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Förord 

Ett avhandlingsarbete är en process som pågår under en följd av år, och som under 
denna tid hinner genomgå många stadier. Hur det färdiga resultatet skulle komma 
att se ut hade jag en ganska obestämd uppfattning om när jag åkte runt till kyrkor i 
Skånes alla hörn under läsåret 1989-1990 och utförde den inventering av medeltida 
träskulptur som är själva grunden för avhandlingen. Att ha ett avhandlingsämne 
som har tvingat mig att lämna ordbehandlaren och UB och bege mig ut i verklig
heten har jag hela tiden betraktat som en stor fördel. 

Forskning är ofta en ensam verksamhet, men det är kontakterna med andra, inom 
samma eller närbesläktade ämnen verksamma personer, som ger stimulans och in
spiration åt det egna arbetet. Många är på olika sätt delaktiga i avhandlingens till
komst, och till alla dem vill jag rikta mitt tack. Min ämneshandledare Bo Ossian 
Lindberg har varit en välvillig och ständigt positiv läsare och diskussionspartner. 
Han har också bidragit med sitt kunnande i materialtekniska frågor. Inger Ahlstedt 
Yrlid har periodvis varit tillförordnad handledare, och har med entusiasm läst manu
skript och delat med sig av sitt vetande om skånsk medeltid. 

Jag har vidare haft stor glädje av den frikostighet som Jes Wienberg har visat 
med såväl sin tid som sina data och resultat kring skånska och danska kyrkor. Jes 
har ställt sina registerkort, tabeller och prickkartor till förfogande närhelst jag har 
behövt dem, och har också läst och bistått med synpunkter på delar av manuskriptet. 
Markus Dahlberg, som i flera omgångar har fått mer eller mindre ofärdiga avhand
lingsutkast för läsning, har med sina kommentarer hjälpt mig att se inkonsekvenser 
och ofullkomligheter. Margareta Kempff har givit mig tillgång till fotografier på 
svåråtkomligt jämförelsematerial i Tallinn. Hugo Palmsköld har gjort ett dataregis
terprogram, utan vilket det hade varit avsevärt svårare att hålla ordning på alla 
skulpturerna. Thomas Ryden har kommit med väsentliga påpekanden om de äldsta 
krucifixen och om frågor som rör Lunds domkyrka, och har, genom att finnas till 
hands för samtal och diskussion, varit till stöd och uppmuntran i avhandlingsarbe
tets slutskede. Anders Piltz lämnade vid Medeltidsdagarna i Lundsbrunn 1993 vär
defulla råd vad gäller den del av framställningen som behandlar de andliga proces
serna bakom förvärven av kyrklig skulptur. Per Beskow och Sven-Erik Pernler har 
haft vänligheten att läsa och kommentera avhandlingsavsnitt med anknytning till 
dessa frågor. Jag är också tacksam för Sten Skansjös sakkunniga granskning av min 
framställning av de historiska sammanhangen och förhållandena på lokal nivå i 
socknarna. Patrik Åströms erbjudande att hjälpa mig med en språklig genomgång av 
slutmanuskriptet tog jag emot med stor lättnad. 

Vännerna i SMS, Svenska Medeltidssällskapet, utgör en krets i vilken det alltid 
har varit ett stort och odelat nöje att diskutera medeltid. Jag har flera gånger haft 
möjlighet att ventilera mitt arbete för sällskapet, och ledamöternas engagerade och 
kritiska synpunkter har spelat en avgörande roll för avhandlingens slutliga form. 

Konservatorerna Åsa och Lars Sandberg och Magnus Wihlborg på Citadellet i 
Landskrona, Herman Andersson i Tollarp, Våga Lindell-Andersson vid Kristianstad 



länsmuseum samt Peter Tångeberg i Nyköping, har samtliga generöst delat med sig 
av sin tid och hjälpt mig att bekanta mig med de materialtekniska aspekterna vid 
ateljebesök. I Lunds universitets Historiska museum finns en dryg tredjedel av av
handlingens undersökningsmaterial. Hampus Cinthio, Anders Ödman och övrig per
sonal har visat stort tillmötesgående vid mina många besök i museet. Jag vill också 
tacka personalen vid Lunds universitetsbibliotek, Riksantikvarieämbetets Antikva
risk-topografiska arkiv samt Ikonografiska registret i Stockholm, Skånes hembygds
förbund i Lund, Kulturen i Lund, Österlens museum i Simrishamn, Y stadbygdens 
museum i Gråbrödraklostret, Kristianstads länsmuseum, Helsingborgs stadsmu
seum, Hallands länsmuseer i Halmstad och Varberg, Blekinge läns museum i Karls
krona, Smålands museum i Växjö samt Lunds universitets Folklivsarkiv, för vänligt 
och hjälpsamt bemötande vid mina ianspråktaganden av respektive institutions tjän
ster. Jag vill även utsträcka detta tack till andra sidan Sundet, till redaktionen för 
Danmarks Kirker - jag vill särskilt nämna Ebbe Nyborg som har delat med sig av 
erfarenheter från sitt studium av det äldre skulpturmaterialet, samt Sissel F Plathe 
som har bidragit med synpunkter på det senmedeltida beståndet. Ett tack också till 
alla kyrkvaktmästare och andra personer som jag har kommit i kontakt med under 
mina turer runtom i Skåne och angränsande landskap. De har låst upp kyrkor, hämtat 
stegar, kommit med upplysningar och på andra sätt funnits till hands när de har be
hövls. 

Jag är mycket stort tack skyldig Vetenskaps-societeten i Lund och redaktionen 
för Skånsk senmedeltid och renässans, vilka, genom att ta initiativet till ett plansch
verk om Skånes medeltida träskulptur, har givit mig möjlighet att förse avhandlingen 
med ett fullständigt illustrationsmaterial - en sällsynt och välkommen förmån för en 
doktorand i konstvetenskap. Att Vetenskaps-societeten har accepterat att ge ut även 
själva avhandlingen i serien är ytterligare ett privilegium som jag är mycket stolt 
över och tacksam för. 

Fotograferna Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter och Bengt Almgren har 
gjort ett storartat arbete med nyfotografering och framtagning av glasplåtar och äld
re negativ, vilket har möjliggjort en presentation i bild som gör den skånska medel
tida träskulpturen rättvisa. Kenneth Behrmann har med tålamod och noggrannhet 
framställt kartor över hundratals skånska kyrkor med träskulptur. Barbara Lindberg 
har sett till att de engelska texterna är språkligt korrekta. Att planschverk och av
handling har fått en kvalificerad typografisk utformning är Max Anderssons för
tjänst. Det goda samarbetet med personalen på Bloms Boktryckeri AB har avsevärt 
underlättat den hektiska slutfasen i produktionen av avhandling och planschverk. 

Mitt sista, men viktigaste tack vill jag rikta till mitt allra främsta stöd under åren 
med avhandlingen: min man Per Bäckström. Han har stundom varit betydligt mera 
övertygad än jag själv om avhandlingsprojektets genomförbarhet, och det har inne
burit en stor trygghet att hela tiden ha haft hans helhjärtade uppmuntran och lojalitet 
att lita till. 

Lund i augusti 1995 

Lena Liepe 
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1. Introduktion 

1.1 Perspektiv på medeltida träskulptur 

Medeltida träskulptur som forskningsuppgift 

Under fyrahundra år, från 1100-talet till reformationens genombrott en bit in på 
1500-talet, fylldes Skånes kyrkor med tusentals kultbilder i trä. Krucifix hängde i 
triumfbågen mellan kor och långhus, skåp med madonnan och helgonen stod på 
sidoaltarena i långhuset, och på högaltaret i koret placerades altarskåp med heliga 
personer eller scener från evangelierna och helgonlegenderna. I dag finns endast en 
bråkdel av denna rikedom kvar. Min undersökning omfattar hela beståndet av beva
rad medeltida träskulptur från skånska kyrkor: 311 verk från 1100-talets mitt fram 
till reformationen, i Danmark slutgiltigt genomförd 1536. Materialet som behandlas 
utgörs av figurativ skulptur som har brukats i den kyrkliga kulten: krucifix, madonna
skulpturer, helgonskulpturer, altarskåp saml enskilt.la figurer, eller grupper av figur
er, som har hört hemma i nu försvunna helgonskåp eller altarskåp. 1 

Syftet är dels att ordna och presentera ett skulpturmaterial som inte tidigare har 
behandlats som en samlad helhet, och där flera enskilda arbeten aldrig har publi
cerats. Huvudambitionen i avhandlingen är emellertid att undersöka kyrkoskulpturen 
som ett vittnesbörd om den "historiska miljön", det vill säga den tid och de materi
ella och andliga förhållanden, som har frambringat den. Genom att relatera medel
tidens kyrkliga träskulptur till ett vidare historiskt sammanhang, vill jag se verken 
som något mera än enbart led i en konsthistoriskt definierad process där formför
ändringar kan studeras med stilanalytiska metoder. 

Medeltida träskulptur har varit ämne för konsthistoriska studier sedan 1800-talets 
senare del. Den omfattande forskning som har bedrivits sedan dess har övervägande 
bearbetat typiskt konsthistoriska problemställningar: kartläggningar av stilström
ningar och influenser, dateringar, grupperingar i verkstadsproduktioner och skol
bildningar, attributioner till namngivna eller anonyma verkstadsledare, samt ikono
grafi. Medeltidens kyrkobyggnader studeras i dag av medeltidsarkeologer i lika stor 
utsträckning som av konstvetare, och har använts för politiska, ekonomiska, sociala, 
demografiska och andra slag av historiska analyser. Medeltidens kyrkliga träskulp-

!Skulptur av möbel- och inredningskaraktär ingår inte i undersökningen. Till denna kategori räknas bl a 
relieferna på korstolarna i Lunds domkyrka, uret från Lunds domkyrka, korstolsgavlarna från Dalby 
Heligkorskyrka och trätavlorna som sitter på slutstenarna i valven i S:t Olofs kyrka i Skanör. 
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tur har däremot förblivit föremål för en forskning som sällan har lämnat det slutna 
konsthistoriska sammanhanget. 

I denna undersökning kommer jag att studera Skånes träskulptur som en materi
ell manifestation av ett historiskt skeende. De inneboende svårigheterna i en histo
risk analys av ett material som detta är avsevärda jämfört med studier av tex medel
tida kyrkobyggnader. Nio tiondelar eller mera av medeltidens skulpturbestånd är 
borta, och av det som saknas finns inga spår som kan grävas fram.2 Försvunna 
skulpturer är sällan dokumenterade i uppteckningar, reseskildringar eller invente
ringar före 1900-talets början. Vidare har skulpturernas förmala utförande bestämts 
mera av gällande, mer eller mindre internationella konventioner, och mindre av så
dana lokala förutsättningar som tillgång till råmaterial, socknens storlek eller för
samlingens sociala sammansättning, vilka spelade in vid gestaltningen av en medel
tida sockenkyrka. Under dessa omständigheter framstår möjligheterna, att i en en
skild skulptur som föremål utläsa något om de materiella villkor under vilka den 
framställdes och förvärvades, som begränsade. 

Med utgångspunkt i historieforskningens bild av medeltidens danska samhälle 
kan emellertid den kyrkliga träskulpturen betraktas som en konkret yttring av andli
ga, ekonomiska och sociala betingelser, och som ett slags fokus där dessa betingel
ser sa.,.rm1anstrålar och tar materiell form,3 Denna form får dock inte betraktas som 
en enkel avspegling av det historiska sammanhang i vilket en skulptur har hört hem
ma: den enskilda skulpturen kan inte reduceras till ett källmaterial som saknar be
tydelse utöver den inblick det kan ge i historiska, sociala och kulturella förhållanden. 
Skulpturen är också ett föremål vars särart konstitueras av den bildmässiga 
gestaltningen: som bild äger skulpturen en egenart och ett självständigt kunskapsvär
de.4 Skulpturens innebörd, både som historisk källa och som bild, etableras i den 
tolkning som betraktaren eller forskaren gör genom att placera den i ett bestämt 
sammanhang. 

För att en skulptur skall kunna studeras i relation till sin historiska miljö måste 
tid och plats för dess tillkomst i rimlig grad preciseras. Den vikt som man inom 
konsthistorieforskningen av tradition har lagt vid bestämningen av tillverkningsort 
och datering är motiverad även i denna undersökning. Jag presenterar följaktligen 
det skånska beståndet av medeltida träskulptur i en form som följer den konsthisto
riska stilanalysens principer. Den samlade, periodiserade överblicken över skulptur
beståndet avslöjar kvantitativa och kvalitativa variationer under olika skeden. I sök
andet efter möjliga förklaringar till dessa variationer diskuterar jag ett antal olika 
faktorer: villkor för handel och inhemskt hantverk, ekonomiska och sociala förhål
landen som har gynnat eller försvårat förvärv av kultbilder, samt andliga processer 

2Om bortfallet av medeltida träskulptur efter reformationen, se kapitel 6. 
3Jfr W Schmid, "Kunstlandschaft - Absatzgebiet - Zentralraum. Zur Brauchbarkeit unterschiedlischer 
Raumkonzepte in der kunstgeographischen Forschung vornehmlich an rheinischen Beispielen" i Figur 
und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 
1994 s 28f. 
4Se P Francastel, Lg realite figurative. Elements structurels de sociologie de l' art, u o 1965 s llf, 77f, 
89ff; P Francastel, Etudes de sociologie del' art, Paris 1970 s 12ff, 47ff. 
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som har utgjort själva förutsättningen för behovet av kultbilder. Jag kommer också 
att göra jämförelser med kyrkobyggande och muralmåleri under medeltidens olika 
skeden. 

I den mån det är möjligt kommer jag vidare att undersöka omständigheterna 
kring förvärv av skulptur till enskilda kyrkor. Det stora bortfallet av träskulptur och 
bristen på skriftligt källmaterial försvårar i hög grad generaliserande slutsatser. Med 
hjälp av olika slag av källor kan dock i flera fall rimliga - i vissa fall tämligen säkra 
- antaganden göras om varifrån medlen till ett krucifix, en helgonbild eller ett altar
skåp har hämtats. 

Illustrationerna av det skånska skulpturmaterialet är samlade i en separat volym i 
samma serie som denna avhandling (Skånsk senmedeltid och renässans 14 
respektive 15). Volymen omfattar också avhandlingens katalog över det skånska 
beståndet av medeltida träskulptur. Bildvolymens planscher refereras till med (pl). 
I föreliggande textvolym återfinns illustrationer av jämförelsematerial från övriga 
Norden och andra delar av Europa. Dessa illustrationer refereras till med (fig). 

* 
Som redan antytts, har medeltidsarkeologisk forskning och metod varit av viss betyd
else för inriktningen på mitt studium av Skånes medeltida träskulptur - naturligt 
nog, eftersom en väsentlig del av den nyare forskningen kring Skånes medeltid har 
utförts av medeltidsarkeologer. Jag vill emellertid även nämna några arbeten i eller 
med anknytning till min egen disciplin, vilka har visat på andra vägar vad gäller stu
diet av medeltida träskulptur än den etablerade, stil- och attributionsinriktade konst
historiska traditionen. 

Henrik von Achens artikel "Sengotiske alterskabe i Hordaland. Studier i senmid
delalderens kunstmilj!'l" ( 1981) är en uppgörelse med äldre konsthistorisk medel
tidsforskning. 5 von Achen går, i en strängt kritisk utvärdering av forskningen kring 
de sydvästnorska altarskåp som är föremål för hans studium, till hårt angrepp mot 
godtyckliga, stilanalytiskt baserade attributioner. Han framhåller i stället nödvänd
igheten av att beakta "senmiddelalderens historiske realiteter, hvad angår import
/lokalkunst, yJkonomi, kunstmarked, vacrkstedsforhold, bestillere m.v".6 

Jan von Bonsdorff formulerar i sin avhandling Kunstproduktion und Kunstver
breitung im Ostseeraum des Spätmittelalters (1993) en uppfattning om konsthistoria 
som "sakhistoria" ("das Wesen der Kunstgeschichte als Sachgeschichte").7 von 
Bonsdorff undersöker omständigheterna för produktion och spridning av kyrko
konst i Östersjöområdet 1400-1525. Han utgår från bevarade räkenskaper och andra 

5H von Achen, "Sengotiske alterskabe i Hordal,and. Studier i senmiddelalderens kunstmilj,f' i F orening
en til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Arbok 135 (1981). 
6Aasl3. 
7J von Bonsdorff, Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters, Finska 
Fornminnes föreningens tidskrift 99 ( 1993) s 11. 
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handlingar, och intresserar sig för transportvägar och prisbildning snarare än stil
influenser och verkattributioner. Liksom von Achen tar von Bonsdorff sin utgångs
punkt i ett uttalat avståndstagande från den fixering vid enskilda huvudmonument 
("Objekthybris"), och vid verkstadsledare som konstnärspersonligheter, som präglar 
mycket av den äldre forskningen.8 

Konservator Peter Tångebergs arbete med medeltida träskulptur kompletterar i 
viktiga avseenden den konstvetenskapliga forskningen. Tångeberg sammanfattar er
farenheter och iakttagelser från flera decennier i Mittelalterliche Holzskulpturen und 
Altarschreine in Schweden. Studien zu Form, Material und Technik (1986).9 Detta 
omfattande och detaljrika verk klargör vilken potential som ligger i materialtekniska 
undersökningar, som kan ge svar på frågor om tillverkningsplats och tillverknings
förfarande där konventionella konsthistoriska analysmetoder inte räcker till. En 
oskolad person kan inte utföra en uttömmande teknisk analys av ett skulpturarbete, 
och Tångebergs studier understryker hur väsentligt det är att konstvetaren i största 
möjliga utsträckning tar hjälp av konservatorns kunnande.JO I en senare undersök
ning av ett antal skulpturer av östlig härkomst (1993) gör Tångeberg upp med äldre, 
schablonmässiga attributioner och visar hur tillskrivningar till olika konstområden 
kräver en nyanserad analys av "die Summe von kilnstlerischer Aussage, Formen, 
Stil, Typen und Techniken".1 1 

U ndersökningsområde 

Träskulpturerna som presenteras i denna avhandling hör hemma, eller har hört hem
ma, i kyrkor i Skåne. Landskapet var ett ekonomiskt och socialt kärnområde i det 
medeltida Danmark. Här hade även den kyrkliga organisationen sitt centrum i och 
med upprättandet av ärkebiskopssätet i Lund under 1100-talets första år. A priori 
kan landskapet antas vara en intressant region för studier av medeltida kyrklig 
konst, något som bekräftas av det rika och varierade bestånd av träskulptur från fem 
århundraden som finns bevarat. Hur undersökningsområdet avgränsas är ett viktigt 
ställningstagande i en regionalt baserad studie, och det finns alltid möjlighet att 
ifrågasätta det träffade valet i olika avseenden. Alternativet att låta undersökningen 
omfatta hela det medeltida Lundastiftet - förutom Skåne även Blekinge, Bornholm 
och Halland - hade legat i linje med uppläggningen av den hittills mest omfattande 
presentationen av medeltida svensk träskulptur, Aron Anderssons två volymer i 
Medieval Wooden Sculpture in Sweden (1966, 1980).12 Med en sådan avgränsning 

8Jbid. 
9p Tångeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden. Studien zu Form, 
Material und Technik, Stockholm 1986. 
IOJfr E Moltke, "Medieval Wooden Sculpture in Sweden I-V. Granskning af et afsluttet korpusvrerk" i 
Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 76 (1981) s 97, 111. 
11p Tångeberg, Das "Schöne Kruzifix" in Vadstena und Nussbaumholzskulpturen aus dem Deutsch
ordensland, Antikvariskt arkiv 75, Stockholm 1993 (1993 a) s 69. 
12A Andersson, Medieval Wooden Sculpture in Sweden 2: Romanesque and Gothic Sculpture, Stockholm 
1966; A Andersson, Medieval Wooden Sculpture in Sweden 3: Late Medieval Sculpture, Stockholm 
1980. Jfr W Schmid 1994 s 24. 
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förutsätts emellertid att stiftet som sådant var en sammanhållande och styrande 
struktur för förvärv av kyrkliga inventarier. Att detta inte var fallet under alla sked
en av medeltiden, visar den jämförelse med angränsande landskap som görs i 
avhandlingens tolfte kapitel. 

Mot denna bakgrund framstår landskapet Skåne som ett undersökningsområde av 
tillräcklig - men inte ohanterlig - storlek, med ett skulpturbestånd av en omfattning 
som tillåter analyser och slutsatser med en rimlig grad av generell giltighet. V alet av 
Skåne möjliggör också jämförelser såväl inom stiftet (Blekinge, Bornholm och Hal
land) som med ett angränsande danskt stift (Roskilde stift, det vill säga Sjrelland 
och M!lln) och ett stift på andra sidan riksgränsen (Värend). 

Delar av resonemangen i avhandlingen är strukturerade efter socknarnas härads
tillhörighet. Detta skall inte ses som ett uttryck för uppfattningen att häradstillhörig
heten bestämde distributionen och utformningen av kyrkliga inventarier under med
eltiden. Häraderna används här som en i sammanhanget ändamålsenlig geografisk 
uppdelning av landskapet, som gör det möjligt att jämföra olika delar av Skåne. 
Socknarnas medeltida häradstillhörighet skiljer sig i några fall från dagens. I texten 
följer angivandet av socknarnas häradstillhörighet Lunds stifts landebok (1570).13 

Periodindelning 

Avhandlingens huvudavsnitt, del III, är disponerat enligt en kronologisk indelning 
som har bestämts av skulpturbeståndets sammansättning. En periodisering är nöd
vändig för att ett så stort material som det här är frågan om skall bli överskådligt 
och möjligt att bearbeta. Den kronologiska grupperingen av skulpturerna har i sin 
tur bildat utgångspunkt för den historiska analysen.14 

Den äldsta skulpturgruppen omfattar sju krucifix och en tronande madonna, med 
dateringar som sträcker sig från 1100-talets mitt till 1200-talets början. Till det fort
satta 1200-talet hör en betydligt större mängd krucifix, madonnaskulpturer och hel
gonbilder, vars förmala karakteristika uppträder ännu under 1300-talets första del. 
Det fortsatta 1300-talet är för Skånes del illa representerat, med endast ett fåtal be
varade skulpturer. 1300-talets avslutande årtionde inleder det skede från vilket det 
mest omfattande och varierade beståndet av skulptur finns kvar. Den uppdelning 
som här görs mellan perioden som sträcker sig från 1300-talets slut till sekelskiftet 
1500 å ena sidan och 1500-talets första tre decennier å den andra utgår inte från 
någon påtaglig förändring i mängden skulptur. Även om beståndet från 1500-talets 
första del utgör en fortsättning på det slutande 1400-talet vad gäller kvantitet, kom-

Blunds stifts landebok I-3, Skånsk senmedeltid och renässans 4-6 (utg av KG Ljunggren, B Ejder), 
Lund 1950-1965 (förkortat LSL). 
14Qm principer för datering, se kapitel 2. 
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mer dock en viss stilmässig åtskillnad till synes som motiverar en - även av praktiska 
skäl nödvändig - uppdelning. 

Slutpunkten sätts av reformationen i och med vilken medeltiden konsthistoriskt 
sett är slut. Reformationen var i Danmark slutgiltigt genomförd 1536. Även om till
verkningen av skulpturer med madonnan och helgonen avstannade, förelåg inga 
hinder för krucifixens fortsatta förekomst i kyrkorummen. Det finns ett antal skån
ska krucifix som hör hemma i 1500-talets första hälft, men som är omöjliga att säk
ert placera på endera sidan om den gräns som reformationen utgör. En bedömning 
av de stildrag som dessa arbeten företer har fått avgöra om de skall ingå i undersök
ningen eller om de skall betraktas som eftermedeltida.15 

Några definitioner 

I texten återkommer ett antal termer vars innebörd kan behöva klargöras. I karakteris
tiken av enskilda skulpturer används bland annat stil som ett särskiljande kriterium. 
Stil är ett begrepp som har spelat en grundläggande roll i konsthistorievetenskapens 
utveckling. I dag är det dock sällan föremål för analys i den vetenskapsteoretiska 
diskussionen inom ämnet, trots att stilbegreppet allmänt används för klassificering och 
attribution av konstföremål: "nicht als Instrument, sondem als Ziel der wissen
schaftlichen Arbeit hat der Stilbegriff seine Bedeutung verloren".16 Bestämningar 
av stil som en materialisering av en tidsanda, eller som resultat av en lagbunden 
formutveckling, är något som hör till 1900--talets första del. Förutom det otidsenliga 
i dylika teorier, hör avsaknaden av en aktuell diskussion kring stil som fenomen 
sannolikt samman med det svårfångade i begreppets innebörd. Inte desto mindre 
kräver en så frekvent brukad term en precisering. 

~~är jag i det följande använder stilbegreppet syftar jag på de formmässiga sär
drag i utförandet som skiljer en skulptur från en annan, eller som förenar grupper av 
skulpturer. Stil är på en gång ett resultat av och en förutsättning för att skulpturerna 
kan hänföras till bestämda tidsperioder, tillverkningsorter och verkstäder eller verk
stadstraditioner. Huvudavsikten med denna undersökning är inte att presentera en 
uttömmande analys av varje enskild skulptur i dessa avseenden, motsvarande de 
ofta mycket detaljerade resonemang och långt drivna jämförelser som är vanligt 
förekommande i äldre forskning. På ett mera övergripande plan kan man emellertid se 
stiltillhörighet som ett uttryck för en samverkan av hantverkstradition, hantverkar
nas individuella förutsättningar, övergripande historiska betingelser av varierande 
slag, samt det syfte en skulptur framställdes för.1 7 Stilbegreppet blir, tolkat i dylika 

15Se s 200 och s 200 n 18. 
16L-O Larsson, "Kunstgeschichte als Stilgeschichte" i Om stilforskning. Föredrag och diskussionsinlägg 
vid Vitterhetsakademiens symposium 16-18 november 1982, KVHAA Konferenser 9, Stockholm 1983 s 9. 
17A as 16. 

7 



termer, användbart även i en analys som inte stannar vid stilhistoriska bestämningar 
som självändamål, utan som öppnar mot ett vidare perspektiv på den historiska mil
jö i vilken verket tillkommit. 

Kvalitet är ett annat problematiskt begrepp, vars användande är oundvikligt om 
en differentiering av ett undersökningsmaterial som det som här behandlas skall 
kunna göras. Det är viktigt att de hänvisningar jag gör till skulpturernas kvalitet inte 
uppfattas som värdeomdömen, avseende skulpturernas eventuella estetiska halt. 
Vad termen refererar till är snarast skulpturernas hantverksmässiga utförande, som 
ett resultat av bildhuggarnas och målarnas professionella färdighet och träning. Av
sikten är att skilja ett arbete som kan antas vara framställt i en väl etablerad verkstad 
med gediget skolade hantverkare och en omfattande verksamhet, från ett arbete av 
en mindre, kanske lokalt baserad, verkstad som har fungerat under anspråkslösare 
förhållanden. Beteckningar som "hög" eller "god" kvalitet jämfört med "enkel" el
ler "provinsiell" kvalitet implicerar ett värderande ställningstagande som inte är av
siktligt, men det har inte lyckats mig att finna relevanta, mera neutrala benämningar. 

I den generaliserande rekonstruktion av förflutna sammanhang som all historie
forskning består av, finns alltid en underliggande risk att individen skyms av ab
straktioner. I en framställning som denna, med ambitionen att förankra ett undersök
ningsmaterial i en historisk miljö, är det väsentligt att understryka att generella stor
heter som "samhälle", "befolkning" och "stånd" alltid konstitueras av individer, och 
ytterst kan bestämmas endast i relation till dessa. Möjligen medför studiet av mate
riella kulturyttringar en närhet till den individuella, mänskliga tillvaron och en beto
ning av individens betydelse, i en utsträckning som skiljer det från andra slag av 
historisk forskning, som kan löpa större risk att förlora sig i det abstrakta. Med en 
inriktning på de konkreta omständigheterna kring tingens tillkomst och bruk, ges ut
rymme för de historiskt bestämda personerna bakom kultbilderna. is 

1.2 Det historiska sammanhanget 

Medeltiden och träskulpturen 

Undersökningens 311 träskulpturer är fysiska kvarlevor från en tid som ligger mel
lan fyra och åtta sekler bort. Kunskapen om den historiska period och miljö i vilken 
skulpturerna har fungerat är i många avseenden bristfällig. De skriftliga källorna är 
få, och övriga lämningar är inte alltid enkla att tyda. Tolkningen av den historiska 
helhet i vilken medeltidens kyrkobyggnader, kalkmålningar och övriga materiella 
manifestationer skall placeras, har följaktligen varierat avsevärt genom decennierna. 

18Jfr P Kemp, "Historia och berättelse. Diskussion av nyare historieteori" i Res Publica 11 (1989) s 21; 
P Larsen, "Billedet og historien - et diskussionsopheg" i Visuel kommunikation 1, Köpenhamn 1980 
s 113f; J-M Pesez, "Histoire de la culture materielle" i La nouvelle histoire, Les encyclopedies du savoir 
moderne, Paris 1978 s 130. 

8 



Mitt syfte är inte att här presentera ett storskaligt teoretiskt system som sammanfat
tar de förutsättningar under vilka medeltidens danska samhälle i stort fungerade. Jag 
skall emellertid precisera vilka omständigheter som jag har valt att betrakta som av
görande för produktion och förvärv av kyrklig träskulptur under medeltiden. 
På ett grundläggande plan kan förekomsten av skulptur sägas bero av tre faktorer: 
- ett behov av bilder för den kyrkliga kulten hos enskilda personer, kollektiv eller 
institutioner 
- ekonomiska resurser för förvärv 
- existensen av en produktion, antingen i lokalt eller regionalt baserade verkstäder, 
eller i verkstäder i utlandet med tillverkning för export. 

Det förstnämnda villkoret hör ihop med andliga processer och de krav som kult 
och liturgi reste på kyrklig inredning, och finns med som en grundförutsättning gen
om hela framställningen. Förändringar i anspråken på och behovet av kultbilder i 
kyrkorummet - hos individen, gruppen eller inom kyrkan som institution - utgör en 
återkommande del av förklaringarna till varför skulpturbeståndet varierar kvantita
tivt och kvalitativt under olika skeden. 

För att ett andligt betingat behov av en kultbild skall kunna tillfredsställas måste 
det finnas materiella tillgångar. En stor del av framställningen ägnas en återkom
mande fråga i forskningen kring medeltidens kyrkliga byggnader och inventarier: 
vem betalade? För ett fåtal skulpturer kan bevarade handlingar, inskrifter eller andra 
källor ge svar, men för flertalet krävs mera generellt hållna ställningstaganden till i 
vilka befolkningsskikt motiven och de ekonomiska medlen fanns, för förvärv av 
träskulptur under olika skeden. 

Sambandet mellan kyrklig träskulptur och materiella resurser kan också uttryck
as i mera övergripande termer av ekonomiska konjunkturer, kris eller expansion i 
jordbruk och andra näringar, demografiska förändringar och så vidare. Steget mel
lan att konstatera exempelvis ett uppsving i jordbruk och handel under en viss period 
å ena sidan, och att etablera ett direkt samband med förvärv av kultbilder till kyrk
orna å den andra, är emellertid så stort att resultatet lätt blir allmängiltigt intill det 
meningslösa. Jag kommer så långt möjligt att förankra resonemanget i konkret på
visbara omständigheter, även om bristen på samtida källor många gånger nödvän
diggör antaganden av generaliserande, och ofta hypotetisk, karaktär. 

Tidigare forskning har i första hand fokuserat på produktionen av träskulptur un
der medeltiden. Syftet har varit att besvara frågor om till vilka mästare eller verkstä
der olika arbeten skall attribueras, och vart verkstäderna i fråga skall lokaliseras. Ef
tersom jag i denna undersökning behandlar hela beståndet av medeltida träskulptur i 
Skåne, kan jag anlägga ett något bredare perspektiv. Jag kommer att diskutera 
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förhållandet mellan inhemsk tillverkning och import av träskulptur under olika delar 
av medeltiden, liksom den lokala skånska skulpturproduktionen sedd i relation till 
annat hantverk. En hel del har skrivits om villkoren för tillverkning av nordtysk 
träskulptur under senmedeltiden, ofta med utgångspunkt från de verkstadsledare 
som omtalas i bevarade handlingar.19 Ett studium av de förhållanden under vilka en 
inhemsk skånsk tillverkning av träskulptur ägde rum gör rättvisa även åt den mängd 
skulpturer av mera ordinär karaktär som under medeltiden fyllde landsbygdens 
sockenkyrkor. Avsaknaden av skriftliga källor som berör inhemsk produktion gör 
att också denna diskussion i viss utsträckning måste formuleras i antaganden och 
sannolikheter. 

De betingelser som har format träskulpturernas historiska miljö kan sammanfat
tas enligt följande. En grundläggande förutsättning är kravet att förse kyrkorummet 
med kultbilder. En viktig förklaringsgrund till variationerna i beståndet av bevarad 
skulptur är att uttrycken för detta krav har växlat och att det har rests av olika indi
vider, kollektiv eller institutioner. Ett annat väsentligt villkor är de ekonomiska till
gångarna, överlag och i olika befolkningskategorier. En kartläggning av vem eller 
vilka som under olika skeden har bekostat kyrkornas kultbilder kan ytterligare bely
sa förändringarna i skulpturbeståndet mellan olika perioder. De andliga och materi
ella förutsättningarna kan ses som två aspekter av samma fråga om vem som stod 
bakom förvärvet av skulptur. Ännu en viktig omständighet är villkoren för fram
ställningen av träskulptur. I växlande grad har förekomsten av lokala verkstäder, re
spektive möjligheter till import från utländska verkstäder, satt sin prägel på det 
skånska skulpturbeståndet. 

Så som framgår av ovanstående koncentreras undersökningen inte primärt på 
skulpturernas formmässiga särart, utöver det faktum att verkens stilkaraktär utgör 
själva grunden för grupperingen och presentationen. Anläggandet av en i någon men
ing estetisk aspekt vore i detta sammanhang en anakronism. Medeltidens träskulptur 
var avsedd för bruk i den kyrkliga kulten och liturgin. Graden av det som under me
deltiden kallades skönhet betingades av kultbildernas ändamålsenlighet, det vill 
säga hur väl de fyllde detta syfte. Någon estetisk - i ordets nutida innebörd - värde
ring av ett föremåls autonoma skönhetsvärde kommer inte till uttryck i bevarade 
texter från medeltiden.20 I denna undersökning betraktar jag följaktligen skulpturer
nas visuella form främst som en funktion av de kultisk-liturgiska, de materiella och 
de produktionstekniska sammanhang som har skisserats ovan. 

* 

19Se tex J von Bonsdorff 1993; M Hasse, "War Notke ein Maler und Bildschnitzer oder war er nur ein 
Unternehmer?" i Zeitschrift des Vereins fur Lubeckische Geschichte und Altertumskunde 52 (1972); 
M Hasse, "Das Verhalten der Liibecker Maler und Bildschnitzer während der Krisenzeit zu Anfang des 16. 
Jahrhunderts nebst einem Verzeichnis der damaligen Mitglieder des Liibecker Maleramtes" i Zeitschrift 
des Vereins fur Lubeckische Geschichte und Altertumskunde 62 (1982) (1982 a); H Huth, Kunstler und 
Werkstatt der Spätgotik, Augsburg 1923; M Kempff, Attribueringarnas mångfald. Johannes Stenrat och 
Hans Htsse - Den senmedeltida verkstadens produktion, Stockholm 1994; E Moltke, Bernt Notkes alter
tavle i Arhus domkirke og Tallinntavlen, Köpenhamn 1970. 
2ose L Liepe, "Medeltiden och 'konsten"' i Konstvetenskaplig Bulletin 37 (1990-1991) och där refererad 
litteratur. 
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Att det "historiska sammanhang" som avsnittets rubrik refererar till är en vetenskap
lig konstruktion, har varit ett återkommande tema i de senaste decenniernas veten
skapsteoretiska litteratur: det förflutna är en komplex, ostrukturerad totalitet, ett 
kaos ur vilket historikern väljer ut element som kvalificeras som historiska fakta ge
nom att placeras i ett av forskaren upprättat system. Forskarens ansträngningar att 
åstadkomma logiskt ordnade mönster och förklaringar betingar i sig den bild som 
framträder av dåtiden, och präglar vår uppfattning av det förflutnas skeenden. Möj
ligheterna till en autentisk förståelse av den värld som medeltidens människa levde i 
måste följaktligen ifrågasättas.21 Att det är så är ofrånkomligt, och kan på sätt och 
vis sägas utgöra själva förutsättningen för historisk forskning. Det motiverar inte 
desto mindre varsamhet när slutsatser skall dras rned utgångspunkt från vad som 
framstår som historiska fakta. 

21Se tex E Nyborg, "Om kirkekunsten, kirkearkitekturen og middelalderens virkelighed" i Traditiqn og 
historieskrivning. Kilderne til Nordens celdste historie, Acta Jutlandica 63:2, Humanistisk serie 61, Arhus 
1987; M Oakeshott, On History and other Essays, London 1983; P Veyne, "L'historie conceptualisante" 
i Faire de I' historie l: Noveaux problemes, Paris 1974. 
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2. Medeltida träskulptur i Skåne - en översikt 

Det finns i dag 311 medeltida träskulpturer bevarade i eller från kyrkor i Skåne: 
krucifix, madonnabildcr, skulpturer av andra helgon, altarskåp eller delar av altar 
skåp, samt grupper av figurer som har hört ihop i nu försvunna skåp (tabell 1). 
Skulpturerna kommer från 186 olika kyrkor runtom i landskapet - i 110 kyrkor 
finns en eller flera skulpturer fortfarande kvar (karta 1).1 127 skulpturer ingår i sam
lingarna i Lunds universitets Historiska museum (LUHM) och tre skulpturer från 
Lunds domkyrka finns i Domkyrkomuseet i Lund. 13 skulpturer ingår i samlingarna 
i Statens Historiska Museum (SHM) i Stockholm, och tolv skulpturer återfinns i an
dra museer och samlingar i och utanför Skåne.2 Tre skulpturer och två figurer ur en 
grupp om tre är stulna eller förstörda, men är så väl dokumenterade med fotografier 
att de har kunnat tas med i undersökningen.3 

Över hälften av de bevarade skulpturerna är krucifix eller kalvariegrupper: 149 
krucifix, sju hela kalvariegrupper, ett par sidofigurer från en kalvariegrupp, samt 
kors eller delar av kors från två krucifix. Den näst största gruppen skulpturer är de 
enstaka helgonfigurerna, sammanlagt 72 från hela medeltiden (hit räknas även pieta
grupper, Anna-själv-tredjegrupper, nådagrupper, Mariekröningsgrupper, en tavla 
med Kristi anlete samt skulpturer med en sittande Kristus, så länge dessa inte hör 
ihop med flera andra skulpturer från ett altarskåp).4 Många av dessa har säkerligen 
ingått i altarskåp, även om detta inte kan beläggas så länge det inte finns ytterligare 
bevarade skulpturer från samma skåp.s 

En särskild kategori är skulpturer med Maria och Jesusbarnet. Tronande madon
nor hör, tillsammans med krucifixen, till de äldsta motiven i skandinavisk medeltida 
träskulptur. I Skåne finns 29 tronande madonnor från hela medeltiden. Den stående 
madonnan är ett senare motiv som uppträder först på 1300-talet. Tolv sådana finns 

1Här bortses från fem skulpturer som är placerade i kyrkor där de inte från början har hört hemma (se av
snitt 6.3). 
2Fyra skulpturer i Kulturens samlingar är sedan 1994 deponerade i LUHM. 
3Skulpturerna i fråga är ett krucifix från Borgeby (förstört i brand 1915), en sittande Kristus från Falster
bo (stulen 1975), ett kvinnligt helgon från Djurröd (stulen 1992), samt en madonna och en S:ta Katarina
figur från Trelleborg (stulna 1914 respektive omkring 1980). 
4En pieta visar Maria sittande med den döde Kristus i knäet efter korsnedtagandet. En Anna-själv-tredje
grupp visar Maria och Jesusbarnet tillsammans med S:ta Anna, Marie moder och Jesu mormoder. Be
greppet kommer från tyskans "Anna Selbdritt", som har innebörden "Anna som den tredje tillsammans 
med två andra", det vill säga Maria och Jesusbarnet. En nådagrupp är en framställning av Gud fader hål
lande ett krucifix eller den döde sonens kropp framför sig; i det första fallet kallas motivet nådastol, och i 
det senare fallet nådafader (se G Bringeus, "Nådastol och Nådafader" i ICO. lconographisk post. Nordisk 
tidskrifi för bildtolkning 1992: 1 ). Begreppet går tillbaka på Gamla testamentet, där nådastol är en beteck
ning för en guldplatta på förbundsarken, platsen för Jahves uppenbarelse (2 Mos 25:17, 20-22, 26:34, 
37:6-9). 
5Ett altarskåp består av en skåpformad corpus, omgiven av ett eller flera par slutbara flygeldörrar. Corpus 
fylls av skulpterade figurer eller scener, medan flygeldörrarna antingen är försedda med reliefer på in
och/eller utsidorna, eller är släta med målningar. Ett helgonskåp kan vara skåpformat eller bestå av en
dast en sockel och ett ryggbräde som bär en krönande baldakin och ett par slutbara dörrar. I helgonskåpet 
är en ensam skulptur placerad, medan dörrarna kan ha reliefer på insidorna eller vara bemålade på både 
in- och utsidorna (jfr H von Achen 198 l s l 4t). 
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Karta 1. Kyrkor i Skåne från vilka medeltida träskulptur finns bevarad. Scanian churches with preserved medieval wooden sculpture. 
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Karta 2. Skånes härader under medeltiden. 
The hundreds of Scania during the Middle Ages. 

kvar som enskilda figurer i Skåne: de flesta är så kallade apokalyptiska madonnor 
där figuren står på en månskära och har varit omgiven av solstrålar.6 

Sammanlagt 16 mer eller mindre hela altarskåp är bevarade i eller från skånska 
kyrkor. Ett av Nordens största och äldsta altarskåp är högaltarskåpet från 1398 i 
Lunds domkyrka. Ytterligare två skånska aliarskåp är samiida med Lundaskåpet, 
medan övriga skåp är från 1400-talets mitt eller andra hälft, eller 1500-talets första 
del. Vidare finns tre reliefer i större eller mindre format från försvunna altarskåp. En 
kategori för sig utgörs av 20 grupper om två eller flera figurer som har ingått i för
svunna altarskåp. Liksom altarskåpen och relieferna hör dessa till senmedeltiden, 
det vill säga perioden från omkring 1400 och fram till medeltidens slut. 

