langt 
borte, men likevel. og jeg undret på 
om dette kunne være den kisten i mu-
seets samlinger som har fem motiver 
fra tobits bok. 

Om Reformasjonen og fromme 
fortellinger i folks stuer 
kirkesamlingens basisutstilling ble åp-
net i mars 1998, og her inngår også et 
«verdslig» barokkrom. I dette rommet 
finnes det mellom annet en kiste som 
ingen visste noe om, men som ved nøy-
ere undersøkelse viste seg å presentere 
den gammeltestamentlige «tobits bok». 
da jeg i 1995 planla utstillingen, hadde 
vi et rom med et gammelt rankemalt 
tak fra 1700-tallets første del, en barokk 
kaminomramning i kleberstein og en 
laftevegg fra et vertshus ved Stadspor-
ten omkring 1680. Å demontere dem 
ville innebære et omfattende og kost-
bart arbeid, og dessuten skaffe oss et 
betydelig lagringsproblem. en utstil-
ling er alltid også det muliges kunst, 
så jeg valgte i stedet å gjøre en dyd av 
nødvendigheten og bruke rommet til 
å vise hvordan mangfoldigheten i den 
kristne ikonografi etter reformasjonen 
flyttet seg fra kirkerommet til daglig-
stuen. Især velhavende folk kunne og 
ville omgi seg med gjenstander som var 
bærere av bibelske bilder. 

Reformasjonen, men især i den mer 
radikale, kalvinsk-inspirerte perioden i 
siste del av 1500-tallet, hadde jo avvist 
bilder av helgener og deres liv som en 
form for avgudsdyrkelse. det var den 
gang prestesynoden i Bergen i 1589 
mente at de gamle altertavlene skulle 
bort. I stedet la man opp til såkalte 
«kate kismustavler», dvs. tavler som 
bare viste tekst og ingen bilder. Sola 
scriptura, Skriften alene, og alt det der. 
Slike nye tavler ble da også satt opp i 
mange kirker i årene etterpå, men  etter 
hvert ble dette litt småtrist. 

I stedet for spennende historier fra 
det (nesten) virkelige liv, fikk man 
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nokså kjedelige allegoriske figurer, slik 
som på galleriet fra Stord kirke, oppsatt 
omkring 1625. den hellige diakon Lau-
rentius i Roma presenterte de fattige og 
syke for keiseren som kirkens største 
skatt. Som den gylne legende i middel-
alderen kunne berette, var han ubryte-
lig trofast mot sitt overhode, paven. Ja, 
han forble urokkelig i sin kristne tro, 
selv da han ble stekt langsomt på en rist 
over glødende kull. da han etter hvert 
var stekt tilstrekkelig på den ene siden, 
husket han til og med å melde fra om 
at han nå måtte snus! 

etter reformasjonen måtte man i 
stedet for gode historier nøye seg med 
en tørr fremstilling av dydene «tro, 
håp og kjærlighet», fromme kjortel-
kledde kvinner med oppadvendte 
blikk og med kors, anker og småbarn. 
Gjesp!Men bildene vendte tilbake igjen, 
litt forsiktig til å begynne med. I Årdal 
i Sogn lanserte man i 1616 en fifty-fifty-
modell, bilder øverst og skrift nederst. 

Men bortsett fra i minnesmerkene, de 
såkalte epitafiene, over fromme, av-
døde prester og deres familier, var det 
i kirkerommet satt nokså snevre ram-
mer for utfoldelsen. det betydde ikke 
at en rikere ikonografi ikke fantes, som 
for eksempel den eksotiske fortellingen 
i tobits bok. Men den slapp til et helt 
annet sted, nemlig i folks hus og på de-
res husgeråd – i danmark for eksempel 
på en himmelseng fra 1630-årene på 
Nationalmuseet, i Nord-tyskland på 
en kiste med fire felter fra 1670 på Lan-
desmuseum Schloss Gottorp. denne 
siste kisten, fra ditmarsken i det vest-
lige Schleswig, kan man så nyte synet 
av Heinrich kreisels bok fra 1968, Die 
Kunst des deutschen Möbels.

allerede i 1529 hadde Luther selv 
anbefalt bruk av bibelske bilder i 
hjemmene «for barns og enfoldige 
menneskers skyld». Ikke minst de 
mange spennende og saftige fortellin-
gene fra det gamle testamentet ble da 

det rettroende alternativet til helgen-
legendene, og samtidig et spennende, 
underholdende og dermed også peda-
gogisk best egnet alternativ til allego-
rier og attributter. For de som likevel 
kunne lese litt, hadde ovennevnte nord-
tyske kistes fire tobias-motiver dess-
uten nokså fyldige underskrifter som 
beskrev hvert motiv. det er hva Luther 
i 1529 kalte «historier med tekster». Re-
formatoren hadde faktisk selv anbefalt 
tobits bok som glimrende stoff for et 
oppbyggelig skoledrama. Så, mens man 
i danmark kunne oppføre Christiern 
Hansens spill om den hellige dorothea 
i 1530, måtte det senere bli gammel-
testamentlig skikkelser som den kyske 
Susanna eller den fromme tobias 
som ble underholdende eksempler på  
gudelig dyd.

 dette perspektivet på religiøse bilder 
etter reformasjonen var altså ikke noe 
vi bare fant på fordi vi på  museet ikke 
 orket å demontere vegg, tak og  kamin. 

