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Kunglig symbolik i Skånelands kyrkor
Då Östdanmark blev Sydsverige

jes wienberg
Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet

Efter flera krig övergick på 1600-talet Skåne, Halland och Blekinge från Danmark till Sve-
rige, medan Bornholm förblev danskt. Övergången var gradvis, inte utan motstånd, och 
den varierade mellan och även inom landskapen. Artikeln undersöker hur dansk och svensk 
överhöghet under övergångstiden synliggjordes i kyrkorna med bilder på riksvapnet, kung-
liga namn och monogram, särskilt på altaruppsatser och predikstolar. Och hur det i Skåne 
på order av den svenska generalguvernören sattes upp bilder, som tydligt påminde försam-
lingen om att kungens namn nu var Karl, inte Frederik eller Kristian. Samtidigt förblev de 
danska kungarnas symbolik i många fall synliga i kyrkorna, och exemplen på ikonoklasm 
är till synes få.

En oönskad bild

På Historiska museet i Lund finns en trätavla 
med Karl XI:s spegelmonogram magasi-
nerad (figur 1). Tidigare har den funnits 
på Kulturen. Tavlan kom till Historiska 
museet i samband med ett byte, då museet 
tog ansvar för skånska kyrkoinventarier. 
Ursprungligen var den uppsatt i Bunkeflo 
kyrka, och därifrån deponerades den på 
Kulturen 1904, efter att det hade byggts en 
ny kyrka. Men som det står i en hembygds-
bok: ”Det kan de gärna behålla.”1 Varför? Jo, 
som det formuleras tidigare i texten: ”Syftet 
var att påminna församlingen om vem som 
var deras nya härskare.” Men det vill man 
alltså inte påminnas om flera sekler senare.

Fortfarande kan övergångstiden då de 
tidigare danska landskapen ”försvenskades”, 
vara kontroversiell. Det var en turbulent 
tid, präglad av blodiga krig och hårda för-

handlingar, motstånd och förtryck. Därtill 
råder i vår nutid nostalgi särskilt i Skåne, 
med vurm för den danska tiden, i synner-
het då vikingatiden och medeltiden.2 Det 
svenska kungliga monogrammet påminner 
om ett förlopp en del önskar aldrig hade 
skett. Det har således framförts att det bör 
verkas för att dessa maktens symboler avlägs-
nas, i de fall de ännu finns kvar.3 I littera-
turen förekommer sarkastiska eller kritiska 
kommentarer kring den svenska kungliga 
symboliken i kyrkorna4 – eller så förbigås 
fenomenet med tystnad. Men aldrig hörs 
kritiska kommentarer när det handlar om 
kvarvarande dansk kunglig symbolik, som 
också hade som syfte att påminna om vem 
som regerade. Det finns det annars många 
tillfällen till. För den danske kung Kristian 
IV:s namn har inte, som det någon gång 



ale nr 4 202220

påstås ”med några undantag, utplånats”,5 
nej, långt därifrån.

Vid en närmare granskning finns det 
symbolik som skulle påminna församling-
en om vem som var härskare kvar överallt 
i de tidigare danska landskapen. I några 
landskap finns det fler danska än svenska 
symboler, i andra tvärtom. Men det före-
faller vara relativt få kyrkor, där den danska 
symboliken medvetet har dolts eller tagits 
bort. Samma tendens finns i namn på stä-
der. Namnen Kristianstad och Kristianopel 
levde vidare, samtidigt som det etablerades 
nya städer uppkallade efter en svensk kung, 
Karlshamn och Karlskrona.

Syftet med artikeln är att undersöka hur 
dansk och svensk överhöghet under över-
gångstiden synliggjordes i kyrkorna genom 
bilder på riksvapnet, kungliga namn och 

monogram, särskilt på altaruppsatser och 
predikstolar. Tiden från 1550 till 1750 kart-
läggs i Skånelandskapen i det Öst danmark 
som blev Sydsverige.6

Halland kom till Sverige som pant i 30 
år redan 1645. Skåne, Halland och Blekinge 
blev svenska 1658, medan Bornholm var 
under svenskt styre kortvarigt under år 1645 
och sedan 1658–1660. Den långa perioden 
från 1600-talet till idag, och de fyra land-
skapen som berörs, gör det möjligt att be -
lysa utvecklingen över tid och att diskutera 
regionala variationer. Hur vanligt var det 
att påminna om vem som härskade, och när 
och var gjordes det? Förekom ikonoklasm 
riktad mot den danska symboliken efter att 
landskapen hade blivit svenska, var och när i 
så fall? Och i vilket sammanhang skall man 
se den oönskade påminnelsen i Bunkeflo?

Figur 1. Bild med Karl XI:s spegelmonogram från Bunkeflo kyrka, nu på Historiska museet i Lund. 
Foto: Jes Wienberg, april 2022.
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Maktens symbolik

En härskare måste ständigt påminna om 
sin existens, att makten finns, fast den kan 
tyckas frånvarande. För oavsett om man har 
en kringresande kung eller en huvudstad 
med ett residens, så kan härskare själva inte 
alltid vara närvarande överallt. När makten 
kom att förvaltas genom lagar, förordning-
ar, institutioner och ett finmaskigt nät av 
ämbeten, ersattes kungens personliga när-
varo av ställföreträdande visuella uttryck 
– statyer, byster, porträtt, inskrifter med 
namn, monogram, valspråk, vapensköldar 
eller flaggor. Representationen kunde synas 
överallt, från porträtt på mynt och inskrifter 
på profana byggnader, till monogram på 
altaruppsatser och predikstolar.

I en förmodern stat, sammansatt av olika 
landskap med skilda lagar och skilda relatio-
ner till makten, en så kallad konglomerat-
stat, var kungen den samlande gestalten. I 
den moderna nationalstaten med sina ideal 
om gemensamt språk och gemensam historia 
blev kungen mer representativ, en symbol 
som statsöverhuvud, med gradvis övergång 
till endast ceremoniell makt. Men fortfaran-
de ser vi kungliga representationer i form av 
fotografier på väggarna i länsresidens, och 
i ambassader och konsulat utomlands. Det 
finns då en glidande skala mellan kunglig 
och nationell symbolik.

Några härskare har blivit odödliggjorda 
genom de många framställningar de låtit 
göra av sig själva, eller de byggnadsverk eller 
städer som de har lämnat efter sig. Den 
egyptiska faraon Ramses II är ett sådant 
exempel. Men även danske Kristian IV, 
franske Ludvig XIV och svenske Gustav 
III kan nämnas. Den nuvarande danska 

drottningen Margrethe II har under sin 
långa regeringstid låtit måla sitt porträtt 
många gånger.

Som exempel på ett av många avtryck 
av Kristian IV:s kungliga makt kan näm-
nas den unika Trinitatiskyrkan i Köpen-
hamn, som kombinerar en kyrka med ett 
runt observatorietorn, Rundetårn.7 Högt 
upp på tornet syns en rebus egenhändigt 
författad av kungen själv, hans namn chiffer 
samt årtalet då tornet var klart, utan tve-
kan det största namnchiffer som finns av 
honom (figur 2).