De uppräknade skulpturkategoriernas fördelning över medeltidens olika perioder 
framgår av tabell 1. Åtta skulpturer - sju krucifix och en tronande madonna - hör 
till det första skedet, från 1100-talets mitt till 1200-talets början. Från det fortsatta 
1200-talet och fram till och med 1300-talets första del finns 54 skulpturer, varav 
över hälften är krucifix. En hel kalvariegrupp och sidofigurerna från ytterligare en 
hör också till denna period, medan resterande skulpturer utgörs av tronande madonnor 

6FJera av de stående madonnorna har, liksom många av helgonbilderna, säkerligen varit placerade som 
centralfigurer i altarskåp. Så länge inte ytterligare figurer från samma altarskåp finns kvar, behandlas 
skulpturerna här som fristående helgonfigurer. 
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och andra helgonbilder. Det fortsatta 1300-talet är magert jämfört med det närmast 
föregående skedet, med endast åtta skulpturer. Hälften av dessa (fyra stycken) är 
krucifix. Den stora mängden bevarad träskulptur - tre fjärdedelar av hela det med
eltida beståndet - hör hemma i senmedeltiden. Totalt 162 skulpturer är från period
en som löper från 1300-talets sista år till sekelskiftet 1500. Av dessa är 86 krucifix 
eller kalvariegrupper, tolv tronande madonnor och fyra stående dito, 36 skulpturer 
av andra helgon, en trätavla med Kristi anlete, tio altarskåp, samt två reliefer och 
elva grupper från altarskåp.? 69 skulpturer kan dateras till 1500-talets tre första år
tionden. Till skillnad från övriga skeden utgör krucifixen och kalvariegrupperna (25 
stycken) här betydligt mindre än halva beståndet, och madonnaskulpturerna är rela
tivt få (åtta stycken). Övriga verk i denna yngsta kategori utgörs av 20 helgonskulp
turer, sex altarskåp, en relief från ett altarskåp och nio grupper från altarskåp.8 

* 

Ett centralt moment i allt studium av medeltidens materiella lämningar är datering
en. De dateringar som jag här presenterar är, med få undantag, tämligen allmänt 
hållna: en skulptur placeras i ett århundrades början, första del, mitt, andra hälft el
ler slut. Dateringar är en problematisk del av den konstvetenskapliga utforskningen 
av medeltiden: alltid omdiskuterade och inte sällan det huvudsakliga syftet med en 
undersökning. Beståndet av skulpturer är för stort för att det skall vara möjligt att 
göra det slags utförliga utredningar kring varje enskilt arbete som är vanligt före
kommande i litteraturen i ämnet. Likafullt är en tidsbestämning av skulpturerna 
nödvändig som en förutsättning för den vidare analysen. 

Jag har daterat de enskilda skulpturerna med hjälp av flera olika kriterier, där det 
viktigaste oundvikligen är det slag av stilanalytisk jämförelse med andra relevanta 
verk som traditionellt är ett av konstvetenskapens främsta metodiska redskap. Helt 
säkra dateringar kan bara erhållas med hjälp av inskrifter, vapensköldar, bevarade 
urkunder eller materialtekniska undersökningar. Det senare är ett forskningsområde 
som är statt i snabb utveckling, och vi kommer säkerligen att få uppleva ett antal re
videringar av vedertagna dateringar när dendrokronologiska och andra analyser blir 
möjliga att utföra i större utsträckning än nu. Dock finns flera exempel på hur den
drokronologiska analyser har bekräftat tidigare gjorda, stilbaserade dateringar.9 Detta 
tyder på att stiljärnförelser trots allt kan fungera som dateringsmetod, kompletterat 
där så är möjligt med materialtekniska undersökningar och skriftliga källor. 

7En liten stående Kristusfigur från S:ta Maria och S:t Petri kloster i Lund räknas här in i kategorin hel
gonfigurer. 
8Dateringar saknas för sex skulpturer vars utförande inte medger någon närmare tidbestämning (i flera 
fall på grund av senare omarbetningar): en madonna och ett helgon från Djurröd, ett _diakonhelgon från 
Simlinge, ett krucifix i Stora Herrestad, ett krucifix i Tofta samt en sittande figur från Orsjö. Två krucifix 
i Bjuv och Långaröd samt rester av kors från Bösarp och Norra Mellby (LUHM) kan inte ges någon mera 
preciserad datering än "senmedeltida". 
9K Eckerblad, Dendrokronologi på medeltida träskulptur, Dendrokronologiska sällskapet, Meddelanden 
7, Stockholm 1984 s l Sff. 
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Ett begränsat antal skånska skulpturer kan ges en mer eller mindre exakt date
ring på basis av uppgifter i urkunder och andra handlingar, eller dendrokronologisk 
analys. För övriga skulpturer måste resonemanget utgå från vad som kan uppfattas 
som väsentliga, stilmässiga likheter med andra, jämförbara arbeten. Inom grupper 
av inbördes relaterade verk ligger det ofta nära till hands att upprätta ett slags inre 
kronologi, med vars hjälp skulpturerna placeras i tidsföljd i förhållande till varandra. 
Risken är dock stor att man därvid överdriver betydelsen av formförändringar hos 
vissa detaljer, och konstruerar utvecklingsförlopp där ett verk placeras senare i 
tiden än ett annat, när de i själva verket har varit samtida eller ordningen har varit 
den omvända. I ansträngningarna att åstadkomma en kronologisk utvecklingslinje i 
ett samlat skulpturbestånd är det lätt att feltolka de formmässiga likheterna och 
skillnaderna. 

Det är också viktigt att understryka att det ofta handlar om dateringar av skulp
turtyper, snarare än av enskilda verk. En för sin tid modem skulptur som är tillver
kad av en nyutlärd bildhuggare med färska minnen av sin kontinentala gesällvand
ring, kan i realiteten vara samtida med eller till och med äldre än en gammaldags 
skulptur, framställd av en till åren kommen mästare som har arbetat i en allt mera 
föråldrad formtradition. Lika problematiskt är förhållandet att provinsiella, lokalt 
tillverkade skulpturer, som till inte ringa del möter i ett regionalt avgränsat bestånd, 
på ett oförutsägbart vis kan blanda influenser från nationella och internationella 
huvudströmningar med kvardröjande äldre särdrag. Dylika verk är svåra att entydigt 
placera in i det kronologiska och stilistiska mönster som tidigare forskning har etable
rat med hjälp av det kvalitativt bästa och mest representativa av medeltida skulptur. 

Alla dessa förbehåll till trots är jag, i de allra flesta fall, hänvisad till stilanalys 
som enda tillgängliga dateringsgrund. I väntan på att de naturvetenskapliga metod
erna skall utvecklas så långt att de kan tillämpas på mer än ett begränsat antal 
skulpturer, återstår ett resonemang som i princip utgår från samma förutsättningar 
som har tillämpats i konsthistorisk forskning sedan 1800-talet. Min ambition har va
rit att i möjligaste mån modifiera och nyansera detta slags resonemang, med hänsyn 
tagen till vad som förefaller rimligt i fråga om produktionsförhållanden, internatio
nella kontakter och liknande. De delar av framställningen där skulpturmaterialet 
presenteras kan i detta hänseende läsas som en problemdiskussion i tillämpad 
form. 10 

* 

lOJfr H von Achen 1981 s 44f. 
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Liknande svårigheter uppstår vid bestämningen av vad som är inhemskt tillverkad 
respektive importerad skulptur. I vart och ett av avhandlingens huvudkapitel i del 111 
kommer jag att resonera kring förhållandet mellan import och lokal produktion, och 
försöka avgöra om enskilda arbeten och grupper av skulpturer bör betraktas som hö
rande till den ena eller den andra av dessa kategorier. I forskningen kring medeltida 
träskulptur i Norden har i allmänhet förutsatts att bådadera har förekommit, utan nå
gon närmare precisering av grunderna för bestämningen av ett skulpturarbete som 
inhemskt eller importerat. Den kvalitativa bedömningen är ofta det avgörande krite
riet: ett arbete av tillräckligt god kvalitet betecknas som import, medan ett enklare 
verk tillskrivs en lokal verkstad.Il Att dylika ställningstaganden kan vara missvisan
de framgår av förhållandet att det även i de mera framstående bland senmedeltidens 
nordtyska verkstäder förekom en skulpturproduktion av enklare slag, avsedd för för
säljning till mindre bemedlade avnämare.12 

Dokumentation av tillverkningsort saknas för den övervägande delen av det nor
diska beståndet av medeltida träskulptur. Följaktligen är man, med beaktande av 
ovan skisserade reservationer, trots allt hänvisad till en kvalitetsbedömning. En jäm
förelse mellan de danska och svenska skulpturarbeten för vilka en kontinental här
komst är dokumenterad, och det fåtal arbeten till vilka namnet på en inhemsk verk
stadsledare kan knytas, tyder på att den inhemska skulpturtillverkningen åtminstone 
under senmedeltiden sällan nådde upp till samma nivå som den kontinentala.13 När 
andra indikationer på tillverkningsort för en skulptur saknas, kan en uppskattning av 
det kvalitativa utförandet ge åtminstone en antydan om huruvida det rör sig om en 
lokal produkt eller om importgods. 

* 

En annan väsentlig aspekt är att framställningen genomgående behandlar skulpturer 
som från början har varit fullständigt stafferade, även om färg och grundering i dag 
ofta helt eller delvis saknas.14 Medeltidens kultbilder har en gång varit försedda 
med porslinsaktigt glänsande karnation, naturtrogen bemålning av ansiktsdragen 
och rik förgyllning. Genom stafferingen har de i kyrkorummet framstått som på en 

I IJfr Jan von Bonsdorffs ifrågasättande av liknande antaganden om senmedeltida altarskåp i Slesvig-Hol
sten (J von Bonsdorff, "Zur Methodik der kunsthistorischen GroBraumforschung: Die mittelalterliche 
Holzskulptur in Schleswig-Holstein" i Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen 
und kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994 s 18t). 
12M Hasse "Bernt Notke" i Zeitschrift des Deutschen Vereins fur Kunstwissenschaft 24 (1970) s 34 f; 
M Hasse, "Liibecks Kunst im Mittelalter" i Kirchliche Kunst des Mittelalters und der Reformationszeit 
(katalog St. Annen-Museum), Liibeck 1981 (1981 a) s 28; M Hasse 1982 as 57ff; H Wentzel, "Eivind S. 
Engelstad, Senmiddelalderens Kunst i Norge, ca.1400-1535" i Zeitschrift des Vereins fUr LUbeckische 
Geschichte und Altertumskunde 29 (1937) (recension) s 208. Jfr Sculptures allemandes de la fin du Moyen 
Age dans les collections publiques fran9aises 1400-1530 (utställningskatalog Musee du Louvre), Paris 
1991 s 39. 
I3Bland de mera kända dokumentariskt belagda importarbetena i Norden kan nämnas ett altarskåp i 
Vadstena klosterkyrka från Hans Hesses och Johannes Stenrats verkstäder i Liibeck (1455-1459), ett al
tarskåp i Bälinge kyrka av Johannes Stenrats verkstad i Liibeck (1471), ett altarskåp i Århus domkyrka 
från Bernt Notkes verkstad i Liibeck (1479), en knäböjande prinsessa från en S:t Göransgrupp i Falster
bo kyrka från Heninck Roleves verkstad i Rostock (1509-1552) samt en stor mängd nederländska altar
skåp från Bryssel och Antwerpen från 1400-talets slut och 1500-talets första del. Till den inhemska 
produktionen hör arbeten från senmedeltida svenska verkstäder ledda av Lars Germundsson i Enköping, 
Johannes Snickare i Uppsala, Lars Snickare i Stockholm, Jordan Målare i Stockholm och Arboga, samt 
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gång närvarande och heliga gestalter. I sitt kultiska sammanhang manifesterade 
triumfkrucifixet och helgonbilderna vad som för kyrkan var en levande sanning, 
nämligen existensen av det gudomliga och Guds människoblivande genom Kristus. 
Av bilderna krävdes av denna anledning en hög realitets grad, samtidigt som deras 
tillhörighet till en annan och högre sfär än den jordiska också måste komma till 
tydligt uttryck.IS 

Den gudomliga närvaro som kultbilderna i sitt ursprungliga skick har levande
gjort, och den kontakt med medeltidens kyrkobesökare som figurerna genom ansik
tets uttryck och fokuserade blickriktning har förmedlat, kommer sällan till synes i 
dag när figurerna ofta framträder i ett avskalat, naket trärent skick. Anletsdragen 
kan vara mer eller mindre utplånade, och träets spruckna och lagade yta döljs i all
mänhet inte längre av en minutiös återgivning av klädnadernas stoff och ornamentik 
i förgyllning och polykromi. Det var genom stafferingen som en träskulptur erhöll 
sin gestaltning som kultbild. En skulptur utan färg och grundering var endast ett rå
ämne, fullbordat först när målarens arbete var avslutat. 

Haaken Gulleson från Hälsingland (A Andersson 1980 s 86ff, 150ff, 165ff, 251-263; J von Bonsdorff 
1993 s 98-116; HA Gräbke, "Heninck Roleves, ein Rostocker Meister in Falsterbo" i Beiträge zur Ge
schichte der Stadt Rostack 22 (1941); L Karlsson, "Norrländsk egenart" i Bildhuggarnas mästerverk. 
Medeltida träskulptur i Norrland (utställningskatalog Bildmuseet, Umeå universitets museum), Umeå 
1991 s 29ff; M Kempff, Jordan Målare, Antikvariskt arkiv 72, Stockholm 1985; M Kempff 1994; 
A Liden, Lars Snickare och S. Olofskåpet i Värmdö kyrka, Antikvariskt arkiv 71, Stockholm 1984; 
E Moltke 1970; 1 Norrby, Johannes Snickares altarskåp i Östra Ryds kyrka, Uppland, Antikvariskt arkiv 
72, Stockholm 1985; M Rydbeck, "Henning Roleves s. Göransgrupp i Falsterbo kyrka" i Meddelanden 
från Lunds universitets Historiska rnusewn. Kungliga Humanistiska Vetenskapssarrijltndets i Lund års
berättelse 1941-1942 (1942)). 
14Begreppet staffering omfattar inte endast skulpturernas polykromi och förgyllning, utan avser även 
grunden under färg och metallbeläggning. Grundering - mestadels med en krithaltig grund, kredering -
var en väsentlig del av arbetet med bemålning av en medeltida träskulptur, och en kredering som har be
arbetats plastiskt genom att hårlockar, detaljer i anletsdrag och dräkter mm har formats före bemålning
en, eller mönster har ristats före förgyllningen, är en viktig förutsättning för skulpturens visuella uttryck 
(se vidare P Tångeberg 1986 s 57ff, 206ff). 
15Se vidare L Liepe, "Bemålad medeltida träskulptur" i Målningens anatomi. Material, teknologi, beva
ring,förfalskning (utställningskatalog Kulturen), Lund 1989 s 53f. 
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3. Tidigare forskning om medeltida träskulptur 

En viktig utgångspunkt för mitt arbete med Skånes medeltida träskulptur har varit 
ett ställningstagande till äldre konsthistorisk forskning, och till de attityder till me
deltidens konsthistoria som där kommer till uttryck. Jag syftar då inte bara på det 
som har skrivits om skånsk skulptur, utan i lika hög grad på övrig svensk och dansk 
litteratur i ämnet. Följande forskningsöversikt presenterar av detta skäl inte endast 
texter om det skånska skulpturbeståndet, utan berör också kortfattat de grundläggan
de studierna av medeltida träskulptur över huvud taget i svensk och dansk konsthis
torietradition. Avsikten är att klargöra förutsättningarna för de val jag har gjort i 
mitt eget arbete med avhandlingens undersökningsmaterial. 

3.1 Sverige 

I utforskandet av den svenska medeltidskonsten är en av de tidigaste föregångarna 
arkeologen och historikern Hans Hildebrand, författare till det stora kulturhistoriska 
verket Sveriges medeltid (1879-1903): fem böcker i tre volymer om förhållandena 
på landsbygden, städer och näringar, kungamakt och stormän, krigsväsendet samt 
kyrkan. 1 En planerad sjätte del om medeltida bildkonst blev aldrig skriven, men Hil
debrand tar upp både kyrkoarkitektur och inventarier till utförlig behandling i den 
del som handlar om kyrkan. 

Vad gäller träskulptur är det framför allt altarskåp och i någon mån triumfkruci
fix som Hildebrand ägnar sitt intresse. Han deklarerar i inledningen till avsnittet om 
altarskåp att han inte avser att behandla det konstnärliga arbetet, utan endast skåp
ens "anordning", det vill säga deras utförande och plats i kyrkan som kultföremål.2 

Trots detta formas framställningen till en översikt över svenska altarskåp från 1300-
talet till 1500-talets början, med utförliga beskrivningar av ett fyrtiotal skåp och re
sonemang om verkstadsrelationer och de beskrivna verkens tillhörighet till konti
nentala konstriktningar. 3 Avsnittet om triumfkrucifix är mera kortfattat: på fyra sid
or karakteriseras de medeltida epokernas olika krucifixtyper med illustrationer av 
tre krucifix (varav ett är krucifixet från Tryde i Skåne, färgpl 1), medan övrig 
medeltida skulptur har lämnats därhän till det planerade bandet om medeltidens 
bildkonst.4 

'H Hildebrand, Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildringl-3, Stockholm 1879-1903; B Thordeman, 
Medieval Wooden Sculpture in Sweden 1: Attitudes ta the Heritage, Stockholm 1964 s 68. 
2H Hildebrand 1879-1903 3 s 267. 
3A as 267-308. 
4A as 473-476. 
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Under 1900-talets första hälft ägde det stora utforskandet av Sveriges medeltida 
konst rum. Det utfördes av en generation konsthistoriker som lade grunden för det 
fortsatta studiet av medeltidens konst genom att inventera, systematisera och publi
cera ett material som dittills inte hade behandlats i konsthistoriskt inriktad forsk
ning. Till samma skede hör igångsättandet av projektet Sveriges Kyrkor, med ambi
tionen att publicera monografier över samtliga svenska kyrkor, och det stiftsvisa 
ordnandet av utställningar av kyrklig konst där medeltida föremål för första gången 
presenterades för en publik.5 Syftet med utställningarna var att skapa en uppskatt
ning av de utställda objektens skönhetsvärde, och därigenom väcka medvetandet om 
nödvändigheten av att rädda och bevara det som fanns kvar ute i kyrkorna av äldre 
konstskatter. 6 

En av de viktigaste drivande krafterna var Johnny Roosval som, tillsammans 
med Sigurd Curman och Carl af Ugglas, ordnade den första stora kyrkliga utställ
ningen i Strängnäs 1910. Han var också en av initiativtagarna till projektet Sveriges 
Kyrkor.7 Det var Roosval som först identifierade Li.ibeckbildhuggaren Bernt Notke 
som upphovsman till S:t Göransgruppen i Stockholms Storkyrka (1906), och Roos
val publicerade också flera studier över annan träskulptur, inte minst den gotländ
ska. 8 I en katalog över skulpturen i Gotlands Fornsals samlingar (1925) indelar 
Roosval materialet i en mängd stilperioder som täcker hela medeltiden, från 1000-
talet till det tidiga 1500-talets "ultragotik". Roosval konstruerar även ett antal ano
nymmästare - "Alamästaren", "Ekemästaren", "Misericordieverkstaden" med flera 
- till vilka ett antal skulpturer i museets samlingar attribueras.9 Detta står i överens
stämmelse med den strävan som präglar medeltidsforskningen under 1900-talets 
första hälft, att etablera anonyma "mästare" och föra ihop så många verk som möj
ligt till verkstadsgrupper och "skolor". 

En av Roosvals följeslagare i utforskandet av de gotländska kyrkorna var Carl af 
Ugglas, som 1915 lade fram en avhandling om Gotlands medeltida träskulptur från 
1100-talet till 1300-talet. 10 På nästan 600 sidor redogör af Ugglas för det gotländska 
materialet, sorterat i ett antal skolor med utgångspunkt från internationella stilström
ningar som diskuteras med stor grundlighet och med hjälp av en omfångsrik biblio
grafi. Även af Ugglas skapar anonymbeteckningar som i stor utsträckning har blivit 
vedertagna, bland annat "Tingstädemästaren", "Vätemästaren" och "Bungemästaren". 

'A Unnerbäck, "Sveriges Kyrkor - konsthistoriskt inventarium" i Från romanik till nygotik. Studier i 
kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson, Stockholm 1992 
'S Curman, "Utställningen af äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910" i Utställningen af äldre kyrklig konst 
i Strängnäs 1910. Studier 1, Stockholm 1913 s 2ff. 
'R Boström, "Johnny Roosval och Sveriges Kyrkor" i Johnny Roosval, forskaren, läraren, Stockholm 
1982; R Norberg, "Kyrkoinventeringen 1918-1932. En historik" i Fornvännen. Tidskrift för svensk anti
kvariskforskning 36 (1941); A Unnerbäck 1992. 
"J Roosval, "Hvem har skulpterat S. Göran och draken?" i Studier tillägnade Henrik Schiick på hans 50-
årsdag den 2 november 1905 af vänner och lärjungar, Stockholm 1905. Se vidare M Lundqvist, Biblio
graphia Roosvaliana. Fullständig förteckning över Professor Johnny Roosvals tryckta skrifter 
1897-1954, Stockholm 1954. 
'J Roosval, Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal, Stockholm 1925. 
10C R af Ugglas, Gotlands medeltida träskulptur till och med höggotikens inbrott. Bidrag till kännedomen 
om stilströmningarna i Norden under den äldre medeltiden, Stockholm 1915. 
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Ytterligare ett antal regionalt inriktade studier av träskulptur ingår i den kartlägg
ning av medeltidens konst som ägde rum under 1900-talets första hälft. Bland dessa 
kan nämnas Henrik Cornells artikel om träskulptur på den kyrkliga utställningen i 
Härnösand 1912 (1914), samme författares kapitel om träskulptur i en presentation 
av Norrlands medeltida konst (1918), Sölve Gardells översikt över medeltida altar
skåp i Bohuslän (1929), en uppsats om Bohusläns medeltida träskulptur av Rune 
Norberg (1939) och, från ett senare skede, Erik Forssmans presentationer av medel
tida träskulptur i Västmanland och Dalarna (1958-1959 och 1961). 11 I en översikt 
över Västergötlands kyrkliga konst från medeltiden behandlar Ernst Fischer i ett 
kort avsnitt även några av landskapets medeltida träskulpturer (1920). 12 

* 

Den främste utforskaren av svensk medeltida träskulptur i den följande generation
en var Aron Andersson, vars avhandling English Influence in Norwegian and Swe
dish Figuresculpture in Wood 1220-1270 utkom 1950.13 Andersson följer i sin 
forskning de linjer som hans föregångare hade dragit upp, med ingående stilstudier 
som syftar till att klargöra skolbildningar och samband med stilströmningar i eng
elsk och kontinental konstutveckling. Andersson skiljer sig dock från flera av de 
äldre konsthistorikerna genom sin återhållsamhet vad gäller att konstruera anonym
mästare och verkstäder. Detta framgår inte minst av det stora samlingsverket om 
svensk medeltida träskulptur, fem volymer under titeln Medieval Wooden Sculpture 
in Sweden (1964-1980). 14 Andersson är författare till verkets andra och tredje vol
ym, med översikter över 1100-talet till och med 1300-talet respektive senmedel
tiden. Den fjärde volymens katalog över skulptursamlingarna i Statens Historiska 
Museum i Stockholm (SHM) är utarbetad av Andersson och Monica Rydbeck. An
derssons brett upplagda presentation av det svenska beståndet av kyrklig träskulptur 
från medeltiden utgör en gedigen bas, från vilken det fortsatta utforskandet av 
materialet till stor del måste utgå. 

Till skillnad från de hittills nämnda forskarna har Jan von Bonsdorff huvudsaklig
en varit verksam utanför Sveriges gränser. von Bonsdorffs avhandling om senrnedel
tida konstproduktion och konstspridning (1993) berör hela Östersjöområdet: han 
koncentrerar sin undersökning på Liibeck, Danzig, Stockholm och Rev al. 15 von 
Bonsdorff behandlar skulpturproduktionens merkantila sida, med utgångspunkt i 
studier av räkenskaper, tullböcker och andra handlingar från omkring 1400 till 

llH Comell, "Spridda studier från utställningens afdelning för medeltida träskulptur" i Utställningen af 
äldre kyrklig konst i Hernösand 1912. Studier, Stockholm 1914; H Comell, Norrlands kyrkliga konst un
der medeltiden, Uppsala 1918 s 146-220; E Forssman, "Medeltida träskulptur från Västmanland" i Väst
manlands fornminnesförenings årsskrift 41 (1958-1959); E Forssman, Medeltida träskulptur i Dalarna, 
Falun 1961; S Gardell, "Bohusläns medeltida altarskåp" i Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings 
tidskrift 1929 (1930); R Norberg, "Bohusläns medeltida träskulptur" i Göteborgs och Bohuslänsfornmin
nesförenings tidskrift 1939. 
12E Fischer, Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden, Uppsala 1920 s 123-134. 
13A Andersson, English lnfluence in Norwegian and Swedish Figuresculpture in Wood 1220-1270, 
Stockholm 1950. 
1'Medieval Wooden Sculpture in Sweden 1-5, Stockholm 1964-1980. 
1'J von Bonsdorff 1993. 
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1525. Undersökningen koncentreras på enskilda skulpturer eller personer - verk
stadsledare - om vilka det finns bevarade handlingar. von Bonsdorffs avhandling 
belyser skulpturproduktionen i de nordtyska kuststäderna och spridningen av kyrkliga 
konstföremål till olika delar av Östersjöområdet. 

Även Margareta Kempff diskuterar, i sin avhandling om de lybska verkstadsled
ama Hans Hesse och Johannes Stenrat (1994), villkoren för senmedeltidens fram
ställning och distribution av kyrklig träskulptur som en förutsättning för attribution
er av bevarade skulpturer till kända namn. 16 Kempff gör en kritisk granskning av 
tidigare forskning, och driver ett på källkritiska och tekniska undersökningar baserat 
stilanalytiskt resonemang om de till Hesse och Stenrat tillskrivna verken. Slutsatsen 
blir att av 59 äldre attributioner till något av dessa namn kvarstår nio verk som kan 
accepteras som arbeten från Stenrats verkstad. 

3.2 Danmark 

I Danmark finns inte samma långa forskningstradition som i Sverige. Den första 
samlade presentationen av dansk medeltida träskulptur gjordes av Francis Beckett i 
den andra volymen av Danmarks Kunst (1926). Volymen har undertiteln Gotiken, 
men avsnittet om Skåne inleds med beskrivningar av ett antal krucifix som karakte
riseras som romanska (krucifixen från Tryde och Rebbelberga samt i Vankiva och 
Vitaby, färgpl 1; pl 1, 3, 4).17 Behandlingen av den danska- inklusive den skånska
träskulpturen täcker närmare 140 sidor, där det omfattande materialet beskrivs och 
klassificeras på traditionellt sätt med utgångspunkt från stiltillhörighet och mästar
attributioner. En relativt stor del av texten handlar om senmedeltidens altarskåp, vil
ka Beckett redan hade studerat i Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder 
(1895) med utförliga beskrivningar av 27 danska altarskåp från senmedeltiden. 18 

Några skånska altarskåp finns inte med i detta arbete. 
Nästa större översikt kom 1950, i Danmarks Billedhuggerkunst fra Oldtid til Nu

tid med Viggo Thorlacius-Ussing som huvudredaktör. Thorlacius-Ussing är förfat
tare till kapitlet "Den senere middelalder", där han på ett femtiotal sidor sammanfat
tar utvecklingen inom dansk senmedeltida träskulptur under rubriker som "Bertram
stil - 'den blide stil"', "Bemt Notke og hans elever" och "Claus Berg - Hans Brtig
gemann".19 Kapitlet om skulptur från 1100-talet till och med 1300-talet är skrivet av 
Poul N0rlund, bäst känd för sin forskning kring "gyldne altre", antemensalen i för
gylld koppar från 1100- och 1200-talen.20 I Danmarks Billedhuggerkunst ger N0r
lund en något utförligare presentation av Danmarks äldsta träskulptur än vad som 

16M Kempff 1994. 
17f Becket!, Danmarks Kunst 1-2, Köpenhamn 1924-1926 2 s 112f. 
18F Becket!, Altertavler i Danmarkfra den senere Middelalder, Köpenhamn 1895. 
1'V Thorlacins-Ussing, "Den senere Middelalder" i Danmarks Billedhuggerkunst fra O/dtid til Nutid, Kö
penhamn 1950. 
20P Norlnnd, Gyldne Altre. Jysk metalkunst fra Valdemarstiden, Köpenhamn 1926; P Norlnnd, "}E]dre 
Middelalder. Tne og Metal" i Danmarks Billedhuggerkunst fra Oldtid til Nutid, Köpenhamn 1950. 
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var fallet hos Beckett 24 år tidigare. Även 1200-talets skulptur ges ganska stort ut
rymme, dock med betoning på det västdanska och själländska materialet snarare än 
det skånska. 

Erik Moltke står som medförfattare till flera av de konsthistoriska översikterna 
över danska amter i Danmarks Kirker (se nedan). År 1970 publicerade Moltke en 
omfattande studie över Bemt Notkes altarskåp i Århus, där han utgår från källkritiska 
och materialtekniska undersökningar, och i häftig polemik mot äldre forskning ifråga
sätter den vedertagna synen på målaren, bildhuggaren och verkstadsledaren Notke. 
Även om Moltkes ställningstaganden delvis har vederlagts av nya fynd i samband 
med konserveringar av Notke-arbeten är hans arbete ett tidigt förebud om en upp
görelse med den etablerade traditionen inom konsthistorisk medeltidsforskning. 21 

Under de senaste decennierna har Ebbe Nyborg ägnat Danmarks äldre medeltida 
skulptur flera studier. Nyborgs tidigare artiklar om dansk 1200-talsskulptur behand
lar skulpturens bruk i kulten (1977, 1990) eller skulpturernas placering i kyrkorum
met (1983, 1988).22 I ett pågående forskningsprojekt - bedrivet av Nyborg i sam
arbete med konservator Verner Thomsen - kring dansk träskulptur till och med 
1300, kompletteras stiljämförelser med materialtekniska analyser i syfte att kartläg
ga verkstadssammanhang och produktionsvillkor.23 Annan aktuell forskning om 
dansk träskulptur är Susanne Wenningsted-Torgards inventering av krucifix från 
1300-talet, och Sissel F Plalhes undersökning av flamländska altarskåp i Danmark.24 

Bildhuggaren Claus Bergs produktion har ägnats flera konserveringstekniska under
sökningar. 25 Ett område vars träskulptur länge har varit föremål för konsthistoriskt 
studium är det före detta danska hertigdömet Slesvig. Adalbert Matthaei publicerade 
omkring sekelskiftet 1900 flera verk om Slesvig-Holstens senmedeltida träskulptur 

21E Moltke 1970. Se även E Moltke, "Var Bernt Notke Nordeuropas st0rste middelalderlige billedskrer
er-maler? - eller er han et produkt af kunsthistorisk fantasi?" i Meddelelser om konservering. Tidsskrift 
for konservering og restaurering afkunst- og kulturhistoriske objekter 1:5 (1967), och E Moltke, "Hvad 
ved vi nu om Bemt Notke?" i Polykrom skulptur og maleri på trce. Kompendium 2, Köpenhamn 1982. I 
sin anmälan av Medieval Wooden Sculpture in Sweden vidareutvecklar Moltke kritiken mot konsthistor
iska stilanalyser och attributioner av traditionellt slag (E Moltke 1981). Om den vidare diskussionen 
kring Bernt Notke, se S Karling, "Några Notke-kommentarer" i Den ljusa medeltiden. Studier tillägnade 
Aron Andersson, The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 4, Stockholm 1984 s 77 samt 
bibliografi s 9 lf. 
22E Nyborg, "Mikaels-altre" i hikuin 3 (1977); E Nyborg, "Passionsrelieffeme i Store Rise kirke på k:r0. 
En lektoriebrystning fra o. 1300'• i Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna M(j)l/er, Köpenhamn 
1983; E Nyborg, "Korbue, krucifiks og bneretabel. Om de reldste vestjyske triumfkrucifikser, deres ud
formning og anbringelse" i hikuin 14 (1988); E Nyborg, "Det gamle Sor0krucifiks. Et fors0g på at ind
kredse cisterciensiske traditioner for udformningen af monumentale krucifikser" i Den monastiska bild
världen i Norden. Konsthistorisk tidskrift 59: 1-2 (1990). 
21E Nyborg, V Thomsen, "Roskilde domkirkes triumfkrucifiks" i Nationalmuseets arbejdsmark 1983; E 
Nyborg, V Thomsen, "Fra Paris til Sneslev. De reldste danske krucifikser og helgenbilleder" i National
museets arbejdsmark 1993; E Nyborg, V Thomsen, "Dänische Holzskulptur vor 1300 - ein Forschungs
projekt" i Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen 
Kontext, Berlin 1994 (utvidgad version av E Nyborg, V Thomsen 1993). 
24S F Plathe, "Brabantine carved altarpieces in Denmark" i Antwerpse retables I 5de-16de eeuw 2: Es
says, Antwerpen 1993; S F Plathe, "The Altar-Piece in Ulkeb0l Church on the Island of Als" i Figur und 
Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994; 
S Wenningsted-Torgard, "Kruzifixe des 14. Jahrhunderts auf Lolland-Falster und in Nordjiitland" i Figur 
und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 
1994. 
"Se Polykrom skulptur og maleri på trce. Kompendium 2, Köpenhamn 1982. 
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(1898, 1901).26 I nyare tid har Jörn Barfod presenterat flera artiklar samt en avhand
ling om Slesvigs träskulptur från 1200-talet (1982, 1985, 1986).27 Vid Konsthistoris
ka institutionen vid Kiels Universitet har sedan 1990 företagits en inventering av det 
samlade beståndet av medeltida träskulptur i Slesvig-Holsten.28 

En stort antal danska kyrkor har publicerats i inventeringsverket Danmarks Kir
ker. För de färdigpublicerade landsändarna finns i flera fall konsthistoriska översikter 
som ger en sammanfattning över kyrkobyggnaderna och deras inventarier, däribland 
medeltida träskulptur. I arbetet med föreliggande avhandling har främst översikterna 
över Pnest0 amt (1933-1935), Sor(ll amt (1938), K0benhavns amt (1951-1953) och 
S0nderjylland (1963) kommit till användning. 29 

3.3 Skåne 

Den första samlade presentationen av Skånes medeltida träskulptur gjordes av Carl 
Georg Brunius i Skånes konsthistoria för medeltiden (1850).30 De arbeten som Bru
nius tar upp samlas under rubrikerna "Altarbord och altarskåp" och "Krusifixer och 
kors". Brunius räknar upp och beskriver - delvis tämligen ingående - de flesta av de 
1 rl,;ig hPv,;ir,;irlp. !-llt,;iri;;:k-åpPn, '-!!-lmt yttPrl-ig!-lrP Ptt !-lnt;::il ~om -intP. Hingn~ finn~ kv;:ir_ A_v 
krucifixen nämns däremot endast åtta, och övrig träskulptur omtalas inte alls, bort
sett från några helgonskåp som har medtagits i kapitlet om altarskåp. Brunius stil
karakteristik är företagen i samtidens termer, vilket innebär att altarskåpet i S:ta 
Maria i Helsingborg (färgpl 10; pl 153-155) beskrivs som ett arbete i "föga utbildad 
spetsbågsstil", altarskåpet i Lunds domkyrka (pl 75-77) omtalas som ett exempel på 
"ren spetsbågsstil", medan krucifixen från Tryde samt i Vitaby, Ramsåsa och Östra 
Vram (färgpl 1, 9; pl 1, 35, 122) placeras i "rundbågsåldem".31 Försök till mera in
gående verkanalyser föreligger inte, utan Brunius nöjer sig med att föreslå ganska 
grova dateringar (med varierande grad av riktighet) och lämna utlåtanden om den 
kvalitativa nivån på arbetena. 

Efter Brunius konsthistoria dröjde det mer än sextio år innan Skånes medeltida 
träskulptur uppmärksammades på nytt. Utställningen Äldre kyrklig konst från 

26A Matthaei, Zur Kenntnis der mittelalterlichen Schnitzaltäre Schleswig-Holsteins, Beiträge zur Kunst
geschichte Schleswig-Holsteins 1, Leipzig 1898; A Matthaei, Werke der Holzplastik in Schleswig-Hol
stein bis zum Jahre 1530. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Plastik 1-2, Leipzig 
1901. 
27J Barfod, "Drei Marienfiguren des 13. Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig" i Nordelbingen. Beiträge 
zur Kunst- und Kulturgeschichte 51 (1982); J Barfod, "Das Arkadenkreuz. Ein bislang wenig beachteter 
Triumphkreuztyp in Schleswig und Jiitland" i Nordelbingen. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte 
54 (1985); J Barfod, Die Holzskulptur des 13. Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig, Husum 1986 
(1986 a). 
28Se J von Bonsdorff 1994. 
29V Herrnansen, P Nprlund, Sor(I) amt, Danmarks Kirker 5:2, Köpenhamn 1938 s 1193-1258; CA Jensen, 
V Hermansen, Prcest(I) amt, Danmarks Kirker 6:2, Köpenhamn 1933-1935 s 1037-1100; E Moltke, 
E Mpller, K(l)benhavns amt. Roskilde domkirke, Danmarks Kirker 3:4, Köpenhamn 1951-1953 
s 2177-2290; E Moltke, E Mpller, V Michelsen, S(l)nderjylland. Kunsthistorisk oversigt och registre, 
Danmarks Kirker, Köpenhamn 1963. 
30C G Brunius, Skånes konsthistoria för medeltiden, Lund 1850. 
31A as 523,527, 553. 
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Skåne, som arrangerades i anslutning till Baltiska utställningen i Malmö 1914, 
resulterade i ett antal studier som publicerades under de följande sju åren.32 I utställ
ningskatalogen räknas 92 skulpturer från medeltiden upp. Skulpturerna hade 
registrerats och lånats in vid inventeringar runtom i Skånes kyrkor, och flera av 
skulpturerna ingår sedan dess i LUHM:s samlingar (pl 372).33 I utställningen förelåg 
materialet samlat för första - och hittills enda - gången, vilket gav möjligheter till 
jämförande undersökningar (pl 373). 

1915 kom Adolf Anderbergs Studier öfver skånska triumfkrucifix, där 86 krucifix 
och kalvariegrupper presenteras med katalogtexter och illustrationer, och ytterligare 
några nämns mera knapphändigt. 34 I arbetets inledande del redogör Anderberg för 
materialet i en resonerande text under rubriker som "Frontala skånska krucifix", 
"12- och 1300-talskrucifix. Franska strömningar inom Skånes träplastik" och "Tör
ringemästaren och hans skola". Med hjälp av stilanalys och jämförelser med valda 
kontinentala arbeten argumenterar Anderberg för dateringar, stilsammanhang och 
verkstadsgrupperingar. Anderbergs framställning är - på de premisser som var dess 
utgångspunkt - fortfarande till viss del hållbar, men det finns många invändningar 
att göra mot enskilda slutsatser. I de fall jag är oense med Anderberg om dateringar 
och liknande, redovisas detta i presentationen av de enskilda skulpturerna. 

Ewert Wrangel var, tillsammans med Otto Rydbeck, ansvarig för utställningen 
1914, och utkom följande år med en studie av Lunds domkyrkas högaltarskåp.35 

Uppsatsen ger en detaljerad beskrivning av altarskåpet och dess ikonografi, och 
Wrangel redogör för de stilmässiga förutsättningarna i fransk och tysk skulptur. 
Wrangels jämförelser med altarskåpet på Heligkorsaltaret i Doberan, Bertram av 
Mindens altarskåp för Petrikirche i Hamburg och altarskåpet från Landkirchen på 
Fehmam, har varit fortsatt aktuella i forskningen kring Lundaskåpet och därtill rela
terade arbeten.36 Två altarskåp från Ystad i samma stilriktning presenteras i var sitt 
kapitel, och 1917 ägnade Wrangel altarskåpet från S :t Petri klosterkyrka i Ystad en 
egen, mera kortfattad monografi med en ingående beskrivning av skåpet och en stil
analys som bygger på resultaten i studien från 1915 (fä.rgpl 6, 8; pl 78-81).37 

Hans Wåhlin, amanuens vid LUHM och en av dem som inventerade skånska 
kyrkor i förberedelserna för utställningen, kom 1919 med en uppsats med titeln "Bi
drag till pietabildens historia".38 Skildringen av pietamotivets utveckling i kontinen
tal bildkonst illustreras med sex skånska pietagrupper samt ytterligare tio arbeten 
från svenskt och tyskt område. Framställningen fokuserar således inte speciellt på 

"Om bakgrunden till och genomför,andet av utställningen se O Rydbeck, "Utställningen av äldre kyrklig 
konst från Skåne. En överblick" i Aldre kyrklig konst i Skåne. Studier utgivna med anledning av kyrkliga 
utställningen i Malmö 1914, Lund 1921 (1921 a). 
"Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne (utställningskatalog), Malmö 1914 s 17-45 
"A Anderberg, Studier öfver skånska triumfkrucifix, Lund 1915. 
"E Wrangel, "Det medeltida bildskåpet från Lunds domkyrkas högaltare. Ett ikonografiskt och stilkritiskt 
bidrag till skulpturens historia" i Lunds Universitets årsskrift NF 1: 11 (1915). 
"Ses 124, 126. 
37E Wrangel, "Altarskåpet från Ystads klosterkyrka" i Minnesskrift 1907-1917, Skrifter utgifna af Ystads 
Fornminnesförening 1, Ystad 1917-1918. 
"H Wählin, "Bidrag till pietabildens historia" i Från Lunds Universitets Historiska Museum, skrift utgifven 
med anledning af museets inflyttning i dess nya hem 1918. Lunds Universitets årsskrift, NF 1:15 (1919). 
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det skånska materialet utan är snarast av ikonografisk art, men artikeln utgör ändå 
ett led i kartläggningen och publiceringen av skånska skulpturer. 