 Figur 2. Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver.   

FOTO: SvEIN SKArE
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 Figur 3. Tobias presenterer sin reisekamerat for sin blinde far og for sin mor.  FOTO: SvEIN SKArE
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et rom med 1600-tallets gjenstander, 
 utsmykket med religiøse  motiver, selv 
om de hadde helt vanlige, verdslige funk-
sjoner, kunne vise hvordan alt det man 
omga seg med, dannet et religiøst miljø 
og formidlet religions undervisning nes-
ten «intra venøst». I 1993 hadde vi da 
også på Bryggens Museum vist en ut-
stilling om nettopp dette.

Om å vite hva man ser,  
og nytten av en skytsengel 
Peder Fylling hadde i sin tid lært å 
regne, lese og skrive. det var imidlertid 
det nye testamentet som ble brukt i un-
dervisningen den gang, ikke det Gamle, 
så han gjenkjente ikke motivene. Ved å 
beskrive hvert motiv inngående, ga Pe-
der Fylling seg i kast med en umåtelig 
vanskelig øvelse: Han skulle beskrive 
noe han ikke ante hva var. omtrent 
som hvis jeg skulle beskrive ikonogra-
fien på et buddhistisk tempel. Fylling 
kunne derfor ikke kalle noen ved navn, 
han visste ikke hvor scenene eventuelt 
var hentet fra, kjente ingen faguttrykk 
og måtte simpelthen forlate seg på ren 
observasjon. det er vanskelig. Vanske-
lig å gjenkjenne hva man ikke kjenner, 
og derfor vanskelig å identifisere. Han 
innser at han da heller ikke er i stand 
til å gi noen dekkende og presis beskri-
velse av kistens motiver, men vil likevel 
«omtale dem saavit jeg kan».

Hva var det da Peder Fylling beskrev 
i 1847? det var fem scener fra tobits 
eller tobias’ historie (fig. 2–4). teksten 
ble skrevet tidlig i det andre århundre 
før kristus, og ble tidlig populær. opp-
byggelig var den, og spennende. den 
gjorde det klart at Gud er trofast mot 
den som er trofast mot ham. og hva er 
så det for en historie? Vi  sakser skam-
løst fra sammendraget i Wikipedia: 

Boken handler om en from jøde, tobit, som bor 
i eksil i Assyria. Han velger å bryte loven da en 
annen jøde blir drept, ved å gi ham en verdig be-
gravelse. Neste morgen blir han blindet av fugle-
møkk fra en gruppe spurver. en slektning Raguel 
i byen Ekbatana skylder ham ti talenter sølv, og 

han sender sønnen tobias til Rages i Media for 
å hente pengene.

Tobias ansetter en fremmed som fører på 
veien, asaria. den fremmede viser seg senere å 
være erkeengelen Rafael. Underveis blir tobias 
angrepet av en kjempefisk fra elva tigris. Fisken 
blir fanget, og på råd fra engelen tar tobias vare 
på fiskens hjerte, galleblære og lever.

I mellomtiden er Raguels datter Sara holdt 
fanget av en ond demon, asmodæus, som dreper 
ektemennene hennes etter tur. drapene skjer på 
bryllupsnatten før ekteskapet er fullbyrdet. Når 
tobias kommer frem, får han råd om å gifte seg 
med Sara, og engelen viser ham igjen hvordan 
han kan bli kvitt demonen ved å brenne  fiskens 
hjerte og lever. det lykkes, og sammen drar 

de tilbake, der tobias bruker fiskens galle til å 
 helbrede farens blindhet. Når tobias skal betale 
føreren sin, blir det avslørt at han er «Rafael, en 
av de syv englene som står omkring og går inn 
i Guds herlighet.

dette var en fortelling som nok kunne 
underholde gardsfolket i vinterens 
lange kvelder. og uten fromme poen-
ger var den aldeles ikke. kistens fem 
scener viser fra venstre mot høyre at 
1) tobias presenterer sin reisekamerat 
for sin blinde far og for sin mor (kap. 
5), 2) belæres av sin far om et dydig liv 

 Figur 4. Tobias belæres av sin far om et dydig liv.  FOTO: SvEIN SKArE
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(kap. 4), 3) er hos Raguel, edna og Sara, 
der han troloves med Sara (kap. 7), 4) 
røyker ut den onde ånden asmodæus 
av Sara ved å brenne fiskehjertet på ild-
stedet, mens Rafael bringer den onde 
ånden til et fjernt sted (kap. 8), og en-
delig at 5) Rafael gir seg til kjenne og 
tobias’ foreldre kaster seg ned for Gud 
(kap. 12).