Mycket har redan skrivits om kunglig 
eller nationell representativ symbolik,8 om 
inskrifter och bilder på och i byggnader, 

Figur 2. Rundetårn i Köpenhamn med en rebus, 
kung Kristian IV:s namnchiffer och året då tornet 
kunde invigas. Rebusen skall tolkas som: Gud, 
led den rätta läran och rättfärdighet in i hjärtat 
på den krönte Kristian IV, 1642. Foto: Christian 
Bickel 2007, Wikimedia commons.
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till exempel om så kallade stiftarbilder från 
medeltiden, där någon som har bekostat 
ett kyrkobygge, en valvslagning eller en 
altaruppsats låter avbilda sig själv eller sitt 
vapen9 och om frälsets manifestationer i 
samband med begravningar.10 På samma 
sätt har det forskats i inskriftstavlor på slott 
och i borgarhus från 15- och 1600-talen,11 
det har skrivits allmänt om epigrafik, alltså 
om inskrifter,12 men relativt lite om kunglig 
symbolik i kyrkor och det har då undertiden 
uppfattats som en kuriositet.13

När makten skiftar, en kunglig dynas-
ti ersätts av en annan, eller en styresform 
kastas över ända, förändras också symboli-
ken. Det kan då bli fråga om ikonoklasm, 
där befintliga uttryck för makten medvetet 
förstörs.

Politisk ikonoklasm

I de fall makten har manifesterat sig mate-
riellt, har det i perioder av förändring före-
kommit religiösa eller politiska kampanjer av 
ikonoklasm, det vill säga medvetna insatser 
för att förlöjliga, omdefiniera eller ödelägga 
maktens uttryck. Ordet ikonoklasm kom-
mer av det grekiska ”eikonoklástēs” och be ty-
der att slå sönder bilder. När det är fråga om 
politisk ikonoklasm nämns ibland begreppet 
”damnatio memoriae” – en officiell borttag-
ning av alla spår av en förhatlig person.14

Några exempel: Alla spår av farao Akhe-
naton (1351–34 fvt.), som radikalt men 
kortvarigt omdefinierade den egyptiska 
religionen, blev borttagna efter hans död. 
I samband med den franska revolutionen 
avrättades Ludvig XVI, hans drottning och 
otaliga anhängare till den gamla regimen, 
kungliga gravar slogs sönder liksom statyer 

och mycket annat som symboliserade den 
gamla regimen med dess kungamakt, frälse 
och kyrka. Efter att den svenske kungen 
Gustav IV Adolf 1809 hade blivit avsatt, togs 
hans namn och bild bort enligt en kunglig 
förordning från 1811–12,15 dock inte kon-
sekvent alla bilder. Långt från Stockholm 
finns hans namn kvar i inskrifter på kyrkor, 
till exempel Barkåkra, Bjuv och Grevie, och 
han gav fortsatt namn åt exempelvis Gustav 
Adolfs torg i Malmö och Gustav Adolfs 
socken, tidigare Viby, också i Skåne. Berlin-
murens fall 1989 och Sovjetunionens upp-
lösning 1991 fick följder för många politiska 
monument, inte minst Leninstatyer och 
-byster. När den internationella koalitionen 
tog sig in i Bagdad 2003 gav man sig på en 
staty av Saddam Hussein som symboliserade 
den besegrade gamla regimen. Monument 
förknippade med personer med anknytning 
till slaveri och kolonialism har ifrågasatts 
och i många fall monterats ned under det 
senaste årtiondet. Och medan detta skrivs 
(april 2022), har man i Kiev monterat ner 
ett monument som symboliserar vänskapen 
mellan Ryssland och Ukraina.

En våg av politisk ikonoklasm kunde 
kanske förväntas åtminstone sett från en 
modern synvinkel när Östdanmark blev 
Sydsverige, en förväntan på borttagande 
av spåren av de danska kungarna? Men 
först lite om processen som ledde till att 
Östdanmark blev Sydsverige.

Då Östdanmark blev Sydsverige

Det har skrivits mycket om övergången när 
Skåne, Halland, Blekinge och även Gotland, 
och under kortare tid Bornholm, genom 
upprepade krig och sedan genom olika 
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lagar, påbud och kampanjer gradvis gick 
från danskt till svenskt. Ämnet är behandlat 
och livligt diskuterat i allmänna historiska 
översiktsverk för Danmark och Sverige, i 
översikter för respektive landskap, i avhand-
lingar och annan litteratur.16

Från mitten av 1500-talet till mitten 
av 1700-talet utkämpades sju krig mellan 
Danmark och Sverige: Nordiska sjuårskriget 
1563–70, Kalmarkriget 1611–13, Torsten-
sons krig, även kallat Horns krig 1643–45, 
Karl X Gustavs första och andra danska krig 
1657–60, skånska kriget 1675–79 och stora 
nordiska kriget 1700/09–20. Avgörande var 
här freden i Brömsebro 1645, då Sverige 
fick Halland under 30 år samt Gotland, 
Ösel, Härjedalen och Jämtland, freden i 
Roskilde 1658 då Sverige fick Skåne, Hal-
land, Blekinge, Bornholm, Bohuslän och 
Trondheims län, freden i Köpenhamn 1660 
där Bornholm och Trondheims län kom 
tillbaka till Danmark, freden i Lund 1679 
och freden på Frederiksborg 1720 som i 
princip bekräftade tidigare beslut. Mellan 
Kalmarkriget och Torstenssons krig hade 
maktbalansen mellan Danmark och Sverige 
förskjutits till Sveriges fördel.

Efter att Östdanmark formellt blivit Syd-
sverige togs olika initiativ för att gradvis 
försvenska de tidigare danska landområdena, 
särskilt efter skånska kriget. Men ”försvensk-
ning” är ett modernt och omtvistat begrepp. 
I samtiden användes ”inkorporering” och 
”uniformitet”, alltså att provinserna inte-
grerades i det svenska riket så att det blev 
likartat i kärnlandet Sverige och i de nya 
landskap som tillkom. Historikern Harald 
Gustafsson har definierat två faser i proces-
sen för Skånes del – först en ”förskånskning” 
1658–81 och sedan en egentlig ”försvensk-

ning” från 1683, alltså dels en period där 
Skåne hanteras som en svensk provins, dels 
en period där Skåne blir en del av Sverige.17

För att få med sig allmogen var de sty-
rande mån om att nå ut i de lokala kyr-
korna. Så tidigt som 1666 grundades ett 
universitet i Lund, så att blivande präster 
inte behövde söka sig till Köpenhamn för 
utbildning, och successivt tillsattes präster 
utbildade i Sverige. Från 1678 krävdes uni-
formitet, och den förväntades ske snabb-
are i Halland än i Skåne och Blekinge: En 
svensk biskop tillsattes i Lund, Canutus 
Hahn 1680, prästdräkten blev svensk 1681, 
predikan förväntades vara på svenska, en 
svensk mässbok började användas 1682, 
svensk lag infördes 1683, en ny kyrkolag 
1686, kyrkohandbok 1693 och psalmbok 
1695. Uppsättande av trätavlor med svenska 
kungliga monogram i kyrkorna i Skåne 
beordrades, som en påminnelse om den 
svenska överhögheten. Allt skedde samtidigt 
med att Karl XI i praktiken tillskansade sig 
envälde från 1680–82.