År 1921 utkom en volym med sju uppsatser som kretsar kring utställningen 1914 
och de föremål som där presenterades. Otto Rydbeck - professor i förhistorisk och 
medeltidsarkeologi och föreståndare för LUHM - presenterar i inledningen arbetet 
med utställningen, dess uppläggning och innehåll, och ger i förbigående en del kort
fattade antydningar om verkstadssamband och liknande vad gäller ett antal medelti
da skulpturer från olika skeden.39 I en kort uppsats diskuterar Karl-Vilhelm Wåhlin 
ett antal äldremedeltida skånska processionskors, och tar i detta sammanhang även 
upp de förgyllda kopparkronorna som hör till krucifixen från Tryde och i Vitaby 
(färgpl 1; pl 1 ). 40 

Hans Wåhlins arbete "Fransk stil i Skånes medeltida träskulptur" ingår i sam
lingsvolymen, och utkom även som en doktorsavhandling i en separat publikation.41 

Uppsatsen måste betecknas som ett tämligen tunt arbete, både med avseende på om
fång och innehåll. I sitt studium av den skånska skulpturen från 1200-talet och 
1300-talet konstruerar Wåhlin ett antal skolbildningar och anonymmästare, varav 
främst "Ignabergamästaren" har levt vidare i senare forskning. Wåhlin är ensidigt 
inriktad på att etablera mer eller mindre omedelbara kopplingar till kontinental 
skulptur, något som bland annat leder honom till att anta direktstudier av fransk ka
tedralskulptur bakom ett par av de skånska arbetena.42 Wåhlin blandar osystematiskt 
verkstadsgrupperingar och ikonografiska grupperingar, och hans dateringar är i flera 
fall felaktiga. 43 

Samlingsvolymen avslutas med Ewert Wrangels översikt över Skånes bevarade 
medeltida altarskåp: sammanlagt beskrivs tolv skåp samt några grupper av figurer 
som har hört hemma i försvunna altarskåp. 44 Wrangel gör jämförelser med främst 
nordtyska arbeten i syfte att fastslå tillverkningsort och datering för de skånska 
skåpen, och når resuliat som i flera fall har bekräftats av senare forskning. fv1ina in
vändningar mot en del av Wrangels slutsatser redovisas i anslutning till 
presentationen av de enskilda verken. 

* 

I den fortsatta forskningen är det främst altarskåpet i Lunds domkyrka från 1398, 
och till detta stilmässigt relaterade arbeten, som har uppmärksammats. Ewert 
Wrangels uppsatser om altarskåpen i Lund och Ystad har redan omtalats. År 1916 
presenterade Andreas Lindblom ett helgonskåp med S:t Kristoffer i Falsterbo (färgpl 7; 
pl 83), i en artikel med rubriken "Ett nyfunnet verk i Sverige af Meister Bertram 

390 Rydbeck 1921 a. 
40K-V Wåhlin, "Några prov på skånsk metallkonst under 1200-talet" i Äldre kyrklig konst i Skåne. Studier 
utgivna med anledning av kyrkliga utställningen i Malmö 191_4, Lund 1921. 
' 1H Wåhlin, "Fransk stil i Skånes medeltida träskulptur" i A/dre kyrklig konst i Skåne. Studier utgivna 
med anledning av kyrkliga utställningen i Malmö 1914, Lund 1921. 
42A as 85ff, 125f. 
43Se vidare s 30. 
44E Wrangel, "Medeltida altarskåp i Skåne" i Äldre kyrklig konst i Skåne. Studier utgivna med anledning 
av kyrkliga utställningen i Malmö 1914, Lund 1921. 
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von Minden".45 Åren 1942 och 1943 publicerade Carl af Ugglas ett par artiklar om 
ett riddarhelgon från Bjäresjö (pi 87).46 Andra forskare som, mer eller mindre utför
ligt, tar upp de skånska skulpturerna som ett inslag i Östersjöområdets skulpturpro
duktion omkring 1400 är Curt Habicht i Hanseatische Malerei und Plastik in Skan
dinavien (1926), Berthold Conrades i Niedersächsiche und Hanseatische Plastik um 
1400 (1930), Viggo Thorlacius-Ussing i "'Bertram'-Kunst in Schweden und Däne
mark um 1400" (1933), Friedrich Adolf Martens i Meister Bertram, Herkunft, Werk 
und Wirken (1936), Jens Christian Jensen i Meister Bertram als Bildschnitzer 
(1956) och Alfred Stange i Kritisches Verzeichnis der deutschen Tafelbilder vor 
Durer (1967).47 

En del uppmärksamhet har även ägnats Skånes rika bestånd av 1200-talsskulptur. 
När Carl af Ugglas 1915 lade fram sin avhandling om Gotlands medeltida träskulp
tur till och med höggotiken, hade han inte haft tillgång till Anderbergs och Wåhlins 
presentationer av krucifix respektive 1200- och 1300-talsskulpturen i Skåne. af 
Ugglas nämner följaktligen endast ett mindre antal skånska verk, bland annat en 
kalvariegrupp från Gualöv, två sidofigurer från Lyby och ett krucifix från Simlinge 
(pl 17, 25-29).48 Gualövs- och Lybygrupperna diskuteras även av Monica Rydbeck i 
en anmälan av Aron Anderssons avhandling (1951), i ett resonemang kring 
lokaliseringen av verkstäderna i den så kallade sydskandinaviska riktningen.49 I sin 
avhandling om slesvigsk 1200-talsskulptur (1986) tar Jörn Barfod upp ett tjugotal 
skånska skulpturer i ett kapitel om danskt och svenskt jämförelsematerial. 50 

För övrigt har få studier ägnats Skånes medeltida träskulptur. År 1914 redogjorde 
Anderberg i en artikel i Fornvännen för de omarbetningar som krucifixet från Reb
belberga (pl 4) genomgått. 51 William Andersson, som utförde en stor del av under
sökningarna i Skåne i samband med den stora kyrkoinventeringen 1918-1932, in
kluderar ett antal skånska skulpturer i sin översikt "Baltische Ktistenkunst des 15. 
Jahrhunderts" (1928).52 Ytterligare några verk i nordöstra Skåne omnämns av An
dersson i artikeln "Skåne och gotiken" (1938).53 Den tyske konsthistorikern Walter 
45A Lindblom, "Ett nyfunnet verk i Sverige af Meister Bertram von Minden" i Konsthistoriska sällska
pets publikation 1916 (1916 a). 
46C R af Ugglas, "Ett arbete ur korstolsateljen i Lund?" i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1942; C R af 
Ugglas, "Riddarhelgonet från Bjäresjö - ännu ett ord därom" i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1943. 
47B Conrades, Niedersächsiche und Hanseatische Plastik um 1400, Rostock 1930; C Habicht, Hanseat
ische Malerei und Plastik in Skandinavien, Grote'sche Sammlung von Monographien zur Kunstgeschich
te 6, Berlin 1926 s 4-6; J C Jensen, Meister Bertram als Bildschnitzer. Das Verhä/tnis des Doberaner 
Lettneraltares zu den Skulpturen des Hamburger Petrialtares (Inaugural-Dissertation, Ruprecht-Karl
Universität, Heidelberg), Ltibeck 1956 (opubl) s 302-310; F A Martens, Meister Bertram. Herkunft, 
Werk und Wirken, Berlin 1936 s 30; A Stange, Kritisches Verzeichnis der deutschen Tafe/bilder vor Dii
rer 1, Mtinchen 1967 s 186-188; V Thorlacius-Ussing, "'Bertram'-Kunst in Schweden und Dänemark 
um 1400" i XI!Ie Congres lnternational d" histoire de I' art, Stockholm 1933. Resumes des communica
tions presentees au Congres, Stockholm 1933. 
48C R af Ugglas 1915 s 286ff, 322ff, 330. 
49M Rydbeck, "Randanteckningar till en avhandling om skandinavisk träskulptur från 1200-talet" i 
Konsthistorisk tidskrift 20 (1951) (1951 a) s 83ff. 
\OJ Barfod 1986 as 111-117. 
51 A Anderberg, "En romansk-gotisk krucifix" i F ornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 9 
(1914). 
52W Andersson, "Baltische Ktistenkunst des 15. Jahrhunderts" i Nordelbingen. Beiträge zur Heimatfor
schung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Liiheck 7 (1928). Om inventeringen 1918-1932, se R Nor
berg 1941. 
BW Andersson, "Skåne och gotiken. Några bilder från Gärds" i Gärds härads hemhygdsförenings årsbok 
3 (1938). 
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Paatz behandlar flera skånska 1400-talsskulpturer i sitt stora verk om Bernt Notke 
(1939), där han går mycket långt i sina ansträngningar att attribuera enskilda verk 
till olika namngivna bildhuggare, främst Notke själv och Henning von der Heide.54 

Paatz attributioner diskuteras nedan i anslutning till presentationen av de enskilda 
skulpturerna. 

År 1941 publicerade Hans Arnold Gräbke resultaten av arkivforskningar som 
visar att en S:t Göransgrupp i Falsterbo 1509 hade beställts från en skulpturverkstad 
i Rostock (färgpl 15).55 Ett år senare presenterade Monica Rydbeck Gräbkes forsk
ning för en svensk läsekrets.56 Rydbeck har även skrivit en översikt på ett tiotal sidor 
över Skånes träskulptur i Lunds stift i ord och bild (1947).57 År 1937 bidrog Carl af 
Ugglas med en uppsats om Trydekrucifixet i en festskrift till Otto Rydbeck, och 36 
år senare behandlades samma arbete av Torkel Eriksson i Tomelilla hembygdskrets 
årsbok (1973).58 Utöver denna artikel har Eriksson i samma skriftserie publicerat 
ytterligare tre uppsatser om äldremedeltida träskulptur i sydöstra Skåne (1972, 
1974, 1975).59 

År 1991 lade Bengt Skans fram en avhandling om två helgonskåp från 1300-
talets början i Östra Vram i Skåne (färgpl 3-5; pl 57).60 Avhandlingens ambition är 
att studera helgonskåpen arkeometriskt, det vill säga tvärvetenskapligt, med en 
kombination av konstvetenskapliga, teknologiska och kemiska metoder. Resultatet 
är en något splittrad framställning, där redogörelser för skåpens öden efter medeltid
en varvas med en översikt över skånsk Olofskult och en diskussion om lokalisering
en av Olofssagans slag mellan Olof Haraldsen och Knut den Store 1026 vid Helge 
å. Avhandlingens senare del upptas av en undersökning av färgskikten i 
helgonskåpens staffering och en studie över limtillverkning. 

Endast ett fåtal skånska kyrkor har hittills publicerats i det konsthistoriska inven
tariet Sveriges Kyrkor. Skulpturer som ingår i denna avhandlings undersökningsma
terial presenteras i volymerna om kyrkorna i Barsebäck (1972), Bårslöv (1963), 
Kävlinge (1932), Raus (1963), Välluv (1963) samt Järnshög (nu i Blekinge) 
(1941).61 

Under arbetet med föreliggande avhandling har jag publicerat sex artiklar som 
berör det skånska materialet: "Bemålad medeltida träskulptur" (1989), "Skånsk 
medeltida träskulptur - en presentation" (1992), "'Maria i templet' från ett altarskåp 

54W Paatz, Bernt Notke und sein Kreis, Denkmäler deutscher Kunst, Berlin 1939. 
"HA Gräbke 1941. 
"M Rydbeck 1942. 
"M Rydbeck, "Medeltida måleri och skulptur" i Lunds stift i ord och bild l, Stockholm 1947 
"T Eriksson, "Trydekrucifixet. Konstföremål och symboler" i Tomelilla hembygdskrets årsbok 
1972-1973 (1973); C R af Ugglas, ''Trydekrucifixet och Lund" i Från stenålder till rokoko. Studier till
ägnade Otto Rydbeck, Lund 1937. 
'"T Eriksson, "Triumfkrucifixen i Benestad och Ramsåsa" i Tomelilla hembygdskrets årsbok 1970-1971 
(1972); T Eriksson, "Himladrottningen från Eljaröd" i Tomelilla hembygdskrets årsbok 1974; T Eriksson, 
"Madonnan och biskoparna. Fyra medeltida kultbilder från kyrkorna i Brösarp och Eljaröd" i Tomelilla 
hembygdskrets årsbok 1975 (1976). .. 
60B Skans, Vad säger oss altarskåpen i 0. Vram?, Lund 1991. 
"W Andersson, Bräkne härad och Listers härad, Sveriges Kyrkor 51. Blekinge 2, Slod.holm 1941; 
E Hervius, R Holmberg, Barsebäcks och Hofterups kyrkor, Sveriges Kyrkor 144. Skåne 1:2, Stockholm 
1972; T Mårtensson, Raus, Väl/uvs och Bårslövs kyrkor i Skåne, Sveriges Kyrkor 96. Skåne 2:1, Stock
holm 1963; M Rydbeck, Kävlinge kyrkor i Harjagers härad, Sveriges Kyrkor 38. Skåne 1:1, Stockholm 
1932. Jämshögs socken, nu i Listers härad i Blekinge, hörde fram till 1639 till Villands härad i Skåne. 
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i Lunds domkyrka" (1992), "Vem betalade de medeltida träskulpturerna i skånska 
kyrkor?" (1994), "The Törringe Master and his School - Ten Crucifixes in New 
Light" (1994) samt "On The Liturgical Connection between Medieval Wooden 
Sculpture and Murals in Scanian Churches" (under tryckning).62 

* 

Delar av det skånska beståndet tas upp i de översikter över dansk och svensk medel
tida träskulptur som redan har omtalats. När Francis Beckett skrev den andra 
volymen i Danmarks Kunst (1926) var det skånska materialet, till skillnad från det 
övriga danska, relativt utförligt publicerat. Möjligen är detta skälet till att skånsk 
skulptur ägnas ett tämligen generöst utrymme av Beckett. Detta gäller framför allt 
det äldre beståndet från 1100- och 1200-talen som behandlas i ett eget avsnitt, med
an senmedeltidens altarskåp och krucifix nämns mera summariskt. Beckett återger 
till stor del resultaten i de svenska studierna, och övertar bland annat anonymnam
nen "Ignabergamästaren" och "Östra Vrammästaren" från Hans Wåhlin och "Tör
ringemästaren" från Adolf Anderberg.63 Beckett justerar samtidigt vissa felaktiga 
dateringar: som exempel kan nämnas krucifixen i den så kallade Farstorpsgruppen 
(pl 116-119), av Anderberg placerade i 1400-talets slut, men av Beckett mera kor
rekt förda till perioden kring samma århundrades mitt, eller en madonna i Lunds 
domkyrka (pl 126), vilken Wåhlin ser som ett 1300-talsarbete men som Beckett 
daterar till omkring 1400.64 

Hos Poul NjZjrlund i Danmarks Billedhuggerkunst (1950) spelar den skånska 
skulpturen en betydligt mera anspråkslös roll. Av det äldsta skulpturmaterialet illu
streras endast krucifixet från Tryde, medan krucifixet i Vitaby och den äldre av två 
madonnaskulpturer från Eljaröd kort omtalas i texten (pl 1, 7). Det rika beståndet 
från 1200-talet nämns endast i förbigående och är inte illustrerat.65 Viggo 
Thorlacius-Ussing, som har skrivit kapitlet om Danmarks senmedeltida skulptur i 
samma volym, inleder med ett avsnitt om kretsen av skulpturer kring högaltarskåpet 
i Lunds domkyrka. 66 I den fortsatta framställningen dominerar emellertid det övriga 
danska materialet helt över det skånska, i såväl text som bild. 

Den skånska träskulpturen får mera utrymme i Aron Anderssons två textvolymer 
i Medieval Wooden Sculpture in Sweden (1966, 1980). Trydekrucifixet, som ingår i 
SHM:s samling, ägnas t ex flera sidor.67 Presentationen av den skånska 1200-

"L Liepe 1989; L Liepe, "Skånsk medeltida träskulptur - en presentation" i Ale. Historisk tidskrift för 
Skåneland 1992:3 (1992 a); L Liepe, "'Maria i templet' från ett altarskåp i Lunds domkyrka" i JCO. lco
nographisk post. Nordisk tidskrift för bildtolkning 1992:4 (1992 b); L Liepe, "Vem betalade de medeltida 
träskulpturerna i skånska kyrkor?" i Roller och rötter, Lund 1994 (1994 a); L Liepe, "The Törringe Mas
ter and his school - Ten Crucifixes in New Light" i Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im 
historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994 (1994 b); L Liepe, "On the Liturgical Con
nection Between Medieval Wooden Sculpture and Murals in Scanian Churches" i Liturgy and the Arts in 
the Middle Ages. Essays in Honour of C Clifford Flanigan (utg Center for Kunst og Kristendom, Institut 
for Kirkehistorie, Köpenhamn) (under tryckning). 
"F Beckett 1924-1926 2 s 113ff, 185. 
04A Anderberg 1915 s 64; F Beckett 1924-1926 2 s 118, 184f; H Wåhlin 1921 s 143ff. Jfr nedan s 128f, 140. 
"P Nprlund 1950 s 52ff, 57, 63, 66. 
"V Thorlacius-Ussing 1950 s 84ff. 
"A Andersson 1966 s 26-29. 
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talsskulpturen är dock relativt kortfattad, och syftar framför allt till att klargöra för
utsättningarna för den sydskandinaviska riktningens inflytande på skulpturutveck
lingen på medeltida svenskt område.68 Huvudtexten i volymen om senmedeltidens 
skulptur inleds med Lunds domkyrkas altarskåp och de till detta relaterade skånska 
skulpturerna, och framställningen fortsätter med en översikt över svenska skulpturer 
i samma nordtyska stilströmning.69 I den fortsatta redogörelsen saknas dock denna 
koppling mellan skånskt och svenskt, och den enda mera ingående presentation av 
skånskt material som därefter görs handlar om det tidiga 1500-talets skulptur.70 

3 .4 Materialteknisk forskning 

Till de mest löftesrika forskningsfälten i dag vad gäller medeltida träskulptur hör 
materialtekniska studier. Dagens konservatorer undersöker träslag, skärningsteknik, 
färgsammansättning och stafferingsteknik, och i vissa fall finns möjligheter till den
drokronologiska analyser. Därmed öppnar sig nya vägar till slutsatser om ett före
måls proveniens och datering, och över huvud taget om de förhållanden under vilka 
det har framställts - slutsatser som ofta inte är åtkomliga med konventionella konst
vetenskapliga metoder. 

Det centrala arbetet inom nordisk materialteknisk forskning är Peter Tångebergs 
Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden (1986). Verket är 
resultatet av författarens undersökningar av 1250 medeltida träskulpturer i svenska 
kyrkor och museisamlingar.71 Tångeberg redovisar tillverkningsprocessens alla 
aspekter, från valet av träslag, redskap och skämingsteknik i tillverkningen av figurer
na och sammanfogningen av altarskåpen, till stafferingens olika stadier. Framställ
ningen kompletteras med mängder av exemplifieringar där detaljer kommenteras 
hos skulpturarbeten från alla delar av nuvarande Sverige. Tångeberg omtalar närma
re fyrtio skånska skulpturer i olika sammanhang, men arbetets uppläggning medger 
ingen systematisk, regionalt baserad presentation eller jämförelser av skulptur i olika 
landsändar. 

68A as 63ff. 
69A Andersson 1980 s 18ff. 
70A as 224-235; se även a as 78ff. 
1 'P Tångeberg 1986. För Tångebergs tidigare artiklar om materialtekniska aspekter på medeltida träskulp
tur se a as 314 f. 
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4. Dokumentation av produktion och förvärv 

Kyrkobyggande och muralmåleri 

Undersökningens primära källmaterial är de bevarade träskulpturerna. Lyft ur sitt 
sammanhang kan en enskild skulptur emellertid inte berätta mycket om under vilka 
omständigheter den framställdes i en verkstad och förvärvades till en kyrka. 
Ytterligare källor, skriftliga och andra, måste tas i anspråk: räkenskaper från verk
städer och sockenkyrkor, testamenten med gåvor för specificerade syften, samt stift
arbilder, vapensköldar och inskriptioner som avslöjar en givares namn eller posi
tion. Det finns några enstaka vittnesbörd av detta slag i det skånska materialet, och nå
got mera från andra delar av Danmark och från medeltida svenskt område. En översikt 
över skulpturförvärv som kan dokumenteras på detta sätt, kan användas som utgångs
punkt för slutsatser om skånska förhållanden under olika skeden av medeltiden. 

En ständigt återkommande diskussion i studiet av medeltida kyrkobyggande och 
muralmåleri rör vem som lät uppföra kyrkorna, respektive vem som bekostade kalk
målningarna. Frågeställningen har behandlats i betydligt större utsträckning med 
hänsyn till arkitektur och måleri än till träskulptur. Resultaten från dessa undersök
ningar är givande att sätta i relation till den kyrkliga skulpturen, inte minst i fråga 
om äldre skeden från vilka skriftliga källor saknas. I ett särskilt avsnitt kommer jag 
därför att redogöra för nyare forskning med anknytning till de medeltida kyrkornas 
och kalkmålningarnas finansiärer. 

4.1 Import och inhemsk produktion 

Tidigare forskning om medeltida träskulptur har i stor utsträckning koncentrerats på 
att bestämma verkens tillverkningsplats: är en skulptur lokalt tillverkad, och om 
inte, varifrån har den förvärvats? Sedd i ett regionalt perspektiv blir en sådan fråge
ställning en del av ett större problemkomplex: vilket var förhållandet mellan impor
terad och inhemskt tillverkad skulptur under medeltidens olika skeden? Hur omfat
tande och av vilken art var den regionala och lokala produktionen av träskulptur å 
ena sidan, och i vilken utsträckning importerades skulptur å den andra? 
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I ett enda fall finns import av träskulptur till en kyrka i Skåne dokumenterad i 
skriftliga källor: 1509 beställde Maties Scroder i Falsterbo en S:t Göransgrupp av 
bildhuggaren Heninck Roleves i Rostock (färgpl 15). 1 För övrigt saknas för Skånes 
del skriftliga vittnesbörd såväl om import av träskulptur, som om förekomsten av 
inhemska verkstäder. Från medeltida svenskt område finns en hel del senmedeltida 
belägg för en lokal produktion av träskulptur. Att en inhemsk tillverkning av viss 
omfattning har förelegat i Sverige under detta skede är klart, även om antalet verk
städer är svårt att uppskatta. 2 Till inhemska eller inflyttade verkstadsledare som är 
kända till namnet, tack vare inskriptioner eller räkenskaper, hör Lars Germundsson i 
Enköping, Johannes Snickare som kan ha haft sin verkstad i Uppsala, Lars Snickare 
med verkstad i Stockholm, Jordan Målare som var verksam i Stockholm och Arbo
ga, samt målaren Haaken Gulleson i Hälsingland. 3 

Danmarks medeltida träskulptur är inte lika grundligt kartlagd som det svenska 
beståndet, och förekomsten av inhemska verkstadsledare är mindre väldokumenterad. 
I de konsthistoriska översikterna i Danmarks Kirker förutsätts emellertid exi
stensen av ett antal inhemska verkstäder till vilka bevarade skulpturer attribueras, 
och i Slesvig-Holsten kan minst en verkstad per stad för tillverkning av träskulptur 
beläggas under senmedeltiden. 4 I fråga om Norge har uppfattningarna skiftat om hu
ruvida det har funnits inhemska skulpturverkstäder under senmedeltiden. Skriftliga 
källor som kan tyda på en norsk skulpturproduktion saknas i stort sett helt, men i sin 
studie över sydvästnorska altarskåp håller Henrik von Achen det ändå för troligt att 
det fanns någon eller några verkstäder med en rent lokal produktion i Bergen.5 I Fin
land finns, enligt Carl Axel Nordman, exempel på inhemskt framställd skulptur från 
och med 1300-talet. Nordman förlägger dock den finska tillverkningen huvudsaklig
en till medeltidens slut, och betecknar den som starkt präglad av provinsialism och 
konservatism. 6 

Importen av kyrklig träskulptur under senn1edeltiden till de nordiska länderna är 
grundligt utforskad och omskriven, åtminstone vad gäller enskilda skulpturer och 
säkerställda eller antagna verk av till namnet kända verkstadsledare eller anonym
mästare. Med hjälp av inskriptioner och urkunder kan ett antal skulpturarbeten och 
målningar framför allt altarskåp och altartavlor - knytas till namn som Bemt Not
ke, Johannes Stenrat och Hermen Rode. Den dominerande gestalten i Danmark i 
fråga om träskulptur vid medeltidens slut är Claus Berg, som kom från Tyskland till 
Odense och där etablerade en verkstad i början av 1500-talet. Man kan räkna med 
att ytterligare ett avsevärt antal mindre namnkunniga, nordtyska bildhuggare slog 
sig ned i Skandinavien, där konkurrensen var mindre hård och verksamheten friare. 7 

1H A Gräbke 1941; M Rydbeck 1942. 
2P Tångeberg 1986 s 303. 
'A Andersson 1980 s 150ff, 165ff, 251ff; L Karlsson 1991 s 29ff; M Kernpff 1985; A Liden 1984; 
I Norrby 1985. 
'J von Bonsdorff 1994 s 16ff; C A Jensen, V Herrnansen 1933-1935 s 1037ff; E Moltke, E Moller 
1951-1953 s 2177ff; E Moltke, E Moller, V Michelsen 1963; V Hermansen, P Norlund 1938 s 1193ff. 
'H von Achen 1981 s 35ff. 
'CA Nordman, Medeltida skulptur i Finland, Finska Fornrninnesföreningens tidskrift 62 (1964) s 510. 
7M Hasse 1981 a s 34; M Hasse 1982 a s 59; P Tångeberg 1986 s 303f. 
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Om arbetena från dessa verkstäder bör betecknas som tyska eller inhemska är sna
rast en definitionsfråga. 

Notke, Stenrat och Rode hörde alla hemma i Li.ibeck, som framstår som en huvud
ort för den nordtyska skulpturexporten till Norden. I högre grad än i andra nord
tyska städer tillverkades här skulptur för vidarebefordran, och en stor del av den 
nordiska importen av skulpturarbeten från andra orter förefaller ha förmedlats via 
Li.ibeck.8 Uibeck har i nordisk konsthistoria ofta tillskrivits en allt överskuggande 
ställning som ursprungsort för nordtyska importarbeten från 1400-talet och 1500-
talets början. Henrik von Achen riktar stark kritik mot äldre forskning för denna 
lybska fixering - inte minst mot bakgrund av stadens funktion som transitort för 
handel från hela det nordtyska området - och framhåller att det med stilanalytiska 
metoder inte är möjligt att säkert skilja mellan skulpturer från Li.ibeck och från andra 
nordtyska städer.9 Peter Tångebergs på materialtekniska undersökningar grundade 
studier över svensk träskulptur visar att man utöver Liibeck måste räkna med andra 
ursprungsorter, både i övriga Nordtyskland och i de östra delarna av det södra Öster
sjöområdet.10 I det skånska beståndet bekräftas detta av Falsterbogruppens Rostock
ursprung. 

* 

Att döma av vad som är känt om beställningar av kyrklig träskulptur till Norden un
der senmedeltiden förelåg en omfattande import av skulptur, framför allt från Li.i
beck men även från andra städer i Östersjöområdet, parallellt med en inhemsk till
verkning i verkstäder ledda av inhemska eller invandrade mästare. I fråga om med
eltidens tidigare århundraden, från 1100-talets mitt till och med 1300-talet, måste 
alla antaganden om import respektive inhemsk tillverkning helt och hållet utgå från 
det kvarvarande skulpturbeståndet i sig, i avsaknad av skriftliga källor som berör 
produktion och förvärv av kyrklig skulptur. 

4.2 Dokumenterade förvärv 

Det finns ett begränsat antal skulpturer - främst altarskåp - där urkunder, 
inskriptioner, stiftarbilder eller vapensköldar vittnar om vem som bekostade 
förvärvet. Ett tidigt belägg rör altarskåpet på högaltaret i Lunds domkyrka (pl 75-
77): 1398 testamenterade Ide Pedersdatter (Falk) av Gladsax tio mark silver som 
slutlösen för det nyss färdigställda skåpet. 11 I de fall det är möjligt att påvisa enskilda 

8H von Achen 1981 s 27; M Hasse 1981 as 20. 
'H von Achen 1981 s 27. Se även E Moltke 1981 s 104ff. 
10Se P Tångeberg 1986 s 300ff; P Tångeberg 1993 a. 
11Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450 (utgav Kr Erslev), Köpenhamn 1901 nr 72. 
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donatorer, handlar det oftast om medlemmar av det världsliga frälset. Stiftarbilder 
eller vapensköldar återfinns i fyra skånska altarskåp, i kyrkorna i Sankt Olof (1400-
talets mitt) (pl 146-152), Helsingborg (1449-1452) (färgpl 10; pl 153-155), Bosjö
kloster (1400-talets slut) (pl 242) och Falsterbo (1500-talets början) (färgpl 17; pl 
314).12 Flera ytterligare exempel från danskt såväl som svenskt område kan nämnas 
på frälse donatorer av kyrklig skulptur. 13 Bortsett från S:t Göransgruppen i Stock
holms Storkyrka (skänkt av riksföreståndaren Sten Sture d ä) rör det sig genomgå
ende om altarskåp eller altartavlor. Orsakerna kan vara flera: att givarna föredrog 
detta slag av altarprydnader; att inskriptioner, vapensköldar och andra slag av till
kännagivanden av en donation lättare kan fogas in i ett altarskåp eller en altartavla 
än på exempelvis ett krucifix; eller helt enkelt att den övervägande andelen 
senmedeltida träskulptur utgjordes av altarskåp. 

I några fall förekommer kungliga givare. Den svenske kungen Karl Knutsson 
Bonde hade del i en beställning 1455 av ett altarskåp till Vadstena kloster, Dan
marks kung Kristian Il och drottning Elisabeth donerade omkring 1515 en altartavla 
till karmelitklostrets kyrka i Helsingi;;r, och under 1500-talets första fjärdedel utför
de Claus Berg ett storslaget skåp för den danska drottning Christine till Gråbröders
kyrkan i Odense. 14 Vad gäller Skåne finns en koppling till kungamakten i fråga om 
Mariakyrkans i Helsingborg högaltarskåp, vilket pryds av det danska riksvapnet, de 
tre unionsländernas vapen samt slottshövitsmannen Joachim Flemings vapen. 15 För 
övrigt saknas indikationer på att kungligt jordägande eller inflytande av annat slag 
har spelat roll för förvärven av träskulptur till enskilda kyrkor i Skåne. 

En annan kategori som förekommer som stiftare av altarskåp är det andliga fräl
set.16 Tolv helgonfigurer (i dag sekundärt placerade i högaltarskåpet från 1398) och 
en liten figurrelief kommer från en sådan donation till Lunds domkyrka (färgpl 13; 
pl 246, 247). Det altarskåp i vilket skulpturerna ursprungligen ingick, skänktes av 
ärkebiskopen Jens Brostrup till ett av honom själv år 1483 instiftat Mariaaltare. 17 

Detta framgår av Carl Georg Brunius beskrivning av domkyrkan från 1836, där 
Brunius nämner att ärkebiskopens vapen prydde det då fortfarande bevarade 
skåpet. 18 Den blivande Strängnäsbiskopen Kort Rogges gåva av ett altarskåp till 
Bälinge kyrka i Uppland 1471 medan han var ärkedjäkne i Uppsala, och en dona
tion som en prior och en klosterbroder i johannitklostret i Antvorskov på Sjrelland 
enligt Beckett skall ha gjort av ett altarskåp till stadskyrkan i Bogense på Fyn, visar 
att dylika donationer kunde göras även till andra kyrkor än den egna domkyrkan 

12Se vidare avsnitten 10.4 och 11.3. 
13A Andersson 1980 s 111, 122, 150, 199,238,244; F Beckett 1924-1926 2 s 138,202, 213f, 230f. 
14A Andersson, Vadstena klosterkyrka 2: Inredning, Sveriges Kyrkor 194. Östergötland, Stockholm 1983 
s 59; F Beckett 1895 s 97ff; J von Bonsdorff 1993 s 98ff; E Moltke, E Mpller, Frederiksborgs amt, Dan
marks Kirker 2:1, Köpenhamn 1964 s 357ff; V Thorlacius-Ussing, Billedskrereren Claus Berg. Enfrem
stilling af hans liv ag virksomhed med srerlig henblik paa nyere fund ag unders(Jgelser, Köpenhamn 1922 
s 55ff. 
1'Se vidare avsnitt 10.4 s 186f. 
16A Andersson 1980 s 28, 187; F Beckett 1924-1926 2 s 138, 155, 229f, 234, 240. 
11Diplomatarium dioecesis lundensis. Lunds ärkestifts urkundsbok 3--6 (utg av L Weibull), Lund 
1900-1939 (förkortat LÄU) 4 nr 446; A a 5 nr 79, 80. 
1'C G Brunius, Nordens äldsta metropolitankyrka eller Historisk och arkitektonisk beskrifning öfver 
Lunds domkyrka, Lund 1836 s 164. Se vidare avsnitt 10.1 s 159 samt L Liepe 1992 b s 2()f. Jag vill tacka 
Thomas Ryden som gjorde mig uppmärksam på Brunius beskrivning och på notiserna i LAU. 
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eller klosterkyrkan. 19 Ett ursprung i socknen, släktband av annat slag eller innehav 
av jordegendomar är möjliga, om än inte alltid påvisbara, orsaker. 

Maties Scroder beskrivs i dokumentet över beställningen av S:t Göransgruppen 
till Falsterbo 1509 som "wonhafftich to Valsterbode", vilket sannolikt betyder att 
han var en av stadens borgare, och av allt att döma ofrälse.20 Samma år, 1509, försåg 
en Mathis Olsen sin sockenkyrka i Ågerup på SjIBlland med ett litet altarskåp, med 
en målad inskription som omtalar att skåpet skänktes till ära för S:ta Anna.21 1496 
utrustade Jon i Mangårde i Lye socken på Gotland sin kyrka med ett altarskåp, någ
ot som även här förkunnas med en inskription på själva skåpet.22 Ett finskt exempel 
på en ofrälse givare lämnas av ett altarskåp som har hört hemma i Houtskärs· kapell i 
sydvästra Finland. Enligt en inskription donerades skåpet 1508 av Olof Andersson i 
Korpo (troligen Åbos borgmästare).23 En målad altartavla i kyrkan på Om!I) utanför 
SjIBllands sydkust är försedd med en inskription som meddelar att sockenprästen 
och två kyrkovärdar lät göra den 1522.24 Om texten skall tolkas som att de tre 
personerna verkligen stod för kostnaderna, och inte endast administrerade en be
ställning gjord för sockenkyrkans medel, vittnar den om en gemensam donation av 
två ofrälse och en präst.25 

De hittills nämnda beläggen för givare rör enskilda personer. Räkenskaper från 
flera svenska och danska sockenkyrkor vittnar om hur kultbilder kunde förvärvas 
för kyrkans räkning och bekostas med kyrkans egna rnedel.26 I flera fall framgår det 
av räkenskaperna hur kyrkornas bestånd av kultbilder återkommande, med något el
ler flera decenniers mellanrum, utökades genom nya beställningar. De lybska Skåne
fararnas kyrka i Falsterbo försågs enligt bevarade räkenskaper med tre 
helgonbilder under perioden 1461-1468.27 Till Funbo kyrka i Uppland köptes två 
bilder av S:t Stefan under 1400-talet: en 1421 och en 1476.28 År 1460 införskaffades 
en S:ta Gertrudskulptur till Bolstads kyrka i Dalsland.29 År 1480 erhöll Hjälsta kyrka 
i Uppland en S:t Stefansbild, 1510 en bild av S:ta Ursula och tio år senare en madon
nabild.30 Från Stöde kyrka i Medelpad finns två skulpturer bevarade där förvärven är 
dokumenterade: en S:t Göran köpt 1521 och en Anna-själv-tredje köpt 1528.31 Från 

1'M Kempff 1994 s 127ff; F Becket! 1924-1926 2 s 138 (jag har inte kunnat belägga Becketts uppgift i 
publicerade diplomatarier eller andra urkunder). 
20H A Gräbke 1941 s 112. 
21 M-L J,z;rgensen, H Johannsen, Holbcek amt, Danmarks Kirker 4: I, Köpenhamn 1979-1982 s 261. 
22E Lagerlöf, Kyrkor på Gotland. Garde ting. Södra delen, Sveriges Kyrkor 105. Gotland 5, Stockholm 
1965 s 60. 
23J von Bonsdorff 1993 s 122. 
"F Becket! 1924-1926 2 s 235f; V Hermansen, P N,zsrlund 1938 s 959f. Enligt Becket! har tavlan från 
början hört hemma i Skels,zir. 
25Jfr följande avsnitt om kalkmålningar s 44. 
26Se även J von Bonsdorff 1993 s 128ff om räkenskaper från Gettorfs sockenkyrka i Slesvig. 
21J von Bonsdorff 1993 s 87f. 
28G Dahlbäck, "Stockapenningar, tjärtunnor och beläten. Något om den senmedeltida sockenkyrkans eko
nomi" i Kyrka och socken i medeltidens Sverige, Studier till Det medeltida Sverige 5, Stockholm 1991 
s 370. 
29S Hallström, "Medeltida kyrkoräkenskaper från Dalsland. Några anteckningar om Bolstads äldsta kyr
kobok" i Hembygden 1936 s 14. 
30Å Nisbeth, "En medeltida räkenskapsbok från Hjälsta kyrka" i Fornvännen. Tidskrift för svensk anti· 
kvariskforskning 51 (1956) s l 17f. 
31H Cornell, "En medeltida anteckningsbok från Stöde" i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 
1918:1-2 (1917) s 99. 
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Kumla kyrka i Närke finns räkenskaper från 1421 till 1590. Fram till 1515 köptes 
hela nio helgonbilder, samtliga utom två vid olika tidpunkter. Ett altarskåp från 
1439 och en tronande madonna från 1473 finns fortfarande kvar.32 

Att sockenkyrkornas mellanhavanden med verkstäderna inte alltid förflöt prob
lemfritt illustreras av en räkenskapsbok från 1500-talets början över kyrkorna i 
T!i!nders kontrakt i S!i!nderjylland. I redogörelserna för fyra kyrkors beställningar på 
tavlor och andra måleriarbeten av en Lukas Målare i Flensburg under 1510- och 
1520-talen, återkommer vid flera tillfällen kontroverser orsakade av att kyrkovär
darna hade betalat Lukas för mycket. 33 Räkenskapsboken har förts av ärkedjäknen i 
Ribe, vars tillstånd till transaktionerna kyrkovärdarna hade underlåtit att inhämta. 

Flera svenska och danska förordningar från senmedeltiden vittnar om ansträng
ningar från centralt kyrkligt håll att kontrollera sockenkyrkornas inköp av inventari
er. 1425 utfärdade den svenske ärkebiskopen förbud för präster och kyrkovärdar i 
Hälsingland, Jämtland och Härjedalen att införskaffa skrudar och bilder till kyrkor
na utan domkapitlets godkännande, och 1428 vidtog biskopen i Århus motsvarande 
åtgärd.34 1480 ålades Finlands präster att inhämta godkännande från biskop och 
domkapitel inför nyförvärv av inventarier, och i ett lagutkast från 1521 av den dan
ske kungen Kristian II anmodades kyrkovärdarna att söka råd hos aktade borgare i 
närmaste köpstad i samband med beställningar och inköp.35 Förordningarna och för
buden bekräftar räkenskapernas vittnesbörd om hur sockenkyrkan som institution -
genom präst och kyrkovärdar och under visst överinseende från kyrkliga överordnade 
- kunde stå bakom förvärv av kultbilder. 

* 

Urkunder, stiftarbilder och inskriptioner vittnar om ett brett socialt spektrum av do
natorer till senmedeltidens kyikoskulptur. ~y1edlemmar av det världsliga frälset, bis
kopar och andra klerker, samt i några fall kungafamiljen, har gjort påkostade dona
tioner av stora och dyra altarskåp. Å andra sidan kunde även enskilda ofrälse uppen
barligen ha råd att skänka altarskåp eller andra slag av kultbilder. Det förtjänar att 
påpekas att de sex altarskåp i Skåne för vilka urkunder, stiftarbilder eller vapensköld
ar utpekar frälse givare, samtliga hör till kyrkor som i olika avseenden är extra
ordinära: två altarskåp i Lunds domkyrka, ett i Bosjöklosters kyrka, ett i Sankt Olofs 
vallfartskyrka, ett i stadskyrkan i Helsingborg och ett i någon av kyrkorna i Skåne-

"A C Bonnier, M Ullen, Kumla kyrkor. Kumla härad, Sveriges Kyrkor 166. Närke, Stockholm 1976 
s 57-71; J von Bonsdorff 1993 s 127f; J Samzelius, Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590, Närke. 
Studier över landskapets natur och odling 4, Uppsala 1946; M Ullen, "Helgonkult, altaren och prydnader 
i Kumla kyrka under senmedeltiden" i Kumlabygden. Forntid-nutid-framtid 5: Kyrka och herresäte, 
Kumla 1982 s 99-148. 
"C Petersen, "Kirker i Tpnder Provsti" i Spnderjyske Aarb(Jger 3:1 (1941) s 6f. 
34'f Dahlerup, Det danske sysselprovsti i middelalderen, Köpenhamn 1968 s 321; G Hafström, "Kyrko
värdarna" i Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning 8, Uppsala 1960 .~ XV; A Nilsen, Program och 
funktion i senmedeltida kalkmåleri. Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534, Stock
holm 1986 s 224f n 2, 514f; Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medel
tidskyrkan (utgav J Gummerus), Uppsala 1902 s 39. 
"F Beckett 1924-1926 2 s 260f; T Dahlerup 1968 s 321; A Nilsen 1986 s 224f n 2, 514f. 
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marknadens Falsterbo. Om frälse givare gärna valde dylika kyrkor för sina 
donationer, kan altarskåp i vanliga sockenkyrkor ha haft andra finansiärer. 