Når det gjaldt Peder Fylling, be-
skrev han feltet med fremstilling av 
scenen der tobit røyker ut den onde 
ånden asmo dæus av Sara ved å brenne 

et fiske hjerte på ildstedet, mens Rafael 
bringer den onde ånden til et fjernt 
sted, slik: 
5te M[edaljon]: til høire Side i feltet staar noget 
der ligner et alter, og foran en knælende Mand, 
bag denne staar en Person og vænder sig bort fra 
den førstnævnte Mand. ovenfor staar en engel 
og stirer op i Luften, hvor han synes at blive var 
et lidet dyr, af Figur som et Barn, skjønt med 
tvende noget store Horne, og en sid Hale. I Bag-
grunden sees tvende Porte. 

kanskje kan vi imponere med følgende 
dypsindighet: det er vanskelig å vite 
hva man ser når man ikke vet det.

Om ekteskapets  
prøvelser og velsignelser
På stilkritisk grunnlag, dvs. ved å sam-
menlikne med periodens møbelkunst 
og dens former og særpreg, må vi utvil-
somt datere kisten til omkring 1650. 
den kan være utført i Nord-tyskland, 
men kanskje vel så sannsynlig i Ber-
gen. Uansett er det et luthersk område. 
I katolsk sammenheng var tobits bok 
simpelthen en del av det gamle testa-
mentet, det var dette med gode histo-
rier. I protestantisk sammenheng ble 
den imidlertid kun nevnt under apo-
kryfene, dvs. de «skjulte» bøker, som 
ikke på samme måte som resten var 
direkte inspirert av Gud. kanskje var 
det dette med skytsengler, onde ånder, 
kjempefisker og fiskehjerter som ble 
litt i overkant? I hvert fall forekom-
mer  motivet ikke noe sted i norsk kir-
kekunst etter reformasjonen. På den 
 annen side erkjente man at historien 
for så vidt var oppbyggelig. I Chr. IVs 
bibel fra 1633 står det i fortalen at er 
historien sann, er den en vakker og hel-
lig historie, er den oppdiktet, dreier det 
seg dog om et nyttig og vakkert dikt 
(fig. 5). dessuten var det et velegnet 
motiv på brudeutstyret. 

av fortellingen kan man lære, sukker 
fortalen, at det er mye motgang i ekte-
skapet, men at gode ektefolk må vise 
tålmodighet i håp om evighetens glede 
til sist. tobias sendes bort, men forblir 
bestandig i troen, sies det videre i for-
talen. Her har vi så endelig noe som 
kan måle seg med Laurentius. Han gir 
vesentlig bedre underholdning enn 
dydige jomfruer med himmelvendte 
øyne. og asmodæus, lyder det i for-
talen, er den husdjevel som gjør at alt 
går galt hjemme, og at verken barn eller 
tjeneste folk gjør som de skal. Heldig-
vis har Gud gitt dem hjelp i sin engel, 
for uten at Gud holder hus og hjelp, 
kunne ektefolk ingen steder være i fred 
for husdjevelen. enhver husfar kunne 
nikke ettertenksomt for seg selv med 
et sideblikk på konen, avkommet  eller 

 Figur 5. Tobias oppholder seg hos Raguel, Edna og Sara, der han troloves med Sara.   

 FOTO: SvEIN SKArE
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gårdsdrengen. derfor er tobits bok et 
godt, kristent dikt, fastslår fortalen fra 
1633. 

Med tobias’ historie kunne man alt så 
slå et slag for kyskhet, trofasthet og 
kristent ekteskap. Når den lede djevel 
i et teaterstykke om tobias fra omkring 
1600, henvendte seg direkte til publi-
kum i frustrasjon over folks trang til å 
inngå ekteskap i stedet for å leve ukyskt, 
kunne tilskuerne rykke gysende tilbake 
for hans frivole oppfordringer: 

 du som er løs, lyd du mig,  
 aldrig skal du binde dig! 
 tag i rams med andre, hvor du kan få! 
 den lov står først udi min skrå.  
 … 
 I skal have for mig god ro, 
 tager frit i flæng ho! ho! ho! 