Mynt, stadsnamn, en park  
och statyer

Det fanns många sätt för kungamakten att 
manifestera sin överhöghet. Mest påtagligt 
i vardagen och störst till antalet var myn-
ten med kungens porträtt. Överhögheten 
skiftade och det tog tid innan de danska 
mynten trängdes undan, vilket framgår 
av nedgrävda skatter från skånska krigets 
tid.18 För under krigsåren riskerade man att 
beskattas både från dansk och svensk sida, 
där enbart egna mynt accepterades.

Kungliga namn på nya eller flyttade stä-
der var vanligt. Frederik II gav således namn 



ale nr 4 202224

till Fredrikstad i Norge 1567, Kristian IV till 
Kristianopel i Blekinge 1599, Kristianstad i 
Skåne 1614, Kristiania 1624 (Oslo från 1925) 
och Kristiansand i Norge 1641 och Frederik 
III till Fredericia på Jylland 1664 (tidigare 
Frederiksodde). På samma sätt gav Karl XI 
namn till Karlshamn 1666 (tidigare Bode-
kull) och Karlskrona 1680. Kristianopel 
eller Kristianstad fick dock inte nya namn 
när området hade blivit svenskt, trots att 
Kristianopel blev av med sin status som stad.

Den skånske prästen Jens Hendriksen, 
på svenska Jöns Henricksson, lät troligen 
måla Karl XI:s monogram i kyrkan i Östra 
Sallerup 1667 och han anlade en renässans-
park i anslutning till prästgården, där stenar 
bildar en gigantisk text: ”CAROLUS XI 
MONOARCHA SVECIAE”. Detta gjor-
des som en hyllning till kungen, kanske 
på 1680-talet. Bakgrunden till anläggan-
det av parken kan vara att fadern Hendrik 
Hermesen hade varit trädgårdsmästare vid 
Frederiksborg slott på Själland.19

Statyn av Kristian IV vid Rådhuset i 
Kristianstad från 1890, ryttarstatyn av Karl 
X Gustav på Stortorget i Malmö 1896, sta-
tyn av Karl XI på Stortorget i Karlskrona 
1897, ryttarstatyn av Magnus Stenbock på 
Stortorget i Helsingborg 1901 samt monu-
mentet över Karl XI i Landskrona som 
invigdes 1932, är sentida och omdebatterad 
fenomen från nationalismens tidevarv, även 
om de avbildade personerna har koppling 
till försvenskningen långt tidigare.

Kunglig symbolik i kyrkor

Kyrkor var visuella arenor där kyrkoägaren, 
donator, prästen och församlingen var akti-
va. Här sattes upp bilder, vapen eller namn i 

samband med byggnationer, kalkmålningar, 
införskaffande av inventarier, på gravstenar 
och epitafier. Då fick alla se vem som hade 
tagit initiativet till kyrkans uppförande, 
kunde bekosta nyförvärv eller på annat sätt 
intog en särskild position.

Efter reformationen tillkom visuella 
uttryck för kungamakten i ökad utsträck-
ning, som porträtt, namn, valspråk, vapen 
eller monogram, samtidigt som kyrkorum-
met anpassades till den protestantiska guds-
tjänsten. Från 1500-talet kom således en 
våg av nya inventarier. Ofta monterades 
nya altaruppsatser, där ordet var centralt, 
det sattes upp en predikstol och fasta bän-
kar. Och eftersom alla förväntades kom-
ma till kyrkan, blev den också en plats 
för kun görelser, och det sattes upp anslag 
med olika påbud eller minnen om viktiga  
händelser.

Enstaka porträtt, men desto flera namn, 
valspråk, vapen och/eller monogram sattes 
upp där de var väl synliga och dit blicken 
var riktad under gudstjänsten. Ofta var den 
platsen överst på en altaruppsats, högt upp, 
på sidan eller på dörren till en predikstol, 
någon gång på en orgelläktare, en kolonn, 
ett valv eller en dopfunt. En hög placering av 
kungliga symboler var också en markering 
av kungamakten som kyrkans överhuvud.20

Vanligast var det med kungliga mono-
gram, så kallade namnchiffer. Oftast använ-
des initialer, C 4 för Kristian IV (figur 3 
& 4), C XI för Karl XI, alltså en kortform 
av namnet. De var lätta att ta i anspråk, då 
utrymmet var begränsat, och namnchiffren 
var igenkännbara även för den som inte 
kunde läsa. Romerska kejsare använde 
monogram, det finns Kristusmonogram, 
och härskare från Karl den store fram till 
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1200-talet använde monogram istället för 
en signatur. De kan vara enkla, likna ett 
bomärke, eller utvecklas till nästan oläsliga 
sirliga ornament.

Monogrammens utformning varierar. I 
fokus är själva namnchiffret, på danska som 
regel med den inledande initialen och en 
arabisk siffra, till exempel C 4, på svenska 
likartat men med en romersk siffra, exem-
pelvis C XI. Det är vanligt att det över 
monogrammet finns en krona, vid danska 
namn eller monogram ibland även kungens 
valspråk. Kristian IV:s var ”Regna Format 
Pietas”, förkortat RFP, det vill säga ”from-
het stärker rikena”. I Sverige händer det att 
monogrammet har två C, så att det bildas 
ett så kallat spegelmonogram, eventuellt 
med ett stående lejon på vardera sidan. De 
så kallade Aschebergska tavlorna, trätavlor 
uppsatta på initiativ av generalguvernören 
Rutger von Ascheberg, har ett likartat ut-
seende – de flesta har ett spegelmonogram, 
över det ett vapen och en krona och vid 
sidorna stående lejon och undertill ett årtal. 
De svenska kan även ha bokstaven R och S 
för REX SUECIA, Sveriges konung. Ibland 
finns enbart ett C eller ett spegelmonogram 
utan siffra. Monogrammen är ofta målade, 
men kan även vara skurna.

Kunglig symbolik i Skåneland  
– litteratur och källor

För denna artikel har en översikt utarbetats 
över kunglig symbolik i kyrkor i landskapen 
Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. 
Översikten börjar när Frederik II av Dan-
mark tillträder 1559 och avslutas när Fredrik 
I av Sverige avlider 1751. Den valda perioden 
gör det möjligt att påvisa tendenser brett, 

Figur 3. Krönt monogram för Kristian IV på 
kungabänk från 1635 i Kristianopels kyrka. Foto: 
Martin Hansson, juli 2022.

Figur 4. Namnchiffer för Kristian IV på stenko-
lonn i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Foto: 
Jes Wienberg, februari 2022.
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både före och efter den mest intensiva för-
svenskningen.