Av danska och svenska kyrkoräkenskaper och förordningar framgår att det inte 
sällan var med sockenkyrkornas egna tillgångar som nya kultbilder bekostades. Med 
jämna mellanrum försåg präst och kyrkovärdar sin kyrka med en ny helgonbild eller 
ett altarskåp, vartill medel främst bör ha hämtats från fabrican, det vill säga den del 
av tiondet som var avsedd för kyrkobyggnadens underhåll och inredning.36 Också 
privatpersoners donationer till olika kyrkor av större eller mindre summor för ospe
cificerade syften, får i det här sammanhanget räknas som kyrkans egna medel. Även 
om en dylik testamentarisk gåva i vissa fall kan tänkas ha bekostat förvärvet av en 
ny kultbild, har ju beslutet om pengarnas användande fattats av sockenkyrkans för
valtare, snarare än av testatorn. 

4.3 Kyrkobyggande och rnuralrnåleri 

Från medeltidens äldre skeden finns inga bilder av stiftare, vapensköldar eller skrift
liga källor som lämnar besked om hur förvärvet av kyrkoskulptur har finansierats. 
Det är därför nödvändigt att göra jämförelser med kyrkobyggande och muralmäleri, 
och med vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller byggherrar och do
natorer av kalkmålningar under äldre medeltid. Även för senmedeltiden är studier 
av kapelltillbyggnader, valvslagningar och muralmåleri relevanta i förhållande till 
periodens träskulptur. 

Kyrkobyggande 

I den diskussion som sedan 1800-talet har förts bland historiker, konsthistoriker och 
arkeologer om vem som stod bakom uppförandet av Danmarks romanska kyrkor, 
har man i allmänhet fokuserat på någon av fyra tänkbara kategorier: kungamakten, 
den kyrkliga centralmakten (biskoparna), stormännen eller sockenmenigheten. Un
der 1800-talets senare del ansågs representanter för de högsta skikten - kungamakt
en, kyrkan, stormännen - ha varit drivande bakom kyrkobyggandet. Under 1900-tal
ets första hälft tillskrevs i stället kollektiv av självägande bönder uppförandet av 
flertalet stenkyrkor. Under de senaste decennierna har pendeln åter svängt, och i dag 
betonas stormännens betydelse för stenkyrkobyggandet. 37 

"Se G Dahlbäck 1991 om den ekonomiska förvaltningen av den senmedeltida sockenkyrkan. 
"Se A Bolvig, Kirkekunstens storhedstid. Om kirker og kunst i Danmark i romansk tid, Köpenhamn 1992 
s 26ff; J Wienberg, Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark, Lund Studies in Medie
val Archaeology 11, Lund 1993 s 147ff. 
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Ebbe Nyborg diskuterar problemet i en ofta refererad artikel, där han menar att 
villkoren för byggandet av de äldsta kyrkorna efter hand förändrades. 38 Vid 1100-
talets början skall framför allt enskilda stormän ha stått bakom uppförandet av sock
enkyrkorna, men enligt Nyborg förekom även samarbete mellan flera storbönder -
föregångare till högmedeltidens lågfrälse. Med stöd i europeiskt material argumen
terar Nyborg för att det från och med 1100-talets första del också inträffade att 
sockenbor i kollektiv uppförde kyrkor. Under 1200-talets lopp övertog socken
menigheterna i allt större utsträckning förvaltningen av fabrican från framför allt 
andliga patronatsinnehavare. Omkring 1300 var, enligt Nyborgs bild av förloppet, 
sockenmenighetens inflytande över kyrkobyggnaden och administrationen av 
fabrican en realitet, dock under fortsatt kontroll från biskop och domkapitel. 

I en senare uppsats om den tidigmedeltida sockenbildningen tecknar Nyborg ett 
förlopp där först centralt placerade dopkyrkor uppfördes av kungamakten och bis
koparna, följt av ett lokalt byggande på initiativ dels av stormän och dels av bönder 
i samarbete.39 De äldsta kyrkorna uppfördes i anslutning till stormännens gårdar el
ler till den lokala bebyggelsen i övrigt. Med 1100-talets utbyggnad av den kyrkliga 
organisationen i och med tiondet, ökade regleringen av kyrkobyggandet. Socken
gränserna etablerades, vilket medförde nedläggning och flyttning av vissa kyrkor, 
medan nya kyrkor främst anlades i marginalbygderna på initiativ av mindre jordäga
re i kollektiv. I en publikation från det tvärvetenskapliga projektet "Kulturlandskapet 
under 6000 år" ansluter sig Mats Anglert i princip till Nyborgs resonemang. Anglert 
räknar för Y stadområdets del med att det under perioden 1000-1350 skedde en 
övergång från den äldsta tidens kyrkobyggande på initiativ av centralmakten, det 
vill säga kungamakten och kyrkan, till ett byggande där lokala stormän utgjorde den 
ledande kraften. Ett antal kyrkor med en central placering i byarna är enligt Anglert 
uppförda av sockenkollektiv.40 

l nyare undersökningar av det medeitida kyrkobyggandet i Sverige betonas ge
nomgående stormännen som en viktig grupp i sammanhanget, framför allt under 
äldre medeltid och framför allt i fråga om kyrkor som framstår som särskilt påkosta
de i arkitektur eller utsmyckning. Detta gäller Olle Ferms och Sigurd Rahmqvists 
studie över fem kyrkor i centrala Uppland, och Ann Catherine Bonniers avhandling 
om högmedeltidens kyrkor i samma landskap.41 Bonnier framhåller särskilt folkunga
tidens tegelkyrkor som stormannakyrkor, men antar också att frälset i stor utsträck
ning stod för det romanska kyrkobyggandet i sten.42 Eivind Claesson argumenterar, i 

38E Nyborg, "Enkeltmrend og fallesskaber i organiseringen af det romanske sognekirkebyggeri" i 
Strejjlys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, Köpenhamn 1979. 
'"E Nyborg, "Kirke-sognedannelse-bebyggelse. Nogle overvejelser med udgangspunkt i et bebyggelses
projekt for Ribeområdet" i hikuin 12 (1986). 
'°Mats Anglert, "Den kyrkliga organisationen under äldre medeltid" i By, huvudgård och kyrka. Studier i 
Ystadsområdets medeltid, Lund Studies in Medieval Archaeology 5, Stockholm 1989 s 227, 236ff. Till 
denna bild av förloppet, med kungamakten och biskoparna som den äldsta tidens kyrkobyggare avlösta 
av lokala stormän, som ensamma eller i kollektiv uppförde kyrkorna i anslutning till sina gårdar, ansluter 
även Ulla Kjrer och Poul Grinder-Hansen (U Kjrer, P Grinder-Hansen, Kirkerne i Danmark. Den katolske 
tid. Indtil 1536, Köpenhamn 1988 s 21). 
' 1A C Bonnier, Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250-1350, Upplands Fornminnesförenings tidskrift 
51 (1987); 0 Ferm, S Rahmqvist, "Stormannakyrkor i Uppland under äldre medeltid" i Studier i äldre 
historia tillägnade Herman Schuck, Stockholm 1985. 
"A C Bonnier 1987 s 215f, 221, 246f. 
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en licentiatavhandling i medeltidsarkeologi, för att de romanska stenkyrkorna i Väs
tergötland från början var privatkyrkor uppförda av lokala stormän.43 I en uppsats 
om det tidigaste kyrkobyggandet i samband med trosskiftet tillskriver Carl F Hal
lencreutz kungliga och centralkyrkliga initiativ en viss betydelse, men understryker, 
på basis av småländskt och öländskt runstensmaterial, de enskilda stormännens be
tyde1 se för kyrkobyggandet under äldsta medeltid.44 

Tre av de senaste inläggen i diskussionen om vem som lät bygga de medeltida 
kyrkorna, utgår från danska förutsättningar. Axel Bolvig tar i Kirkekunstens stor
hedstid ett brett grepp på ämnet, med syfte att "vurdere billeder og bygninger med 
konsekvent udgangspunkt i det elita:re samfund".45 Bokens olika kapitel behandlar 
missionsperiodens träkyrkor, romanska stenkyrkor, muralmåleri och stenskulptur 
(dock inte träskulptur), som yttringar av ett skiktat, aristokratiskt klassamhälle där 
kyrkobyggandet startade med privata kapell för stormännen och där även de äldsta 
stenkyrkorna var avsedda endast för "fuldborgerne", de fria jordägarna, medan den 
ofria massan inte ens ägde tillträde till kyrkorummet.46 

Jes Wienberg studerar, i avhandlingen Den gotiske labyrint, både själva byggan
det av Danmarks romanska stenkyrkor, och "gotiseringen" från och med 1200-talet 
när en stor del av de danska sockenkyrkorna byggdes om eller till och försågs med 
stenvalv och kalkmålningar.47 Framställningen mynnar i tesen att de som stod bak
om kyrkornas uppförande hörde till sin samtids mäktiga, med dispositionsrätt över 
jord och andra tillgångar, samt att orsakerna bakom variationerna i kyrkobyggandet 
bör sökas i förändringar i jordägandet. I Skåne dominerades kyrkobyggandet av 
aristokratin, något som särskilt romanska kyrkor med västtorn och kalkmålningar, 
nyuppförda gotiska kyrkor, och "gotiserade" romanska kyrkor vittnar om. Under se
nare medeltid återfanns även biskopar, prostar, kyrkliga länsförvaltare och kyrko
värdar bland kyrkobyggarna, liksom kronans länsförvaltare och mera välbärgade 
borgare. Enstaka sockenpräster och ofrälse - främst kyrkovärdar - kan också visas ha 
bekostat valvslagningar under senmedeltiden. Wienberg betraktar dock de priviligie
rade av andligt och världsligt frälse som de viktigaste stiftarna medeltiden igenom.48 

Henrik Jacobsen formulerar, i avhandlingen Romanske vesttårne, deres indret
ning og funktion, uppfattningen att det var kungamakten, biskoparna och stormän
nen som stod bakom uppförandet av kyrkornas mäktiga västtorn i Östdanmark. Med 
begreppet storman avser Jacobsen emellertid inte bara rikets ledande personer, utan 
även individer av ringare dignitet och välstånd - socknens storbönder - och han me
nar, i likhet med Nyborg, att kyrkor och torn även kunde uppföras av ett antal dylika 
storbönder som gått samman om byggandet. Enligt Jacobsen utgjordes den ekono-

43E Claes son, Cuius ecclesiam fecit. Romanska kyrkor i Västergötland (licentiatavhandling, Arkeologiska 
institutionen, Lunds universitet), Lund 1989 (opubl). 
44C F Hallencreutz, "Kyrkoliv före sockenkyrkan" i Kyrka och socken i medeltidens Sverige, Studier till 
Det medeltida Sverige 5, Stockholm 1991. 
45A Bolvig 1992 s 7. 
46A as 76ff. 
47J Wienberg 1993. Om begreppet "gotise1ing" se a as 12ff. 
48Aas 174ff. 
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miska grunden för tombyggandet inte främst av jorddonationer, utan snarare av 
tiondet, vars administration omhändertogs av de nämnda storböndema.49 

Mura/måleri 

I det danska muralmåleriet finns stiftarbilder, inskriptioner eller vapensköldar från 
varje skede av medeltiden. Detta ger goda möjligheter till slutsatser om finansie
ringen av den kyrkliga utsmyckningen under olika perioder. Kalkmålningama utgör 
dock ett något osäkert underlag för statistiska analyser, eftersom ett stort antal av de 
målade utsmyckningar som en gång har funnits är försvunna, på grund av rivningar 
och senare övermålningar. Sammanlagt finns 80 målningar med en eller flera stiftare 
i 78 danska sockenkyrkor (3 procent av det totala antalet kyrkor), medan målade 
vapensköldar är kända från 157 kyrkor (6 procent). I Lunds stift finns stiftarbilder i 
var åttonde kyrka med kalkmålningar.50 

Av de 80 stiftarbildema kan 29 dateras till före 1300, och övriga 51 till mellan 
1300 och 1550. Vapensköldarna hör med ett par undantag hemma i senmedeltiden.51 

Från tvåhundraårsperioden mellan 1080 och 1275 fanns vid 1980-talets mitt drygt 
90 kända kalkmålningssviter i danska kyrkor, vilket betyder att omkring en tredje
del av målningarna visar bilder av stiftare.52 Fram till 1175 återger samtliga mål
ningar världsliga stiftare, medan det andliga ståndet uppträder först under de följan
de hundra åren - i flera fall är prästen eller biskopen i par med en världslig stiftare. I 
två kyrkor är stiftaren inte biskop utan präst av lägre rang.53 Samtliga världsliga stif
tare som avbildas har hört till de översta skikten: "Der er ingen billeder af bonder 
fra f.eks. et sognefa:llesskab, der sammen havde opfort kirken for kirketienden". 54 

Inger Ahlstedt Yrlid kommer till ett liknande resultat i sin avhandling om ro
manskt muralmåleri i Skåne. Hennes kartläggning av jordägandet i socknar där 
kyrkorna är försedda med romanska kalkmålningar, indikerar ett visst intresse för 
att bekosta målningsutsmyckningar hos kungamakten - dock främst inriktat på 
kungliga gårdskyrkor - medan ärkestolen inte i någon större utsträckning förefaller 
ha tagit initiativ till att förse underliggande sockenkyrkor med kalkmålningar. 
Ahlstedt Yrlid drar slutsatsen att den övervägande mängden romanska målningar 
tillkom på enskilt initiativ och med privat finansiering, det vill säga med de lokala 
stormännen som stiftare.'' 

Både världsliga och andliga stiftare återkommer i kalkmålningar från 1300-talet 
och 1400-talet, men först efter 1400-talets mitt kan förekomsten av ofrälse stiftare 
beläggas med säkerhet. I tre själländska kyrkor finns målningar bekostade av 

49H Jacobsen, Romanske vesttårne, de res indretning og funktion. Vesttårne fpr 1300 i det middelalderlige 
Danmark pstfor Storeba:lt, Lund Studies in Medieval Archaeology 12, Stockholm 1993 s 6lf, 69f. 
50J Wienberg 1993 s 165ff, 214 n 107. I två kyrkor finns stiftarbilder från två olika skeden (A as 214 n 
98). 
' 1A as 165, 168. 
52Danske kalkmalerier 1-7, Köpenhamn 1986-1992 1 s 22. 
"Danske kalkmalerier 1986-1992 I s 58 ff; A a 2 s 45ff. 
"Danske kalkmalerier 1986-1992 I s 60. 
"I Ahlstedt Yrlid, Och i hopp om det eviga livet. Studier i Skånes romanska mura/måleri, Lund 1976 
s 90ff. Se även S Kaspersen, "Om folkelighed og ufolkelighed i senmiddelalderligt vregmaleri" i Kunst. 
Samfund, Kunst ... En hilsen til Broby, Odense University Studies in Art History 5, Odense 1987 s lOf. 
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respektive en smed, en kyrkovärd och hans hustru, och av far och son vilka av den 
enkla klädseln att döma är ofrälse.56 I Farstorps kyrka i Skåne finns en målningsut
smyckning från 1400-talets andra hälft med bilder av två synbarligen ofrälse män 
vid namn Torbjörn och Ove.57 Under medeltidens sista del är stiftarbilder mindre 
vanliga i muralmåleriet. De donatorer som avbildas i målningar från 1400-talets slut 
hör i allmänhet till frälsets översta skikt. Under 1500-talets första del ersätts stiftar
bilderna av vapensköldar och hornärken. Präster, kyrkovänfar och hantverkare 
nämns vid namn i flera inskrifter, men snarare än att vittna om vem som har bekos
tat målningarna, kan avsikten med dylika inskrifter - liksom med bomärken målade 
på pelare och väggar - vara att tala om vilka som har administrerat och utfört ut
smyckningen. 58 

Stiftarbilder, vapensköldar och inskrifter återfinns alltså endast i ett fåtal medeltida 
kyrkor. Trots detta finns det, enligt Wienberg, ingen anledning att förutsätta att 
det var med sockenkyrkans egna medel som ombyggnader, valvslagningar och kalk
målningar finansierades. Vittnesbörd om stiftarnas identitet med bilder och va
pensköldar var nödvändigt endast i särfall, och även om flertalet av de danska sock
enkyrkorna inte uppvisar romanska torn, påkostade kalkmålningar eller senmedelti
da kapell, kan de enligt Wienberg ändå vara uppförda av storbönder och frälse. 
Medlemmar av samhällets övre skikt skulle med andra ord ha finansierat ombygg
nader och kyrklig utsmyckning även där detta inte förkunnas med stiftarbilder eller 
inskriptioner. 59 

Resonemanget återfinns hos Harry Christensen, som i en uppsats om "Adel og 
kultur i det 15. århundredes Danmark" lägger huvudansvaret, för bekostandet av 
kyrklig utsmyckning och annan kulturell aktivitet under 1400-talet, på det världsliga 
frälset. 60 Med reservation för den bristande representativiteten i det bevarade under
laget, i form av kalkmålningar och liknande, konstaterar Christensen att "Bortset fra 
bondealmuen er vel folk fra alle grupper set i aktivitet: pnester, kirkevrerger, borge
re, munke, gejstlig og verdslig adel. Men selv uden statistik t0r det hawdes - prces
ters og borgeres virksomhed isrer mod århundredets slutning ikke at forklejne - at 
det var adelen, der var det store og dominerende mrecenat". 61 

I en artikel om stiftare av senmedeltida muralmåleri skiljer S0ren Kaspersen mel
lan stads- och landsbygdskyrkor. Kaspersen menar att gillen, skråorganisationer och 
välbärgade borgare till stor del bekostade stadskyrkornas målningar. I landsbygdens 
sockenkyrkor skall det ha varit biskoparna, i samarbete med kung, stormän eller 
andra enskilda, som styrde utförandet åtminstone av de större, figurativa måleri
utsmyckningarna. Bevarade stiftarbilder, inskriptioner och liknande tyder, enligt 
Kaspersen, på att det i allmänhet inte var kyrkans egna medel som användes för 

56Danske kalkmalerier 1986-1992 4 s 36ff; S Kaspersen 1987 s 14[ 
57S Kaspersen 1987 s l lf. Se vidare nedan s 190. 
"Danske kalkmalerier 1986-1992 5 s 48f; A a 6 s 73ff; JWienberg 1993 s 164; S Kaspersen 1987 s 23ff 
59J Wienberg 1993 s 169. 
60H Christensen, "Adel og kultur i det 15. århundredes Danmark. Et essay" i Festskrift til Troels Dah/e
rup på 60-årsdagen den 3. december 1985, Arusia. Historiske skrifter 5, Arhus 1985. 
61 Aas143. 
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detta slag av kalkmålkningar. Kyrkans fabrica användes däremot för såväl 
valvslagningar som för enklare, ornamental utsmyckning av valven.62 

Den enda forskare som tillskriver senmedeltidens ofrälse skikt någon betydelse i 
sammanhanget är Axel Bolvig. I motsats till Christensen, Kaspersen och Wienberg 
betraktar Bolvig de välbärgade landborna och städernas småborgare som den kyrkliga 
konstens huvudsakliga beställare och brukare under senmedeltiden. Bolvig baserar 
dock sin slutsats på en allmänt formulerad uppfattning om dessa gruppers domi
nerande ställning i jordbruk och näringsliv, snarare än mera påtagliga belägg i form 
av stiftarbilder, inskriptioner och liknande.63 

4.4 Summering 

I nyare forskning kring kyrkobyggande och muralmåleri under äldre medeltid har 
framför allt medlemmar av de övre befolkningsskikten pekats ut som kyrkobyggare 
och stiftare. Särskilt framträdande var stormännen och det som under 1200-talet 
blev det världsliga frälset, att döma av arkitekturens utformning, stiftarbilder och 
andra vittnesbörd. Under senmedeltiden - 1400-talet och 1500-talets första del -
uppträder i viss utsträckning individer från andra sociala grupper i stiftarbilder och 
inskriptioner, men även under denna period förutsätts det världsliga frälset av de 
flesta forskare stå bakom kapellbyggen, valvslagningar och målningsutsmyckningar. 

I fråga om träskulptur saknas uppgifter om donatorer från de första tre århundra
den som omfattas av denna undersökning. Under senmedeltiden bekräftar urkunder, 
inskriptioner och stiftarbilder det världsliga frälsets framträdande roll även vad gäl
ler förvärv av träskulptur. I fråga om några av samtidens största och mest påkostade 
arbeten är det personer från det andliga frälsets högsta skikt (biskopar och ärke
biskopar), eller kungamakten, som har donerat och betalat. Det finns emellertid ock
så belägg för att enskilda ofrälse har skänkt kultbilder, och bevarade räkenskaper 
från ett antal kyrkor tyder dessutom på att sockenkyrkan som institution inte sällan 
bekostade förvärv av träskulptur. 

Var de verkstäder har varit belägna från vilka träskulpturerna beställdes är en frå
ga som för äldre medeltid- till och med 1300-talet - inte kan besvaras annat än i ett 
resonemang som utgår från de bevarade skulpturerna själva, i avsaknad av bevarade 
skriftliga källor. Vad gäller senmedeltida förhållanden finns på nordiskt område be
lägg både för import från Liibeck och från andra städer i Östersjöområdet, och för 
en inhemsk tillverkning. 

För den stora mängden skånsk träskulptur från medeltiden saknas helt uppgifter 
om såväl produktion som förvärv. Med hjälp av de slutsatser som kan dras, utifrån 
vad som är känt genom skriftliga och andra källor från övrigt danskt och nordiskt 
område, kan ett resonemang föras som kan omfatta även denna stora, "stumma" ka
tegori av kultbilder 
62S Kaspersen 1987. Se även S Kaspersen, "Kirken som en have" i L~jttavlen. Et s~nderjysk alterskab, 
Frpslev 1983 s 137. Anna Nilsen koncentrerar sig, i sin avhandling om senmedeltida muralmåleri i Mä
larlandskapen och Finland, primärt på frågan om vem som utformade målningarnas ikonografiska pro
gram, snarare än vem som betalade. Nilsen förutsätter emellertid att församlingarna gemensamt har be
kostat de kalkmålningsutsmyckningar där stiftarbilder eller vapen saknas (A Nilsen 1986 s 514f). 
63A Bolvig, Bondens bi/leder. Om kirker og kunst i dansk senmiddelalder, Köpenhamn 1994 s 59, 84ff. 
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5. Kyrka och socken i skriftliga källor 

En av ambitionerna i denna undersökning är att förankra resonemanget kring för
värv av träskulptur på "sockennivå": att påvisa omständigheter i enskilda socknar 
som kan avslöja vem, eller vilka, som har bekostat införskaffandet av skulptur till 
sockenkyrkan. Utformningen av själva kyrkobyggnaden kan här vara av intresse: 
förekomsten av västtom, kapelltillbyggnader eller kalkmälningar - med eller utan 
stiftarbilder - är drag som kan antyda ett engagemang i sockenkyrkan frän represen
tanter för det världsliga frälset. Andra ledtrådar utgörs av belägg för världsligt eller 
andligt patronat till sockenkyrkan, eller för frälse jordägande och/eller innehav av 
en huvudgärd i socknen. 1 

Bristen på samtida källor innebär emellertid att slutsatser om vem som har be
kostat en kultbild är behäftade med en viss - ibland betydande - osäkerhet. För ett 
stort antal socknar saknas uppgifter om enskilda patronat till kyrkan, frälse jordäg
ande under äldre medeltid och förekomsten av medeltida huvudgärdar, medan det 
kan finnas senmedeltida belägg för godsinnehav för ett halvt dussin frälsesläkter 
samt ärkesätet. Här är det svårt att avgöra om medlemmar av världsligt eller andligt 
frälse skall antas ha donerat en bevarad kultbild, eller om den bekostades med sock
enkyrkans egna medel, eller kanske av en ofrälse men välbärgad församlingsbo. 
Särskilt de två senare kategorierna är svära att påvisa, eftersom de inte kan spåras i 
kyrkobyggnaden eller i socknens ägandestruktur på samma sätt som det världsliga 
frälset. 

Forskningen kring kyrkobyggande och muralmåleri har i stor utsträckning foku
serat på det världsliga frälset som stiftare.2 Förekomsten av en huvudgärd är det 
mest påtagliga beviset för närvaron av världsligt frälse i en socken. Många huvud
gärdar är emellertid kända endast genom någon enstaka notis i bevarat källmaterial, 
vilket rimligen innebär att ytterligare ett stort antal nu helt okända huvudgärdar en 
gäng har existerat. Omkring 120 huvudgärdar är utsatta på kartan över medeltidens 
Skåne i Atlas över Sverige (1953-1971).3 I genomsnitt räknar man emellertid med 
minst en huvudgärd per socken i det medeltida Danmark.4 För Skåne, med minst 
400 landsbygdssocknar under medeltiden, skulle detta betyda att endast en tredjedel 
av de skånska huvudgårdarna är karterade. Fyra härader i Skåne är i nyare forskning 
genomgångna i detalj vad gäller uppgifter om och spär efter medeltida 

10m patronatsskap, se Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 1-21, Köpenhamn/Helsingfors/Rey
kavik/Oslo/Stockholm 1956-1978 (förkortat KLNM) 4 sp 123f; A a 13 sp 136ff; E Schalling, Kyrko
godset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid, Statens offentliga utredningar 1936:28, Stockholm 
1936 s 112ff. 
2Jfr avsnitt 4.3. 
'Atlas över Sverige, Stockholm 1953-1971 blad 134:1. 
4L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose, Det danske landbrugs historie l: O/dtid og middelalder, Oden
se 1988 s 385. 
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huvudgårdar. 5 För övriga härader har jag varit hänvisad till publicerat källmaterial 
och till sammanställningar i äldre litteratur.6 

Till detta kommer att själva begreppet huvudgård är oklart: de huvudgårdar som 
låg under världsligt frälse växlade avsevärt i både antal och storlek under medeltid
ens lopp, och i många fall rörde det sig om gårdar som i realiteten föga skilde sig 
från byns övriga gårdar. 7 Innehavet av en huvudgård i en socken är heller inte en 
nödvändig förutsättning för donationer till sockenkyrkan. Det finns i diplomatarier
na mängder av exempel på testamenten där medlemmar av både världsligt och and
ligt frälse har skänkt pengar till kyrkor i socknar där vederbörande kan ha ägt jord 
eller liknande, men inte nödvändigtvis har besuttit en huvudgård. 

Kännedomen om medeltidens kyrkliga jordinnehav i de enskilda socknarna är 
bristfällig. Ärkesätets godsinnehav från före 1500 är svårt att kartlägga, i avsaknad 
av åtkomsthandlingar från före medeltidens sista årtionden.8 Med hjälp av Lunds 
stifts landebok från omkring 1570 kan 46 kyrkor identifieras som prebenden under 
domkapitlet vid medeltidens slut.9 I Landeboken framgår emellertid inte när under 
medeltiden respektive kyrka blev prebendekyrka, och möjligen har ytterligare några 
kyrkor varit kanikkyrkor. 10 15 kyrkor kan, genom direkta eller indirekta uppgifter i 
Landeboken, beläggas som enskilda patronat efter medeltidens slut, men det sam
manlagda antalet kyrkor med världslig patronus har säkerligen varit större. 11 Uppgif
terna suppleras i viss mån av Erik Schallings genomgång av kyrkogodset i Skåne
landskapen under dansk tid (1936), men förblir osäkra. 12 

Sist i varje kapitel i avhandlingens del III kommer jag under rubrikerna "Bilden i 
kyrkan" och "Beställarna" att diskutera vilka betingelser som kan påvisas eller antas 
ha spelat in vid förvärv av träskulptur till kyrkor i Skåne under medeltiden. 13 Dis
kussionen kommer att föras både på ett övergripande plan, med avseende på andliga, 
sociala och ekonomiska förutsättningar i stort, och på "sockennivå". I det sist
nämnda fallet utgår jag i första hand från kyrkor och socknar där kända omständigheter 

'Häraderna i fråga är Gärds härad (S E Sallerfors, Gärds härad under dansk tid. Bebyggelse och befolk
ning (opublicerad licentiatavhandling, Historiska institutionen, Lunds universitet), Lund 1974), Skytts 
härad (S Skansjö, Söders/ätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid, Skånsk sen
medeltid och renässans 11, Lund 1983) samt Ljunits och Herrestads härader (S Skansjö, M Riddersporre, 
A Reisnert, "Huvudgårdarna i källmaterialet" i By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets med
eltid, Lund Studies in Medieval Archaeology 5, Stockholm 1989). 
6Se nedan n 14. I genomgången av registren i diplomatarier och andra urkundssamlingar har jag sökt på 
sockennamn, men inte på enskilda huvudgårdar. Läsaren bör vara medveten om denna begränsning i re
dovisningen av beläggen för närvaron av världsligt frälse i socknarna. 
1KLNM 6 sp 697ff; L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose 1988 s 385. 
8P Ingesman, /Erkescedets godsadministration i senmiddelalderen, Skånsk senmedeltid och renässans 12, 
Lund 1990 s l lf. 
'LSL 3 s 47f; E Schalling 1936 s 124ff. 
10Jfr Exkurs s 230 n 2. 
llLSL 3 s 49f. I kommentaren till Landebokens uppgifter nämns sammanlagt 22 kyrkor som säkra eller 
sannolika patronatskyrkor omkring 1570. Av dessa utgår emellertid Bosjökloster, Borgeby, Färingtofta, 
Löddeköpinge, Riseberga och Svalöv som låg under kyrkliga institutioner fram till reformationen, samt 
Genarp och Tosterup som upprättades som patronat först efter medeltidens slut (Ibid). Däremot hörde S:t 
Botulfs kyrka i Lund enligt en 1400-talskälla till de enskilda patronaten (A Andren, Lund. Tomtindel
ning, ägostruktur, sockenbildning, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport. Med
eltidsstaden 56, Stockholm 1984 s 61; LAU 4 nr 246). 
"E Schalling 1936 s 112ff. 
"I kapitel 9 förs diskussionen under rubriken "Förvärv" (9.3) och i kapitel 11 under rubriken "Beställar
na" (11.3). 
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- dokumentation av patronatsskap, förekomsten av huvudgårdar och jordinnehav, 
indikationer i form av arkitektoniska drag i kyrkobyggnaden, kalkmålningar med 
stiftarbilder och liknande - möjliggör en viss grad av säkerhet i bestämningen av 
vem, eller vilka, som har bekostat en kultbild. Resultaten kan inte bli mera än indi
kationer på de verkliga omständigheterna: det redovisade källäget gör att det knap
past går att komma längre än till sannolika slutsatser, något som särskilt gäller de 
äldre perioderna. 14 

"Den viktigaste källan till medeltidens kyrkliga jordägande i Skåne är Lunds stifts landebok (LSL), en 
detaljerad förteckning över de jordegendomar från vilka sockenkyrkorna i Lunds stift ägde inkomster. 
LSL upprättades visserligen först 1570, men ger ändå upplysningar bland annat om antalet tiondegivare i 
socknarna, förekomsten av andlig och världslig patronatsrätt och liknande. Sökningar med hjälp av regist
ren i danska och svenska diplomatarier för medeltiden kan användas för att spåra frälse jordägande och 
kyrkliga patronatsförhållanden i enskilda socknar: Diplomatarium Danicum (i dansk översättning Dan
marks Riges Breve, förkortat DD/DRB) 789-1392; Repertorium diplomaticum regni Danici media;valis 
(förkortat RD) 1085-1513; Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gavebpger (förkor
tat LMCL); Diplomatarium dioecesis lundensis (Lunds ärkestifts urkundsbok, förkortat LÄU) 
1421-1512; Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450; samt Svenskt Diplomatarium (förkortat 
SD) 1401-1420. Litteratur som behandlar kungligt och kyrkligt jordägande under medeltiden omfattar 
Anders Andrens "Städer och kungamakt- en studie i Danmarks politiska geografi före 1230" (1983), Per 
Ingesmans IErkesa;dets godsadministration i senmiddelalderen (1990), Gösta Johannessons "Kring Bir
ger Gunnersens Paltebok. Några rön beträffande Lunds ärkesätes gods och dess förvaltning vid medeltid
ens slut" (1950), samt Erik Schallings Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid 
(1936) om kungamaktens och de kyrkliga institutionernas jordinnehav och patronat. Uppgifter om frälse 
sätesgårdar och godsinnehav har hämtats från Sven Dahls "Skånes herrgårdar under medeltidens senare 
del och omkring 1700" (1942), Sven T Kjellbergs Slott och herresäten i Sverige. Skåne (1966), Jan Ra
nekes Svenska medeltidsvapen (1982-1985), Sven Erik Sallerfors licentiatavhandling Gärds härad under 
dansk tid (1974), Sten Skansjös opublicerade uppsats Skånes minsta kyrkby. Något om prästgårds/ösa 
socknar och miljösamband mellan huvudgård och kyrka (1976), Sten Skansjös avhandling Söders/ätt 
genom 600 år (1983), Sten Skansjös, Mats Riddersporres och Anders Reisnerts "Huvudgårdarna i käll
materialet" (1989), Per Edvin Skölds "Det skånska herremansståndets uppkomst och utveckling" (1972), 
Carl Gustaf Styffes Skandinavien under unionstiden (1911) samt Erik Ulsigs Danske adelsgodser i mid
delalderen (1968). Uppgifter om kyrkornas arkitektur bygger, där inget annat anges, på Gunnar An
shelms kyrkobeskrivningar i Lunds stift i ord och bild (1947). Vad gäller muralmålningar är huvudkällan 
fyrbandsverket A Catalogue af Wall Paintings in the Churches af Medieval Denmark 1100-1600. Sca
nia, Halland, Blekinge 1-4 (1976--1982) (förkortat CWP). 
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6. Förstörelse och flyttning av träskulptur 

De 311 träskulpturer som presenteras i denna undersökning är endast en bråkdel av 
det totala antalet kultbilder i trä som under medeltiden fyllde de skånska kyrkorna. 
Från och med 1200-talet utrustades allt fler sockenkyrkor med triumfkrucifix och 
skulpturer av madonnan och andra helgon. Under senmedeltiden växte antalet sido
altaren och kunde i en ordinär sockenkyrka uppgå till fyra eller flera. 1 Lunds dom
kyrka ägde vid reformationen ett sextiotal altaren, och även i de stora klosterkyrkor
na har det säkerligen funnits ett avsevärt antal altaren med helgonbilder och altar
skåp. Redan ett hastigt överslag ger vid handen att det återstår högst 6-8 procent av 
den bildskatt som en gång har funnits i kyrkorna runt om i Skåne. 

I en analys av medeltida skulptur och dess historiska miljö är det med andra ord 
angeläget att ta ställning till graden av representativitet i det bevarade beståndet. 
Svaret på denna fråga hänger i sin tur ihop med under vilka omständigheter 
skulpturerna har försvunnit: när, hur och varför har nio tiondelar eller mera av 
skulpturbeståndet från medeltiden gått förlorat? 

6.1 Reformationen 

Ingenting tyder på att den danska reformationen, som tog sin början på 1520-talet 
och slutgiltigt genomdrevs 1536, innebar några mera omfattande bildstorrnar. Nå
gon genomgripande rensning av kyrkorummen från helgonbilder verkar inte heller 
ha förekommit under årtiondena efter reformationen.2 Tvärtom har den omfattande 
förnyelsen av kyrkornas inredningar under medeltidens sista decennier framhållits 
som en huvudorsak till att nyanskaffningen av inventarier var mycket begränsad ef
ter reformationen och åtminstone fram till 1500-talets mitt. 3 

En av de fyra kända bildstormar som ägde rum i Danmark i samband med refor
mationen drabbade S:t Petri kyrka i Malmö i november 1529. Inga medeltida trä
skulpturer finns i dag bevarade från S:t Petri eller från stadens klosterkyrkor och ka
pell.4 Å andra sidan kan en viss tolerans gentemot de medeltida bilderna utläsas av 
det faktum att högaltarskåpet i Lunds domkyrka (pl 75-77) lämnades på sin plats i 

1H J Frederiksen, "Reformationens betydning fqr den kirkelige kunst i Danmark" i Reformations-perspek
tiver, Acta Jutlandica 62:3, Teologisk s~rie 14, Arhus 1987 s 119. 
2H J Frederiksen 1987 s 116ff. Jfr I-L Angström, Altartavlor i Sverige under renässans och barock. Studi
er i deras ikonografi och stil 1527-1686, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Histo
ry of Art 36, Stockholm 1992 s 32ff. 
3H J Frederiksen 1987 s 123; E Nyborg, "Lektorieprredikstole og katekismusaltertavler. Om inventarfomy
else i de sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet" i Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århun
dre, Oslo 1991 (1991 a) s 228. 
4Ett altarskåp i Västra Ingelstads kyrka kan från början ha hört hemma i Helgeandsklostrets kyrka i Mal
mö, men detta kan inte säkert beläggas (se vidare avsnitt 11.3). 
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över tre århundraden efter reformationen, och flyttades därifrån först på 1870-talet.5 

1828 års inventering av domkyrkan nämner, förutom högaltarskåpet, ytterligare ett 
antal medeltida skulpturer: ett altarskåp med den apokalyptiska madonnan i kryptan, 
en madonnaskulptur, en "Tafla" med S:t Göran samt ett par S:t Kristoffer
skulpturer.6 

Hans J!iJrgen Frederiksens undersökning av vad reformationen innebar för den 
kyrkliga konsten i Danmark visar att trots att de ledande reformatorerna genom
gående var negativt inställda till bilder i kyrkorna bibehöll sockenkyrkorna i allmänhet 
sina sidoaltaren - ofta med helgonbilder och altarskåp intakta - under hela 1500-
talet. En viss nedbrytning av sidoaltaren förekom dock, i Lunds stift hade redan 
1530 ett sextiotal altaren ödelagts.' En visitationsbok från Fyn exemplifierar inställ
ningen hos en kyrklig myndighetsperson vid 1500-talets slut: biskop Jakob Madsen 
tolererade altarskåp med Kristus som huvudmotiv, men accepterade inte treenigheten, 
Mariamotiv eller helgon. Dylika altarprydnader beordrade han församlingarna att 
avlägsna från kyrkorummet. 8 Madsens anteckningar visar att minst 140 av stiftets 
161 sockenkyrkor fortfarande hade kvar sina medeltida altarskåp mer än sextio år 
efter reformationen. 

Vad de kyrkliga myndigheterna främst vände sig mot var emellertid vallfartsbilder, 
det vill säga bilder som ägde rykte som särskilt effektiva förmedlare av gudom
lig bönhörelse och till vilka menigheten offrade och vallfärdade. 9 Ett par skånska 
exempel på detta är kända. I Sankt Olofs kyrka i sydöstra Skåne fanns en skulptur 
av den norske helgonkungen som ännu på 1600-talet var föremål för vallfart, och 
som 1627 kastades ut ur kyrkan av biskop Mads Jensen Medelfar. 10 1685 avlägsnade 
de kyrkliga myndigheterna i Lund själva Kristusfiguren i en Kristi grav-framställ
ning i Genarp, varefter menigheten fortsatte att offra till den tomma kistan. 11 

En viss utrensning av skulpturer med katolska motiv har således förekommit, 
111en det var sannolikt inte skeendena i samband med reformationen och protestan
tismens genomförande som orsakade det stora bortfallet av medeltida träskulptur. I 
den mån direkta skäl - utöver den förgängelse som kan tillskrivas tidens gång -
skall sökas, står dessa snarare att finna i en senare tid. 

'Vid ett möte med stiftets prostar 1561 beslutades om ett avlägsnande av de flesta av domkyrkans helgon
bilder, men vissa förfallna skulpturer lämnades i kapellen och i kryptan. Högaltarskåpet tilläts vara kvar 
eftersom regelrätta gudstjänster inte förrättades i koret. Detta var dessutom avskilt från församlingsdelen 
av kyrkan genom en lektoriemur som revs först på 1830-talet. Koret användes för teologiska föreläsningar 
under 1600-talet och senare för akademiska promotioner och stiftsmöten (C G Brunius (1836) 1854 
s 269f; E Wrangel, Konstverk i Lunds domkyrka, Lund 1923 s 19). 
61828 års inventering, beskrivning av Lunds domkyrka. Rester av altarskåpet i kryptan, madonnaskulp
turen, en relief med S:t Göran samt en av de nämnda Kristofferskulpturerna finns bevarade (färgpl 13; 
pi 126,233,246,247,303). 
7H J Frederiksen 1987 s 120. 
8A as 121f. 
'A a s 120. Jfr M Lindgren, Att lära och att pryda. Om cjicrrcformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 
1530-1630, Stockholm 1983 s 19. 
10"Visitatsbog for Lunde stift 1611-1637" i Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. 1.1: 
Urkunder och aktstycken (utgav G Carlqvist), Lund 1943 s 58. 
11 Se H Andersson, Genarps kyrka, Lund 1972 (2 uppi) s 20f. 
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6.2 Förnyelsen av Skånes kyrkor 

Ett resonemang kring bevarandegraden av medeltida träskulptur i olika delar av 
Skåne, utgår lämpligen från sockenkyrkorna. 439 sådana är kända under medeltid
en, till vilka skall läggas Lunds domkyrka (utöver kryptan som fungerade som sock
enkyrka), 17 klosterkyrkor utan sockenfunktion, 15 helgeands- och spetälskehus, ett 
okänt antal köpmanskyrkor i Skanör och Falsterbo, samt mmst ett femtiotal kapell 
på landsbygden och i städerna. I det medeltida Skåne har således funnits över 500 
kyrkliga byggnader. Den övervägande andelen bevarad skulptur kommer från sock
enkyrkorna. Av kyrkorna utan sockenfunktion har domkyrkan, Herrevads cisterci
ensklosterkyrka och S:t Petri franciskanklosterkyrka i Ystad bevarad träskulptur. 