 Nei, nei, heller de fromme, tobias og 
Sara, på kisten! også tidligere hadde 
tekster som ikke hørte til Bibelen, vært 
viktige som leverandører av gode moti-
ver, slik det var allerede i tidlig middel-
alder med beretninger i de apokryfe 
evangeliene Proto-Jacobus og Pseudo-
Matteus. I løpet av 1570-årene kunne 
danskene få med seg Peder Jensen 
Hegelunds oppbyggelige skuespill Su-
sanna. dette populære motivet bygget 
på en apokryf gammeltestamentlig 
tekst om en flott, men dydig dame 
belurt av to gamle griser mens hun 
badet. de fikk selvsagt sin straff. Her 
på vår kiste  leverte altså tobits bok en 
beretning som oppfylte barns og enfol-
diges behov for en «deylig/lystig/Gude-
lig Comedie». 

I en periode der ortodoksien sto 
strengt og sterkt, kunne fortellingen 
nok sies å være oppbyggelig. Sa ikke 
den gamle tobit at man alle sine  dager 
skulle ha Gud i sitt indre og frykte ham, 
slik at man ikke begår synd eller over-
treder ett av hans bud (tob 4,5)? også 
jesuitten Peter Canisius hadde i 1555 i 
sin store katekismus sitert  tobias’ far 
når det gjaldt Guds rettferdighet. Hva 
kunne man ønske mer av en oppbygge-
lig fortelling som hver dag kunne for-

midles i bilder i ens egen stue, bilder 
som hjalp en til å erindre hele histo-
rien. Barmhjertighet og rettferdighet, 
respekt for foreldrene og for ekte skapet, 
Guds omsorg og hjelp, alt kunne man 
vri ut av tobits bok – om den enn var 
 aldri så apokryf sett med lutherske øyne. 
Unge tobias var en riktig premie gutt, 
lydig og gudfryktig, den gamle  tobit 
en strålende patriark som, lik Job, tro-
fast utholdt ulykke etter ulykke, for så 
å belønnes av Gud. I danmark fantes 

det faktisk omkring 1600 et humanis-
tisk skoledrama, «tobiæ Comoedia», 
slik at  elevene på denne måten kunne 
lære seg de nødvendige dyder. denne 
oppbyggelige historien var altså slett 
ikke ukjent på 1600- tallet. I Solo thurn 
i Sveits satt godtfolk også og fulgte med 
store øyne et fromt spill av en  Georg 
Gotthart om Tobias – stykket ble tryk-
ket og utkom i både augsburg og 
Luzern i 1619. Ikke rart motivet under-
tiden forekom på folks inventar!

 Figur 6. Tobias røyker ut den onde ånden Asmodæus av Sara ved å brenne fiskehjertet på 
ildstedet, mens Rafael bringer den onde ånden til et fjernt sted.  FOTO: SvEIN SKArE
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Hvem, hvordan, hvorfor  
og for hvor mye? 
dersom jeg ikke tilfeldigvis hadde lest 
Peders Fyllings beskrivelse fra 1847, 
ville vi ikke ha visst at kisten kom fra 
gården engeset i Skodje. Siden den var 
fornemt utskåret, har man nemlig i sin 
tid antatt at den kom fra et bymiljø. 
det gjorde den for så vidt også når det 
gjelder verkstedet som laget den, men 
derimot neppe med hensyn til det si-
kre bruksstedet, som jo var en gård på 
Sunnmøre. Valget mellom innlemming 

i by- eller bygdesamling er aldri helt en-
kelt med denne typen gjenstander. en 
rosemalt kiste er grei, men en flosshatt 
brukt i Strandebarm kommer i Bygde-
samlingen, den samme flosshatten ville 
endt i Bysamlingen dersom den hadde 
vært brukt i Bergen. dermed er vi inne 
på det vi kaller proveniens, egentlig: 
hvorfra kommer gjenstanden? det vi 
ut fra Fyllings beskrivelse vet, er at den 
i august 1847 befant seg på gården Store 
engeset ved Skodje. eieren var «Kaar-
mand Peder Pedersen sammesteeds». 

Hvis vi nå finner frem til andre 
bind av Louis Giskes Bygdebok for 
Skodje: gard og slekt, som i 1986 ble 
utgitt av Skodje sogelag, ser vi at det 
i 1650-årene var fem brukere på Store 
engeset. den eneste som i 1847 til dag-
lig ble kalt Peder Pedersen, er så vidt jeg 
kan se Nils Bernt Peder Pedersen ekrol 
(1774–1859). Han bygslet hele bruk 
nr. 4, arne garen på Store engeset, i 
1799. I 1847 var han gift for  andre gang 
med enken på Lille engeset,  Malene. 
Fra sitt første ekteskap hadde han to 

Figur 7. Rafael gir seg til kjenne og Tobias’ foreldre kaster seg ned for Gud. 