Det har inte tidigare funnits någon 
publicerad översikt över kungliga symbo-
ler i kyrkorna. Enstaka har illustrerats eller 
omnämnts, eller så har ett urval av exempel 
presenterats i översiktsverk och avhandling-
ar.21 De som oftast får uppmärksamhet är 
de Aschebergska tavlorna, och de har fått 
illustrera åtgärder för att försvenska Skåne.22

För utarbetandet av katalogen har befint-
lig litteratur använts, i kombination med 
systematiska sökningar efter bilder. Där-
emot har det inte varit realistiskt att besöka 
alla kyrkor. För Skåne är Claes Wahlöös 
”Skånes kyrkor 1050–1949” oumbärlig, även 
om den inte är heltäckande.23 För Blekinge 
fungerar inventeringen i ”Sveriges kyrkor”.24 
För Bornholm finns en motsvarande inven-
tering, ”Danmarks Kirker”.25 Halland är 
svårt att kartlägga genom litteratur. Under-
sökningen har därför kompletterats med 
sökningar efter bilder av kyrkointeriörer 
och inventarier i alla landskap som ingår 
i studien, där Wikipedia inte får under-
skattas, Svenska kyrkans egna hemsidor, 
där kyrkorna ofta men inte alltid beskrivs 
samt ”Kyrkoguiden”, det vill säga utmärkta 
Youtube-filmer som presenterar enskilda 
kyrkor.26 Ambitionen har varit att alltid 
själv via ett fotografi och/eller film se ett 
namn, en text, ett vapen eller ett mono-
gram. I ett fåtal komplicerade fall har även 
församlingarna kontaktats. Men det finns 
säkert kungliga symboler i kyrkor, som jag 
har missat.

Erfarenheterna från materialinsamling-
en har varit många. En är att även fackböck-
er har missat många monogram. Påfallande 
är således hur en bok, som annars har med 

allt, endast nämner ett mycket begränsat 
antal av de Aschebergska tavlorna; kanske 
har de ignorerats medvetet.27

Mycket kan ha försvunnit eller bytts ut. 
Kyrkor har brunnit, förstörts och moder-
niserats. Inventarier kan lätt ändras, målas 
över eller flyttas, när de har blivit omoderna. 
En baldakin på en predikstol, ett tillagt 
monogram eller en fristående trätavla är 
sårbar, kanske oönskad – den kan hamna 
på vinden, kanske deponeras på museum 
i hopp om att den inte återkommer, eller 
helt enkelt försvinna.

Som exempel kan nämnas S:t Johannes 
stadskyrka i Landskrona, som revs på slutet 
av 1700-talet, där det fanns en inskrift som 
omnämner Frederik II, riksvapen på predik-
stolen, Kristian IV:s monogram och riks-
vapen på altaruppsatsen, ett spegelmono-
gram för Karl XI på orgelfasaden, samt hans 
namn och vapen på orgelläktaren, men inga 
av dessa inventarier är bevarad.28 På Born-
holm, som är väl belyst, är en relativt stor 
andel försvunna kungliga symboler kända, 
nämligen i 5 av 10 kyrkor, där de förekom-
mer.29 Värt att notera är att just Bornholm, 
som ett danskt undantag, påminner om 
landskapen Skåne, Halland och Blekinge 
med många förnyelser av kyrkorna under 
1800-talet. Markeringarna av kunglig över-
höghet i kyrkorna måste i ett tidigare skede 
ha varit många fler, men undersökningen 
är baserad på vad som är känt i nuläget.

Det har däremot inte registrerats före-
komst av dansk eller svensk text i inskrifter, 
vilket ibland diskuteras i samband med för-
svenskningen, eller mera subtila uttryck för 
det danska, som förekomsten av den danska 
flaggan, Dannebrogen, i uppståndelsemotiv 
på altaruppsatser.
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Kunglig symbolik i Skåneland  
– en översikt

Översikten presenteras komprimerad i en 
katalog sist i artikeln. Den omfattar 214 
symboler i 171 kyrkor, där det ursprung-
ligen kanske har funnits kungliga symboler 
i de flesta eller alla kyrkor. Här skall enbart 
kortfattat presenteras några generella ten-
denser:

Skåne: Det finns 159 kungliga symboler i 
125 kyrkor, härav Frederik II (1559–88) 3, 
Kristian IV (1588–1648) 73, Frederik III 
(1648–58) 5, Karl X Gustav (1658–60) ingen, 
Karl XI (1660–97) 56, Karl XII (1697–1718) 
19, Ulrika Eleonora (1718–20) ingen och 
Fredrik I (1720–51) 3.

De allra flesta kungliga symbolerna upp-
träder således under 1600-talet, vid den 
tid då det utkämpades många strider om 
Skåne. Det finns lite fler av de danska, och 
nästan lika många med Kristian IV som 
med Karl XI och Karl XII tillsammans. 
Detta faktum utgör kanske en av anled-
ningarna till det uppenbara behovet av att 
påminna om vem som nu hade blivit herre 
i och med de Asche bergska tavlorna från 
1680- och 90-talet.

Halland: Det finns 23 kungliga symboler 
i 22 kyrkor, härav Frederik II (1559–88) 
ingen, Kristian IV (1588–1648) 5, Kristina 
(1645–54) 2, Karl X Gustav (1654–60) ingen, 
Karl XI (1660–97) 10, Karl XII (1697–1718) 
6, Ulrika Eleonora (1718–20) och Fredrik 
I (1720–51) inga.

Även här är det flest kungliga symboler 
under 1600-talet, men de svenska är klart 
flest.

Blekinge: Det finns 20 kungliga symboler 
i 14 kyrkor, härav Frederik II (1559–88) 1, 
Kristian IV (1588–1648) 11, Frederik III 
(1648–58) 1, Karl X Gustav (1658–60) ingen, 
Karl XI (1660–97) 3, Karl XII (1697–1718) 
3, Ulrika Eleonora (1718–20) ingen och 
Fredrik I (1720–51) 1.

Flest finner vi på 1600-talet och lik-
som i Skåne utgör de danska symbolerna 
huvudparten.

Bornholm: 12 kungliga symboler är kända, 
och de finns i 10 kyrkor, härav Frederik II 
(1559–88) 1, Kristian IV (1588–1648) 6, 
Frede rik III (1648–70) 2, Kristian V (1670–
99) ingen, Frederik IV (1699–1730) 1 och 
Kristian VI (1730–46) 2.

Flest symboler finner vi på 1600-talet. 
Med det kan inte observeras, som man 
kanske kunde föreställa sig, att den danska 
kungliga symboliken intensifieras som 
en reaktion efter den kortvariga svenska 
ockupa tionen.

Generalguvernör Aschebergs 
tavlor i Skåne

Tavlan från Bunkeflo med Karl XI:s spegel-
monogram kom till vid slutet av 1600-talet 
som ett av åtskilliga initiativ för att definitivt 
försvenska det tidigare Östdanmark. Initi-
ativtagaren var Rutger von Ascheberg, fält-
marskalk och generalguvernör över Skåne, 
Halland, Göteborg och Bohuslän under 
perioden 1680–93 med residens i Malmö 
från 1681.30

Kort före sin död 1693 ingav Ascheberg 
en ämbetsberättelse till kungen, där han 
angav att han hade observerat att den för-
re, alltså danske kungens namn och vapen 



ale nr 4 202228

fanns i åtskilliga kyrkor. Ascheberg ansåg 
att det så kunde förbli, som ett ”monument 
över forna tider”, men samtidigt fann han 
det oanständigt att den svenske kungens 
namn inte fanns någonstans. Han befallde 
därför att det i varje kyrka skulle finnas en 
bild med kungens namn och vapen, förgyllt 
och med tillhörande färger som prydnad 
för kyrkorna, till minne om den kung som 
invånarna lydde under i ett fredligt och väl 
styrt land. Rapporten som kungen mottog 
finns inte bevarad i original, däremot som 
avskrift, där ett centralt stycke citeras här:

Och såsom iag utj åthskillige kyrckior 
observerade här och där föra kånungens 
nambn och vapn, så ehuruvähl iag tyckte 
dhe dar kunde förblifva såsom något 
monument af forne tijder, hölt iag doch 
oanständeligit att Eders Kongl. Maij:ttz 
stoora nampn, som så mycket vähl af 
gudzhussen förtiänt, skulle där ingen 
städes finnas, befallt altderföre, att utj 
hvar kyrckia skulle uprättas Eders Kongl. 
Maij:tz nampn och konungzliga vapn 
af biltsnidare arbete, förgylt och med 
dess behörige färgor uthstofferat, så vähl 
kyrckiorne till een ansee[n]lig prydnat 
som och till Eders Kongl. Maij:tz åmin-
nelsse och landzens jnbyggiare till en 
tiänlig erindring om dheras allerunder-
dånigste devotion emoot Eders Kongl. 
Maij:tt, under hvars lykeliga och rätt-
vijsa styrelsse gudztiensten hoos dhem 
florerar, och dhe sielfve boo vähl utj ett 
fredeligit och vähl beskickat landh.31

47 sådana tavlor som kan hänföras till Asche- 
bergs initiativ är kända i Skåne. De flesta 
finns fortfarande bevarade i kyrkan, medan 

enstaka, som den från Bunkeflo, har ham-
nat på museum. Med Karl XI:s monogram 
finns 39 – Arilds kapell, Barkåkra, Benestad, 
Bjäresjö (enbart bevarat årtal), Bromma, 
Brunnby, Bunkeflo, Dalköpinge, Everöd, 
Fru Alstad, Fuglie, Färlöv, Glemminge, Gyl-
le, Gärdslöv, Hammarlöv, Ingelstorp, Kver-
restad, Kyrkoköpinge, Lilla Beddinge, †Lilla 
Slågarp,32 Maglarp, Mörarp, Norra Vram, 
Norra Åkarp, Skanör, Stora Herrestad, †Stora  
Slågarp, Svedala, Södra Sallerup, Södra 
Åby, Torekov, †Tullstorp, Ullstorp (figur 5), 
Valleberga, Östra Grevie, Östra Nöbbelöv, 
Östra Vemmerlöv och Övraby. Med Karl 
XII:s monogram finns 7 – Hemmesdynge, 
Lilla Isie, Skivarp, Stora Harrie, Äspö, Östra 
Klagstorp och Östra Vemmenhög. Det finns 
också en bild som visar att det har funnits 
en tavla i Rängs kyrka, men det är ovisst 
om den var för Karl XI eller Karl XII.33

Tavlorna var normalt egna bilder. De 
ingick alltså inte i en altaruppsats eller pre-
dikstol, något som dock kan vara svårt att 
avgöra i enskilda fall. Norra Vrams tavla sägs 
således ha varit placerad på altaruppsatsen. 
Tavlorna fick ofta en likartad utformning 
– överst en krona, i mitten kungens spegel-
monogram, på var sida ett stående lejon och 
undertill ett årtal.

Det framgår inte av ämbetsberättelsen 
när Ascheberg tog initiativ till tavlor i kyr-
korna, men många kan dateras till åren 
1688, 1689, 1690, 1697 och 1698, alltså till 
både Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid. 
Ascheberg hade avlidit och ersatts av Otto 
Vellingk som generalguvernör när tavlor 
sattes upp åren 1697–98.

I Aschebergs berättelse ges en samtida 
förklaring till att det fanns så många dans-
ka symboler kvar. De bevarades som en 
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form av pietet som minne av det förflutna 
och kanske av respekt för tidigare kungar, 
oavsett nationstillhörighet. Det var inte 
fråga om någon revolution, där kungen 
hade störtats, utan om fortsatt kungligt 
styre. Sedan måste man betänka att kung 
Kristian IV var farfar till Karl XI:s drottning 
Ulrika Eleonora (den äldre). Hon var dotter 
till Frederik III och syster till Kristian V. 
Som led i försoningen mellan länderna efter 
skånska kriget, gifte sig Ulrika Eleonora år 
1680 med Karl XI och hon blev sedan mor 
till både Karl XII och Ulrika Eleonora (den 
yngre), som båda kom att efterträda Karl 
XI på den svenska tronen.

Notabelt är att tavlorna enbart påträf-
fats i Skåne, inte i Halland eller Blekinge. 
Kanske behövdes tavlorna som ett särskilt 
för att motståndet mot det svenska styret 
var som starkast i Skåne. När deras före-
komst markeras på en karta framgår att de 
med få undantag återfinns i kyrkor längs 

sydkusten (figur 6) för att det var ett oroligt 
område, hemvist för många ”snapphanar” 
(men varför är det då så få i Göinge?), eller 
för att någon bildhuggare varit verksam i 
Malmö eller kanske Trelleborg. Namnen på 
åtminstone två bildsnidare är kända – från 
Hammarlöv och Maglarp Ludvig Andersson 
i Malmö34 och från Stora Harrie Johannes 
Andrae, också Malmö.

Att de Aschebergska tavlorna i senare 
tid har tagits bort eller åtminstone getts en 
mindre framträdande placering i kyrkan, 
liksom fallet är med andra äldre inventarier, 
finns det flera belägg för, där Bunkeflo är 
ett tydligt exempel.35 Om sedan alla kyrkor 
faktiskt fick sådana tavlor, som var Asche-
bergs intention, är tveksamt. Antalet beva-
rade tavlor är relativt lågt i förhållande till 
att det finns omkring 400 kyrkor i Skåne. 
Många kan ha försvunnit vid utrensning-
ar av omoderna och kanske slitna inven-
tarier eller så blev de aldrig uppsatta som 

Figur 5. Trätavla i Ullstorps kyrka med Karls XI:s krönta monogram, vapen, på var sida ett lejon och 
undertill årtalet 1689. Foto: Ulrika Randver, 2016, Tomelillabygdens församling.
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planerat. Istället kan den svenske kungens 
monogram ha tillkommit i samband med 
införskaffande av nya inventarier, som ett 
mindre tillägg till befintliga inventarier, 
eller så blev uppsättandet aldrig genomfört.

Nya inventarier  
och tillägg till gamla

Aschebergs tavlor utgör en egen kategori 
av påtagliga påminnelser om den svenska 
överhögheten i Skåne. Men det finns även 
en annan mindre manifest symbolik. Vid 

de tillfällen då ett nytt inventarium ändå 
anskaffades, ofta en ny altaruppsats eller 
predikstol bjöd traditionen att inventariet 
kunde märkas med den regerande kung-
ens och kanske hans drottnings namn eller 
monogram, som då samtidigt visade den 
nya överhögheten.

Åtskilliga kungliga monogram med Karl 
XI eller Karl XII tillkom just i samband med 
införskaffandet av ett nytt inventarium. 
Ett exempel är när Dalby kyrka 1705 fick 
en ny predikstol, som kröns av Karl XII:s 
spegelmonogram.

?