Medeltida skulptur finns från 183 av de 439 sockenkyrkorna, det vill säga från 
42 procent av kyrkorna. Om man bortser från krucifixen, som utgör omkring hälften 
av det bevarade skulpturbeståndet, finns helgonbilder, madonnaskulpturer, altarskåp 
eller grupper av figurer från altarskåp från 85 sockenkyrkor, det vill säga 19 pro
cent. Graden av bevarande skiljer sig i viss utsträckning mellan häraderna: man kan 
t ex jämföra Albo härad i sydöstra Skåne (skulptur finns från sju av nio medeltida 
socknar; från sex av de sju socknarna finns annan slags skulptur än krucifix) med 
Oxie härad i sydvästra Skåne (medeltida skulptur är bevarad från endast fem av 26 
medeltida socknar) eller Ljunits härad på sydkusten (tre arbeten, varav två krucifix, 
finns från två av åtta medeltida socknar). 

Det är svårt att göra mera ingående, procentuellt baserade jämförelser mellan oli
ka härader eftersom dessa skiftar avsevärt i storlek, med allt mellan åtta (Ljunit) och 
48 (Torna) socknar. Sannolikt är storleken av hela undersökningsområdet -
landskapet Skåne -- för begränsad för att tydliga skillnader mellan dess olika delar 
skall vara möjliga att urskilja ens med en kvantitativt enhetlig gruppering av sock
narna. Detta framgår av kartbildens spridning av kyrkor med träskulptur i olika de
lar av Skåne (karta 1). Den till synes glesare förekomsten av kyrkor med skulptur i 
landskapets norra delar korresponderar med förhållandet att socknarna här är färre 
och större än i södra och västra Skåne. 13 

* 

12Beräkningarna utgår från LSL 1-3, Mats Anglert, "Medeltida kapell i Skåne - en första sammanställ
ning" i Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio, Lund.Studies in Medieval Archaeology 1, 
Lund 1986, stadsbeskrivningarna över Skånes medeltida städer i RAA:s och SHM:s projektrapporter i se
rien Medeltidsstaden, samt ett av Jes Wienberg upprättat register över samtliga medeltida kyrkor i Dan
mark. Siffrorna kan aldrig bli helt säkra, bland annat eftersom det är troligt att ett antal under medeltiden 
eller senare nedlagda kyrkor i dag är helt okända på grund av avsaknaden av skriftliga belägg. Det kan 
även vara svårt att avgöra om en kyrka har fungerat som sockenkyrka eller kapell, eller om en klosterkyr
ka har haft sockenkyrkofunktion (jfr Mats Anglert, "Medieval fonts. Two aspects of two areas in Scania" i 
Thirteen Essays on Medieval Artefacts. Meddelandenji'ån Lunds universitets Historiska museum. Papers 
of the Archaeologicallnstitute, University of Lund 1993-1994 (1995 a) s 24f; J Wienberg 1993 s 20f). 
13En procentuell beräkning av llJängden socknar med bevarad skulptur per härad visar att andelen i de 
nordskånska Göinge och Norra Asbo härader (42 respektive 40 procent) är ungefär lika stor som it ex In
gelstads och Harjagers härader i södra respektive västra Skåne ( 43 respektive 41 procent), och något större 
än i Torna och Bara härader i den sydvästra delen av landskapet (31 respektive 35 procent). 
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Ett omedelbart samband, mellan nyinredningar av kyrkorummen under århundradena 
efter reformationen å ena sidan, och förekomsten eller avsaknaden av bevarad 
medeltida skulptur å den andra, är svårt att upprätta så länge det saknas heltäckande 
översikter över de kyrkliga renässans- och barockinredningarna i landskapet. Stick
prov visar att eftermedeltida nyinredningar inte nödvändigtvis utesluter att medeltida 
skulptur bevarats. 14 Medeltidskyrkan i Holmby (nu riven) utrustades på 1600-tal
et med dopfunt, predikstol, altaruppsats och läktarbröstning av Jakob Kremberg och 
Statius Otto, men kyrkans stora 1500-talskrucifix finns trots detta kvar (pl 273). 
Östra Vrams kyrka har en välbevarad 1600-talsinredning med altaruppsats, predik
stol och bänkar, men i kyrkan finns även två helgonskåp från 1300-talets början och 
två krucifix från 1400-talet (färgpl 3-5, 9; pl 57, 103, 122). Häglinges medeltidskyr
ka (nu riven) försågs på 1700-talet med både altaruppsats, predikstol och dopfunt av 
Johan Ullberg, samtidigt som två stora helgonfigurer från tidigt 1500-tal bevarades 
(pl 338, 339). 

Det finns naturligtvis även en mängd exempel på kyrkor med renässans- eller ba
rockinredningar där medeltida träskulptur helt saknas. Den påfallande bristen på 
altarskåp från 1400-talet och 1500-talet i Skåne, jämfört med de mellansvenska land
skapen, kan bland annat bero på nyinredningar av kyrkorummen under århundradena 
efter reformationen, något som förekom i Skåne i större utsträckning än på de flesta 
andra håll i Skandinavien. 15 

Förnyelsen av kyrkorna i Skåne under efterreformatorisk tid begränsades inte till 
nyinredningar. Från och med 1700-talets slut fram till 1914 ersattes 132 medeltids
kyrkor av nybyggda kyrkor. 16 Skillnaden i mängden bevarad medeltida träskulptur 
mellan de medeltida (ofta delvis ombyggda) och de nybyggda kyrkorna är möjligen 
mindre än man kunde förvänta: av Skånes medeltida kyrkor äger 50 procent (125 av 
totalt 249 kyrkor) en eller flera medeltida träskulpturer, medan motsvarande pro
centsats för de nybyggda kyrkorna är 41 procent (55 kyrkor). Om man bortser från 
hucifixen äger 24 procent (61 kyrkor) av de medeltida kyrkorna och 14 procent (19 
kyrkor) av de nyare kyrkorna någon eller några träskulpturer. 

En granskning av förhållandena i några enskilda härader bekräftar det intryck 
som siffrorna ger, nämligen att man inte kan påvisa någon enkel relation mellan 
1800-talets och det tidiga 1900-talets kyrkobygge och avsaknad av medeltida trä
skulptur. I Torna härad är tre sockenkyrkor från 1800-talet. Samtliga har medeltida 
skulptur (Flädie, Norra Nöbbelöv och Västra Hoby). I Järrestads härad i sydöstra 
Skåne finns likaledes skulptur bevarad från de tre socknar som har 1800-talskyrkor 

14Mats Anglert har konstaterat att medeltida dopfuntar i sten är lika vanliga i skånska kyrkor med altarupp
satser och predikstolar från 1600- och 1700-talen, som i kyrkor utan renässans- och barockinredningar 
(Mats Anglert 1995 as 30). 
15R Blomqvist, ";Nyare tidens konst" i Lunds stift i ord och bild 1, Stockholm 1947 s 254; M Rydbeck 
I 947 s 246; I-L Angström 1992 s 234. Jfr J von Bonsdorff 1994 s 14 om motsvarande förhållanden i Sles
vig-Holsten. 
16S Fernlund, "ett Herranom värdigt Tempel". Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, Lund 
1982 s 168ff. Fernlunds sammanställning upptar 154 nybyggda kyrkor. Att en lägre siffran anges i texten 
ovan beror på att kyrkor i församlingar som bildats efter medeltidens slut och nykyrkor i socknar där den 
medeltida kyrkan finns kvar, inte medtagits. 
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(Östra Tommarp, Stiby och Borrby). 17 I åtta skånska härader saknar å andra sidan 
samtliga socknar med nybyggda kyrkor all annan medeltida träskulptur än krucifix. 

Det är i allmänhet omöjligt att avgöra om en gång existerande medeltida 
skulpturer har försvunnit i samband med uppförandet av en ny kyrka. En genom
gång av 1828 års inventering avslöjar att denna långt ifrån alltid tar upp skulpturer 
som bevisligen måste ha funnits i kyrkans ägo vid tillfället för inventeringen. 18 Lika 
svårt är det att med hjälp av räkenskaper, prästrelationer, granskningsprotokoll och 
liknande bilda sig en uppfattning om i dag försvunna, men under 1600-, 1700- och 
1800-talen eventuellt befintliga skulpturer. Skulpturer omtalas över huvud taget 
sällan, och om de nämns är det ibland så kortfattat att det inte går att avgöra om det 
handlar om ett medeltida eller ett efterreformatoriskt arbete ( detta gäller särskilt 
krucifixen). 

I litteratur och arkivaliska handlingar har jag mött omnämnanden av över femtio 
medeltida skulpturer som inte längre finns kvar. Två exempel på försvunna 
skulpturer är de ovan nämnda vallfartsbilderna från Sankt Olof och Genarp. I Tore
kov förstördes två altarskåp, minst 24 lösa helgonbilder och ett par Kristusbilder när 
kyrkan brann 1858.19 I Ignaberga ersattes en medeltida altartavla 1724 av en ny 
altaruppsats. 20 I de flesta fall saknas emellertid närmare uppgifter om när och varför 
skulpturerna i fråga avlägsnats från kyrkorna. Många av de aktuella kyrkorna är om
eller nybyggda ett eller flera decennier efter omnämnandet av respektive skulpturer, 
men ett direkt samband mellan detta faktum och skulpturernas försvinnande förblir 
hypotetiskt. 

Den måttliga skillnaden i innehav av medeltida träskulptur mellan medeltida och 
nybyggda kyrkor, kan betyda att skulpturerna i många fall försvunnit redan tidigare, 
före 1800-talets stora kyrkobyggande. 21 Liksom i det bevarade skulpturbeståndet 
som helhet är det i de sentida kyrkorna framför allt krucifix som har tagits till vara 
och flyttats över frän de rivna medeltidskyrkorna. 

* 

Två skånska härader skall här få representera ytterligheterna, med mycket respekti
ve litet bevarad träskulptur. I Oxie härad söder om Malmö finns, som nämnts, trä-

171 Östra Tommarp fanns under medeltiden både en sockenkyrka och en kyrka som hörde till Tommarps 
premonstratenskloster. Till vilken av dessa kyrkor de fyra skulpturerna från socknen ( en tronande madon
na, ett krucifix, en sittande Kristus och tre figurer från ett altarskåp) härrör, går i dag inte att avgöra. Detta 
spelar emellertid mindre roll i detta sammanhang: om de från början hörde till klosterkyrkan hamnade de i 
alla händelser i sockenkyrkan när klostret lades ned efter reformationen. 
"I vissa fall beror underlåtenheten att nämna medeltida träskulpturer säkerligen på att dessa låg undan
gömda på kyrkvinden eller någon annanstans. Detta är en rimlig förklaring till att beskrivningen av E!ja
röds kyrka i 1828 års inventering, efter att ha nämnt den madonnaskulptur som fortfarande finns kvar i 
kyrkan, fortsätter: "Andra bilder [ ... ] finnas icke der" (det vill säga i kyrkan) trots att ännu en madonna
skulptur, ett krucifix och ett biskopshelgon även de har hört hemma i kyrkan (1828 års inventering, be
skrivning av Eljaröds kyrka). 
"H Wideen, "En kyrka försvinner. Forskningar på platsen för den gamla kyrkan i Torekov" i Skånes Hem
bygdsförbunds årsbok 1944 s 22ff. 
'°Lunds Universitetsbibliotek, Collectio Rönbeckiana 13:2 s 370. 
21Mats Anglert kommer till ett likartat resultat i en studie över befintliga respektive försvunna medeltida 
dopfuntar i skånska kyrkor (Mats Anglert 1995 as 22ff). 
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skulptur från endast fem av häradets sammanlagt 26 medeltida socknar. Tre av hära
dets kyrkor nedlades under medeltiden eller senare. Av de återstående är 14 ny
byggda under 1800-talet eller början av 1900-talet. Detta betyder att drygt hälften 
av socknarna har sentida kyrkor, en andel som är hög men som har sin motsvarighet 
t ex i Vemmenhögs och Rönnebergs härader, och som överträffas av Södra Åsbo 
härad. 22 Att endast en av de nybyggda kyrkorna i Oxie härad har kvar någon medel
tida träskulptur (Arrie kyrka) kan förefalla naturligt. I de fem av häradets nio kvar
stående medeltida kyrkor som saknar träskulptur finns det däremot inte efterrefor
matoriska inredningar bevarade i sådan omfattning, att detta skulle kunna förklara 
avsaknaden av medeltida kultbilder i kyrkorna. Oxie gränsar till Malmö, som var ett 
av reformationens centra i Danmark: här inträffade de enda kända bildstormarna på 
skånsk mark i samband med reformationen. Möjligen är det här man skall söka or
saken till den låga andelen bevarad träskulptur i Oxie härad. 

I andra änden på skalan finns Albo härad i östra Skåne, med medeltida skulptur 
från sju av häradets nio kyrkor. Endast två av häradets socknar har sentida kyrkor, 
varav den ena (Södra Mellby) saknar bevarad skulptur. Av de medeltida kyrkorna 
saknar bara Andrarum träskulptur. Varför alla kultbilder från medeltiden har gått 
förlorade just i Andrarum är oklart: de ombyggnader som företogs i Andrarums kyr
ka under 1700- och 1800-talen förefaller inte ha varit mera omfattande än i exempelvis 
Brösarps kyrka, varifrån flera medeltida skulpturer finns kvar. I likhet med kyrkorna 
i Rörum och Brösarp, i samma härad, försågs Andrarums kyrka med en ny altarupp
sats på 1700-talet. Den nya altarprydnaden ersatte dock inte något medeltida altar
skåp, utan en altartavla från 1642.23 

* 

Resultatet av det ovan förda resonemanget blir att även om medeltida träskulptur till 
stor del måste ha avlägsnats från kyrkorna i samband med om- och nybyggnader, el
ler nyinredningar i efterreformatorisk tid, är det svårt att påvisa entydiga samband 
mellan dylika förändringar och avsaknad av medeltida skulptur i den enskilda kyr
kan. Träskulptur är i större utsträckning bevarad i socknar med kvarstående - om än 
ombyggda - medeltida kyrkor än i socknar med sentida kyrkor, men skillnaden är 
inte så stor att man obetingat kan dra slutsatsen att medeltida skulptur främst för
svann när 1800-talets och det tidiga 1900-talets kyrkobyggande ägde rum. 

Många av de kyrkor som här har betecknats som medeltida är om- och tillbyggda 
i varierande utsträckning efter medeltidens slut, även om de inte är ersatta av helt 
nybyggda kyrkor. Ett drygt trettiotal skånska kyrkor kvarstår emellertid i närmast 

221 Vemmenhögs härad par 14 av 25 socknar sentida kyrkor. I Rönnebergs härad är motsvarande siffra sju 
av 14 socknar. I Södra Asbo härad har sju av häradets tio socknar sentida kyrkor. 
23Stockholm, Kungliga Biblioteket, Engeströmska samlingen B:VIII 2:42 s 6. 
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oförändrat skick sedan medeltiden. 24 Från tre fjärdedelar av dessa kyrkor finns med
eltida träskulptur bevarad, men i hälften av fallen rör det sig om enstaka krucifix. 
Endast fyra kyrkor (S:ta Gertrud i Falsterbo, S:ta Maria i Ystad samt kyrkorna i 
Östra Vram och Ravlunda) äger fler än två medeltida skulpturer. Att en medeltida 
kyrkobyggnad inte har utsatts för omfattande förändringar efter medeltidens slut 
innebär således inte automatiskt att den äger fler bevarade skulpturer än en om
byggd kyrka. 

Allt detta betyder att ytterligare faktorer, utöver förändringar i kyrkobyggnaderna 
och deras interiörer, måste ha spelat in vid de medeltida träskulpturernas försvin
nande. Såt ex har det lokala prästerskapets eller häradsprostens attityder till medel
tida bilder säkerligen haft betydelse för om altarskåp och helgonbilder i vissa delar 
av landskapet rensades ut särskilt samvetsgrant under något skede. 

6.3 Flyttade skulpturer 

Ett särskilt problem i sammanhanget är frågan om skulpturernas proveniens: har de 
från början hört hemma i de kyrkor där de i dag återfinns eller varifrån de har för
värvats till museisamlingarna? Svaret är avgörande för möjligheten att studera den 
enskilda skulpturen i relation till socknen och kyrkan. 

Det finns en hel del danska och svenska belägg för att medeltida träskulptur kun
de skänkas, säljas eller av andra skäl flyttas mellan kyrkor efter medeltidens slut. Ett 
skånskt exempel är det altarskåp som flyttades från Elleköpinge sockenkyrka, när 
denna lades ned omkring 1620, till S:ta Maria i Åhus, där det fortfarande står 
(färgpl 11; pl 239).25 Fyra skånska krucifix är flyttade: krucifix från Everöds, Flädie 
och Önnarps kyrkor hänger i dag i Östra Sönnarslövs, Bjärreds respektive Gärds
lövs kyrkor, och ett krucifix med okänd proveniens hänger i S:t Clemens kyrka i 
Helsingborg (pl 11, 21, 97, 116).26 

Förflyttningar av medeltida träskulptur efter medeltidens slut kan ha ägt rum i 
samband med att kyrkor har lagts ned eller rivits, ett öde som, enligt vad som kan 
spåras med hjälp av urkunder och utgrävningar, har drabbat 20 av Lunds 22 medel
tida sockenkyrkor, ett okänt antal kyrkor på fitområdena i Skanör och Falsterbo, sex 
sockenkyrkor i Helsingborg, Malmö, Ystad och Luntertun, 25 klosterkyrkor, helge
andshus och spetälskehus i städerna, minst 25 sockenkyrkor runt om på den skånska 
landsbygden, samt ett okänt antal kapell.2' Det är möjligt, kanske troligt, att en och 
annan skulptur av alla dem som har fyllt dessa kyrkor har letat sig vidare till andra 

24G Anshelm, "Stiftets kyrkor" iLunds stift i ord och bild !,Stockholm 1947; S Femlund 1982 s 172-178. 
25 1828 års inventering, beskrivning av S:ta Maria kyrka i Ahus. Om frågan om ett nederländskt altarskåp i 
Västra Ingelstads kyrka ursprungli,gen kommer från Helgeandsklostrets kyrka i Malmö, se aysnitt 11.3. 
"Om krucifixet i Gärdslöv, se V Akerman, Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Onnarps pasto
rat, Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 7, Lund 1964 s 60. 
27A Andren, Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark, Acta Archaeologica Lun
densia 13, Bonn/Malmö 1985 Appendix 2; Mats Anglert 1986; I Ingers, "Ödekyrkor och klosterlämning
ar" i Lunds stift i ord och bild 1, Stockholm 1947; Skånska kloster. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 
1987-1988 (1989) s 17lff; stadsbeskrivningama över Skånes medeltida städer i RAA:s och SHM:s pro
jektrapporter i serien Medeltidsstaden. 
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socknar och införlivats med kyrkoinventarierna där. När det saknas skriftliga uppgift
er om detta, går dylika antaganden emellertid varken att belägga eller vederlägga. 

Bengt Thordeman och Inga-Lena Ångström har behandlat liknande problem i 
fråga om svensk medeltida träskulptur. 28 Uppgifter om kyrkornas inventarier lämnas 
dessutom i såväl Sveriges Kyrkors som Danmarks Kirkers kyrkobeskrivningar, 
vilket ger möjlighet till stickprovskontroller av förekomsten av förflyttningar av 
medeltida träskulptur som lämnat spår i skriftliga källor. Resultatet tyder på att det 
främst var altarskåp som flyttades från en kyrka till en annan, vilket överensstäm
mer med Ångströms och Thordemans slutsatser. 

Skånes bestånd av altarskåp från senmedeltiden är mycket begränsat jämfört med 
andra delar av Sverige och Danmark: 16 hela altarskåp, tre reliefer och 20 grupper 
av figurer som har hört samman i altarskåp är bevarade. Proveniensen för högaltar
skåpet i Lunds domkyrka (pl 75-77) kan inte betvivlas, och även vad gäller övriga 
skåp från stadskyrkor - ett altarskåp från S :t Petri klosterkyrka i Ystad (färgpl 6; 
pl 78-79), altarskåp i S:ta Maria i Ystad (färgpl 8; pl 80, 81) och S:ta Maria i Helsing
borg (färgpl 10; pl 153-155) samt en relief och en grupp från ett mindre altarskåp i 
Lunds domkyrka (färgpl 13; pl 246, 247) - är det svårt att föreställa sig att dessa 
skulle ha flyttats till de stora kyrkorna i städerna från mindre kyrkor efter reforma
tionen. Ett stort och påkostat altarskåp och tre helgonskåp i Sankt Olofs kyrka hör 
naturligt hemma i kyrkan, som var föremål för vallfart under senmedeltiden (pl 128, 
129, 138, 146-152). Ett altarskåp i Bosjökloster befann sig i kyrkan åtminstone på 
1580-talet, när det före detta klostergodsets världsliga innehavare lät måla om flyg
larna med sina porträtt och vapen (pl 242). I Valleberga kyrka finns ett rekonstruerat 
altarskåp från medeltidens slut med Petrus och Paulus som mittfigurer (pl 321, 322). 
Samma helgons martyrier återges på kyrkans romanska dopfunt, något som tyder på 
kyrkan var invigd till de båda helgonen och att altarskåpet redan från början har haft 
sin plats där. 29 

För övriga skånska altarskåp och grupper från altarskåp är proveniensen svårare 
att belägga. Försäljandet och bortskänkandet av altarskåp efter medeltidens slut 
förefaller emellertid inte ha varit så omfattande att det finns anledning att utan vidare 
misstänka att ett skåp från början har hört hemma i en annan kyrka än där det i 
dag återfinns. Jag kommer därför i den fortsatta diskussionen kring de enskilda 
skulpturerna att förutsätta att deras kända proveniens är den ursprungliga, om inte 
omständigheter föreligger som tyder på något annat. 

28B Thordeman 1964 s 15f; I-L Ångström, 'De medeltida altarskåpens och helgonbildernas vidare öden i 
Sverige under 1500- och 1600-talen" i Tro og hilde i Norden i Reformasjonens århundre. Foredrag frem
lagt ved det 11. nordiske symposion for ikonografiske studier, Granavollen I 6.-21. september I 988, Oslo 
1991; I-L Ångström 1992 s 214ff. 
29Om dopfunten se M Rydbeck, Skånes stenmästare före 1200, Lund 1936 s 248. 
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6.4 Summering 

För att återvända till kapitlets inledande frågeställning om undersökningsmaterialets 
representativitet, kan man till en början konstatera att olika slag av skulpturer har 
bevarats i skiftande utsträckning. Jag har redan påpekat att avsaknaden av altarskåp 
är påfallande i Skåne, jämfört med andra delar av Sverige. 16 altarskåp, tre reliefer 
och 20 grupper av figurer från altarskåp gör tillsammans 39 helt eller delvis bevara
de skåp. Detta är högst 6 procent av den ursprungliga mängden altarskåp, om man 
antar att övervägande antalet sockenkyrkor vid medeltidens slut ägde åtminstone ett 
altarskåp, och därtill lägger minst ett femtiotal altarskåp i Lunds domkyrka och 
ytterligare ett antal skåp i klosterkyrkorna och kapellen.30 

Totalt återstår 72 helgonbilder (inklusive Mariekröningsgrupper, Anna-själv
tredjegrupper, pietaskulpturer, skulpturer med den sittande Kristus, nådagrupper 
samt en trätavla med Kristi anlete). Om uppskattningsvis ett par helgonbilder eller 
motsvarande funnits i varje kyrka, utgör även dessa skulpturer 5-6 procent av det 
ursprungliga antalet. De bevarade madonnabilderna är 41 till antalet, vilket ger en 
bevarandegrad på 7-8 procent: i stort sett varje sockenkyrka bör ha ägt ett Maria
altare, och i Lunds domkyrka fanns minst 33 Vårfrualtaren under senmedeltiden.31 

Även i klosterkyrkorna och åtminstone en del av kapellen måste det ha funnits 
Mariaaltaren. 

Man kan förutsätta att i stort sett samtliga sockenkyrkor och klosterkyrkor under 
medeltidens lopp erhöll triumfkrucifix eller kalvariegrupper, vilket för Skånes del 
gör ett antal av minst 470 krucifix. 32 I dag återstår 159 krucifix eller kalvariegrup
per, det vill säga omkring en tredjedel av den ursprungliga mängden. Över två tred
jedelar av de bevarade krucifixen hör till 1400-talet och 1500-talets första del. Om 
endast ett mindre antal kyrkor behöll befintliga äldre krucifix, medan de flesta sock
enkyrkorna under 1400-talet och början av 1500-talet utrustades med nya krucifix, 
blir slutsatsen att det återstår mellan en tredjedel och en fjärdedel av senmedeltidens 
samlade bestånd av krucifix. 

Ovanstående beräkningar är med nödvändighet högst ungefärliga, men de ger en 
uppfattning om hur den samlade mängden bevarad träskulptur ter sig i relation till 
det som en gång har funnits. En slutsats som kan dras är att attityderna i efterreform
atorisk tid till medeltidens kultbilder har givit upphov till en obalans i relationen 
mellan olika kategorier av bevarad skulptur. Krucifixen utgör i dag över hälften av 
det totala antalet skulpturer, trots att triumfkrucifixet bara var en av åtminstone tre 
skulpturer i det senmedeltida kyrkorummet. Det är uppenbart att krucifixen, i högre 

'°Jfr von Achen 1981 s 33. von Achen räknar med mellan 200 och 300 altarskåp i de omkring 100 kyrkor
na i Hordalands fylke i Norge under senmedeltiden. Procentsatsen ovan baseras på ett antagande om minst 
ett altarskåp per sockenkyrka. Om antalet fördubblas eller tredubblas minskar givetvis procenten bevarade 
altarskåp i motsvarande grad. 
"T Ryden, Domkyrkan i Lund, Malmö 1995 s 107. 
32 Även om endast ett fåtal kalvariegrupper återstår i dag - i Skåne sju hela grupper samt ett par sidofigurer 
utan krucifix - har med största sannolikhet ett stort antal av de medeltida krucifixen från början flankerats 
av sidofigurer. I det skånska materialet ingår t ex ett trettiotal krucifix från 1200-talet men endast en hel 
kalvariegrupp (Gualöv, pi 25-28) samt ett par sidofigurer från en kalvariegrupp (Lyby, pi 29) från samma 
skede. I Slesvig finus omkring femtio krucifix från 1200-talet, varav 16 har kvar sina sidofigurer 
(J Barfod 1986 as 24). Även under senmedeltiden måste man räkna med ett betydligt större antal kalvarie
grupper än vad som i dag återstår. 
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grad än helgonbilder och madonnaskulpturer, kunde accepteras i det protestantiska 
kyrkorummet och därför sparades genom århundradena. Fynbiskopen Jakob Mad
sens visitationsbok från 1500-talets slut bekräftar detta antagande. En bidragande 
faktor kan även vara triumfkrucifixens relativt skyddade plats i triumfbågen. Van
ligtvis utom räckhåll har de bibehållits i bättre skick, och av denna anledning spa
rats i större utsträckning än helgonbilder och altarskåp vilka hade sin plats nere i 
kyrkan. 33 

Om det i första hand var skulpturens motiv som var avgörande för om den beva
rades eller avlägsnades bör det bevarade skulpturbeståndet vara representativt för 
medeltiden ur andra viktiga aspekter. Det efterreformatoriska utrensandet av katol
ska skulpturer utgick sannolikt inte i någon större utsträckning från vad man i dag 
kan kalla estetiska eller hantverksmässiga kriterier. Detta betyder att de kvalitativa 
skiktningar som framträder i jämförelser mellan olika skeden av medeltiden i någon 
mån kan motsvara faktiska förhållanden. 

Likaså kan proportionerna mellan mängden bevarad skulptur från olika perioder i 
viss utsträckning spegla den reella omfattningen av förvärv av kultbilder under re
spektive tidsskede: det är mindre troligt att man i nyare tid odlade en medveten för
kärlek för exempelvis madonnabilder eller helgonbilder från 1400-talet, framför 
skulptur från 1200-talet. Att senmedeltida skulptur överväger starkt i det samlade 
beståndet beror naturligtvis till mycket stor del på att äldre skulpturer efter hand var 
i allt sämre skick och så småningom kasserades, både före och efter medeltidens 
slut. En fokusering på en enskild del av medeltiden är av denna anledning mindre 
fruktbar. Genom att anlägga ett helhetsperspektiv, där olika skeden ställs mot 
varandra och jämförs med avseende på mängden bevarad skulptur - relativt sett 
snarare än i absoluta tal - blir det emellertid möjligt att resonera även kring de tidig
are skedena av medeltiden. I ett sådant perspektiv framstår tex 1200-talet och 1300-
talets början som ett expansivt skede, vad gäller produktion och förvärv av träskulp
tur, i förhållande till 1100-talet men framför allt i förhåUande tili det fortsatta i300-
talet, från vilket ytterst lite skulptur finns kvar. 34 

Bortfallet av medeltida skulptur i efterreformatorisk tid kan således förutsättas ha 
skett tämligen slumpmässigt vad gäller verkens ålder och kvalitet. Detta gäller där
emot inte i fråga om motiv, vilket har fått till följd att krucifixen är klart överrepre
senterade gentemot helgonbilder och altarskåp. Med vederbörlig hänsyn taget till 
detta kan ändå det samlade beståndet av bevarad skulptur betraktas som någorlunda 
representativt i viktiga avseenden, framför allt i fråga om variationerna i det kvalita
tiva utförandet, men med vissa reservationer även för den kvantitativa fördelningen 
under medeltidens olika skeden. Därmed blir det också möjligt att med utgångs
punkt från det bevarade materialet föra ett resonemang kring hela det medeltida be
ståndet av kultbilder i trä i Skånes kyrkor, och det historiska sammanhang i vilket 
skulpturerna har fungerat. 

11Ofta är skador i samband med sentida "vård" möjliga att iaktta på bevarade skulpturer. På en tronande 
madonna från Norra Nöbbelöv (pi 125) är ömtålig kredering bevarad i gott skick på tronens baksida. På 
madonnans och barnets klädnader och i figurernas ansikten kvarstår endast fragmentariska rester av den 
ursprungliga stafferingen, sannolikt på grund av avtvättningar och annan rengöring. Skulpturer som åter
kommande utsattes för dylik omsorg kan efter hand ha blivit så nedslitna att de kasserades av detta skäl. 
3' Se vidare avsnitten 7.3, 8.3 och 9.3. 
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7. Från 1100-talets mitt till 1200-talets början 

7 .1 Bevarad skulptur 

Det äldsta beståndet av kyrklig träskulptur i Skåne utgörs av sju krucifix och en 
tronande madonna, med dateringar som sträcker sig från 1100-talets mitt till 1200-
talets första del. Krucifixen är av den för detta tidiga skede karakteristiska figurtyp
en: en frontal gestalt med rest eller svagt framåtlutat huvud och parallellt satta föt
ter. Figurerna äger ett uttryck av samlat lugn, utan spår av plåga eller smärta vare 
sig i fysionomin eller i gestaltningen av kroppen. Samtliga Kristusfigurer är, eller 
har varit, krönta med kungakronor. 

Ett krucifix från Tryde kyrka (färgpl 1) är ett av de förnämsta arbetena från nordisk 
medeltid över huvud taget. Figurens fylliga bål är påfallande naturtroget modelle
rad, och ansiktet är skuret i stora hela ytor med släta ögonrundlar, smal näsa och en 
rak, fast sluten mun. Hårmassan är sekundärt avhuggen vid huvudets sidor. Höftkläd
et faller till knäna från en slät midjevulst som täcks av rundade överhäng mitt fram 
och på sidorna. V-formade veck antyds med grunda konturer mellan låren, och 
långa sicksackveckade våder hänger ned på varje sida. Huvudet kröns av en ornerad 
krona i förgylld koppar. Det bör understrykas att figurens nuvarande staffering inte 
är den ursprungliga, utan består av flera sekundära bemålningsskikt vilkas inbördes 
ordning inte går att fastställa efter ofullständig framtagning på 1930-talet. Bland an
nat har ögonens dubbla konturlinjer och pupillens placering åstadkommits genom 
denna sentida behandling. Enstaka fragment av brun färg i naveln samt rester av 
rött, blått och grönt på höftklädet är det enda som möjligen kan tillskrivas ur
sprungsstafferingen.' 

Ett något mindre krucifix, på 1870-talet inköpt från en skånsk kyrka (okänt vil
ken) till samlingarna i Huseby herrgård i Småland, står i utformningen så nära Try
dekrucifixet att man kan förutsätta en tillverkning i samma verkstad (färgpl 2; pi 2). 2 

Huvudet är här vridet något åt höger och lutat framåt, men fysionomin är i övrigt 
mycket likartad Trydefigurens. Bålen är något kortare hos Husebykrucifixet, med 
ett högre placerat höftkläde som bildar kraftiga strutformade veck och sicksackveck. 
Husebyfiguren har sin ursprungliga staffering i behåll, med ljust rosa karnation, 

'Konserveringsrapport 1975 (opubl); P Tångeberg 1986 s 83f u 142, 110 u 199. 
2H Ekeroth, "Resebilder, tecknade af -r. -t." i Smålandsposten 1873.10.24; E Nyborg, V Thomsen 1993 
s 172. 
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ögon med mörka konturer och pupillen som en mörk fylld rundel i ögats övre kant, 
och ett målat sidosår på bålens högra sida (höftklädets bemålning är 
eftermedeltida).3 Den släta, rundade hjässan och avfasningen runt huvudet indikerar 
en ursprunglig förekomst av en - i dag förlorad - kungakrona, med all sannolikhet 
av metall i likhet med Trydekrucifixets krona. 

Den vedertagna dateringen av Trydekrucifixet till 1100-talets senare hälft base
ras på en pergamentlapp som på 1700-talet hittades i altaret i Tryde (nu rivna) med
eltidskyrka. På lappen stod skrivet 1160, vilket allmänt tolkas som kyrkans, alter
nativt huvudaltarets, invigningsår (denna datering stämmer i stort sett överens med 
arkeologiskt grundade dateringar av kyrkan som uppförd i två etapper kring 1100-
talets mitt).4 Till detta tillfälle skulle således krucifixet ha förvärvats. 5 I en studie 
över Trydekrucifixets kontinentala förutsättningar gör Carl af Ugglas jämförelser 
med skulptur från westfaliskt och sachsiskt område, och föreslår en tillverkning i 
det sachsiska hertigdömet omkring 1100-talets mitt. 6 Till denna uppfattning om kru
cifixets stilmässiga ursprung ansluter sig även Aron Andersson, men väljer att be
trakta krucifixet som ett inhemskt arbete.7 I en uppsats om Trydekrucifixet avstår 
Torkel Eriksson från ett definitivt ställningstagande i fråga om stilursprung, men 
tidigarelägger krucifixets datering till 1100-talets första hälft. 8 

I diskussionen om den stilmässiga härkomsten för krucifixen från Tryde och i 
Husebysamlingen (det senare var inte känt av de nämnda forskarna) är ytterligare ett 
skånskt arbete av intresse, nämligen ett krucifix i Vitaby kyrka (pl 1). Även Vitaby
krucifixet är krönt med en metallkrona som här dessutom är försedd med infattade 
ovala bergkristaller.9 Figuren är kraftigt proportionerad och hänger frontalt med lyf
tat huvud. Dess robusta karaktär har lett till antagandet att den är en senmedeltida 
efterbildning av ett äldre krucifix. 1° Kvalitativt gör Vitabykrucifixet emellertid inte 
intryck av att vara ett sekundärt arbete, och det finns ingenting i behandlingen av 
anatomi, fysionomi eller höftklädets veckfall som anknyter till senmedeltida form
språk. En tidig datering av Vitabyfiguren stärks ytterligare av att analyser av den ur
sprungliga stafferingen tyder på ett äldremedeltida ursprung. 11 

En granskning av de paralleller som Carl af Ugglas drar till sachsisk och westfalisk 
skulptur visar att af Ugglas slutsatser bygger på tämligen svepande jämförelser av 
allmänt tidspräglade drag (gestaltning av fysionomin, kroppsmodelleringens 

'P Tångeberg 1986 s 107 n 195. 
'R Edenheim, "Den arkeologiska kyrkplatsundersökningen i Tryde 1971. En preliminär rapport" i Tome
lilla hembygdskrets årsbok 1970--1971 (1972); M Lindhagen, "Medeltida 'gravkor' i Tryde kyrkas väst
torn" i Tomelilla hembygdskrets årsbok 1972-1973 (1973). Se dock T Karlson, "Invigningsdokument el
ler reliketikett? Granskning av dateringsgrunden för Tryde kyrka" i Rig 58 (1975). 
'A Andersson 1966 s 26; C R af Ugglas 1937 s 278f, 302. 
'C R af Ugglas 1937. af Ugglas jämför Trydekrucifixet med gravskulpturerna över tre abbedissor i stifts
kyrkan S:t Serviatus i Quedlinburg och emporiebröstningen från benediktinklosterkyrkan S:t Cyriakus i 
Gröningen i Sachsen, samt tympanon på S:t Patrocli i Soest i Westfalen. 
7 A Andersson 1966 s 27f. 
'T Eriksson 1973 s 34f. 
'Här avses det större av två medeltida krucifix i Vitaby kyrka. Ett mindre och senare krucifix hänger på 
korets nordvägg. 
10F Beckett 1924-1926 2 s 113; 0 Rydbeck 1921 as 23ff; H Wåhlin 1921 s 151 n 3. 
"Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. Stafferingen består av grårosa karnation på ytterst 
tunn grundering och klarröda blodspår i ansiktet och vid sidosåret. 

63 



kraftiga volym, höftklädets stiliserade veckbildning), som inte är tillräckligt speci
fika för att övertyga om riktigheten i resultaten. I själva verket har Tryde- och Huse
bykrucifixen föga gemensamt med beståndet av skulptur från nordvästtyskt område 
från 1000-talet och 1100-talet. På skånsk mark är det i stället hos krucifixet i Vitaby 
som man återfinner den blockliknande volym, de massiva proportioner och den 
schematiska linjemässighet som är kännetecknande för Rhenområdets och norciviistra 
Tysklands skulptur under dessa århundraden ( fig 1). 12 

Särskilt karakteristisk är utformningen av Vitabykrucifixets höftkläde: knälångt, 
framtill sammanhållet av en rund liten knut från vilken en dubbel sicksackveckad 
våd hänger ned, långa ovala veck framför låren och flera sicksackveckade våder på 
sidorna. Paralleller saknas i den äldsta skandinaviska träskulpturen för övrigt, men 
på kontinenten återfinns liknande motiv från och med 1000-talet på krucifix i trä, 
metall och elfenben. I en omfattande studie över romanska bronskrucifix samlar 
Peter Bloch krucifix med detta slags höftkläde i två huvudgrupper, med ett antal un
dergrupper. 13 De krucifix vars höftkläden ligger närmast Vitabykrucifixets hör fram
för allt till Blochs grupp 1. Det rör sig om ett hundratal arbeten från skilda delar av 
Tyskland och, i några fall, England, Frankrike och Maasområdet. 14 Bloch framhåller 
dock W estfalen och Niedersachsen som de huvudsakliga tillkomstområdena, något 
som även gäller den undergrupp med krucifix från 1100-talets första hälft, vars höft
kläden företer de närmaste motsvarigheterna till Vitabykrucifixets (fig 2). 15 Krucifix
framställningar i elfenben från 1000-talet och 1100-talet, vars höftkläden kan jämför
as med bronskrucifixens och Vitabyfigurens, har också de förts till Rhenområdet.16 

Den dåliga passningen mellan huvudet och kopparkronan på Kristusfiguren i Vi
taby tyder på att krucifixet inte är ett inhemskt skånskt arbete. De tyska krucifix 
som jag har refererat till ovan saknar genomgående kungakrona, ett drag som enligt 
Peter Bloch är karakteristiskt för (brons-) krucifix från Rhenlandet, W estfalen och 
Niedersachsen. 17 Vitabykrucifixets hjässa har ingen avfasning på vilken en krona 
kan placeras, och ingenting tyder på att en krona ursprungligen var avsedd att pryda 
figuren. Eftersom kronans diameter är betydligt större än huvudets omkrets, vilar 
den på figurens nacke och hålls i dag uppe med stift på huvudets sidor. Kronan är 
ett arbete i samma riktning som ett tjugotal skånska processionskors i brons från 
1100-talets andra hälft, av inhemsk tillverkning. Det är uppenbart att Kristusfiguren 
och kronan ursprungligen inte har hört ihop; kronan är av allt att döma ett senare, 

12Se t ex R Budde, Deutsche Rornanische Skulptur 1050-1250, Miinchen 1979; Monumenta Annonis. 
Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter (utställningskatalog Schniitgen-Museum, 
Köln), Köln 1975 s !33ff, 2!6ff; R Wesenberg, Friihe Mittelalterliche Bildwerke. Die Schulen Rhein
ischer Skulptur und ihre Ausstrahlung, Diisseldorf 1972 
"P Bloch, Romanische Bronzekruzifixe, Bronzegeräte des Mittelalters 5, Denkmäler Deutscher Kunst, 
Berlin 1992 s 26, 53ff, 139ff. Jag vill tacka Thomas Ryden som gjorde mig uppmärksam på parallellerna 
i det tyska bronsmaterialet. 
14P Bloch 1992 s 53ff. 
1'A as 59ff. 
1'Se A Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser 
Vlll.-Xl. Jahrhundert/Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI.-Xlll. Jahrhundert 1-3, 
Berlin 1914-1923 2 pi 18 fig 58-60, pi 46 fig 161, 163, pi 47 fig 167; A a 3 pi 5 fig 13, pi 36 fig 88. 
1'P Bloch 1992 s 36f. 
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Fig 1. Krucifix från 
Georgskirche, Köln, 
sälg, 1000-talets andra 
hälft. Crucifix from the 
church of St. Georg, 
Cologne, sallow, se
cond half of 11 th cen
tury. 
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Fig 2. Krucifix, möjligen från klosterkyrkan i Cappenberg, 
Westfalen, brons, 1100-talets första hälft. Crucifix, possibly 
from the abbey church of Cappenberg, Westphalia, bronze, 
first half of 12th century. 



lokalt tillägg till krucifixet. 18 Själva krucifixet kan, i enlighet med det här förda reso
nemanget, härröra från en verkstad på nordvästligt tyskt område, och bör sannolikt 
föras så långt tillbaka i tiden som till 1100-talets första hälft eller mitt. 