FOTO: SvEIN SKArE
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 jenter, en som døde i 1816 og en som 
giftet seg i 1823. Med Malene fikk han 
 ingen barn. Selv hadde han fått skjøte 
på arne garen i 1834, men bare for som 
mellommann umiddelbart å selge går-
den videre til skredder ole olsen i Ytre 
Skodje. I 1847 levde det gamle ekte-
paret altså på kår; kisten sto vel i kår-
huset og ble brukt til oppbevaring av 
tekstiler eller annet. Mest sannsynlig 
hadde den fulgt med gården da Peder 
bygslet det hele i 1799, men hvor den 
var før den tid, er ikke godt å si. da 
kisten ble laget, tilhørte Store engeset 
soknepresten i Borgund – til den som 
sagt ble en selveiet gård i 1834. Skodje 
sokn (jf. «sokneprest») lå under Borg-
und prestegjeld frem til 1858.

dersom kisten kom til Store enge-
set gjennom soknepresten i Borgund, 
måtte det dreie seg om Hans Gaas, som 
døde i 1644 etter å ha satt i gang den 
imponerende bruskbarokke utsmyk-
ningen av sin soknekirke. kanskje har 
han fått snekkere og billedskjærere til 
å jobbe litt på si for presten selv etter 
arbeidstid? eller kanskje var det hans 
etterfølger, magister Christoffer Peder-
sen Hjermand, som kapret fagfolkene? 
Hvis da ikke hans andre kone i 1680 
hadde kisten med seg hjemmefra? Fra 
1645 var Hjermand sokneprest i Borg-
und, og i 1679 døde hans første kone i 
en alder av 80 år. den 20 år yngre enke-
mannen giftet seg da med enken etter 
rådmann Henning Hansen i Bergen, 
Margrethe Rasmusdatter Stoud. kisten 
kan således også ha kommet til Store 
engeset med Margrethe. Som datter 
av borgermester Rasmus Stoud kom 
hun så absolutt fra den bergenske over-
klasse, akkurat slike folk som kunne ha 
skaffet seg en sådan kiste. Imidlertid 
var det jo slik at det var brukerne som 
faktisk satt på de ulike brukene, pre-
stene fikk bare deres del av inntektene. 
På bruk nummer 1 satt knud Pedersen 
til i hvert fall omkring 1670, på bruk nr. 
2 satt en annen knud, han levde lenge 
og døde etter 1680, mens den første 

på bruk nr. 4 var Nils Pedersen Store 
engeset, som var født rundt 1635 og 
levde til 1707. Så om det nå var Hans, 
Christoffer, Margrethe, knud, knud 
eller Nils som anskaffet kisten, er det 
ikke mulig å si noe sikkert om. den kan 
ha kommet som arv utenfra eller fulgt 
med en brud, hva vet vi? det eneste 
sikre er i hvert fall at den på forsom-
meren 1847 befant seg i kårhuset på 
arnegaren, hos Peder og Malene.

Nå husker vi fra Peder Fyllings «Be-
merkninger» at Peder Pedersen i 1847 
var mer enn villig til å selge sin kiste, 
særlig da til Fortidsminnesmerke-
foreningen, slik at stykket ikke skulle 
komme i «uskjønsommes Hænder». 
Ingenting tydet på at dette skjedde 
umiddelbart, direksjonens forhand-
lingsprotokoll nevner ingenting om 
noe kjøp, og så døde Christie allerede 
i 1849. Året etter døde Peder Peder-
sens kone, og siden begge hans døtre 
for lengst var døde, hadde han ingen 
arvinger. I 1859 døde han så selv. Men 
hva med kisten? For eventuelt å finne 
svar på dette spørsmålet, satt jeg og 
leste alt hva jeg kunne komme over 
for å finne ut av hva som hadde skjedd. 
det var jo en ubestridelig kjensgjerning 

at kisten faktisk på et eller annet tids-
punkt hadde funnet vei til våre sam-
linger. 

Om 11 speciedaler som vris ut av 
museets budsjett
I museets arkiv over innkomne skriv, 
finnes et brev av 2. november 1876, fra 
Peder Fylling til museets konservator 
anders Lorange. Lorange hadde i 1873 
blitt ansatt som konservator ved den 
historisk-antikvariske avdeling, og der-
med tok forbindelsen mellom museet 
og Fylling seg opp igjen. og museet 
hadde åpenbart ikke mistet interessen, 
for i brevet omtales mellom  annet en 
kiste: 

den omspurgte gamle udskaarne egetræskiste, 
er jeg fremdeles eier af, og jeg agter ikke at skille 
mig ved hende, undtagen til en antikvitetssam-
ling, thi just til en saadan hørte den hjemme. Jeg 
kan nok ikke tilbageholde den frygt, at kisten, 
efter min død vil komme paa Vildspor,  eller 
i uskjønsomme eieres Hænder, da jeg ingen 
Livsarvinger har, men Ulykken er, at min øko-
nomiske Forfatninger ei tillader mig at overlade 
den til nogen uden erstatning.