Figur 6. Känd förekomst av Aschebergs tavlor i Skåne. Karl XI med cirkel, Karl XII med fyrkant; fyllt 
tecken existerande, halvfyllt på museum och öppet försvunnen. Karta: Jes Wienberg, oktober 2022.
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En annan kategori finns, där det aktu-
ella kungliga svenska monogrammet har 
placerats på ett äldre inventarium, mera dis-
kret än Aschebergs tavlor. Det finns totalt 
17 sådana, där ett äldre danskt inventari-
um kompletterats med ett svenskt kungligt 
monogram. Skåne 14 – Bjäresjö, Fjälkinge, 
Gislöv, Håslöv, Kyrkoköpinge, †Landskro-
na, Lyby, Lyngsjö, Perstorp, Simlinge, Skå-
nes Fagerhult, Vittsjö, Äspö och Önnarp. 
Halland 3 – Onsala, Steninge (ursprunglig 
Veinge) och Våxtorp, inga i Blekinge. Som 
exempel kan nämnas den gamla altartavlan 
i Bjäresjö från mitten av 1600-talet, där det 
1699 tillfogades ett monogram för Karl 
XII (figur 7). Det är dock inte påfallande 
många. Även på Bornholm finns senare 
tillägg av kungliga monogram på äldre 
inventarier utan att det är frågan om ”för-
svenskning”.36

Som en konsekvens av tillkomsten av nya 
inventarier eller tillägg efter det att landska-

pen hade blivit svenska finns det 14 kyrkor 
i Skåne och inga platser i Halland eller Ble-
kinge, där det förekommer både dansk och 
svensk kunglig symbolik i samma kyrka. 
Det kan tolkas som ytterligare ett uttryck 
för respekten för det danska i linje med 
Aschebergs ståndpunkt. Men förekom det 
då ingen ikonoklasm alls?

Ikonoklasm riktad  
mot dansk symbolik

Särskilt fokus skall nu läggas på exempel där 
dansk representativ symbolik i kyrkor har 
förstörts, ändrats eller flyttats till synes med-
vetet, alltså platser där man har tagit bort 
exempelvis danska kungliga monogram, 
målat över dem eller kanske ersatt dem med 
svenska. Totalt kan ett sådant förfarande 
påvisas i 11 kyrkor – i Skåne 6, Halland 3 
och Blekinge 2. Men det ska noteras, att det 
kan ha skett på fler ställen än de vi nu kan 

Figur 7. Karl XII:s spegelmonogram tillagt 1699 till en äldre altartavla i Bjäresjö från mitten av 
1600-talet. Foto: Jes Wienberg, mars 2022.
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Figur 8a–b. Krönt monogram för Kristian IV i Håslöv, där man har tagit bort fyran så att det har 
blivit C för Karl; och senare har man åter satt dit fyran. Foto: Riksantikvarieämbetet odaterat och 
Sven Rosborn 2013, Wikimedia commons.
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belägga. Alla spår kan ju vara borta idag. 
Dessutom har man i många fall under en 
period och även än idag flyttat symbolen 
till en mindre iögonenfallande plats.

Skåne: I Bodarp ska det enligt uppgift fin-
nas ett nu övermålat monogram för Kristian 
IV på en predikstol från 1640. Först blev 
det Karl XI, sedan Gustav III.37 I Håslöv 
ses på ett gammalt fotografi att ett krönt 
C 4 för Kristian IV vid någon tidpunkt har 
omvandlats till ett C för Karl, då fyran har 
målats över. Sedan har det åter blivit C 4 
(figur 8a–b). I Lunds domkyrka finns en 
praktfull predikstol från 1592, där det under 
korgen finns ett ”C” utan siffra (figur 9), där 
det ursprungligen kanske kan ha varit en 
fyra för Kristian IV, men numera med ett C 
som istället kan beteckna Karl XI eller Karl 
XII. I Maglehem har enligt en inskrift på 

predikstolen från 1604 funnits ”DANMAR-
CRIS RIIGIS INSIGNIA” – riksvapnet – 
men det är nu borta, och altartavlan från 
samma år fick senare ett svenskt riksvapen 
tillagt. Det tydligaste exemplet är nog S:t 
Petri i Malmö där predikstolen är från 1599 
och altaruppsatsen från 1611. På båda blev 
danska kungliga monogram och riksvapen 
ersatta av svenska. På altaruppsatsen finns 
således nu två spegelmonogram för Karl XI, 
men än idag ses på båda sidorna de dans-
ka sköldhållarna, ”vildmännen”, så att det 
framgår tydligt att här fanns tidigare det 
danska riksvapnet.38 I Simris har Kristians 
IV:s monogram på predikstolen från 1634 
vid 1700-talets mitt eller senare vänts inåt, 
men det är nu åter synligt. Och i Östraby 
blev kungens monogram på altaruppsatsen 
övermålat på 1800-talet, men också detta 
är åter synligt.

Figur 9. Ett monogram med ett krönt C på Lund domkyrkas predikstol från 1592, där det ursprung-
ligen även kan ha stått 4 för Kristian IV, men som enbart C kan det istället tolkas som Karl XI eller 
Karl XII. Foto: Jes Wienberg, maj 2022.



ale nr 4 202234

Halland: I Asige skymtar man fortfarande 
ett C 4 på altaruppsatsen, som förändrades 
till ett C XI samt inskriften ”CAROLUS XI 
REX SVECIÆ 1674”. I Kinnared blev ett 
C 4 på predikstolen från 1632 övermålat på 
1700-talet och ersatt av ett G III för Gustav 
III, men det har återställts. I Värö fanns 
tidigare en altaruppsats från 1640-talet med 
ett C 4, som 1768 ändrades till ett C 3 lik-
som att inskriften ”GUSTAVUS TERTIUS 
REX SVECIAE” tillkom.39

Blekinge: I Ramdala fanns ett C 4 på pre-
dikstolen som på 1800-talet ändrades till 
O II för Oscar II.40 I Ronneby målades 
1653 predikstolens ”CHRISTIANVS” för 
Kristian IV samt hans valspråk över, i stället 
tillkom då Frederik II och hans drottning 
Sophie Amalie, vilket innebar en intern 
dansk uppdatering.41

Kunglig symbolik i Skånelands 
kyrkor – då Östdanmark blev 
Sydsverige

Det finns gott om symbolik med först 
danska och sedan svenska kungar i kyr-
korna under perioden 1550–1750 i de forna 
danska landskapen öster om Öresund. Efter 
reformationen blev det vanligt att visualise-
ra kungamakten i kyrkorna, så att det inte 
skulle råda någon tvekan om vem som var 
överheten, i ett rum dit alla i församlingen 
förväntades komma regelbundet.

Kungens och ibland drottningens namn, 
monogram, valspråk och/eller vapen place-
rades ofta, men inte alltid, på de många nya 
inventarier som krävdes i det protestantiska 
kyrkorummet. Det handlade om uppsätt-
ning av predikstolar överallt från mitten 

av 1500-talet, särskilt många under första 
hälften av 1600-talet, ibland också nya alta-
ruppsatser under samma period. De fles-
ta monogrammen för danske Kristian IV, 
svenske Karl XI eller Karl XII tillkom således 
som en traditionsenlig visualisering av mak-
ten i samband med införskaffandet av nya 
inventarier. Att det finns många monogram 
med Kristian IV måste därför ses dels mot 
bakgrund av behovet av nya inventarier, dels 
som en effekt av hans långa regeringsperiod.