* 

Vitabykrucifixets samhörighet med västtysk 1100-talsskulptur understryker förhål
landet att Tryde- och Husebykrucifixen inte hör hemma i denna formtradition. De 
harmoniskt rundade volymerna hos de två sistnämnda arbetena, den naturtrogna ge
staltningen av anatomin och fysionomiernas uppbyggnad i stora släta ytor saknar 
motsvarigheter i det tyska materialet. Utformningen av Trydefigurens höftkläde är 
den viktigaste ledtråden i sökandet efter de två skånska krucifixens stilmässiga röt
ter. Midjepartiets rundade överhäng mitt fram och på sidorna är ett motiv som så 
tidigt som på 1000-talet återfinns i engelska korsfästelseframställningar. 19 I en upp
sats från 1953 föreslår Rune Norberg möjligheten av en engelsk härkomst för Try
dekrucifixet, och nämner i detta sammanhang "the Romsey Rood", en stenrelief 
med ett krucifix i naturlig storlek i Romsey i södra England (fig 3).20 Den värdigt 
stående Kristusfiguren i Romsey har en fyllig volym jämförbar med Trydekrucifix
ets, och höftklädet uppvisar ett - här närmast trekantigt - överhäng mitt fram. Figu
ren har ursprungligen varit krönt med en kungakrona. 21 

Dateringen av Romseykrucifixet är omdiskuterad, men reliefen placeras i all
mänhet - på ikonografiska och tekniska grunder snarare än stilmässiga - i 1000-
talets första hälft. 22 Framställningar av korsfästelsen i flera engelska manuskript vis
ar att denna typ av höftkläde var fortsatt aktuell under 1000-talets senare hälft och 
1100-talet.23 Utformningen av manuskriptens Kristusfigurer står dock i andra av
seenden så långt från Tryde- och Husebykrucifixen att ett engelskt ursprung för de 
skånska skulpturerna är osannolikt. Förutom i England förekommer motivet med ett 
rundat eller spetsigt överhäng under 1100-talet framför allt på belgiskt område och i 
Norden.24 Både i Skåne och från andra delar av Skandinavien finns flera krucifix 

"K-V Wåhlin I 921 s 66f. Jfr A Anderberg 1915 s 28, 121; E Cinthio, "Kyrkorummet - funktion och, ut
smyckning" i E Gustafsson, E Cinthio, Skånsk lantkyrka från medeltiden. Sydsvenska Dagbladets Ars
bok 1969 s 127; T Eriksson 1973 s 30. Om bronskorsen se R Marth, Untersuchungen zu romanischen 
Bronzekreuzen. lkonographie-Funktion-Stil, Europäische Hochschulschriften 28:87, Frankfurt am Main 
1988 s 195ff; C Nordenfalk, "Konstantin den store i Skåne. Vad ett skånskt processionskors har att berät
ta" i Meddelanden från Lunds universitets Historiska museum. Kungliga Humanistiska Vetenskapssam
j,mdets i Lund årsberättelse !943-1944 (l944); K-V Wåhlin 1921. 
19 A Andersson, Kristusbilden i Danderyd och de äldsta uppländska triumfkrucifixen, Antikvariskt arkiv 
11, Stockholm 1958 s 12ff; P Bloch 1992 s 203; E Cinthio, "Majestas Domini Crucifixi" i Meddelanden 
från Lunds universitets Historiska museum 1958 s 198ff. 
"'R Norberg, "Eskilstunakrucifixet. Ett bronskrucifix från missionstiden" i Fornvännen. Tidskrift för 
svensk antikvarisk forskning 48 (1953) s 15. 
''E Coatsworth, "Late Pre-Conquest Sculptures with the Crucifixion South of the Humber" i Bishop 
IEthelwold. His Career and Influence, Woodbridge 1988 s 168f; JE Hunt, English and Welsh Crucifixes 
670-1550, London 1956 s 34; B Raw, Anglo-Saxon Crucifixion Jconography and the Art ofthe Monastic 
Revival, Cambridge Studies in Anglo-Saxon England 1, Cambridge 1990 s 129, 242. 
22E Coatsworth 1988 s 168f; L Stone, Sculpture in Britain. The Middle Ages, Harmondsworth 1955 s 40f. 
23Se korsfästelseframställningar i Florence av W orcester Chronicle, Oxford, Corpus Christi College, MS 
157, 77 versa (ill i M Rickert, Painting in Britain. The Middle Ages, Harmondsworth 1965 s 60); Arun
del Psalter, London, British Library, MS Arundel 60, 12 versa (ill i B Raw 1990 pi 9); Ramsey Psalter, 
London, British Library, MS Harley 2904, 3 versa (ill i B Raw 1990 pi 14). 
"P Bloch 1992 s 204, 208f, 234ff och pi s 90f, 107-109; E Cinthio 1958 s 199ff. 

67 



med höftkläden av liknande slag, och en besläktad variant syns på ett belgiskt trä
krucifix från 1100-talet, av betydligt enklare utförande än de skånska figurerna men 
ändå inte helt olikt dessa i proportioner och hållning (fig 4).25 

Peter Bloch föreslår även Maasområdet som ursprung för en grupp om ett tiotal 
bronskrucifix, samtliga med höftkläden med halvcirkelformade överhäng mitt 
fram. 26 De belgiska bronskrucifixen kan i övrigt inte sägas stå särskilt nära Tryde
och Husebyfigurerna, men det är trots detta i Maasområdets metallkonst från 1100-
talets mitt och andra hälft som det går att finm motsvarigheter till de skånska Krist
usfigurernas lugna monumentalitet och harmoniska proportioner. Med hänsyn tagen 
till skillnad i format och material kan de skånska krucifixen jämföras med relikvarie
skulptur och retabler från 1100-talets mitt och andra hälft, vilka för vidare det klas
sicerande arvet från Renier av Huy, i förening med bysantinska influenser (fig 5).27 

Även om det är svårt att peka på utvalda detaljer, som förenar de skånska krucifixen 
med enskilda metallarbeten från Maasområdet, kvarstår faktum att det i beståndet 
av västeuropeisk skulptur från 1100-talets mitt och senare hälft är det belgiska ma
terialet som företer de närmaste parallellerna till Tryde- och Husebyfigurerna i fråga 
om formuppfattning och gestaltning.28 

Trots att de båda skånska krucifixen kommer från samma verkstad företer Huse
bykrucifixet ett annorlunda höftkläde, med platta strutveck i relativt kraftig relief. 
Utformningen är inte lika regionalt särpräglad som i fråga om Trydefigurens höft
kläde, men det finns exempel på liknande motiv i belgisk elfenbensskulptur under 
ett något tidigare skede.29 Förhållandet att de två skånska krucifixen har gemensamt 
ursprung tyder på att själva verkstaden har legat på skånsk mark, kanske i Lund, där 

"Krucifixet uu i Musee Curtius, Liege. Som exempel på skandinaviska krucifix med höftkläden med rund
ade överhäng kan nämnas: i Skåne triumfkrucifix från Rebbelberga och i Vankiva (se vidare i huvudtex
ten) samt ett bronskrucifix från Farhult (LUHM, nr 3704; ill i E Cinthio 1958); från nuvarande danskt 
område ett kopparklätt träkrucifix från Tirstrups kyrka på Jylland (Nationalmuseet, Ksz;benhavn, nr 
D 5100, il1 i E Nyborg, V Thomsen 1994 s 40), ett bronskrucifix funnet i Ksz;benhavn (Nationalmuseet, 
Ksz;benhavn, nr D 78/1963; i11 i P Bloch 1992 s 91) och ett triumfkrucifix i Asmes kyrka på SjIBlland (ill i 
E Nyborg, V Thomsen 1994 s 41); samt i Norge ett bronskrucifix i Ankarnesk kyrka i Trsz;ndelag (il! i 
P Bloch 1992 s 90). 
"'P Bloch 1992 s 234ff, pi s 107-109. 
27Se S Collon-Gevaert, J Lejeune, J Stiennon, A Treasury of Romanesque Art. Metalwork, illuminations 
and sculpture from the Valley ofMeuse, London 1972 s 79, 90; P Lasko, Ars Sacra 800-1200, The Peli
can History of Art, Harmondsworth 1972 s 192ff; Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400 (utställ
ningskatalog Schniitgen-Museum, Köln/Kunsthalle, Köln; Musees royaux d' Art et d'Histoire, Bryssel), 
Köln 1972. Jag tänker särskilt på ett helgonskrin med S:t Servatius i Sint Servaaskerk, Maastricht, Lim
burg (ill i Rhein und Maas 1972 s 245); fyra relikvarier från Sint Servaaskerk, Maastricht, Limburg, nu i 
Musees royaux d' Art et d'Histoire, Bryssel, nr 1036-1039 (ill i Rhein und Maas 1972 s 246f); samt ett 
retabel från benediktinklosterkyrkan i Stavelot, Liege, nu i Musee de Cluny, Paris (fig 5). Ett annat ex
empel från Maasområdet är en relief med en Maria Lactans i sandsten (Liittich-/Liegemadonnan eller 
Vierge de dom Rupert; nu i Musee Curtius, Liege) med en klassicerande monumentalitet som visar starka 
bysantinska influenser (S Collon-Gevaert, J Lejeune, J St~ennon 1972 s 140, 206; il! s 207; J Stiennon, 
"La Vierge de dom Rupert" i Saint-Laurent de Liege. Eglise, abbaye et hopital militaire. Mille ans 
d'historie, Liege 1968; ill s 85). 
"Tidiga exempel på influenser från detta håll på skandinavisk skulptur lämnas av Martin Blindheim, i en 
uppsats om tio norska, danska och gotländska trä- och metallkrucifix från I 000-talets slut och 1100-talets 
början. Blindheim lokaliserar gruppens stilmässiga bakgrund till England och Kanalområdet (M Blind
heim, "En gruppe tidlige, romanske krusifikser i Skandinavia og deres genesis" i Kristusfremstillinger. 
Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium for ikonografiske studier på Fuglsang 29.aug.-3.sept. 
1976, Köpenhamn 1980). 
29T ex en elfenbensrelief från Notre-Dame i Tongeren, Limburg, från 1000-talets andra hälft (nu i dom
kyrkomuseet, Tongeren, Limburg; ill i S Collon-Gevaert, J Lejeune, J Stiennon 1972 s 161). 
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Fig 3. Krucifix "The 
Romsey Rood", Rom
sey klosterkyrka, Hamp
shire, sten, 1000-talets 
första hälft. "The Rom
sey Rood'\ Romsey 
Abbey, Hampshire, sto
ne, first half of 11 th 
century. 

Fig 4. Krucifix från 
Maasområdet, ek, 1100-
talets andra hälfl. Cruci
fix from the Mosan re
gion, oak, second half 
of 12th century. 
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det pågående domkyrkobygget måste ha genererat en avsevärd produktion av kyrk
liga inventarier i verkstäder med en mer eller mindre nära anknytning till domkyrkan 
och dess byggnadshytta, och delvis under ledning av utifrån kommande mästare. 30 

En hjälp vid krucifixens datering är Trydekrucifixets krona, som hör till samma 
riktning som Vitabykrucifixets krona och de skånska processionskorsen. Till skill
nad från Vitabyfiguren är Tryde- och Husebyfiguremas hjässor avfasade på ett sätt 
som visar att de från början har varit avsedda att bära kronor, och det finns ingen
ting som tyder på något annat än att Trydekrucifixets hona är ursprunglig. I en av
handling om romanska bronskors daterar Regine Marth den grupp av kors till vilken 
hon för Trydefigurens krona till 1100-talets andra tredjedel. 31 Detta stämmer väl 
med tidpunkten för Tryde kyrkas invigning 1160. Den gängse dateringen till strax 
efter 1100-talets mitt av Trydekrucifixet - och därmed även av krucifixet i Huseby 
- äger således fortsatt giltighet. 

* 

Periodens övriga fyra krucifix samt en tronande madonna är med all sannolikhet av 
inhemsk tillverkning. Ett krucifix i Vankiva kyrka representerar en enklare, provin
siell variant av figurtypen i Tryde- och Husebykrucifixen, med en mera schematisk 
muuellering av bål och armar, och med en något annorlunda proportionering där 
huvudet är påfallande litet i förhållande till den kraftfulla kroppen (pl 3). Figurens 
krona är här utförd i trä, skuren i ett med hjässan. Krucifixet är utfört i ek och inte i 
något av de lättare träslag som annars är det vanliga under perioden. Detta, och det 
faktum att själva korset med fyrpassformade ändplattor med hömblad snarast är av 
1200-talstyp, tyder på att krucifixet är en relativt sen utlöpare av denna tidiga form
tradition. 32 

Ett medfaret krucifix från Rebbelberga hör till en annan stilriktning (pl 4). Figur
ens ursprungliga karaktär är svårbedömd på grund av senmedeltida omarbetningar.33 

Gestaltningen av den raka, jämntjocka bålen med dess flata bröstkorg och kraftigt 
sluttande axlar samt avsaknaden av ett utarbetat axelparti där de magra armarna 
löper an vid skuldrorna, antyder emellertid att krucifixet redan från början har varit 
ett ganska anspråkslöst arbete. Flera likartade krucifix återfinns på medeltida 
svenskt område, tex på Gotland (ett krucifix från Hangvar, fig 7, och ett krucifix i 
Bro kyrka) och i Södermanland (ett krucifix i Lids kyrka, fig 6).34 Aron Andersson 
beskriver det sistnämnda krucifixet som en provinsiell variant från omkring 1200 av 
en uppländsk figurtyp som var vitt spridd i Sverige under 1100-talets andra hälft 

30Jfr A Andersson 1966 s 27f; E Nyborg, V Thomsen 1993 s 172. 
31R Marth 1988 s 208f, 215f. 
32Jfr P Tångeberg 1986 s 114. 
"A Anderberg 1914. 
34] Roosval 1925 s 19f; C R af Ugglas 1915 s 304ff; C R af Ugglas, "Strängnäs stifts medeltida träskulptur" 
i Utställningen af äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910. Studier 1, Stockholm 1913 (1913 a) s 30f. Krucifix
et från Hangvar nu i Gotlands Fornsal, Visby, nr A 3601:b. Krucifixet i Bro ill i J Roosval 1925 pl 13. 
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Fig 5. Retabel, sannolikt från benediktinklosterkyrkan i Stavelot, Liege, förgylld, brunfernissad koppar 
med emalj på trä, 1100-talets andra hälft (detalj). Retable, probably from the benedictine abbey of Stave
lot, Liege, gilded, varnished and enamelled copper on wood, second half of 12th century (detail). 

71 



Pig 6. Krucifix i Lids kyrka, Södermanland, trä, omkring 1200. Crucifix in the church of Lid, Söderman
land, wood, ca 1200. 
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Fig 7. Krucifix frän Hangvar kyrka, Gotland, 
figuren asp eller björk, vänster arm furu, 
1100-talets andra hälft. Crucifix from the 
church of Hangvar, Gotland, figure asp or 
birch, left arm pine, second half of 12th cen
tury. 

Fig 8. Kiststol från Blakar, Opland, furu, 
1100-talets slut eller I 200-talets början. 
Box chair from Blakar, Opland, pine, end of 
12th century or beginning of 13th century. 
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och slut. 35 Förekomsten av ett par själländska krucifix av liknande slag visar att typ
en har varit aktuell även på danskt område.36 

I LUHM förvaras de stympade resterna av ett krucifix från Vallkärra: figurens mel
langärde, höftkläde och ben, samt rester av korset, är det enda som återstår (pl 5).37 

Det relativt fylliga mellangärdet och de smala parallellställda benen visar att kruci
fixet har varit av 1100-talstyp, men det faktum att det är tillverkat i ek ka11 innebära 
att det skall placeras en bit in i 1200-talet.38 Ett krucifix från Osby hör också till den
na period (pl 6). I sitt nuvarande skick - armar och kors saknas, ansikts- och hjäss
partiet är illa slitet och bålen och höftklädet är omarbetade i senare tid - är det svår
bedömt, men det förefaller ha varit ett relativt enkelt arbete. 

* 

En tronande madonna från Eljaröd är den enda representanten i Skåne för en ma
donnatyp som finns i relativt stort antal från medeltida svenskt område (pl 7).39 Den 
skånska Mariafiguren sitter rakt frontalt och har hållit händerna lyftade på ömse sidor 
om Jesusbarnet (numera försvunnet) som har suttit i moderns sköte. Figuren kan 
inte omedelbart inordnas i den gruppering av svenska madonnor från 1100-talets se
nare del och 1200-talets början som Carl af Ugglas har uppriittilt, och som senare 
forskning i stor utsträckning har följt. 40 Den skånska skulpturens proportionering, 
med ett relativt litet huvud i förhållande till kroppen, skiljer den från majoriteten av 
de svenska madonnorna (fig 85, 87). Det finns dock några motsvarigheter i det 
svenska materialet, något som även gäller livklädnadens grunda, vertikala veck och 
den grovt veckade manteln över skuldrorna.41 

Helt ensam är den skånska figuren däremot om sin stol, en så kallad kiststol med 
hela sidostycken med diagonal övre kant, och låga hörnstolpar med fyrkantig ge
nomskärning och spiralformade ändknoppar. De svenska figurerna sitter på stolp
stolar där sidostyckena har vågrät överkant, och där de rundsvarvade hörnstolpama 
är höga - i bakkanten når de till figurernas skuldror - med mer eller mindre 
klotformade knoppar.42 En datering av Eljarödsfiguren till 1100-talets slut eller om
kring 1200 styrks av att stolen är av en typ som är känd från hela Skandinavien under 
detta skede. Ett bevarat exemplar med denna datering kommer från Blakar gård i 

35A Andersson 1966 s 18. 
36Jfr F Beckett 1924-1926 2 s 122f; P Ns,irlund 1950 s 54. 
37De saknade delarna av krucifixet uppsågades vid 1800-talets slut till orgeltangenter av folkskolläraren i 
Vallkärra (0 Rydbeck, "Den arkeologiska forskningen och historiska museet vid Lunds universitet under 
200 år, 1735-1937" i Meddelanden.från Lunds universitets historiska museum. Kungliga Humanistiska 
Vetenskapssamfundets i Lund årsberättelse 1942-1943 (1943) s 96). 
38P Tångeberg 1986 s 5, 18. 
39Här avses den äldre av två tronande madonnor från Eljaröd, nu i LUHM (en yngre madonna finns i El
jaröds kyrka). 
40S e A Andersson 1966 s 3 7ff. Carl af Ugglas samlar ett trettiotal svenska och finska madonnaskulpturer i 
en skolbildning med utgångspunkt från den gotländska Viklaumadonnan (C R af Ugglas 1915 s 99ff). 
Madonnan från Eljaröd har lagts till af Ugglas gruppering av Hans Wåhlin (H Wåhlin 1921 s 69ff). 
"Set ex madonnorna från Mo i Västergötland (SHM, nr 17430; ill i Medieval Wooden Sculpture in Swe
den 5 s 30) och Gåsinge i Södermanland (SHM, nr 19004:2; ill i a as 33). 
42Om medeltida stoltyper, se KLNM 17 sp 207ff. 
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Opland i Norge (fig 8), och liknande stolar finns avbildade på skånska dopfuntar 
från 1100-talets sista fjärdedel. 43 

Förekomsten av ett stort antal tronande madonnor från medeltida svenskt område 
under detta skede skulle kunna leda till slutsatsen att madonnan från Eljaröd är ett 
svenskt arbete, i synnerhet som motsvarande skulpturer saknas i Danmark. De tydliga 
avvikelserna från den svenska modellen i utformningen av den skånska madonnan, 
motsäger emellertid ett sådant antagande. Eljarödsmadonnan är med all sannolikhet 
en lokal, skånsk variant av den svenska madonnatypen.44 

7.2 Produktion 

I det här presenterade beståndet ligger krucifixen från Tryde, i Husebysamlingen 
och i Vitaby i kvalitativt avseende på en nivå som skiljer dem från övriga, mera or
dinära arbeten. Vitabykrucifixet är sannolikt förvärvat från nordvästligt tyskt områ
de under 1100-talets första hälft eller mitt, medan Tryde- och Husebyfigurerna kan 
vara framställda i Skåne, i en verkstad under ledning av en utländsk mästare. Övriga 
skulpturer - madonnan från Eljaröd, krucifixen från Rebbelberga, Vallkärra och 
Osby samt krucifixet i Vankiva - representerar en tillverkning av lokal karaktär. 

Av de bevarade skulpturerna att döma bör Skåne således ha rymt ett antal skulp
turverkstäder åtminstone från och med 1100-talets mitt. Produktionen av kyrklig 
träskulptur måste lokaliseras till landskapets tidigmedeltida städer. Den stora urba
niseringen inträdde för Skånes del visserligen först under 1200-talets tidigare hälft, 
men både Lund, Helsingborg och Tommarp var betydande stadsbildningar redan 
under 1100-talet. I Danmark kännetecknas perioden från 1100-talets mitt till sekel
skiftet 1200 bland annat av att det urbana hantverket och varubytet ökade i betydel
se.45 Produktionen av kyrkliga inventarier har uppenbarligen utgjort en del av detta 
expanderande hantverk, och det är rimligt att i första hand se Lund - säte för ärke
biskopen och platsen för det stora domkyrkobygget - som centrum även för tillverk
ningen av kyrklig skulptur.46 

Även om man förutsätter existensen av inhemska verkstäder, kan det diskuteras 
varifrån hantverkarna stammade. I den konsthistoriska översikten över S!i')nderjyl
land i Danmarks Kirker beskrivs Danmark som en del av den europeiska kultursfär
en från och med 1100-talet: "Langt ned i 1600'erne kom[ ... ] en betragtelig del af 
snedkrene og billedskrererne fra Tyskland, og det samme har utvivlsomt i endnu 

"Eljarödsmadonnans stol skiljer sig något från Blakarstolen (Universitetets Oldsaksamling, Oslo, nr 
1629) genom de smalare sidostyckena med en bred slå tvärs över och rak, diagonal överkant, där Blakar
stolens karmar har svängd överkant. De spiralformade knopparna syns dock på såväl Blakarstolen som 
på de stolar som återges på 1100-talsdopfuntama i Bjäresjö och Gumlösa i Skåne. Blakarstolens rundade 
ryggstycke motsvaras också exakt av Eljarödsstolens (W Karlson, Studier i Sveriges medeltida möbel
konst, Lund 1928 s 20ff; Norske mf/Jbler ifortid og nåtid (utställningskatalog), Bergen-Oslo-Trondheim 
u ås 10, 41; M Rydbeck 1936 s 316f). 
44En teknisk detalj som möjligen stärker detta antagande är att det försvunna Jesusbarnet har varit fästat 
med tre spikar i madonnans sköte och inte med en tapp, vilket är det vanliga hos madonnaskulpturer från 
detta skede från medeltida svenskt område (jfr P Tångeberg 1986 s 12). 
"A Andren 1985 s 83f. 
"°Jfr A Andersson 1966 s 7. 
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h0jere grad vreret greldende for det middelalderlige Danmark, der med det vreldige 
stenbyggeri i l lOO'rne og 1200'rne [ ... ] blev et herligt opland for udenlandske mestre 
og svende".47 

Ett argument för uppfattningen om en skulpturproduktion under ledning av in
vandrade hantverkare är det faktum att ett fornnordiskt formspråk varken i Danmark 
eller i övriga Norden återfinns i den tidiga kyrkliga träskulpturen. Trots att den fl~r
hundraåriga vikingatida träskärartraditionen vid 1100-talets andra hälft inte var mer 
än högst något hundratal år avlägsen, saknas denna formvärld i stort sett helt i 
periodens figurativa träskulptur. Av allt att döma engagerade kyrkan tidigt hantverk
are som stod i nära kontakt med kontinentens stilströmningar, och de inhemska 
bildhuggama anpassade sig snabbt till de internationella förebilderna.48 Det stilmäs
sigt och kvalitativt heterogena utförandet hos de äldsta kyrkliga träskulpturerna i 
Skåne tyder samtidigt på en viss bredd i en tillverkning som efter hand kan antas ha 
övertagits av skånska hantverkare, upplärda av de utländska mästarna. Under nästa 
skede, det fortsatta 1200-talet, framträder så en rik inhemsk produktion i förnyad 
kontakt med kontinentala strömningar. 

7.3 Bilden i kyrkan 

Det äldsta beståndet av träskulptur i Skåne framstår som anmärkningsvärt litet, jäm
fört med vad som finns kvar från 1100-talet och det tidiga 1200-talet på medeltida 
svenskt område. I Uppland - från 1164 det svenska ärkestiftets kärnområde, omfat
tande 170 socknar mot Skånes 439 - finns ett tiotal krucifix och två madonnaskulp
turer från 1100-talets mitt till 1200-talets första fjärdedel. 49 Mängden bevarad trä
skulptur från 1100-talets slut och 1200-talets början i det medeltida Sverige som 
helhet, betecknas av Aron Andersson som "almost confusingly rich".50 

Om man i stället ser till andra delar av det medeltida Danmark blir bilden en an
nan. Från hela Roskilde stift (Sjrelland och M0n) med 412 medeltida socknar, finns 
endast fyra krucifix från 1100-talets slut och 1200-talets början. Skulpturer av den 
tronande madonnan saknas helt.51 I Slesvig finns inte någon träskulptur alls från 
1100-talet, och från medeltida danskt område som helhet (inklusive Skåne) finns 
mindre än 15 skulpturer från 1100-talet.52 Vad som är särskilt påfallande är att den 
lilla Eljarödsmadonnan är enastående i Danmark. Den svenska gruppen om närmare 
sextio madonna- och helgonskulpturer har några motsvarigheter i Norge, men i 

"E Moltke, E Mpller, V Michelsen 1963 s 2792; se även H Sogaard, "Danmarks middelalderlige hånd
va:rkerlav" i Folk-Liv. Acta Ethnologica et Folkloristica Europaea 19-20 (1955-1956) s 85. 
"L Karlsson, Nordisk form. Om djurornamentik, The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 
3, Stockholm 1983 s 87. Som jämförelse kan nämnas det äldsta danska muralmåleriet vilket, enligt Ulla 
Haastrup, så gott som uteslutande utfördes av främmande mästare, med en kontinental skolning vad gällde 
måleriets stil och teknik (Danske kalkmalerier 1986-1992 1 s 42). 
"P Nordlander, Inventering av medeltida träskulpturer i Uppland (seminarieuppsats, Konstvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet), Stockholm 1979 (opubl). 
'°A Andersson 1966 s 37. 
51 Se vidare avsnitt 12.2. 
"J Barfod 1986 a s 32; E Nyborg, V Thomsen 1993 s 170. 
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Danmark saknas den här typen av skulpturer helt, bortsett från den skånska madon
nan och en tronande biskop i Blekinge (fig 59).53 

Inför den ringa mängden skånsk och dansk träskulptur från 1100-talets senare 
hälft och 1200-talets början, finns det anledning att ifrågasätta om de danska kyrk
orna under detta skede alls var försedda med kultbilder i trä i någon större utsträck
ning. Det finns flera indikationer på att så inte har varit fallet. I nästa kapitel skall 
jag presentera den omfattande inhemska produktion av krucifix och helgonbilder i 
trä som ägde rum i Danmark under det fortsatta 1200-talet till och med 1300-talets 
början, och som har efterlämnat ett drygt femtiotal skulpturer i Skåne. Kontrasten 
till knappheten på arbeten från 1100-talet och det tidiga 1200-talet är slående. De 
flesta av Skånes stenkyrkor uppfördes fram till 1200-talets mitt, även om det finns 
exempel på senare byggnadsperioder.54 Om man vill förutsätta att kyrkorna försågs 
med krucifix och helgonbilder i trä så snart de stod klara borde mängden bevarad 
träskulptur vara jämn, eller åtminstone jämnt ökande, från och med 1100-talets 
första hälft. 

Träskulptur är inte den mest framträdande konstarten i Danmark under 1100-talet 
och det tidiga 1200-talet, men det finns andra områden där landet är rikare: jag syf
tar framför allt på romanskt muralmåleri och metallskulptur. I Norden är Danmark 
utan tvekan det land som är mest välförsett med kalkmålningar från detta skede. Vid 
1980-talets mitt var fler än nittio kalkmålningssviter från sent 1000-tal till och med 
1200-talets andra hälft kända i danska kyrkor, och CWP listar sammanlagt 47 skån
ska kalkmålningar från 1100-talet och 1200-talets början (inklusive dem som anges 
som "Romanesque" utan närmare precisering).55 En motsvarande systematisk ge
nomgång av det medeltida muralmåleriet saknas för Sveriges del. Av en av de se
naste översikterna över svenska kalkmålningar framgår dock att majoriteten av de 
bevarade romanska kalkmålningama på nuvarande svensk mark återfinns i Skåne. 
Från hela det medeltida Sverige nämns endast 32 målningsutsmyckningar från 
1100-talets första hälft fram till 1200-talets mitt.56 

En annan monumentgrupp som under detta skede är särskilt framträdande i Dan
mark är "gyldne altre": altarutsmyckningar i förgylld koppar med dateringar från 
1100-talets mitt till 1200-talets första tredjedel. Av elva altaren i Norden kommer 
sju från nordjylländska kyrkor, ett från Slesvig och ett från Lyngsjö i Skåne, ett har 
hört hemma i Broddetorp i Västergötland och ett kommer från FlåvIBr i Norge.57 

Dessutom är ytterligare ett antal, nu försvunna, altaren från danska kyrkor kända ge
nom förteckningar från reformationstiden, däribland tre från skånska kyrkor. 58 

53Om norsk skulptur se A Andersson, L'Art Scandinave 2, La-Pierre-qui-Vire, Yonne 1968 s 320ff; H Fett, 
Billedhuggerkunsten i Norge under Sverrea:tten, Kristiania 1908 s 18ff, 24ff. Om biskopen från Hjorts
berga i Blekinge, se avsnitt 12.1. 
54Om 1100-talets stenkyrkobyggande i Skåne, och övriga Danmark, se t ex Mats Anglert 1989 s 234; 
Mats Anglert, Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning, Lund Studies in Medieval Ar
chaeology 16, Lund 1995 (1995 b) s 89ff; R Holmberg, Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i 
Lunds forna ärkestift genom tiderna, Lund Studies in Medieval Archaeology 8, Stockholm 1990 s 8; N K 
Liebgott, Dansk middelalderarka:ologi. Köpenhamn 1989 s 181ff; J Wienberg 1993 s 52. 
"A Catalogue of Wall Paintings in the Churches of Medieval Denmark 1100-1600. Scania, Halland, 
B{ekinge 1-4, Köpenhamn 1976-1982 (förkortat CWP) 2, 3; Danske kalkmalerier 1986-1992 1 s 22. 
56A Nisbeth, Bildernas predikan. Medeltida kalkmålningar i Sverige, Stockholm 1986 s 18, 32-69. 
"KLMN 1 sp 159. 
58F Beckett 1924-1926 1 s 214. Om de gyllene altarena, se framför allt P N\,'.lrlund 1926. 
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Den ringa förekomsten av träskulptur från 1100-talet och det tidiga 1200-talet i 
Skåne och Danmark, det rika danska beståndet av muralmåleri och altarprydnader i 
metall från samma tidsperiod, samt de omvända förhållandena på medeltida svenskt 
område i fråga om kvantiteten bevarad skulptur respektive målningar och gyllene 
altaren - allt detta tyder på att det i Danmark under detta tidiga skede var vanligare 
med rnurnlrnåleri och altarprydnader i metall än med kultbilder i trä i kyrkorna.59 

Det finns flera tidiga danska exempel på målningar av helgon ovanför sidoaltaren, 
utförda direkt på väggen eller i nischer; här är det alltså målningarna som har fyllt 
funktionen som kultbilder. 60 

Frågan om varför förhållningssättet till kultbilder i kyrkorummet har varit annor
lunda i Danmark än i övriga Skandinavien, kan inte enkelt besvaras. Trots att bilder 
har förekommit i Nordens sockenkyrkor åtminstone från och med 1100-talets första 
hälft, nämns varken krucifix eller helgonbilder i kyrkolagarnas uppräkningar av för 
kyrkorna nödvändiga inventarier. 61 Andra skriftliga källor till synen på och bruket 
av bilder på nordiskt område under detta skede finns inte, vilket gör det utomordent
ligt svårt att bedöma kultbildernas funktion och betydelse, och att avgöra i vilken 
utsträckning man gjorde åtskillnad mellan olika slag av bildframställningar, målade 
eller skulpterade, i två eller tre dimensioner. 

7.4 Beställarna 

Den bild som i de senaste decenniernas historieforskning har tecknats av 1100-talets 
och det tidiga 1200-talets Danmark, visar ett samhälle präglat av stora skillnader 
mellan olika sociala kategorier. Ett litet fåtal var besuttna och inflytelserika, medan 
det stora flertalet saknade både ekonomisk och politisk makt.62 Den världsliga makten 
baserades framför allt på ägande av jord. Periodens verkligt stora jordägare var sam
tidigt rikets ledande män, och även på det lokala planet var det byns och häradets 
främsta storbönder som fattade besluten på bystämman respektive häradstinget, 
medan de jordlösa knappast ägde någon talan. 

Det finns antydningar i kyrkolagarna om att motsvarande förhållande rådde inom 
den kyrkliga sfären. I de skånska och själländska kyrkolagarnas formuleringar om 

59Jfr KLNM 9 sp 458; A Nilsen, Kyrkorummets brännpunkt. Gränsen mellan kor och långhus i den sven
ska landskyrkan. Från romanik till nygotik, Stockholm 1991 s 107, 137ff. 
60Danske kalkmalerier 1986-1992 2 s 146f; E Nyborg, "Trend et vokslys for min sjrel" i Skalk. Nyt om 
gammelt 1976:6 s 23. 
61 Undantaget ~r Äldre västgötalagen som säger att biskopen skall viga "Kors och klockor, kalkar och 
mässkläder" (A Holmbäck, E Wessen, Svenska landskaps/agar tolkade och förklarade för nutidens sven
skar 1-5, Uppsala 1933-1946 5 s 4). Den äldsta bevarade handskriften med lagen är från 1280-talet, 
även om enskilda partier kan gå tillbaka till 1200-talets början (A as XIII, XVIII). 
62Se tex C Breengaard, Muren om Israels hus. Regnum og sacerdotium i Danmark 1050-1170, Köpen
hamn 1982 s 8; A E Christensen, Kongemagt og aristokrati. Epoker i middelalderlig dansk statsopfattelse 
indtil unionstiden, Köpenhamn 1945 s 19ff, 123ff; A E Christensen, H Paludan, I Skovgaard-Petersen, 
Danmarks historie 1: Tiden indtil I 340, Köpenhamn 1977 s 306; 0 Fenger, Gyldendals og Politikens 
Danmarkshistorie 4: "Kirker rejses alle vegne" 1050-1250, Köpenhamn 1989 s 117; P Holm, "De 
s,kånsk-hallandske bondeopr0r 1180-82" i Til kamp for friheden. Sociale oprr/;r i nordisk middelalder, 
Alborg 1988 s 77; K H0rby, N Lund, Dansk socialhistorie 2: Samfundet i vikingetid og middelalder 
800-1500, Köpenhamn 1980 s 191ff, 221; K H0rby, "The Social History of Medieval Denmark" i Da
nish Medieval History. New Currents, Köpenhamn 1981 s 49. 
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kyrkoinvigningar och val av präster, förefaller sockenman och bonde att användas 
som synonyma begrepp. Enligt Axel E Christensen avser begreppet "bonde" i de 
danska landskapslagarna "samfundets fuldborger, den fast bosiddende frie mand, 
kompetent til at m0de og handle paa tinge" (den skånska landskapslagen skiljer tex 
i flera avseenden uttryckligen mellan bonde och landbo).63 Kyrkolagarnas formule
ring är en indikation på att man till sockenmännen räknade endast de jordägande. I 
den svenska Upplandslagen är detta ännu tydligare: här sägs det i första balkens för
sta flock att det endast är de jordägande som skall kallas samman för beslut om byg
gandet av en kyrka.64 

Det finns således skäl att förutsätta att tidens aristokratiskt präglade sociala 
struktur har återspeglats i den kyrkliga miljön. Detta är en uppfattning som delas av 
medeltidsarkeologer och konstvetare: genomgående betraktas stormännen som 
kyrkornas och kalkmålningarnas stiftare under det romanska skedet (till och med 
12OO-talets första hälft). "Storman" är ett begrepp vars innebörd inte är helt själv
klar: i detta sammanhang avses en person som hörde till de främsta av periodens 
självägande bönder, en medlem av det ledande skiktet på det lokala såväl som det 
nationella planet, en efterträdare till vikingatidens lokala hövdingar och en före
gångare till det som vid 12OO-talets mitt formaliserades till ett världsligt frälse. 65 

Alla som lät bygga kyrkor hörde dock inte nödvändigtvis till sin samtids förmög
naste skikt. I en artikel om romanskt kyrkobyggande skisserar Ebbe Nyborg vad han 
kallar ett "sockenpatronat", där ett antal mindre storbönder, motsvarigheter till sen
medeltidens lågfrälse och väpnare, har gått samman om att bekosta en kyrka.66 I 
realiteten blir gränsen här flytande mot vad som i landskapslagarna konstituerade 
socknen, det vill säga sockenmännen - de fria, självägande bönderna.67 

Termen "storman" implicerar att de som lät bygga kyrkorna och utföra kalkmål
ningarna var män. Att även kvinnor kunde förekomma som stiftare framgår av kalk
målningarnas stiftarbilder, men kvinnorna återges här i allmänhet tillsammans med 
män. Enligt ungefärliga beräkningar visar omkring tre fjärdedelar av stiftarbilderna 
från 110O-talet och 12OO-talet män, och ytterst få stiftarbilder visar ensamma kvin
nor.68 Å andra sidan hade redan under missionsperioden kvinnorna spelat en ledande 
roll vid övergången till kristendomen och i uppbyggandet av den kyrkliga organisa
tionen, och donationer för kyrkliga ändamål förblev ett medel för kvinnor att höja 
sin sociala status. Förhållandet att åtminstone en del av medeltidens kvinnor tillsam
mans med maken kunde äga inflytande över egendom och tillgångar, och som änkor 
uppnå viss ekonomisk självständighet, betyder att möjligheten kunde finnas även 

63A E Christensen 1945 s 124. Se Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene (utgav Det danske 
Sprog- og Literaturselskab) 1-8, Köpenhamn 1939-1941 1:1 s 195, 198f; A a 1:2 s 821-830; A a 8 
s 446, 459f, 469f, 482f. 
64Å Holmbäck, E Wessen 1933-1946 1 s 13. Jfr T Lindkvist, "Kollektiv eller territoriell indelning. Sock
nen som profan gemenskapsform i Sveriges medeltida lagar" i Kyrka och socken i medeltidens Sverige. 
Studier till Det medeltida Sverige 5, Stockholm 1991 s 507. 
"Jfr KLNM 4 sp 683ff. 
"'E Nyborg 1979 s 53ff, 61. 
67Jfr H Jacobsen 1993 s 6 lf, 69f; J Wienberg 1993 s 177. 
68] Wienberg 1993 s 167f. 
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för kvinnor att bekosta kyrkobyggen och kultbilder.69 När jag fortsättningsvis 
använder begreppet storman innefattar det således också kvinnor, även om den man
liga dominans inom kyrkobyggande och kalkmåleri som antyds av stiftarbildernas 
könsfördelning, sannolikt ägde sin huvudsakliga motsvarighet i verkligheten.'0 

A priori kan man göra antagandet att det framför allt är bland stormän av olika 
kategorier som man bör söka finansiärerna av periodens träskulptur. I de fall en 
storman har låtit uppföra en sockenkyrka är det denne - och senare medlemmar av 
släkten - som har varit kyrkans patronus. Därmed kan det inte ha funnits utr;mme 
för någon donator från annat håll, eller för initiativ från socknen som institution: 
sannolikt var fabricafonder, administrerade av kyrkovärdar som församlingarnas 
valda representanter, ännu okända företeelser under detta skede.71 Om detta är rik
tigt, motsvaras förhållandena vad gäller skulptur av Inger Ahlstedt Y rlids resultat i 
fråga om det skånska romanska muralmåleriet. Hon finner inga tydliga tecken på 
engagemang från kungamakten eller ärkesätet i sockenkyrkornas utsmyckning, och 
drar därav slutsatsen att det var de lokala stormännen som beställde och bekostade 
målningarna. 72 

* 

Krucifixet frän Tryde står, tillsammans med krucifixet i Husebysamlingen, stilmässigt 
och kvalitativt i en klass för sig bland de äldsta skånska skulpturerna (färgpl 1, 2; 
pl 2). 73 Det finns flera indikationer på Tryde (nu rivna) medeltidskyrka som en ma
nifestation utöver det vanliga. William Andersson betecknar kyrkan som den främ
sta av de skånska 1100-talskyrkorna med breda västtorn.74 Fragment av kyrkans 
västportal, som har bestått av en baldakin vilande på lejonburna kolonner, finns i 
LUHM. Förutom krucifixet är kyrkans dopfunt den förnämsta av de bevarade med
eltida inventarierna, med en egenartad utformning där den cylindriska cuppans lägre 
reliefer flankeras av fyra figurpar i högrelief. Ett ytterligare tecken på Tryde kyrkas 
särställning är de putsrester som hittades vid utgrävningar av den gamla kyrkplatsen 
1971, och som visar att kyrkans absid har varit försedd med romanska målningar på 
guldgrund.75 

Det finns inga uppgifter om kyrkligt eller kungligt godsinnehav i socknen, och 
huvudgårdar för världsliga stormän är inte kända i socknen under detta skede. Det 

69Se B Sawyer, Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien, Occasional Papers on Medie
val Topics 6, Skara 1992 s Slff; B Sawyer, P Sawyer, Medieval Scandinavia. From Conversion to Refor
mation, circa 800-1500, The Nordic Series 17, Minneapolis 1993 s 197ff, 206ff. 
' 0Det mera könsneutrala begreppet "frälse" som återkommer på andra håll i framställningen används inte 
här, eftersom det är anakronistiskt för den period som behandlas i kapitlet. Ett världsligt frälse, dvs en 
klass av herremän som mot krigstjänst erhöll skattefrihet, framträdde i Danmark först under 1200-talets 
första hälft och kodifierades 1241. 
71 Om patronat, se KLNM 13 sp136ff; E Schalling 1936 s 112ff. Om fabrica och kyrkovärdar se E Nyborg 
1979. 
721 Ahlstedt Yrlid 1976 s 90ff. 
731 den fortsatta diskussionen måste krncifixet i samlingarna på Huseby herrgård lämnas därhän eftersom 
dess proveniens är okänd. 
74W Andersson, Skånes romanska landskyrkor med breda västtorn, N M Mandelgren, Atlas till Sveriges 
odlingshistoria. Tilläggshäfte 11, Lund 1926 s 35. 
"Muntlig nppgift från Inger Ahlstedt Yrlid; R Edenheim I 972 s 8. 
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senare behöver i och för sig inte utesluta stormän som donatorer av inventarier eller 
utsmyckning. Ett exempel på detta är kalkmålningar från slutet av 1100-talet i Gua
lövs kyrka i nordöstra Skåne, med stiftarbilder av en man och en kvinna i triumfbågen 
och en inskription som namnger dem och klargör att det rör sig om en donation. 76 

Att de avbildade är av stormannasläkt visas av att den manliga figuren bär rustning, 
men någon huvudgård är inte känd i Gualövs socken från någon del av medeltiden, 
och frälse jordinnehav kan beläggas först på 1300-talet.77 I Tryde socken är de tidig
aste beläggen för frälse jordägande från 1300-talets slut, då stora delar av socknen 
inklusive kyrkbyn låg under ätten Galen (en skånsk gren av Hvideätten, en av Dan
marks främsta frälsesläkter). 78 

Enligt Torkel Eriksson föreställer relieferna på dopfunten i Tryde biskopshelgonet 
S:t Fridolins legend. En tolkning av motivet, som propaganda för kungamaktens 
strävan att genomdriva nya kyrkorättsliga principer för den enskildes rätt att testa
mentera till klosterstiftelser, leder Eriksson till antagandet att Tryde kyrka från bör
jan var en kunglig patronatskyrka. Krucifixet skulle, i enlighet med Erikssons date
ring av det till 1100-talets första hälft, vara en kunglig donation. De lekmannagravar 
som har grävts ut i kyrkans västtom förklaras med att kyrkan efter 1100-talets mitt 
övergick i enskilt patronat. 79 

Studier vid senare utgrävningar tyder på att kyrkan är uppförd i två faser närmare 
1100-talets mitt, resultat som inte helt stämmer överens med Erikssons tolkning. 80 

Däremot passar min bestämning av krucifixet som ett arbete från 1100-talets andra 
hälft med dateringen av de äldsta lekmannagravarna i tornet. Sannolikt har gravarna 
innehållit en världslig patronus och dennes hustru - möjligen de som stod bakom 
uppförandet av kyrkan. 81 En stormannafamilj med tillräckliga resurser för Tryde 
kyrkas påkostade stenskulptur och absidmålningar är fullt tänkbar även som stiftare 
av ett krucifix av så extraordinärt utförande som det från Tryde. Här är det befogat 
att förutsätta personer som verkligen hörde till samtidens översta skikt. 