Hint, hint! Lorange kan umulig ha 
unngått å oppfatte signalet, igjen er 
det det som i sin tid var frykten for de 

 Figur 8. Nøkkelen til kisten er laget i smijern, er 137 mm lang og veier 99 gram.  

 FOTO: HENrIK vON AcHEN
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«uskjønsomme hender». den 23. no-
vember skriver Fylling igjen til Lorange, 
og her synes det som om konservato-
ren i Bergen har bitt på:

Hva angaar den udskaarne kiste, da er jeg villig 
at overdrage den til Museets eiendom mod at er-
holde mine udlagte Penge, 11 Spd:, dog faar de 
selv bekoste Fragten, hvilken vil blive noget be-
sværlig, da den er saa tung, at 2 Mand med Nød 
kan løfte den i og ud af en Baad. (…) der ligger 
et stort ansvar paa, at kisten med dens Billeder, 
ikke lider Skade under transporten, thi jeg inde-
staar for, at et lignende alderdommelig Møbel 
ikke før er kommet i Museets eie.

Fylling hadde foreslått at kisten skulle 
hentes med hest og vogn og bringes 
på dampskipet ved Søholt. av en på-
skrift fremgår det at Lorange svarte på 
brevet den 21. desember, og dermed 
gikk handelen i orden. Her kommer 
så opplysningen som ble funnet i pro-
tokollen over gaver og innkjøp 1869–
78. Mest sannsynlig er det slik: Peder 
Pedersen solgte aldri kisten, men da 
han døde, ble det anledning til å kjøpe 
gjenstander i boet, kanskje rett og slett 

på auksjon. og da Peder Fylling siden 
1847 hadde kjent til hva han oppfat-
tet som et av de mest sjeldne kunstver-
ker i Borgund prestegjeld, var han på 
pletten i 1859 og ervervet kisten. Sule-
bust skriver da også at Fylling var fast 
gjest på de mange auksjonene rundt 
om i distriktet. da Lorange fra Bergen 
Museum i 1876 ytret interesse for kis-
ten, endte det med at han solgte den 
for det han i sin tid hadde gitt , nemlig 
11 speciedaler, dvs. 44 kr. I 1877 hadde 
man gått over til kronen, men Fylling 
opererte stadig med prisen han betalte 
rundt 1860. at dette var en meget gun-
stig pris, fremgår av at museet bare en 
uke senere fra en gård i Sogn fikk til-
budt et stort, utskåret renessanseskap 
som eieren ville ha hele 60 spd. for. det 
virker således som om Sulebust har rett 
når det gjaldt Peder Fylling, nemlig at 
innsamlingen av kulturhistoriske gjen-
stander ikke ble oppfattet som en måte 
å tjene penger på, men som en nasjonal 
oppgave (s. 71). 

På dette tidspunkt hadde nemlig 
bøndene på Vestlandet for lengst opp-
daget at gamle gjenstander nå hadde 
fått større verdi for de to institusjoner 
som faktisk reiste rundt og foretok opp-
kjøp, nemlig museet i Bergen og For-
tidsminnesmerkeforeningen. Så tidlig 
som i 1830-årene hadde Christie opp-
levd en betydelig prisstigning når det 
gjaldt antikviteter i privat eie. omkring 
midten av århundret var det simpelt-
hen i ferd med å utvikle seg et regu-
lært antikvitetsmarked. derfor kunne 
Fyllings Bemærkninger fra 1847 også 
nevne en nokså ny tittel i Norge, nem-
lig «kunstkjøpmann». konkurransen 
ble hardere for museet. I 1886 var det 
kommet så vidt at den historisk-anti-
kvariske årsberetningen kommenterte 
problemet med følgende bekymrede 
melding: «Antallet af Gaver bliver sta-
dig mindre, næsten alt maa kjøbes, og 
Priserne stiger med den voxende Efter-
spørgsel». akkurat på dette punktet 
skulle livet aldri siden bli lettere å leve 
for frustrerte og kronisk underbemid-
lede museumsarbeidere!