Försvenskningen syns i kyrkorna genom 
att nya inventarier som tidigare varit märkta 
med danska kungliga monogram nu blev 
märkta med svenska. Makten hade skif-
tat, men sättet att visualisera makten var 
detsamma. I tillägg fick även äldre inven-
tarier svenska monogram för att tydliggöra 
maktskiftet.

Det mest markanta sättet att visa allmo-
gen vem som nu var makthavare och att inte 
Skåne längre var en del av Danmark utan 
tillhörde Sverige, var generalguvernör Rut-
ger von Aschebergs initiativ på 1680-talet att 
i kyrkorna sätta upp tavlor med den svenska 
kungens monogram. Idag känner man till 
47 sådana tavlor från Skåne. Tavlorna som 
ett särskilt initiativ i Skåne visar kanske, att 
motståndet mot svenskarna var starkast här.

Mest överraskande är att exemplen på 
medveten förstörelse av dansk symbolik 
tycks vara få. Ikonoklasm kan påvisas i 
enbart 11 kyrkor, men antalet kan vara 
underskattat på grund av källäget. Det kan 
inte heller påvisas någon intensifiering av 
dansk symbolik på Bornholm efter att ön 
kortvarigt hade varit i svensk besittning. 
Att dansk symbolik fick överleva skiftet i 
överhöghet får sin förklaring i Aschebergs 
egen ämbetsberättelse.
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Bör ”kunglig symbolik” avlägsnas från 
kyrkorna? Nej, låt Rutger von Aschebergs 
försonande ord inte enbart handla om 
tidigare danska kungar utan även omfatta 
svenska och därmed hans egna tavlor. Även 
de har med hans ord blivit ”monument över 
forna tider”, även de har numera blivit ett 
kulturarv värt att vårda.42

Katalog

Översikten visar kungliga symboler i form 
av porträtt, namn, namnchiffer, vapen och/
eller valspråk på kyrkoinventarier som alta-
ruppsatser, predikstolar, bänkar, skåp, tav-
lor, glasfönster eller målade på väggen i 
kyrkor i Skåne, Halland, Blekinge och på 
Bornholm 1550–1750.

Tecknet † fram för kyrkonamnet bety-
der att symbolen inte längre är synlig eller 
har försvunnit, parentes kring tecknet att 
enbart delar är kvar, + att en svensk symbol 
har tillfogats i efterhand till ett inventarium 
från den danska tiden, och kyrkonamnet i 
kursiv innebär att ikonoklasm kan ha före-
kommit, det vill säga att en dansk symbol 
har tagits bort och ersatts med en svensk. 
Namnet i parentes anges att föremålet nu 
finns på ett museum.

Skåne
Frederik II (1559–88)
Altaruppsats: (Lunds domkyrka)
Glasmålning: (Skarhult)
Predikstol: †Landskrona

Kristian IV (1588–1648)

Altaruppsats: Björnekulla, Blentarp 
(ursprungligen Öved), Borrie, Brågarp (för-
samlingsgården), Eskilstorp, Everlöv, Gryt, 

Gårdstånga, †?Hallaröd, Hofterup, Hurva, 
Hörby, Höör, †Landskrona, (Lyby) (eller 
predikstol), (†)Malmö, Norra Strö, Norra 
Åsum, Oppmana, Stoby, Södra Åby, Tryde, 
Ullstorp, Vomb, Västra Torup, Västra Vem-
menhög, Östraby, Östra Hoby, Östra Vram
Läktarskrank: (Lunds domkyrka)
Orgelläktare: Kristianstad, Torrlösa (ur- 
sprung ligen Helsingborg)
Kolonn: Kristianstad
Predikstol: †Baldringe, (Björka), Björne-
kulla, Bodarp, Brunnby, Fleninge, Gryt, 
Gårdstånga, Gärdslöv, Hammarlunda, Har-
lösa, Helsingborg, Håslöv, Ilstorp, Jonstorp, 
Järrestad, Kviinge, Kävlinge, Lilla Harrie, 
(Lunds domkyrka), (Lunds domkyrka), 
Löderup, Malmö, Maglehem, Mörarp, 
Norrvidinge, Raus, Ravlunda, Remmar-
löv, Röke, Saxtorp, Simris, Simrishamn, 
Tåstarp, Valleberga, Vellinge, Välluv, Ystad 
Mariakyrkan, Östra Hoby, Östra Vram

Frederik III (1648–58)

Altaruppsats: Hassle Bösarp, Södra Rörum, 
Trelleborg
Predikstol: Barkåkra, Ilstorp

Karl XI (1660–97)

Altaruppsats: +Fjälkinge, +Gislöv, Gustav 
Adolf, +Håslöv, +Lyngsjö, +Maglehem, Mal-
mö, Nymö, Rinkaby, +Simlinge, Vä,
Kalkmålning: Östra Sallerup
Orgel: †Landskrona
Orgelläktare: †+Landskrona
Predikstol: Bodarp, Malmö, +Önnarp,
Tavla: Arilds kapell 1689, (†)Barkåkra 1689, 
Benestad 1689, Bjäresjö 1689, (Bromma) 
1690, Brunnby 1689, (Bunkeflo) utan år, 
Dalköping 1688, Everöd 1688 (ändrat 1797 
så monogram för Gustav IV Adolf), Fru 
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Alstad 1689, Fuglie 1688, Färlöv 1689, 
Glemminge 1689, Gylle 1689, Gärdslöv 
utan år, Hammarlöv 1688, Ingelstorp 1689, 
Kverrestad 1689, Kyrkoköpinge 1689, (†)
Lilla Beddinge utan år, †Lilla Slågarp 1688, 
Maglarp 1688, Mörarp 1689, Norra Vram 
ovisst år, Norra Åkarp 1689, Skanör 1689, 
Stora Herrestad 1689, †Stora Slågarp ovisst 
år, Svedala 1697, Södra Sallerup 1688, Södra 
Åby 1689, Torekov 1689, †Tullstorp 1682(?), 
Ullstorp 1689, Valleberga 1689, Östra Gre-
vie 1688, Östra Nöbbelöv 1689, Östra Vem-
merlöv ovisst år, Övraby 1689

Karl XII (1697–1718)

Altaruppsats: +Bjäresjö, Hedeskoga, Konga, 
+Skånes Fagerhult, Örkelljunga
Altarskrank: (Lunds domkyrka)
Orgel: Ystad Mariakyrkan, Östra Ljungby 
(ursprunglig Osby)
Predikstol: Dalby, +(Lyby), +Vittsjö, +Äspö
Tavla: Hemmesdynge 1698, Lilla Isie 1697, 
Skivarp 1698, Stora Harrie 1698, Äspö 1698, 
Östra Klagstorp 1698, Östra Vemmenhög 
1698

Karl XI eller Karl XII

Tavla: †Räng

Fredrik I (1720–51)

Predikstol: +Kyrkoköpinge, +Perstorp
Tavla: Hurva

Halland
Kristian IV (1588–1645)
Altaruppsats: (†)Asige, Fagared, Värö
Predikstol: Kinnared, Torup