* 

Förekomsten av romanska målningsutsmyckningar i en kyrka brukar betraktas som 
en indikation på världsliga patroni. Ännu en av de här aktuella kyrkorna har haft 
kalkmålningar från 1100-talet, nämligen Vallkärra. Målningarna har daterats till 
1100-talets första hälft, medan de stympade resterna av kyrkans krucifix är från 

761 Ahlstedt Y rlid 197 6 s 24 ff. 
11Diplomatarium Danicum/Danmarks Riges Breve lff (utg av Det danske Sprog- og Litteraturselskab), 
Köpenhamn 1938ff (förkortat DD/DRB) 3:4 nr 156; C Wallin, "Kalkmålningssviterna med de tre nordiska 
helgonkungarna i skånska kyrkor. 3: Den birgittinska synen på helgonkungarna. Helgonkungabilderna 
som propagandamedel i unionens tjänst" i Ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1990: 1 s 18. 
78DD/DRB 4:3 nr 275; Repertorium diplomaticum regni Danici medicevalis. Fartegne/se over Danmarks 
Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte 1:1-4 (utg av K Erslev), Köpenhamn 
1894-1912; 2:1-9 (utgav W Christensen), Köpenhamn 1928-1939 (förkortat RD) 1:2 nr 3620, 4149. Se 
C Wallin, "Riddardråpet i Lund 1301 och nattvardskalken från 1310 i Tryde kyrka" i Tomelilla 
hembygdskrets årsbok 1967 s 24f. 
79T Eriksson, "Fridolinslegenden i Tryde" i Ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1968:3; T Eriksson, 
"Trydefunten och Regnum" i Ale. Historisk tidskrift för Skåne/and 1969: 1; T Eriksson 1973 s 35f. 
"M Lindhagen 1973 s 17; R Edenheim 1972 s 1 0ff. 
81 M Lindhagen 1973 s 17. 

81 



1200-talets början (pl 5).82 I målningarna från Vallkärra återfinns samma motiv som 
i Gualöv, med stiftarbilder av ett par i triumfbågen (här dock utan inskription). Stift
arbilderna - visserligen några generationer äldre än krucifixet - tyder på att kyrkan 
har legat som världsligt patronat till en stormannasläkt. Möjligen var den kanik, 
som under 1200-talets första hälft gjorde omfattande donationer av gods i Vallkärra 
socken till domkyrkan, en senare medlem av denna till namnet okända släkt.83 Någon 
huvudgård är dock inte känd i socknen vare sig under 1100-talet eller senare. 

I Vitaby hänger krucifixet fortfarande i kyrkans triumfbåge (pl 1). I socknen 
finns belägg för åtminstone två huvudgårdar senare under medeltiden: Grevlunda, 
som är känt från och med 1300-talets början när det låg under Galenätten, samt Tor
up, som Ide Pedersdatter (Falk) testamenterade 1398 till ett av henne planerat nun
nekloster i Gladsax.84 De enda kalkmålningar som finns i kyrkan är från omkring 
1300 och är av enklare slag, utan stiftarbilder. 85 Liksom kyrkorna i Vallkärra och 
Tryde är Vitaby kyrka dock försedd med ett kraftigt romanskt västtom - ett arkitek
toniskt drag som brukar betraktas som ett indicium på stormän som byggherrar.86 

Även här kan det med andra ord ha varit en världslig patronus - kanske med säte på 
Grevlunda - som utrustade kyrkan med ett krucifix. 

I Eljaröds socken fanns en huvudgård som under 1300-talets första hälft låg un
der samma släkt, Galenätten, som Grevlunda i Vitaby. 87 Eljaröds kyrka är en tegel
kyrka från 1200 talet, vilket innebär att kyrkans äldsta tronande madonna (pl 7) 
från början har haft sin plats i en föregångare till den nuvarande kyrkan. 88 Det före
ligger inga indikationer på världsligt patronatsskap i form av tidiga muralmålningar, 
västtorn eller lekmannagravar. Tegel som byggnadsmaterial är emellertid i sig ett 
exklusivt drag i periodens kyrkoarkitektur. Undersökningar av 1100-talskyrkorna i 
Maglarp och Gumlösa i Skåne, båda dokumenterade som uppförda av stormän gen
om gravar respektive inskrifter, har visat att ett byggnadsföretag i tegel var en kost
sam ekonomisk manifestation, som i första hand skall knytas till samtidens 
stormän.89 Eljaröds kyrkas byggnadsmaterial antyder, tillsammans med förekomsten 
av en huvudgård i ett senare skede, att det också här kan vara fråga om ett världsligt 
patronat. Detta har med stor sannolikhet även omfattat tegelkyrkans föregångare, 
för vilken madonnaskulpturen förvärvades. 

I de tre återstående, här aktuella socknarna - Vankiva, Osby och Rebbelberga -
är det svårare att finna ledtrådar till enskilda donatorer. Det finns inga uppgifter om 
"CWP 3 s 172. Målningarna från Vallkärra är delvis flyttade till LUHM i början av 1900-talet. 
83libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gavebr/)ger (Libri Datici Lundenses) (utg av 
C Weeke) Köpenhamn 1884-1889 (förkortat LMCL) s 5f. 
84DD/DRB 2:7 nr 18; se C G Styffe, Skandinavien under unions/iden. Med särskild! afseende på Sverige 
och dess förvaltning åren 1319 till 1521. Ett bidrag till den historiska geografien, Stockholm 1911 (3 
uppi) s 83; C Wallin, "Eljaröd och Grevlunda - tvenne försvunna medeltida sätesgårdar tillhörande ätten 
Galen. Från högmedeltidens stordrift till senmedeltidens fästebruk" i Tomelilla hembygdskrets årsbok 
1975 (1976) (1976 a) s 74f, 83ff. 
85CWP 3 s 184f; A a 4 s 33f. 
86Se tex J Wienberg 1993 s 156f, 175; H Jacobsen 1993 s 61f, 69f. Wienberg gör även en sammanfatt
ning över äldre forskning vad gäller de romanska västtornen (A as 154ff). 
87C Wallin 1976 as 73ff. 
88G Anshelm 1947 s 548; T Eriksson 1974 s 24. 
89B Sundner, Maglarp. En tegelkyrka som historiskt källmaterial, Acta Archaeologica Lundensia 15, 
Bonn/Lund 1982 s !0lff. Ann Catherine Bonnier kommer till samma resultat i sin studie av Upplands 
sockenkyrkor mellan 1250 och 1350 (A C Bonnier 1987 s 163f). 
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tidiga huvudgårdar eller stormannasläkter med jordinnehav i socknarna, och roman
ska muralmålningar eller särskiljande arkitektoniska drag i kyrkorna föreligger inte 
heller (Osby och Rebbelberga kyrkor är k_raftigt ombyggda under 1800-talet). Van
kiva och Osby ligger i Göinge härad i norra Skåne, ett område där under tidig med
eltid rikets ledande stormannasläkter disponerade över mycket stora godsinnehav.90 

Intressen av detta slag kan ha spelat in vid förvärven av k_rucifix till kyrkorna, men 
mera påtagliga belägg saknas (pl 3, 4, 6,).91 

* 

De sju socknar som här har tagits upp till behandling är av mycket varierande stor
lek, och ligger i helt olika delar av Skåne. Tre av krucifixen (Osby, Rebbelberga och 
Vankiva) kommer från kyrkor i de glest bebyggda skogsområdena i norra Skåne. 
Att döma av uppgifterna i LSL var Osby den i särklass största socknen, med 83 
tiondegivare mot Vankivas 35 och Rebbelbergas 18.92 Krucifixet från Vallkärra hör 
hemma i en socken nära stiftsstaden Lund, i ett av de bördigaste, tidigast och tätast 
bebyggda områdena i Skåne (antalet decimanter nämns inte i LSL). Krucifixen från 
Tryde och i Vitaby samt madonnan från Eljaröd kommer från tre medelstora sock
nar på Österlen: Tryde hade enligt LSL 52, Vitaby 40 och Eljaröd 28 tiondegivare.93 

De fåtaliga exempel som finns kvar i Skåne på kyrklig träskulptur från 1100-tal 
och tidigt 1200-tal kan således inte entydigt lokaliseras till någon viss del av land
skapet eller till ett särskilt slag av socken. Den gemensamma nämnaren mellan fyra 
av de sju socknarna är mer eller mindre starka indikationer på ett engagemang från 
lokala stormannasläkter i kyrkan och dess inredning: kalkmålningar i Tryde och 
Vallkärra (i Vallkärra med stiftarbilder), mäktiga västtorn i Tryde, Vallkärra och Vi
taby (i Tryde med gravar i tornet), respektive tegel som byggnadsmaterial i Eljaröd. 
I två socknar, Vitaby och Eljaröd, finns dessutom belägg för stormannaägda huvud
gårdar från ett något senare skede. Det är intressant att konstatera att båda dessa 
huvudgårdar låg under ätten Galen, som även kan dokumenteras som dominerande 
jordägare i Tryde socken vid 1300-talets slut. 

7.5 Summering 

De åtta skulpturer - sju krucifix och en tronande madonna - som finns kvar från 
1100-talet och början av 1200-talet är alltför få för att definitiva slutsatser skall kun
na dras om periodens kyrkliga träskulptur i dess helhet. Vissa antaganden kan dock 

90 A Ödman, "Järnskatt och borglän. 1: Presentation av ett påbörjat projekt rörande Nordskånes medeltid" 
i Ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1992:4 s 3f. 
"Enligt Curt Wallin kan Tommarps spetälskehus, som omkring 1600 ägde hela Osby kyrkby utom präst
och klockargårdarna, ha gjort dessa förvärv så tidigt som under 1100-talets andra hälft (C Wallin, Tom
marps urkundshnk IOR5-/600 5:1551-1600, Tomelilla 1988 s 22). Ett direkt samband mellan detta för
hållande och förekomsten av ett romanskt krucifix i sockenkyrkan, är emellertid svårt att urskilja. 
"LSL 2 s 36, 104, 127. 
93LSL 2 s 222, 230, 322. Antalet tiondegivare som uppges per socken i Landeboken varierar mellan tio 
och 157, men den genomsnittliga storleken för en socken ligger mellan 20 och 50 decimanter. 
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göras. Kvalitativt skiftar de skånska skulpturerna avsevärt. De förnämliga krucifixen 
från Tryde och i Husebysamlingen kan betraktas som importarbeten i det avseen
det, att även om de är framställda i verkstäder belägna i Skåne, så är deras upphovs
män skolade i en kontinental tradition. Jag har vidare antagit att Vitabykrucifixet är 
ett arbete från 1100-talets första hälft eller mitt från västligt tyskt område. De åter
stående fem skulpturerna är exempel på en tillverkning i inhemska verkstäder loka
liserade till Skånes tidigmedeltida städer, framför allt stiftsstaden Lund. 

Det faktum att så få kultbilder i trä finns bevarade från 1100-talet och det tidiga 
1200-talet, i Skåne likaväl som i övriga Danmark, beror säkerligen till mycket stor 
del på att en mängd skulpturer har kasserats och förstörts under åtta sekler. Detta är 
emellertid inte det enda skälet till avsaknaden av kyrklig träskulptur från den aktuella 
perioden. Jämförelser med det betydligt rikare samtida beståndet av träskulptur från 
medeltida svenskt område, samt förhållandet att nästa skede, det fortsatta 1200-talet, 
i Danmark och Skåne är en period av omfattande förvärv av träskulptur, tyder på att 
danska kyrkor under 1100-talet och början av 1200-talet inte i första hand utrustades 
med skulpterade bilder i trä. Kultbilderna under detta skede utgjordes i stället av 
kalkmålningar och metallskulptur. 

Frågan om vem som bekostade de exklusiva träskulpturerna under 1100-talet och 
1200-talets början är vansklig att besvara med endast sju skulpturer från lika många 
socknar som underlag (krucifixet i Husebysamlingen kommer från en i dag okänd 
skånsk kyrka). I fyra av de sju socknarna finns i kyrkobyggnaden och/eller dess ut
smyckning indikationer på ett engagemang från en stormannasläkt, och i ett par 
socknar finns belägg för frälse närvaro under ett något senare skede. Oavsett den 
faktiska representativiteten, motsäger detta inte den bild som medeltidsarkeologer 
och konstvetare har presenterat av äldre medeltid, som ett skede när det framför allt 
var stormän av varierande dignitet, som stod bakom uppförandet och utsmyckandet 
av kyrkorna. 

84 



7 



8. Det fortsatta 1200-talet och 1300-talets början 

8.1 Bevarad skulptur 

Krucifix och kalvariegrupper 

Perioden från en bit in på 1200-talet till 1300-talets början är, i jämförelse med det 
föregående skedet och även med det följande 1300-talet, rik på kyrklig träskulptur: 
54 verk återstår i dag, varav drygt hälften (29 stycken) krucifix, en kalvariegrupp, 
ett par sidofigurer från en kalvariegrupp, 13 tronande madonnor och tio andra helgon. 
Avgränsningen i tid kan preciseras med hjälp av dendrokronologiska dateringar: en 
kalvariegrupp från Gualöv (efter 1215) (pl 25-28) och två helgonskåp i Östra Vram 
(1310) (färgpl 3-5; pl 57).1 Stilmässigt är materialet betydligt mera enhetligt och 
sammanhållet än 1100-talets och det tidiga 1200-talets skulptur. 

Hos periodens krucifix skiljer gestaltningen av Kristusfiguren i viss mån mellan 
de enskilda arbetena, men i huvudsak ansluter de till en figurtyp vars karakteristiska 
drag varieras på olika sätt. Ett krucifix från Ignaberga saknar i dag såväl armar som 
kors, men exemplifierar för övrigt väl denna typ (pl 8, 9). Huvudet är vridet åt höger 
och lutat något framåt och nedåt, medan kroppen hänger rak. Bålen är lång och 
spolformad med blott antydd bröst- och bukmuskulatur, revben som grunda räfflor 
på bröstkorgens sidor och svagt rundad buk. Höftklädet är knälångt och hänger i 
tunna, täta veck från en löst rullad midjevulst som är sammandragen i en stor, upp
stående knut på höger sida. Benen är korslagda med höger underben och fot lagda 
över vänster. Figuren är krönt med en kungakrona som är skuren i ett med hjässan. 
Håret ligger på varje skuldra i en slinga som avslutas i en upprullad lock, och 
skägget är återgivet som rundade fördjupningar längs käklinjen. Ingen av periodens 
Kristusfigurer har kvar den ursprungliga stafferingen i ansiktet, vilket gör det svårt 
att bedöma fysionomins verkan i original. Ignabergafigurens anletsdrag ger intryck 
av ett avklarnat lugn, med rak, sluten mun och hög, slät panna. Vilket ögonens ut
tryck har varit går inte att sluta sig till, eftersom all färg saknas på de släta rundlarna. 

Dessa drag upprepas i olika varianter hos övriga krucifix. Nära Ignabergafiguren 
i utförandet står ett litet krucifix från Västerstad (pl 10) - figurens egendomligt 

'Se vidare nedan s 88, 97. 
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turbanlikande törnekrona är sannolikt resultatet av en omarbetning av en ursprung
lig kungakrona. 2 Ett krucifix i Kiaby och ett krucifix i en okänd kyrka i Skåne (i dag 
i S:t Clemens kyrka i Helsingborg) är av något kraftigare och mera robust utförande, 
med runda och flackt skurna ansikten och breda, platta bålar (pl 11, 12). Kiabyfiguren 
är ett av landets få krucifix med skobeklädnad, här i form av tunna ornerade silver
bleck som är fästade på figurens fötter (pl 13).3 

Andra krucifix skiljer sig i högre grad från Ignabergafiguren. Hos två krucifix i 
Björnekulla och från Äspinge är modelleringen av bålens muskulatur mera linjemässig 
och schematisk (pl 14, 33). Hos ett antal Kristusfigurer är lgnabergafigurens släta 
ögonrundlar ersatta av ögonlockskanter i distinkt relief, t ex på krucifixet i Björne
kulla, samt på tre krucifix från Vedby, Simlinge och Östra Herrestad (pl 16-18). 
Vidare kan figurernas hållning och proportioner variera: Simlingefiguren har så
ledes ett större huvud och en kortare, mera rundlagd bål än vad som är vanligt i 
gruppens övriga arbeten, och V edbyfiguren hänger med kroppen i en graciös båge. 
Höftklädets drapering är på flera figurer utarbetad med en extra, kortare våd som 
hänger ned från midjevulsten (krucifix i Tranås (pl 19) och Björnekulla kyrkor och 
figurerna från Simlinge och Östra Herrestad) eller med en fåll som är högt uppdrag
en diagonalt och asymmetriskt framför höger lår (krucifix från Önnarp och Skegrie, 
pl 21, 23). 4 

En kalvariegrupp från Gualöv hör till det förnämsta som är bevarat från perioden 
(pl 25-28). Kristusfiguren hänger med den harmoniskt modellerade överkroppen 
lutad något åt höger. Fysionomin har liknande släta ögonrundlar som 
lgnabergafiguren, men de diagonalt höjda ögonbrynen och de något neddragna 
mungiporna förlänar Gualövsfiguren ett mera tragiskt drag än hos de flesta övriga 
krucifix som här har nämnts. Samma sorg kommer till uttryck i de båda sidofigurer
nas fint skurna anletsdrag, där ögonens konturer är utförda i relief. Kristusfigurens 
höftkläde och sidofigurernas fotsida livklädnader faller i långa, raka och u-formade 
veck. Själva korset är format som livets träd med grenutväxter som sticker ut från 
de rundade korsarmarna. 

Ett par sidofigurer från en kalvariegrupp kommer från Lyby (pl 29). Maria och 
Johannes från Lyby visar inget närmare samband med Gualövsgruppen: i motsats 
till Maria från Gualöv är Maria från Lyby krönt, och Lybyfigurerna är i kvalitets
hänseende betydligt anspråkslösare än gruppen från Gualöv. Säkert har många fler -
kanske de flesta - av krucifixen från detta skede ursprungligen varit försedda med 
sidofigurer. En inventering av samtida skulptur i Slesvig visar att av ett femtiotal 
krucifix från 1200-talet hör hela 16 fortfarande ihop med sidofigurer.5 Förhållandet 
har sannolikt inte varit annorlunda i Skåne. 

'Jfr A Lindblom, Viktigareförvärf af medeltida kyrklig konst under tiden mars 1914-mars 1915 (utställ
ningskatalog SHM), Stockholm 1915 s 10. 
3Se M Blindheim, "Skandinaviske krusifiks med verdighetstegn" i Ikonografiska studier framlagda vid 
det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970, Antikvariska serien 26 (1972) 
s 83ff; P Tångeberg 1986 s 50f. 
4Krucifixet från Önnarp hänger i dag i Gärdslövs kyrka (se V Åkerman 1964 s 60). 
'J Barfod 1986 a s 24. 
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Stilriktningen, i vilken de flesta av de här beskrivna krucifixen ingår, har av Aron 
Andersson givits beteckningen sydskandinavisk stil och daterats till 1200-talets and
ra tredjedel. 6 Två dendrokronologiska bestämningar modifierar Anderssons date
ring: med hjälp av av årsringarna på sockeln till Mariafiguren från Gualöv har figuren 
daterats till efter 1215, och en analys av skåpdörrarna till två helgonskåp i Östra 
Vram (se s 97) har givit en datering till 1310-talet.' Det rör sig således om en ström
ning som var aktuell under närmare hundra år. Att åstadkomma en mera preciserad 
datering av enskilda arbeten är svårare. Variationer, i krucifixens hållning och fysio
nomier samt i höftklädets drapering, kan läggas till grund för en kronologisk diffe
rentiering inom de dendrokronologiska resultatens ram. 8 För en sådan "inre kronolo
gi" gäller emellertid de reservationer som har formulerats i kapitel 2. 

Ett krucifix som hör till samma skede som de ovan beskrivna krucifixen, men 
som samtidigt i viktiga avseenden avviker från den beskrivna typen, kommer från 
en okänd skånsk kyrka och ingår i SHM:s samlingar ("Alsikekrucifixet") (pl 30).9 

Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan denna figur och de ovan beskrivna 
är att fötterna inte är korslagda, utan parallellställda enligt äldre mönster. Ansiktet 
är smalt med känsligt skurna drag (pl 31 ). Skägget är format i böjda räfflade testar, 
bålen är rak och platt med revbenen som täta diagonala upphöjningar och bred mid
ja, och höftklädet smiter tätt intill de kraftiga låren. Figuren bär en separat skuren, 
ganska vid törnekrona. 

För att hitta närmare motsvarigheter till "Alsikekrucifixet" får man gå till nord
tyskt område och två krucifix i Kirchtimke (nordost om Bremen) och i Siisel (norr 
om Ltibeck). Krucifixet i Kirchtimke (fig 9) är likartat proportionerat som den skån
ska figuren, med en bred, platt bål och magra, svagt böjda armar. Den rika drape
ringen hos Kirchtimkefigurens höftkläde har mera volym än i "Alsikekrucifixet", 
men ett drag hos det senare, som även återfinns hos krucifixet i Stisel (fig 10), är 
den horisontalt utstående knuten på höger höft. Särskilt stora är överensstämmelser
na mellan Kirchtimkekrucifixets och "Alsikekrucifixets" magerlagda fysionomier, 
med en rak, nästan helt sluten mun och smala ögonslitsar med ögonlockskanterna 
som tunna veck (fig 11 ). I likhet med "Alsikekrucifixet" bär Kirchtimkekrucifixet 
törnekrona, men i motsats till det skånska arbetet har de tyska figurerna korslagda 
fötter. 

6A Andersson 1966 s 63ff. 
1E Nyborg, V Thomsen 1993 s 173; T Eriksson, "Olof den helige, Walther von der Vogelweide och Pet
ter Dass. Till kunskapen om melankolins anatomi" i /CO. Iconographisk post. Nordisk tidskrift för bild
tolkning 1980:4 s 9; brev från forskningsingenjör Thomas Bartholin. Vad en dendrokronologisk datering 
egentligen avser är fällningsåret för det träd av vilket den aktuella skulpturen är framställd. Man kan 
emellertid räkna med att tidpunkten för skulpturens framställning i allmänhet inte ligger mer än något el
ler högst några år efter fällningen av trädet, beroende på om färskt eller torkat trä använts (jfr P Tånge
berg 1986 s 30, 167ff). 
8Se dateringarna i avhandlingens katalog (i Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation, 
Skånsk senmedeltid och renässans 15, Lund 1995). 
'Sin benämning har krucifixet erhållit på grund av att det sedan 1870-talet ingick i friherre Emanuel Ce
derströms samlingar på Krusenbergs herrgård i Alsike socken i Uppland. Cederström anger själv i en för
teckning över samlingarna att krucifixet härrör från en skånsk kyrka. Krncifixet förvärvades 1946 till 
SHM genom köp från en konsthandel i Stockholm (G Ekholm, "Krusenbergskrucifixet" i Fornvännen. 
Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 55 (1960)). 
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Fig 9. Krucifix i Kirchtimke kyrka, Niedersachsen, ek, 1200-talets andra hälft. Crucifix 
in the church of Kirchtimke, Lower Saxony, oak, second half of 13th century. 
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Pig 10. Krucifix i Siisels kyrka, Slesvig-Hol
sten, ek, 1200-talets andra hälft. Crucifix in 
the church of Siisel, Slesvig-Holsten, oak, 
second half of 13th century. 

Pig 11. Krucifix i Kirchtimke kyrka, Nieder
sachsen, ek, 1200-talets andra hälft ( detalj). 
Crucifix in the church of Kirchtimke, Lower 
Saxony, oak, second half of 13th century 
(detail). 
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Två andra skånska krucifix som företer liknande drag kommer från Östra Herre
stad och Bösarp (pl 18, 32). Östra Herrestadsfiguren har samma smala ögonspringor, 
raka tunna mun och skägg i form av böjda testar som "Alsikekrucifixet". Den breda 
bålen och höftklädets utstående sidoknut är också snarlika. Bösarpsfigurens lilla fin
skurna ansikte, med ögon som smala skåror, hårets kluvna testar med böjda, men 
inte upprullade ändar framför axlarna, och höftklädets drapering i tunga våder 
veckade i skarpa tunna veck, är främmande i den skånska miljön, men kan med för
del jämföras med Kirchtirnkefiguren. Johannes Sommer förlägger, i sin presentation 
av Kirchtimke- och Stiselkrucifixen, deras tillverkningsort till Ltibeck, alternativt 
Ltineburg. 10 "Alsikekrucifixet" och krucifixen från Östra Herrestad och Bösarp kan 
antingen vara importarbeten från denna del av Nordtyskland, eller möjligen verk av 
inhemska verkstäder under inflytande från nordtysk skulptur. 11 

Krucifixet från Simlinge (pl 17) är snarare ett exempel på inflytande från västliga 
delar av Tyskland, men i en mera provinsiell tappning. Carl af Ugglas samman
ställer det med ett antal gotländska arbeten vilka han tillskriver bildhuggare av sach
sisk härkomst, framför allt det stora krucifixet från Hablingbo. kyrka. 12 Simlinge
figuren kan, såväl till hållning och proportioner, som till utformningen av bålen och 
den bredlagda, platta fysionomin, i viss mån jämföras med Hablingbokrucifixet, 
men gestaltningen av hår och skägg är densamma som hos övriga skånska krucifix 
från detta skede. Även om det kan vara riktigt att en västtysk påverkan kommer till 
uttryck i Simlingekrucifixet, måste krucifixet betraktas som ett inhemskt arbete. 

* 

Ett krucifix, med samma ålderdomliga fotställning som "Alsikekrucifixet", finns i 
Ramsåsa kyrka (pl 35). De kraftiga och väl formade benen påminner om krucifix 
från 1100-talet, medan det långa och rikt veckade höftklädet är det gängse under 
den här behandlade perioden. Krucifixet kan utan tvekan placeras i 1200-talet, en 
datering som stärks av att motsvarigheter till korset - av en för Skåne unik utform
ning med palmettliknande blad på smala stänglar i relief på korsarmarna - förekom
mer på flera håll i Skandinavien under 1200-talet. 13 

1"J Sommer, "Der Krnzifixus von Kirchtimke" i Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 2 (1962) s 
l 15ff. 
11Aron Andersson betraktar "Alsikekrucifixet" som ett inhemskt arbete av en invandrad bildhuggare (A 
Andersson 1950 s 28lff; A Andersson 1966 s 67ff). Att de tre skånska krucifixen är tillverkade i en lo
kalt baserad verkstad under ledning av en nordtysk mästare är tänkbart, även om jag anser importalterna
tivet vara det troligaste, med tanke på den sydskandinaviska stilströmningens dominans för övrigt i det 
inhemska skulpturbeståndet. 
12C R af Ugglas, "Den medeltida träskulpturen" i Svensk konsthistoria, Stockholm 1913 (1913 b) s 131; 
C R af Ugglas 1915 s 286ff. 
nse t ex A Andersson 1950 passim; M Blindheim, "Main Trends of East-Norwegian Wooden Figure 
Sculplure in lhe Secuml Half uf lhe Thirleenlh Cenlury. A Sludy" i Skrifter utgitt av Det Norske 1/iden
skaps-Akademi i Oslo 2:2, Oslo 1952 passim; Skattefra Valdemar Sejrs tidfra ly/land, Fyn og Slesvig 
(utställningskatalog Viborg Stiftsmuseum), Viborg 1991 s 17, 30. Torkel Eriksson placerar Ramsåsakrn
cifixet i 1200-talets sista fjärdedel (T Eriksson 1972 s 23[). Törnekronan och fysionomins nuvarande ut
formning är resultatet av en senmedeltida omarbetning. 
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Ett mindre antal krucifix företer drag som härrör från den sydskandinaviska stil
strömningen, men i en sen eller lokalt förenklad tappning. Det gäller tex ett krucifix 
i Dalköpinge, där figurens proportioner och hållning, smala ansikte och raka platta 
bål anknyter till de ovan beskrivna krucifixen, men där höftklädets drapering från 
höft till höft med tjocka, utstående v-veck pekar framåt i tiden till 1300-talet (pl 36). 
En annan provinsiell variant är ett krucifix i Hov kyrka, i stort format men av gan
ska anspråkslöst utförande (pl 37). Ytterligare några krucifix som får betecknas som 
lokalt tillkomna efterbildningar kan nämnas, bland dem ett ~rucifix från Hassle~ 
Bösarp samt krucifix i kyrkorna i Gislöv, Hannas, Risekatslösa och Väll uv (pl 24, 
40-42). 14 

År 1954 hittades på kyrkvinden i Benestads kyrka ett i tiden svårplacerat krucifix 
(pl 38). Figuren är illa skadad och det enda som återstår är huvudet, bålen och höft
klädet. Figurens proportioner, den kraftfullt formade bröstkorgen och framför allt 
huvudets virade törnekrona skulle kunna föranleda en datering till 1400-talet. Detta 
stämmer dock illa med höftklädets utformning med en smal rundad midjevulst från 
vilken en våd hänger i raka och v-formade veck. Torkel Eriksson daterar krucifixet 
så tidigt som till 1100-talets slut. 15 Den kraftiga törnekronan är emellertid ett drag 
som gör att krucifixet måste placeras längre fram i tiden: även om det finns sällsyn
ta exempel på kontinenten på förekomsten av törnekrönta Kristusfigurer från och 
med 1100-talets senare hälft, dröjer det till 1200-talets mitt innan törnekronan blir 
mera allmänt förekommande. 16 Med hänvisning till detta, samt till likheter mellan 
Benestadsfiguren och ett par skånska krucifix från slutet av det här behandlade ske
det - krucifixet i Hov (höftklädets veckbildning) och ett krucifix från Brunnby 
(fysionomi och höftkläde) (pl 39) - vill jag placera Benestadskrucifixet i perioden 
omkring 1300. 

* 

De skånska krucifixen från 1200-talet och 1300-talets början presenterades - till
sammans med övrig skulptur från samma period (se vidare i följande avsnitt) - tidi
gast av Adolf Anderberg och Hans Wåhlin. 17 Både Anderberg och Wåhlin förklarar 
gruppens stilkaraktär som ett resultat av ett direktinflytande från fransk 1200-tals-

"Krucifixet i Hannas kyrka beskrivs av Nils Månsson Mandelgren efter ett besök i kyrkan den 22 juli 
1865: "Ett krusifix som liknade det i Berg från 1400-talet (Wexio stift) [fig 91], med den skillnaden att 
detta haft en lrjortel af väft ylletyg som fastsattes medelst en läderrem och mässingsspänne såsom bälte 
kring lifvet; Likaledes hade det hvarit försett med en naturlig peruk. Jag fann nu endast vid sista repara
tion, hade man sönderslagit detta Crusifix, men förvarat spillrorna af detsamma under uti ett skåp under 
Altaret" (Lunds universitets Folklivsarkiv, Mandelgrenska samlingarna, serie 5:VII). Bruket att utrnsta 
kyrklig skulptur med kläder och smycken går tillbaka till medeltiden, jfr S-E Pernler, "Till frågan om 
'belätesbärandet' som senmedeltida datumangivelse" i Kyrkohistorisk årsskrift 1986; S-E Pernler, "Sen
medeltida beläten med kläder och smycken" i De hundra kyrkornas ö 68 (1990). 
"T Eriksson 1972 s 16ff. 
"P Thoby, Le Crucifix des Origines au Concile de Trente. Etude iconographique, Nantes 1959 s 125; S 
Wenningsted-Torgard, "Kristi tornekrone" i ICO. Iconographisk post. Nordisk tidskrift för bildtolkning 
1992:4. 
"A Anderberg 1915 s 29-51; H Wåhlin 1921. 
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skulptur, förmedlat antingen av franska bildhuggare verksamma i Skandinavien, el
ler av skandinaviska hantverkare utbildade i Frankrike. 18 Carl af Ugglas sammanstäl
ler kalvariegruppen från Gualöv och sidofigurerna från Lyby med ytterligare ett antal 
skulpturer från hela Skandinavien till en "skola" som han förlägger till Slesvig, på 
grund av det stora antalet bevarade verk i samma stilriktning i denna provins. 19 

Själva mängden skulptur från detta skede i Skåne, och även från Sjrelland och 
M0n (omkring sjuttio arbeten), har föranlett senare forskare att modifiera af Ugglas 
hypotes till ett antagande om en utbredd inhemsk bildhuggartradition, med verkstäd
er både i Slesvig, på Sjrelland och i Skåne.20 Aron Andersson lokaliserar ett av tradi
tionens huvudcentra till Lunds stift, och påvisar influenser härifrån på skulptur från 
medeltida svenskt och norskt område.21 Att samtida nordfransk katedralskulptur ut
gör en förutsättning för strömningen har accepterats även i nyare forskning: denna 
franska påverkan ses varierande som ett resultat av ett direkt samröre med fransk 
skulpturproduktion, eller som en konsekvens av impulser som har tagit vägen över 
Rhen-Maas-området. 22 

För en parallell inom arkitekturen kan man gå till Roskilde domkyrka, vars kor 
fick sin slutliga form under 12OO-talets första hälft. Den nära anknytning till fransk 
höggotisk katedralarkitektur som här kommer till synes, visar på kontakter mellan 
Danmark och Frankrike i fråga om kyrkobyggäDde under detta skede.23 Ebbe Nyborg 
och Verner Thomsen har i en studie redogjort för resultaten av undersökningar av 
domkyrkans kalvariegrupp, av vilken i dag endast återstår halva Kristusfigurens 
huvud (fig 12) och en relief med kvinnorna vid graven (fig 13).24 En analys av be
ståndsdelarna i skulpturresternas ursprungliga kritgrundering tyder på att kalvarie
gruppen framställdes i en inhemsk verkstad, vilken enligt Nyborg och Thomsen bör 
ha legat i anslutning till domkyrkobygget och drivits av franska hantverkare eller 
danska sådana med fransk skolning. Till samma verkstad attribuerar Nyborg och 
Thomsen även kalvariegruppen från Gualöv i Skåne.25 Kalvariegrupperna från Roskilde 
och Gualöv har representerat det yppersta av sin samtids träskulptur. För större del
en av det övriga beståndet i Danmark måste man förutsätta ett antal inhemska verk
städer, i mer eller mindre nära kontakt med de kontinentala franska strömningarna.26 

18A Anderberg 1915 s 48ff; H Wåhlin 1921 s 158. 
19C R af Ugglas 1915 s 322-367. 
211A Andersson 1950 s 157ff; A Andersson 1966 s 63f; M Rydbeck 1951 as 83ff. 
"A Andersson 1966 s 63f. 
22A Andersson 1950 s 159f; A Andersson 1966 s 67 n 2; A Andersson, "The Holy Rood of Skokloster 
and the Scandinavian Early Gothic" i Burlington Magazine 112 (1970) s 136ff; J Barfod 1986 as 110; 
M Blindheim, "Scandinavian Art and Its Relations to European Art around 1200" i The Year 1200. A 
Symposium, New York 1975 s 445f; E Nyborg, V Thomsen 1983 s 201ff; E Nyborg, V Thomsen 1993. 
23E Nyborg, "Jysk-fynske kunstskatte fra Valdemar Sejrs tid" i Skattefra Valdemar Sejrs tidfra Jylland, 
Fyn og Slesvig (ulslällningskatalog Viborg stiftsmuseum), Viborg 1991 (1991 b) s 12; E Moltke, E M01-
ler, K0benhavns amt, Danmarks Kirker 3:3, Köpenhamn 1951 s 1319f. 
"Kristusfigurens huvud och reliefen nu i Nationalmuseet, K0benhavn, nr 1122 respektive D 13676. 
"E Nyborg, V Thomsen 1983 s 203, 209; E Nyborg, V Thomsen 1993 s 167ff, 173. 
26Jfr J Barfod 1986 as 5. Se vidare avsnitt 8.2. 
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Fig 12. Huvud från krucifix i Roskilde domkyrka, ek, 1220-talet. 
Head from crucifix in Roskilde Cathedral, oak, 1220's. 



Fig 13. Relief från kalvariegrupp i Roskilde domkyrka, ek, 1220-talet. Relief from calvary group in 
Roskilde Cathedral, oak, 1220's. 
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Madonnor 

Den tronande Maria med Jesusbarnet är den näst största motivgruppen från detta 
skede: sammanlagt 13 madonnaskulpturer finns kvar i dag. Mariafigurerna sitter 
rakt och frontalt, men barnen är nu placerade på moderns vänstra knä snarare än i 
skötets mitt, vilket var regel under 1100-talet. De värdiga, krönta Mariafigurerna ser 
rakt fram med något av de samtida krucifixens upphojda frid: anletsdragen mjuknar 
i flera fall till svaga leenden. Både mödrar och barn bär fotsida livklädnader, och de 
förra även mantlar som draperas över de lyftade armarna och hänger framför benen 
ned till fotplattan. 

Liksom i fråga om krucifixen är de formmässiga huvuddragen gemensamma, 
medan variationerna i utförandet av enskilda figurer är betydande. En högrest Maria
figur från Räng karakteriseras av en smal, allvarlig fysionomi och djupa v-formade 
mantelveck vid benens sidor (pl 49); en madonna från Perstorp har rundkindade an
letsdrag och tunna, raka veck i klädnaden (pl 50); en Mariafigur från Munkarp före
ter ett litet leende, hjärtformat ansikte med ögonlockskanter i distinkt relief, och en 
mantel som stramar med smala u-formade veck över benen (pl 46); och en madonna 
i Ignaberga har ett rundlagt ansikte med fylliga kinder och släta välvda ögonrundlar, 
och en mantel som ligger i stora lösa veck från knäna (pl 51). Jesusbarnen sitter 
genomgående vända framåt eller halvt åt höger, med höger arm höjd och med det 
enda eller båda benen böjda, stödjande en fot mot moderns högra knä. Även här 
finns emellertid variationer: barnen i skulpturerna från Räng, i Silvåkra (pl 55) och i 
Eljaröd (pl 56) (här avses den större och yngre av två madonnor från Eljaröd) gör en 
välsignande gest, medan barnet i Ignaberga lägger handen på ett klot i moderns 
hand, och barnen i skulpturerna från Brösarp (pl 52) och i Östra Vram (färgpl 3, 4) 
håller höger hand lyftad med handflatan vänd utåt. De flesta Mariafigurerna saknar i 
dag den ena eller båda av sina lyftade händer, men hos några - figurerna i Östra 
Vram och Eljaröd samt från Ravlunda (pl 47), Gylle (pl 48) och Stenestad (pl 53) -
syns i höger hand rester av en spira. 