 

Om museumsfolk som 
«forfremmedis i Vijsdom,  
Alder oc Naade»
transporten av kisten gikk bra; et brev 
av 28. juli fra Fylling til Lorange be-
gynner nemlig slik: «af deres sidste 
Brev til mig, ser jeg, at den udskaarne 
kiste lykkelig er andkommet i Mu-
seets Samling.» Siden juni 1877 har 
den altså vært på Bergen Museum. 
Fylling mente at den måtte være fra 
1500- tallet,  trolig eldre, men som sagt 
må den utvilsomt dateres til bruskba-
rokkens tid, ca. 1650. Rundt 1640 pu-
bliserte snekkeren Friedrich Unteutsch 
i Frankfurt en modellbok for snekkere, 
nemlig Neues Zierathenbüchlein. Her 
var det bruskbarokken som dominerte. 
Nettopp en slik bok kunne et Bergen-
sverksted ha anskaffet seg sammen 
med noen  kobberstikk eller tresnitt av 

 Figur 9. Tresnitt ved innledningen til TOBIE BOG i Chr. IVs bibel 1633. Omramningen er 
 modernisert, men selve motivet er fra Fr. IIs bibel som utkom i 1589.  FOTO: HENrIK vON AcHEN
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 motiver fra tobits bok. det var jo slik 
møblene ble laget: en treskjærer ut-
førte motivene etter grafiske forelegg, 
snekkeren skar dekoren, og så ble alle 
deler naglet og limt sammen (fig. 2). 
Nokså moderne kobberstikk var hel-
ler ingen mangelvare på den tid, og i 
flere tyske billedbibler kunne man for 
eksempel finne tobias-motiver i rikt 
monn. I Bergen var det på 1600-tal-
let bred og jevnlig kontakt med de 
nordtyske og nederlandske områder; 
det som var moderne der, kunne kjapt 
bli mote også i Vestlandets hovedstad. 
Faktisk kan vår kiste være en av mo-
tivets mest om fattende relieffserier i 
Nord-europa over hodet! 

konservator Lorange synes allerede 
fra begynnelsen av å ha datert kisten 
til første halvdel av 1600-årene. Sule-
bust kan nemlig fortelle at den kom 
sammen med gjenstander fra Borg-
und kirke. Borgund kirke, ja – det 
rike inventaret fra 1640-årene ble til-
intetgjort ved brannen i 1904. kanskje 
var kisten et biproduktet av opp draget 
med kirken? disse gjenstandene var 
i hvert fall tenkt plassert i et rom på 
museet forbeholdt treskjærerarbei-
der fra Christian IVs tid, og hans tid 
var som kjent omme i 1648. Så ble 
kisten altså plassert i dette rommet i 
den nokså nye museumsbygningen på  
Muséplass, og fulgte i 1927 med resten 
av de kulturhistoriske samlingene over 
til nybygget «Historisk museum» på 
Nygårdshøyden. 

Men omstendighetene omkring kis-
tens innlemming i samlingene var al-
lerede da gått i glemmeboken. den sto 
ganske visst i utstillingen, men det var 
også alt. I 1920 innførte museet en ny 
form for nummerering av de kultur-
historiske samlinger med unntak av 
arkeologien. Uansett om gjenstanden 
tilhørte by, bygd eller kirke, fikk den 
nå et x-nummer med fem sifre. det var 
ingen storartet idé, og i 1938 gikk man 
da også tilbake til det gamle systemet. 
Ved omleggingen i 1920 ble mange 

gjenstander imidlertid registrert for 
første gang, ikke i kronologisk orden 
etter hvert som de hadde kommet inn, 
men som en art samlet revisjon. en 
rekke kister ble da nummerert, fra X 
124.65-82, og vår kiste fikk museums-
nummer X 124.69. I X-protokollen fin-
ner vi den slik: «X. 124.69 (med senere 
rødt blekk) B 3412 kiste i eketre, sen-
renaissance, med bibelske motiver i 3 
brede felter», så en merknad (med svak 
blyant): «ca. 1640». dersom vi nærle-
ser katalogene, virker det som om man 
tidlig om våren i 1930 hadde kommet 
til kistene. Sannsynligvis har man først 
skrevet arkivkortet, etterpå har man så 
ført gjenstanden inn i X-katalogen med 
et kortfattet sammendrag. det forklarer 
hvorfor to av relieffene forsvant i kata-
logteksten. til gjengjeld fikk man så en 
stilbetegnelse, nemlig «senrenessanse», 
så hvem kan klage? Når det gjelder vår 
tobias-kiste, kan det etter håndskriften 
å dømme ha vært studinen frk. agne-
the Mohn som skrev både arkivkort og 
protokoll. Hun var da også engasjert 
som assistent ved den kulturhistoriske 
samlingen dette året. Før og etter fin-
ner vi for øvrig som ventet konservator 
einar Lexows håndskrift. Hva skrev så 
frøken Mohn i mars 1930?

kiste  X. 124.69

i eketre hvilende på fire kuleføtter. Forsiden inn-
delt i tre felter ved utskårne karyatider med sterkt 
fremtredende maveparti. I feltene er der bibel-
ske motiver i bueformet innfatning. 