Kristina (1645–54)

Altaruppsats: Alfshög, Gällared

Karl XI (1660–97)

Altaruppsats: Abild, Asige, Harplinge, 
Spannarp, +Steninge (ursprunglig Veinge), 
Torpa
Predikstol: +Onsala, Sällstorp
Skåp/ tavelram: Askome, (Ysby)

Karl XII (1697–1718)

Altaruppsats: Nösslinge, Skällinge, Svartrå, 
Trönninge, +Våxtorp
Predikstol: Landa,

Blekinge
Frederik II (1559–88)
Kalkmålning: Ronneby

Kristian IV (1588–1648)

Altaruppsats: Kristianopel, Mjällby, Mör-
rum, Sölvesborg
Predikstol: †Bräkne-Hoby, Lösen, Ramdala, 
†Ronneby, Sölvesborg, Torhamn
Kungastol: Kristianopel

Frederik III (1648–58)

Predikstol: Ronneby

Karl XI (1660–97)

Predikstol: Fridlevstad, Karlskrona, Sturkö

Karl XII (1697–1718)

Altaruppsats: Backaryd, Elleholm
Åminnelsetavla: Karlskrona

Fredrik I (1720–51)

Åminnelsetavla: Karlskrona

Bornholm
Frederik II (1559–88)
Predikstol: Øster Marie
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Kristian IV (1588–1648)

Altaruppsats: (Bodilsker), †(Vestermarie), 
Åkirkeby
Predikstol: †Øster Marie, Åkirkeby
Kalkmålning: †Øster Marie

Frederik III (1648–70)

Predikstol: Allinge, †Klemensker

Frederik IV (1699–1730)

Predikstol: Åkirkeby

Kristian VI (1730–46)

Altaruppsats: †Ibsker, †Neksø

Royal Symbolism in the 
Scanian Provinces

When Eastern Denmark became 
Southern Sweden
In the 17th century, after several wars, the 
provinces of Scania, Halland and Blekinge 
passed from Denmark to Sweden, while the 
adjacent island of Bornholm was restored 
to Denmark after a short period of Swed-
ish rule. Traditionally, these four territo-
ries were called the Scanian Provinces. The 
transition to Swedish rule was gradual, not 
without resistance and varied between and 
within the different provinces. This article 
examines how, during this transition period, 
Danish and Swedish supremacy became 
visible inside the churches through displays 
of representations of the national coat of 
arms, royal names, and cyphers – especial-
ly on altarpieces and pulpits. One section 
analyses the logic behind Governor-General 
Rutger von Ascheberg’s decision to have 
heraldic emblems set up in numerous Sca-

nian churches to remind the congregations 
that the king’s name was now Karl (Charles), 
not Frederick or Christian.

The article’s point of departure is an 
emblazoned wooden panel from Bunkeflo 
Church in Scania that is now in the Histor-
ical Museum in Lund. In a book about the 
local history of the parish it is said that this 
panel should not be returned to the church: 
as a symbol of ‘swedification’, it was no longer 
wanted. Then follows a general account of the 
symbolism of power, political iconoclasm, 
and the time when eastern Denmark became 
southern Sweden. Some examples are given 
of the symbolism of royal power on coins 
and on the naming of towns and on land-
scaping in gardens like that of Östra Sallerup 
Vicarage, and finally its influence on statues 
and monuments. The article briefly presents 
an overview of Danish and Swedish royal 
symbolism in Scania, Halland, Blekinge and 
Bornholm in the period 1550–1750. It then 
focuses on Ascheberg’s panels, of which 47 
are known, almost all in churches along the 
south coast of Scania, but there must have 
been many more. In a report by Ascheberg 
from 1693, he appears to take the view that 
the previous Danish king’s symbols could be 
preserved as ‘monuments of ancient times’. In 
both Scania and Blekinge, there are conse-
quently more Danish than Swedish symbols 
in the churches.

In many cases, symbols of the Swedish 
kings entered the churches in connection 
with the acquisition of new church furni-
ture. Examples of iconoclasm are scarce: 
in some cases, Christian IV’s name cypher 
C 4 was changed to C XI for Karl (Charles) 
XI, for example on the altarpiece of Saint 
Peter’s in Malmö but this was not the rule.
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Noter
 1 Persson 1998, s. 40.
 2 Wienberg 2020, s. 14.
 3 Röndahl 1981, s. 287ff; 1993, s. 333ff.
 4 T.ex. Frostin 1960, s. 202, 225 jfr Fru Alstad, 

Lilla Slågarp; 1966, s. 69, 81, 86 jfr Kyrko-
köpinge, Dalköpinge; Wahlöö 2014, s. 383 
Önnarp.

 5 Citat från Röndahl 1981; s. 288; 1993, s. 335.
 6 Gotland tas inte med i undersökningen av hän-

syn till utrymmet, men den intresserade hän-
visas till Ödin & Hejdström 1988 samt Lerbom 
2003.

 7 DK I, s. 246ff.
 8 T.ex. Adriansen 2003.
 9 Wienberg 1993, s. 161ff; Haastrup 2015.
 10 Lindahl 1969; Engström 2019.
 11 Hansson 2021; 2022.
 12 Bæksted 1968; Blennow 2016.
 13 T.ex. Schwerin 1935; Lange 1985.
 14 Noyes 2013; Kolrud & Prusac 2014.
 15 Söderlind 2001.
 16 T.ex. Fabricius 1906–58; Bogren 1937; Åberg 

1958; 1994; Rosén 1959; Ersgård 1971; Johannes-
son 1984, s. 155ff; 1989, s. 130ff; Skansjö 1997, 
s. 155ff; Frandsen & Johansen 2003; Lerbom 
2003; Alenäs 2008; Sanders 2008; Wetter berg 
2017, II, s. 521ff.

 17 Gustafsson 2000, s. 19f; även Sanders 2008, 
s. 62ff.

 18 Jonsson 2011.
 19 Frost 1993.
 20 Bach-Nielsen, s. 76.
 21 T.ex. Göransson 1977, s. 14ff, fig. 1, 68, 89, 154, 

162, 189; Mildner 1997, s. 110ff; Ranby 2014, 
s. 95, 115, 120.

 22 T.ex. Holmström & Svensson 1962, s. 130 med 
Valleberga och Äspö; Lindahl 1964, s. 165 
Bunke flo; Ersgård 1971, s. 35 Valleberga; Mild-
ner 1997, s. 112 Fru Alstad; Ranby 2014, s. 120 
Arilds kapell; Lindahl 2015, s. 185 Gylle.

 23 Wahlöö 2014.
 24 SvK 1912ff.
 25 DK 1933ff.
 26 kyrkoguiden.se.
 27 Wahlöö 2014 tar således med enbart sju: Bene-

stad, Fru Alstad, Hammarlöv, Skivarp, Stora 
Harrie, Stora Herrestad och Ullstorp.

 28 Jfr. Wåhlin 1939, s. 54ff med bild 19–22.
 29 Jfr. DK VII, s. 118, 238, 292, 475f, 480, 501: 

Ibsker, Klemensker, Neksø, Vestermarie, Øster 
Marie.
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