På toppen av hver bue et englehode.

over dette parti tre udskårne lister, hvorav de 
to ytre har et englehode, det midtre en maske, 
alle omgitt av fruktklaser. kortsidene prydet på 
samme måte. Mellem listene øverst spor efter 
hode, kun et finnes nu.

l. 1,54 m. br. 67  h. 82 cm.

Så vidt frøken Mohn – men alt dette 
kunne jo enhver student se og måle 
seg til. Hadde hun tatt et fotografi og 
brukt krefter på å gjennomsøke arki-

vene for innkomstår og proveniens, 
hadde hun spart en stresset professor 
for mye  arbeid. det eldste fotografiet 
vi har av kisten, stammer fra omkring 
1936. kunne man ikke ha tatt det seks 
år tidligere? På den annen side, hadde 
frøken Mohn gjort det med alle gjen-
stander hun kom over, hadde samlin-
gen aldri blitt registrert. Så her stanger 
vi hodet mot det evige dilemmaet ved 
store museer: for store samlinger, for 
liten tid – og mangel på arbeidskraft. 
de øverste hodene som mangler, er for 
øvrig englehoder med vinger. opprin-
nelig var det åtte slike i frisen under 
lokket, men kun ett har «overlevd». 

kisten var altså kommet på museum, 
og helt ubemerket av fagmiljøet for-
ble den ikke. da Robert kloster i 1942 
 publiserte et hefte med tittelen Fra 
snekkermøbler til fabrikkmøbler, viste s. 
14 nettopp tobias-kisten med følgende 
billedtekst: «kiste i bildthuggerstil». 
kanskje ikke så rart, siden han på dette 
tidspunkt var konservator ved museets 

 Figur 10. Tittelblad til Georg Gottharts 
spill om Tobias, utgitt i 1619. 
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75



kunst- og kulturhistoriske samling. det 
eneste navn som nevnes her, er  Peter 
Negelsen, en nordtysk billedhugger og 
snekker som tok borgerskap i Bergen i 
1644. Han kan meget vel ha utført vår 
kiste – særlig da det trolig var han som 
på den tid hadde oppdraget med det 
nye inventaret i Borgund kirke. Harry 

Fett så det ved selvsyn få år før brannen 
i 1904 og mente at prektigere  inventar 
fra den tid knapt fantes i landet. det var, 
sa han, utført under sokneprest Hans 
Gaas; Fett må således ha funnet den-
nes navn et eller annet sted. I hvert fall 
var arbeidet i det minste satt i gang før 
presten døde i 1644. 

kisten vår er altså utført i «bildthug-
gerstil», og alle synes å dele Peder Fyl-
lings begeistring over dens kvalitet, ikke 
bare hadde kloster et bilde av den, men 
den må utvilsomt høre til den gruppen 
som ble beskrevet av  eivind engelstad 
og aage Schou i Møbelboken, oslo 1951: 
«omkring 1650 får vi så en gruppe kis-
ter på Vestlandet som både ved sin fine 
intarsia og sine billed relieffer  hører til 
det beste vi har her hjemme.» Nå ja, 
 intarsia (innlagt tre i ulike farger og 
mønstre) finnes det lite av på vår kiste, 
men billedrelieffer er der så det holder. 
Vår kiste ble faktisk også omtalt i en 
dansk Phd-avhandling om 1600- tallets 
billed huggerkunst, innlevert ved kø-
benhavns universitet i 1998. 

kunnskapsnivået lå på stedet hvil 
frem til 1995, da kisten skulle brukes 
i kirkesamlingens nye basisutstilling. 
Som sagt var det i den forbindelse at 
motivene ble identifisert som scener 
fra tobits bok – muligens den lengste 
billedskårne sekvens med dette motiv 
i Nord-europa! og nå, i 2008, har vi 
altså fått supplert med proveniens og 
innkomstår, slik at nivået har steget til 
imponerende høyder: 
By 3412 kiste i eik, ca. 1650, muligens av Peter 
Negelsen i Bergen i forbindelse med arbeidene 
i Borgund kirke. kisten sto på Store engeseth 
gård, Skodje, Borgund prestegjeld, Sunnmøre. 
trolig kjøpt av Peder Fylling på auksjonen etter 
Peder Pedersen 1859/60, og solgt av Fylling til 
museet i juni 1877. Billedfeltene viser scener fra 
den gammeltestamentlige tobits bok.

Resultatet er kanskje ikke all verden, og 
uten en slik frontberetning blir det van-
skelig å forstå hvor mye kulturhistorie 
en slik museumsgjenstand faktisk rom-
mer, og hvor hardt og lenge stakkars 
underbetalte museumsfolk, lik Moses, 
må slå staven mot klippen før vannet 
fosser ut! •••

 Figur 11. Peder Fyllings rapport.
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