Den tronande madonnan i Östra Vrams kyrka bildar tillsammans med sin pendang, 
en skulptur av den norske helgonkungen S:t Olof i samma kyrka (färgpl 5; pl 57), en 
för Skåne unik grupp. De båda figurerna sitter i var sitt helgonskåp med delvis beva
rade dörrar, och är försedda med välbevarade senmedeltida stafferingar. S:t Olof sitter 
frontalt med fötterna på en rundlagd mänsklig underliggare och håller resterna av 
en yxa i den lyftade högerhanden. En madonna från Brösarps kyrka är ett tredje arbete 
från samma verkstad. Figuren överensstämmer i allt väsentligt med Östra Vram
madonnan. Proportionerna och den förmala kompositionen är desamma, och likhet
erna sträcker sig även till detaljer som klädnadens veckfall och utformningen av hår 
och fysionomi hos Mariafiguren, inklusive huvuddoket som täcker bakhuvudet. 27 

"Huvuddok i kombination med en krona är en detalj som i det skånska beståndet för övrigt endast åter
finns hos_ madonnan i Ignaberga, samt möjligen hos en madonna från Simlinge. Madonnorna från Brös
arp och Ostra V_ram skiljer sig från varandra i fråga om ögonens utformning: hos Brösarpsmadonnan slä
ta rundlar, hos Ostra Vram-madonnan med ögonlockskanterna i relief. Motsvarande skiljaktigheter mel
lan figurerna i kal variegruppen från Gualöv visar emellertid att praxis kunde växla inom en och samma 
verkstad (jfr ovan s 87). 
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1976 utfördes en dendrokronologisk analys av dörrarna till de båda helgonskåpen i 
Östra Vram, vilken gav en datering till 1313 ± 5 år. En förnyad undersökning 1992, 
där mätningarna från 1976 jämfördes med nya data, gav i stort sett samma resultat. 28 

Detta kan förefalla som en förvånande sen datering, med tanke på att den stilström
ning i vilken figurerna ingår uppträder redan under 1200-talets första hälft. Efter
som den dendrokronologiska analysen är gjord på skåpdörrarna och inte på fig
urerna, har det föreslagits att figurerna kan vara äldre och sekundärt inplacerade i 
yngre skåp.29 Motsvarigheter till ett antal dekorativa detaljer i skåpen och dörrarna 
återfinns emellertid i flera svenska helgonskåp och retabler från 1200-talet (fig 60, 
89, 90).30 Inte bara figurerna, utan även skåpen följer således äldre formtraditioner, 
och skulpturerna får snarast ses som sena utlöpare av 1200-talets sydskandinaviska 
stil. Figurerna i Östra Vram och madonnan från Brösarp kan emellertid inte beskrivas 
som produkter av en retarderad tradition i förfall. Resningen, de väl sammanhållna 
proportionerna och klarheten i utarbetningen av anletsdragen och klädnadernas fina, 
tunna veck, ger dem tvärtom en plats bland de mera framstående skulpturerna från 
perioden. Möjligen kan det röra sig om arbeten från en verkstad med ovanligt lång
varig verksamhet, och med hög nivå på tillverkningen ännu i slutskedet.31 

* 

De inbördes variationer som de beskrivna madonnaskulpturerna uppvisar kan tas 
som utgångspunkt för en kronologisk differentiering, där t ex den stela, hieratiska 
frontaliteten hos en madonna i Kiaby (pl 45) föranleder en datering till 1200-talets 
första hälft till mitt, medan madonnan i Ignaberga kan placeras senare i samma år
hundrade på grund av kompositionens större rörlighet och dräktens livligare och 
mera varierade veckbildning. Det drag av subjektivitet som redan har påtalats i detta 
slags "inre kronologi" belyses av helgonskåpen i Östra Vram. Dessa borde på stil
mässiga grunder snarast placeras nära Kiabymadonnan, men kan med naturveten
skapliga metoder hänföras till 1300-talet. Dateringarna av madonnaskulpturerna 
måste därför presenteras med samma reservationer som i fråga om krucifixen.32 

"Brev från forskningsingenjör Thomas Bartholin; T Eriksson 1980 s 9. 
29P Tångeberg 1986 s 34 n 42. 
30Dörrarna till Östra Vram-madonnans skåp har trepassbågar burna av kolonner och breda släta kantlister 
med runda fördjupningar. Samma motiv återfinns på dörrarna till ett helgonskåp från Edestad i Blekinge 
(1200-talets mitt; Blekinge läns museum, Karlskrona) (fig 60), ett madonnaskåp från Fröskog i Dalarna 
(1200-talets andra hälft; SHM, nr 14965; ill i Medieval Wooden Sculpture in Sweden 5 s 54f), ett helgon
skåp med S:t Olof i Dädesjö kyrka i Småland (1200-talets slut) (fig 89), dörrar från ett helgonskåp med 
S:t Olof från Berg i Smål«nd (1200-talets andra tredjedel; SHM, nr 5574; ill i Medieval Wooden Sculptu
re in Sweden 4 s 13) samt ett antemensale från Berg i Småland (1200-talets andra tredjedel; SHM, nr 
15574) (fig 90). De båda skånska helgonskåpens baldakiner är av samma utformning som baldakinerna 
på skåpen från Fröskog och Dädesjö, och i Fröskugsskåpel är baldakinens främre nederkant formad som 
en flack kölbåge liknande dem som inramar relieferna på S:t Olofsskåpets i Östra Vram dörrar. 
31Jfr E Nyborg, V Thomsen 1993 s l 75ff. Se vidare avsnitt 8.2. 
32Se dateringarna i avhandlingens katalog (i L Liepe, Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddoku
mentation, Skånsk senmedeltid och renässans 15, Lund 1995). 
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Helgonbilder 

Tio skulpturer med andra helgon än Maria återstår från detta skede. En är den redan 
nämnda S:t Olofsfiguren i Östra Vram. Ett biskopshelgon från Bromma reflekterar 
ett annat, stilmässigt något äldre skede än den gängse sydskandinaviska stilen (pl 58). 
Biskopen sitter frontalt på en låg bänk och bär alba, dalmatika, mässhake (utan pal
lium) samt mitra. Biskopens fysionomi, med smal sluten mun och rumla uppspärra
de ögon inramade av smala ögonlockskanter, kan jämföras med anletsdragen hos 
två småländska biskopshelgon från Hemmesjö (fig 86) och i Näsby (fig 14), från 
1200-talets början.33 Brommabiskopens placering på en låg bänk, samt dräktens rik
are drapering och friare veckbildning, motiverar dock en datering till närmare 1200-
talets mitt. 

Ytterligare ett biskopshelgon kommer från Eljaröds kyrka (pl 59). Den sittande 
figurens tredimensionalitet är mera uttalad än hos Brommafiguren. Eljarödsbiskop
ens fysionomi, med ögonlocksveck i låg relief, rak sluten mun och skägget som en 
antydd ojämnhet på hakan, samt dräktens tunna, lösa u-veck och vida halsöppning, 
har jämförts med ett biskopshelgon från Brarup på Falster. Likheterna föranleder 
Ebbe Nyborg och Verner Thomsen att föreslå en skånsk skolning för den N;estved
baserade mästare till vilken de attribuerar Brarupbiskopen och ytterligare 14 skulp
turer på Sj;elland, Lolland och Falster. 34 Biskopen från Eljaröd äger dock inga direk
ta motsvarigheter i övrig skånsk 1200-talsskulptur. Om Eljarödsfigurens föreslagna 
anknytning till N;estvedverkstaden är riktig är den ett arbete i en själländsk, snarare 
än en skånsk, tradition. 

Ett tredje biskopshelgon kommer från Brösarp (pl 60). Skulpturen, som är 
mycket sliten och multnad, står till format och proportioner nära flera av madonna
skulpturerna från samma skede. Den fylliga fysionomin med släta ögonrundlar äger 
motsvarigheter hos Mariafigurerna från Brösarp och i lgnaberga. Ett stående man
ligt helgon i Ignaberga och ett stående kvinnligt helgon från Osby företer en inbörd
es motivmässig likhet, men Osbyhelgonet är ett något grövre arbete än figuren i 
Ignaberga (pl 61, 62). Ett stående manligt helgon från Bromma och två stående 
biskopshelgon från Djurröd är samtliga av anspråkslöst utförande (pl 63, 64). En 
kvinnlig helgonfigur i litet format, men av påfallande god kvalitet, kommer från To
rekovs kyrka (pl 65). Det är en stående figur med ovalt, fint skuret ansikte och en fot
sid livklädnad med mjukt blusande veck i midjan. Figuren saknar motstycke i övrig 
skandinavisk skulptur, och är svår att placera i ett inhemskt sammanhang. Den date
ring till 1200-talets mitt som Hans Wåhlin föreslår får betraktas som fortsatt giltig. 35 

"A Andersson 1966 s 48ff (biskopshelgonet från Hemmesjö nu i Smålands museum, Växjö, nr D 151). 
34E Nyborg, V Thomsen 1993 s 178 (biskopshelgonet från Brarup kyrka nu i Lolland-Falsters Stiftsmu
seum, Maribo, nr 24152; i1l i E Nyborg, V Thomsen 1993 s 176). 
3'H Wåhlin 1921 s 125f. 

98 



Fig 14. Biskop i Näsby kyrka, Småland, trä, 1200-talets första 
del. Holy bishop in the church of Näsby, Småland, wood, early 
13th century. 
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8.2 Produktion 

Liksom i fråga om 1100-talet saknas skriftliga källor som antyder hur inhemska 
skulpturverkstäder i de nordiska länderna har fungerat under 1200-talet och 1300-
talets början. Alla slutsatser måste baseras på skulpturmaterialet i sig och på allmän
historiska förhållanden. 1200-talets första hälft var den stora urbaniseringsperioden 
1 dansk medeltid, med framväxten av en rad köpstäder - i Skåne Trelleborg, Ystad, 
Simrishamn, Åhus och Vä - och kodifieringar av de första stadsrättigheterna och 
stadsprivilegierna.36 Skånemarknaden på Skanör-Falsterbohalvön nämns för första 
gången omkring 1200, och utvecklades under århundradets lopp till en av Nord
europas viktigaste marknader. Samtidigt ökade den danska handeln med tyska köp
män. 37 I fråga om inhemsk handel och inhemskt hantverk karakteriseras perioden 
från före 1200-talets mitt till och med 1300-talets första hälft av en fortsatt speciali
sering och koncentration till köpstäderna.38 

Även om dessa omständigheter framför allt rör grovvaruhandeln och saknar en 
omedelbar koppling till tillverkning av kyrklig träskulptur, bidrar de till en bild av 
1200-talet som ett merkantilt expansivt skede i Skåne, och i Danmark som helhet. 
Samtidens internationella förbindelser och livaktiga varuproduktion och handel for
mar en naturlig bakgrund för den omfattande inhemska produktionen av träskulptur. 
Ett antal signerade rökelsekar från smeden Jakob R0ds verkstad i Svendborg på Pyn 
är ett intressant vittnesbörd om den köpstadsbaserade tillverkningen av kyrkliga in
ventarier och spridningen av produkterna till den omkringliggande landsbygden 
under 1200-talets första hälft. Rökelsekaren återfinns i elva kyrkor inom en radie av 
30 km från Svendborg. Detta område var även omland för tre mindre städer: "End
ast i större städer som Svendborg (med minst ett konvent) tycks dessa för kyrkans 
liturgi 'nödvändiga' varor ha producerats".39 

På motsvarande sätt kan den inhemska skånska framställningen av träskulp
tur förutsättas ha ägt rum i ett begränsat antal verkstäder, lokaliserade till land
skapets viktigare köpstäder: förslagsvis Lund, Helsingborg, Trelleborg, Ystad 
och Åhus. Härifrån kunde kyrkor över hela Skåne förses med krucifix, tronande 
madonnor och andra helgonbilder. Den stilmässiga enhetlighet och det kvalitativt 
goda utförande som kännetecknar mycket av det bevarade materialet, antyder att 
tillverkningen skedde i verkstäder som, direkt eller indirekt, stod i förbindelse 
med de kontinentala huvudströmningarna inom kyrkoskulpturen, åtminstone under 
1200-talets första hälft. Detta är ett drag som återigen överensstämmer väl med 
bilden av 1200-talets Danmark som en region med intensiva merkantila och 
kulturella förbindelser med kontinenten, inte bara på basvarunivå utan även vad 

36A Andren 1985 s 88f och Appendix 1. 
37 A a s 9 lf, 98. Om Skånemarknaden, se t ex A E Christensen, "Danmark" i Det nordiske syn på forbin
delsen mellem hansestcederne og Norden. Det nordiske historikermf)de i Ärhus 1957, uo uå; L Ersgård, 
"Vår Marknad i Skåne". Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden, 
Lund Studies in Medieval Archaeology 4, Stockholm 1988; C Weibull, Liibeck och Skånemarknaden. 
Studier i Liibecks pundtullsböcker och pundtullskvitton 1368-1369 och 1398-1400, Lund 1922. 
38A E Christensen, H Paludan, I Skovgaard-Petersen 1977 s 439f. 
39A Andren 1985 s 93. Ett tolfte rökelsekar från Jakob R0ds verkstad hamnade i Tj0m0 församling i Vest-
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gäller mera storslagna manifestationer, som kyrkobyggande (Roskilde domkyr
ka) och produktion av kyrkliga inventarier.4° 

* 

Redan Adolf Anderberg samlar några av skedets skulpturer i Skåne till en gruppe
ring, på vilken Hans Wåhlin bygger vidare när han konstruerar en anonym "Igna
bergamästare". Sju krucifix, fem tronande madonnor och två helgonbilder attribueras 
av Wåhlin direkt till mästaren själv, eller till dennes verkstad eller efterföljare.41 

Även i nyare forskning har olika verkstadsgrupperingar upprättats.42 Senast har detta 
gjorts av Ebbe Nyborg och Verner Thomsen, som antyder förekomsten av en aktiv 
skulpturverkstad i Lund.43 Nyborg och Thomsen bygger på preliminära resultat av 
en omfattande undersökning av beståndet av träskulptur till och med 1300 i hela det 
medeltida Danmark. En viktig del av detta projekt utgörs av ingående tekniska ana
lyser av ett slag, som jag i denna undersökning inte har haft resurser till. Komplette
rade med stilstudier av mera konventionellt slag, kommer det danska projektets ana
lyser att möjliggöra en utförlig kartläggning av skulpturverkstäderna i olika delar av 
Danmark. De förslag till verkstadsgrupperingar av det skånska materialet som jag 
här skall skissera, och som utgår från jämförelser av formmässiga drag snarare än 
från detaljstudier av verktygsspår och färgrester, får därför betraktas som tentativa. 

Det finns ingen dokumentation från andra, jämförbara områden som skulle kun
na ge en antydan om hur många inhemska verkstäder som har funnits i Skåne under 
1200-talet och 1300-talets början. Även om perioden var expansiv med avseende på 
produktion och förvärv av kyrklig träskulptur, handlar det om ett högt specialiserat 
hantverk med en begränsad mängd avnämare. Uppskattningsvis kan det i var och en 
av de ovan nämnda fem städerna (Lund, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Åhus) 
ha funnits en eller två verkstäder - möjligen någon ytterligare i de kyrkliga huvud
centra, Lund och ärkebiskopens Åhus. Detta skulle ge ett sammanlagt antal av tio 
till tolv samtidiga verkstäder i Skåne. Om detta resonemang är riktigt, åtminstone i 
så måtto att antalet verkstäder var relativt ringa, finns det anledning att anta att i 
alla fall några av de över femtio bevarade skulpturerna i Skåne härrör från samma 
verkstad. 

Krucifixet från Ignaberga (pl 8, 9) företer flera drag som, i mer eller mindre lik
artad form, återkommer hos ytterligare ett antal skånska krucifix. Den raka hållning
en, de nästan rakt hängande benen, den långt utdragna bålen, det vertikalt draperade 
höftklädet med breda överhäng över midjevulsten, samt de upprullade hårlockarna 

fold i Norge (L Jacobsen, E Moltke, Danmarks Runeindskrifter, Köpenhamn 1942 s 215). 
40Jfr E Nyborg 1991 b; K H~rby, Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 5: Velstands krise og tusind 
baghold. 1250-1400, Köpenhamn 1989 s 57f. 
41A Anderberg 1915 s 33ff; __ H Wåhlin 1921 s 82ff. Skulpturerna i Wåhlins gruppering är krucifixen från 
Ignaberga, Västerstad och Onnarp, krucifixen i S:t Cleme1_1_s kyrka i Helsingborg, i Onslunda, Kiaby och 
B,jörnekulla, madonnorna i Kiaby, Ignaberga, Eljaröd och Ostra Vram, rnaduunan från Brösarp, S:t Olof i 
Ostra V ram samt det stående helgonet från Ignaberga. .. .. 
42Eriksson för madonnan från Brösarp, madonnorna i Eljaröd och i Ostra Vram, S:t Olof i Ostra Vram, 
samt krucifixet i Onslunda till samma verkstad (T Eriksson 1976 s 37). 
43E Nyborg, V Thomsen 1993 s l 78f. 
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på skuldrorna, återfinns hos krucifixet från Västerstad och i kraftigare och mera 
stiliserad form hos krucifixet i S:t Clemens kyrka i Helsingborg och krucifixet i 
Kiaby, samt, med ett mera schematisk utförande av bålen, hos ett (ansiktslöst) 
krucifix från Gärdslöv (pl 10-12, 15).44 Likheterna både i det allmänna utförandet 
och i detaljer, som den korta och fylliga munnen eller skäggets rundade urtag på hakan, 
stärker hypotesen att dessa fem krucifix h;ir ett gemensamt verkstadsursprung. 

Till denna "Ignabergaverkstad" har ytterligare ett antal olika verk förts. Hans 
Wåhlin ser tex den tronande madonnan i Kiaby som ett arbete från samma verkstad 
(pl 45).45 Jämförelser mellan krucifix och andra slag av skulpturer kan vara svåra att 
verifiera på grund av motivens olikartade karaktär. Mariafigurens i Kiaby släta 
ögonrundlar och rakt slutna, fylliga mun, samt dräktens distinkt skurna veckbild
ning, stämmer emellertid väl överens med de beskrivna krucifixens egenart. Den 
stela frontaliteten, dräktens raka, jämna veck samt gestaltningen av anletsdragen 
och hårets släta, vågiga massa, återkommer hos Mariafiguren från Brösarp (pl 52). 
Denna är sedan länge erkänd som ett arbete från samma verkstad som den tronande 
madonnan och S:t Olof i Östra Vram, dendrokronologiskt daterade till 1310-talet 
(färgpl 3-5; pl 57). Det är rimligt att, som Ebbe Nyborg och Verner Thomsen, be
trakta dessa tre figurer som sena arbeten från "Ignabergaverkstaden", eller kanske 
snarare från en efterföljande verkstad som har fortsatt att arbeta i samma riktning.46 

Ett sådant antagande väcker metodiskt betingade frågeställningar: från vilka 
postulat om en verkstads uppbyggnad och arbetsordning under 1200-talet utgår kon
struktionen av dylika verkgrupperingar? Det faktum att formspråket från 1200-talets 
första hälft enligt de dendrokronologiska dateringarna fortfarande var aktuellt hund
ra år senare, indikerar att bildhuggarna under århundradets senare del inte i någon 
större utsträckning påverkades av den fortsatta stilutvecklingen på kontinenten (nå
got som även gäller övriga Danmark utom södra och sydvästra Jylland). 47 Denna 
starka kontinuitet tyder på förekomsten av ett mindre antal verkstäder med en in
hemsk nyrekrytering av lärlingar och gesäller, vilka inte förvärvade egna erfarenheter 
av nyare fransk eller tysk skulptur, utan fortsatte att arbeta i den klassicerande stil 
som deras mästare en gång skolats i. 

Termen "verkstad" implicerar en produktionsenhet omfattande flera hantverkare 
- en mästare och en eller ett par gesäller och lärlingar. En diskussion som förs i ter
mer av verkstäder, snarare än i enskilda mästare, står i överensstämmelse med de 
kollektivt präglade förhållanden under vilka kyrklig träskulptur framställdes under 
medeltiden. I ett resonemang som tar sin utgångspunkt i verkstäderna måste man 
emellertid ta hänsyn till frågan om hur stora formmässiga och kvalitativa variationer 
som kan antas ha förekommit, mellan olika arbeten från en och samma verkstad, 

44Det sistnämnda krucifixet finns i dag i LUHM orh kommer enligt accessionskatalogen från Önnarp 
(LUifM accessionskatalog, nr 24293). Av Viktor Akermans Minnen och anteckningar från Gprdslövs 
och Onnarps pastorat framgår att krucifixet från början har hört hemma i Gärdslövs kyrka (V Akerman 
1964 s 60). 
45H Wåhlin 1921 s 91. 
"E Nyborg, V Thomsen 1993 s l 78f. 
47A as 176ff. 
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och hur stora likheter som måste föreligga, för att två skulpturer skall kunna tillskri
vas samma verkstad. I ett skulpturbestånd som det skånska från 1200-talet och 
1300-talets början återfinns hos ett antal verk flera drag som i olika avseenden på
minner om varandra. Svårigheten ligger i att skilja mellan drag av mera allmängiltig 
stilkaraktär å ena sidan, och enskildheter som kan peka på ett gemensamt ursprung å 
den andra. 

Problemet aktualiseras t ex vid jämförelser mellan det manliga helgonet i Igna
berga kyrka och det kvinnliga helgonet från Osby (pl 61, 62). Båda figurerna står 
helt frontalt, med en sluten bok i den lyftade vänstra handen och en mänsklig under
liggare under fötterna. De svagt blusande vertikala vecken på livklädnadens övre 
del och den förenklat platta och kantiga draperingen av manteln nedtill är snarlikt 
utfört. Livklädnadens fall över respektive figurs fötter och sockel ser dock olika ut, 
och även fysionomierna skiljer i detaljer, trots att de är av samma typ med svagt 
uppdragna, modellerade mungipor och ögon av gotiskt snitt (med välvd övre och 
rak nedre kant) med ögonlockskanter i relief. Vidare återfinns några av de här be
skrivna dragen - fysionomin, mantelns veckfall - hos Johannes i figurparet från 
Lyby (pl 29). Trots att det går att peka på enskildheter av likartad utformning hos de 
tre figurerna är de emellertid till sin övergripande karaktär så olika att de knappast 
kan föras till samma verkstadsproduktion, åtminstone inte på basis av enbart en 
formanalys. 

I enlighet med organisationen av medeltidens verkstäder kan man räkna med att 
en fullärd gesäll så småningom etablerade en tillverkning som stod fri från läromäs
tarens, men som i stilhänseende ägde en tydlig anknytning till denna.48 Ebbe Nyborg 
och Verner Thomsen förutsätter en sådan struktur när de nämner Brösarps- och Öst
ra Vram-figurerna som tillkomna i "en art efterfjl)lger-vrerksted" till "Ignabergaverk
staden".49 Att den tronande madonnan i Ignaberga, i enlighet med Nyborgs och 
Thomsens antagande, skulle höra till samma verkstad som dessa skulpturer är mind
re troligt (pl 51).50 Mariafigurens i Ignaberga kraftiga proportioner, den rörliga atti
tyden i figurens hållning och dräktens livliga veckbildning, kontrasterar allt för 
mycket mot den hieratiska frontaliteten hos Brösarps- och Östra Vram-figurerna. 
Däremot kan man tänka sig ett ursprung i ytterligare en verkstad, med det slags rela
tion till "Ignabergaverkstaden" som här har skisserats. Möjligen skall även den tron
ande biskopen från Brösarp föras till denna produktion: såväl till proportioner som 
till utformning av fysionomin, och den vida mässhakens lösa veckfall, kan biskopen 
jämföras med Ignabergamadonnan (pl 60). 

I återstoden av periodens skulpturbestånd är differenserna för stora för att det skall 
vara möjligt att etablera verkgrupper av samma omfattning som "Ignabergagruppen". 

"Kännedomen om vilka regler som under medeltiden styrde ett specialhantverk som skulpturtillverkning 
i Danmark, är ytterst ringa. Det finns emellertid inga tecken på ansträngningar att begränsa antalet mästa
re i något danskt hantverk under detta tidiga skede, och heller inte i någon större utsträckning senare un
der medeltiden (G Jacobsen, Håndvrerkets kulturhistorie I: Håndvrerket kommer til Danmark. Tidenj(Jr 
1550, Köpenhamn 1982 s 136f). (Jfr avsnitt 10.2). 
"E Nyborg, V Thomsen 1993 s 179. 
'°A as 178f. 
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Ett litet krucifix från Hassle-Bösarp framstår som en enklare variant av ett 
krucifix från Skegrie. Båda figurerna karakteriseras av en något stel hållning, en 
diagonal drapering av höftklädet som lämnar höger knä bart, och en schematisk åter
givning av bålen med en hög, spetsig avgränsning mellan bröstkorg och mellangär
de (pl 23, 24). Möjligen rör det sig här om två krucifix efter en gemensam förlaga, 
men av ett enklare respektive mera påkostat utförande. Två arbeten med vissa likheter 
sinsemellan är den lilla madonnan från Munkarp och krucifixet i Björnekulla -
(pl 14, 46). Båda skulpturerna företer ett lätt stiliserat formspråk, där revben och 
bröstmuskulatur på Kristusfiguren reduceras till släta plan och enkla linjer, medan 
vecken på Mariafigurens klädnad ligger i närmast lamellartade fält framför 
underbenen. En överensstämmelse kan också spåras mellan figurernas anletsdrag, 
med diskret leende munnar och ögon med gotiskt snitt och tydliga kantkonturer. 
Hos båda figurerna inramas ansiktet av en vågig hårmassa som lämnar öronen fria. 
En eventuell samhörighet mellan de båda skulpturerna i en gemensam verkstads
grupp kan möjligen bekräftas i en teknisk analys. 

I föregående avsnitt har ett antal krucifix - "Alsikekrucifixet" och krucifixen 
från Bösarp och Östra Herrestad - beskrivits som tyska importarbeten (pl 18, 
30-32). Det finns i det skånska beståndet exempel på att det även förekom förvärv 
av skulptur från andra delar av Danmark. Ett litet krucifix från Önnarp (nu i Gärds
lövs kyrka) företer flera drag som inte återfinns hos andra skånska krucifix (pl 21). 
Önnarpskrucifixet äger däremot en nära motsvarighet i ett krucifix i V allensved på 
Sjrelland (fig 76), och härrör av allt att döma från en själländsk verkstad (se vidare 
avsnitt 12.2). Jag har redan nämnt Ebbe Nyborgs och Verner Thomsens attribution 
av kalvariegruppen från Gualöv (pl 25-28) till samma verkstad som Roskildekate
dralens kalvariegrupp. Av själva krucifixet från Roskilde återstår bara en del av 
huvudet, men en liten relief med kvinnorna vid graven, som även den har hört till 
kalvariegruppen, kan med fördel jämföras med Gualövsfigurerna (fig 12, 13). De 
fint skurna fysionomierna och dräktfallen, hos de båda sidofigurerna från Gualöv, är 
närmast identiska med figurerna i den lilla reliefen, och Nyborgs och Thomsens 
attribution är utan tvekan riktig.51 

8.3 Bilden i kyrkan 

Den ökade mängden träskulptur från 1200-talet och 1300-talets början står i viss 
kontrast till periodens kyrkobyggande och muralmåleri. Det stora stenkyrkobyggan
det var över vid 1200-talets mitt, och under det fortsatta århundradet uppfördes 
endast ett mindre antal lantkyrkor, samt stadskyrkor i nyetablerade städer som 
Åhus, Ystad och Simrishamn.52 Däremot inleddes under 1200-talet en relativt 

"E Nyborg, V Thomsen 1983 s 209; E Nyborg, V Thomsen 1993 s 173. Jfr A Andersson 1970. 
"A Andren 1985 Appendix 2; Mats Anglert 1989 s 234; R Holmberg, Den skånska öresundskustens 
medeltid, Acta Archaeologica Lundensia 11, Bonn/Lund 1977 s 136f: R Holmberg 1990 s 8. 
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omfattande valvslagning i redan uppförda kyrkobyggnader, både i flera av Skånes 
mest betydande kyrkor (Lunds domkyrka, kyrkorna i Dalby och Vä) och, från och 
med århundradets mitt, i mindre lantkyrkor runtom i landskapet.53 Muralmåleriet är 
dock inte av samma omfattning som under 1100-talet: 36 skånska målningssviter 
listas i CWP från skedet 1225-1300.54 

Jag har i avsnitt 7 .3 föreslagit att det faktum att en så ringa mängd skulptur finns 
kvar från 1100-talets slut och 1200-talets början, till en del beror på att kyrkorna un
der detta tidiga skede inte i någon större utsträckning försågs med kultbilder i trä. 
Att döma av antalet bevarade verk från det fortsatta 1200-talet och 1300-talets bör
jan är kyrklig skulptur en företeelse som på allvar etablerades på skånskt och danskt 
område först en bit in på 1200-talet. Den ökade inhemska skulpturproduktionen 
framstår som ett resultat av ett samlat behov av kultbilder med bestämda förmala 
egenskaper, svarande mot ett nytt förhållningssätt till bilder i kult och liturgi. 

Från och med 1100-talet hade en sakramentskult växt fram, med en dyrkan av 
Kristi lekamen i den invigda hostians form och en betoning av konsekrationen och 
elevationen som centrala moment i mässan. Sakramentskulten befrämjades av antag
andet av transsubstantiationsläran vid det fjärde Laterankoncilitet i Rom 1215. I 
transsubstantiationsläran fastslås Kristi reella närvaro i nattvardselementen i och 
med konsekrationen. Detta hade varit föremål för diskussion sedan 1000-talets slut, 
och blev slutgiltigt etablerat vid konciliet. Betydelsen av själva konciliet för samtid
ens syn på eukaristin skall inte överdrivas: kyrkomötenas beslut hade i realiteten 
ofta formen av bekräftelser på skeenden som hade ägt rum under en längre tids
rymd. 55 Konciliets beslut är snarast att se som ett led i en omfattande andlig process 
som kulminerade femtio år senare, med påvens instiftande av Kristi lekamens fest 
1264.56 

På nordisk mark korresponderar sakramentskultens framväxt och förnyelsen av 
mässordningen med flera förändringar i kyrkointeriörerna i perioden omkring 1200. 
I sin avhandling om Öresundskustens medeltid ger Rikard Holmberg exempel på 
företeelser - valvslagningar, formen på dopfuntar vilka han sätter i samband med 
antagandet av transsubstantiationsläran. 57 Av särskilt intresse är förekomsten av 

53M Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Skrifter utgivna av Kungliga Humanis
tiska Vetenskapssamfundet i Lund 35, Lund 1943 s 85ff, 306f. 
':cwP 2, 3; här inkluderas även målningar med dateringen "Early Gothic" utan närmare precisering. Jfr 
A Nisbeth 1986 s 70ff; M Rydbeck 1943 s 318ff. Försök att i verkst2dshänseende närmare relatera ske
dets kalkmålningar till träskulpturen - dvs att undersöka om verkstadsbetingade samband kan upprättas 
mellan måleriutsmyckning och träskulptur i en enskild kyrka eller i grupper av kyrkor - ger negativt re
sultat. Om detta beror på att allt för mycket är borta, eller på att samband av detta slag inte har existerat 
går inte att avgöra. I en artikel under tryckning resonerar jag, med utgångspunkt från de skånska bestån
den av skulptur och muralmåleri, kring de slutsatser som kan dras om träskulpturens och kalkmålningar
nas samspel i kyrkorummet med avseende på kult och liturgi (L Liepe under tryckning) 
55G Danbolt, "Noen trekk fra alterutsmykningens historie" i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers 
bevaring. Ärbok 140 (1986) s 42 n 12. 
56KLNM 2 sp 594; KLNM 4 sp 60; M Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture, 
Cambridge 1991. 
57R Holmberg 1977 s 104f, 139ff. Ännu ett exempel på ett motiv som har kopplats till Laterankonciliet är 
en trolig skildring av en kyrklig bröllopsritual i en kalkmålning från 1200-talets början, i Brandstads kyr
ka i Skåne (I Ahlstedt Yrlid 1976 s 79). 
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korskrank mellan kor och långhus, något som har inrättats sekundärt i flera socken
kyrkor i Skåne under 1100-talets slut och 1200-talets början.58 Tidens sakraments
kult fick bland annat till följd en starkare betoning av heligheten hos nattvards
elementen och även kyrkans kor, där dessa förvarades. Jag vill hävda att sakraments
kulten även är en viktig förutsättning för den ökade förekomsten av triumfkrucifix i 
Skåne, liksom i övriga Danmark och Skandinavien, under 1200-talet. T en strävan 
att utmärka koret, som kyrkans heligaste rum, utgjorde krucifixet på sin plats i triumf
bågen ett konlaet åskådliggörande av Kristi reella närvaro i brödet och vinet, och av 
försoningsoffret som församlingen tog del av i nattvarden. 

När hostian från och med 1100-talets slut började eleveras inför menighetens 
blickar, i stället för att som tidigare hållas dold, förutom vid själva kommunionen, 
etablerades ur församlingens perspektiv ett omedelbart visuellt samband mellan den 
lyftade hostian, och krucifixet rakt ovanför, i triumfbågen - det krucifix som fram
visade Kristi offerdöd i en för allas ögon synlig gestalt.59 Själva den motivtyp som 
fick sitt genomslag under 1200-talet, med en gradvis allt mera uttalad gestaltning av 
smärtan och plågan hos den korsfäste Kristus, kan sättas i samband med dessa för
ändringar. En framställning av korsfästelsen i denna form svarade mot transsubstan
tiationslärans manifestation av eukaristins innebörd, i en helt annan och betydligt 
högre grad än 1100-talets levande och lugnt framåtblickande världshärskare.60 

* 

En företeelse av utomordentligt stor betydelse för den kyrkliga bildkonsten är den 
förnyelse av kyrkans förkunnelse som mendikantordnarna bidrog till under 1200-
talet. Med sin starka betoning både på predikoutövandets teori och på dess praxis 
fick mendikanterna en central ställning i kyrkans teologiska tänkande, och utövade 
en avsevärd påverkan på liturgi och predikokonst både på kontinenten och i de 
nordiska länderna.61 I Skåne och Danmark etablerades dessa ordnar tidigt: ett domi
nikankonvent grundades i Lund 1223, följt av ett i Åhus 1243 och ett i Helsingborg 
1257, medan franciskanerna etablerade sig i Lund 1238 eller 1239 och i Ystad och 
Trelleborg 1267. Ordnarna ägde från början den högsta kyrkliga ledningens 

"R Holmberg 1990 s 59; A Nilsen 1991 s 43f (Nilsens tolkning av kronologin i och följderna av den nya 
uppfattningen om eukaristins innebörd, avviker dock från den här framförda, se a a s 75ft); B Sundner 
1982 s 97f; B Sundner, "Medeltida byggnadsteknik. En kronologisk studie av Ystadsområdets kyrkor", i 
By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid, Lund Studies in Medieval Archaeology 5, 
Stockholm 1989 s 195. 
"P Browe, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, Miinchen 1933 s 26ff; R Kieckhefer, "Major 
Currents in Late Medieval Devotion" i Christian Spirituality. High Middle Ages and Reformation, World 
Spirituality 17: An Encyclopedic History of the Religious Quest, London 1987 s 97; 0 Norn, "Det gotis
ke krucifix og den gotiske messe" i Kristusfremstillinger. Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium 
for ikonografiske studier på Fuglsang 29.aug.-3.sept. 1976, Köpenhamn 1980 s 230f. 
"'0 Norn, "Krucifix-Eucharisti. En kunst- og liturgihistorisk sammenhreng belyst ved et par danske ex
empler" i Kirkehistoriske sam/inger 1976; 0 Norn 1980 s 230f. 
"Y Brilioth, Predikans historia. Olaus Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala universitet, Lund 1962 
s 69f, 74ff; S Kaspersen, "Kalkmaleri og samfund 1241-1340/50" i Kulturblomstring og samfundskrise i 
1300-tallet, Köpenhamn 1979 s 109; B Strömberg, Magister Mathias och fransk mendikantpredikan, 
Samlingar och studier till svenska kyrkans historia 9, Stockholm 1944 s 38ff. 
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bevågenhet: båda Lundakonventen grundades på ärkebiskopens initiativ och erhöll 
tomter för sina ordenshus i själva stadskärnan, nära domkyrkan. 62 

Exempelpredikan är en predikoform som kännetecknar den senare medeltidens 
förkunnelse, och som utvecklades av mendikanterna - och då framför allt franciskan
erna - i deras verksamhet i städerna, på tingen och på marknaderna. Med exempla, 
det vill säga helgon- och mirakelberättelser, anekdoter och andra illustrativa och ex
emplifierande skildringar, levandegjorde predikanten sitt budskap för de folkliga 
församlingarna. 63 Inte minst uppehöll sig den franciskanska förkunnelsen, i ordens
grundarens efterföljd, vid Kristus: Franciskus av Assisi imiterade i sin egen livsfö
ring Kristus så nära som möjligt, franciskanerna iscensatte med julkrubbor och kors
vägar olika moment ur Kristi levnad, och Franciskus stigmatisering kan ses som den 
extrema konsekvensen av hans starka inlevelse i frälsarens liv, lidande och död. 64 

Franciskanernas intresse för Kristi mänskliga historia och passionens lidandemo
tiv, och den franciskanska förkunnelsens visualisering av de heliga berättelserna och 
legenderna, speglas i samtidens kyrkliga konst. Tanken att den franciskanska predi
koverksamheten ägde en betydande inverkan på de religiösa bildframställningarna 
är inte ny. Franciskus och hans ordens verksamhet har beskrivits som en viktig för
utsättning för den italienska gotikens och ungrenässansens framväxt, och Henrik 
Roelvink lämnar en rad exempel på texter som gav impulser till den kyrkliga konsten 
- vad gäller Kristi liv framför allt Meditationes vitae Christi, med utförliga och 
mycket konkreta skildringar av varje enskilt moment.65 Meditationes vitae Christi 
skrevs först omkring 1300, men kan kanske uppfattas som en vidareutveckling av 
en predikotradition som redan under 1200-talet övade inflytande på kyrkokonsten. 

Vad jag vill understryka är att själva den franciskanska förkunnelsens betoning 
på budskapets visualisering i allmänhet, och dess koncentration på Kristi mänskliga 
gestalt och lidandemotivet i passionen i synnerhet, även i Norden har spelat roll för 
den allt mera omfattande förekomsten av kyrkliga bildframställningar. Att kyrkorna 
på den skånska landsbygden efter hand fylldes med krucifix i mer eller mindre na
turlig storlek, skulpturer av Maria med Jesusbarnet och olika andra helgonbilder, 
kan ses som en följd om inte direkt av den franciskanska förkunnelsen, så av de 
andliga strömningar under 1200-talet och 1300-talets början som den är ett uttryck 
för. Även här finns en självklar koppling till motivförändringarna i periodens kult-

62E Cinthio, "Dominikanerna" i Skånska kloster. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1987-1988 (1989); 
J Nybo Rasmussen, "Franciskanerne" i Skånska kloster. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1987-1988 
(1989). 
63B I Kilström, "Mendikanternas exempelpredikan" i Den monastiska bildvärlden i Norden. Konsthisto
risk tidskrift 59:1-2 (1990). 
64H Hegener, "Der Typus des Franz von Assisi in bildender Kunst und Literatur" i Franziskanische Studi
en 60 (1978) s 187; R Kieckhefer 1987 s 84f; BI Kilström, Franciskanska perspektiv, Stockholm 1974 
s 103ff; G Ruf, "Der EinfluB der franziskanischen Bewegung auf die italienische Kunst des Mittelalters 
und der Friihrenaissance" i Franziskanische Studien 67 (1985) s 260f. 
"H Roelvink, "Franciskanska bildmotiv i medeltidens Sverige" i Den monastisku bildviirlden i Norden. 
Konsthistorisk tidskrift 59:1-2 (1990) s 121. Om franciskanerna och gotiken, set ex J Lang, "Franz von 
Assisi und die Kunst. Ein Versuch" i Franziskanische Studien 67 (1985); G Ruf 1985. Jfr Anna Nilsen, 
som framhåller mendikantordnarnas predikningar som en viktig förutsättning för senmedeltidens mural
måleri (A Nilsen 1986 s 503f). 
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bilder. De milt leende Mariafigurerna, med ett barn i knäet snarare än en krönt 
miniatyrkejsare, samt i andra änden av skalan gestaltningen av Kristus som lidande 
och döende på korset, är ikonografiska uttryck för de nya tendenserna i periodens 
religiositet och fromhetsliv66 

* 

I de exempelsamlingar som lämnade stoff åt de folkspråkliga predikanternas fram
ställningar, skildras inte bara Kristi liv utan också Mariamirakler och otaliga helgon
legender. 67 Madonna- och helgonskulpturer utgör närmare hälften av det skånska 
skulpturbeståndet från 1200-talet och det tidiga 1300-talet. Även här kan strävan till 
konkretion av de heliga berättelserna ha spelat in, när den äldre medeltidens kalk
målningar med helgonbilder i de skånska och danska kyrkorna efter hand ersattes av 
träskulptur. 

I större utsträckning än krucifixen har detta slags skulptur av tidigare forskning 
satts in i ett kultsammanhang. Bilderna hade sin plats på sockenkyrkans sidoaltaren, 
vilka i danska lantkyrkor från och med 1100-talet i regel var två till antalet, ett på 
var sida om triumfbågen i långhusets nord- och sydöstra hörn.68 En sammanställ
ning, av kalkmålningar med helgonbilder till och med 1300-talet i Danmark, visar 
att det norra sidoaltaret vanligen var helgat åt Maria, medan det södra sidoaltaret var 
vigt åt något annat helgon, ofta S:t Mikael eller någon helig biskop.69 I Skåne finns 
flera kalkmålningar med S:t Mikael, men däremot ingen bevarad S:t Mikaelsskulp
tur. Ebbe Nyborg har satt de danska helgonbilderna från 1200-talet i samband med 
en ökad förekomst av privata altarstiftelser. Nyborg utgår från de i nuvarande Dan
mark relativt vanligt förekommande S:t Mikaelsskulpturerna från detta skede. S:t 
Mikael förknippades under äldre medeltid särskilt med den kristna själens öde efter 
döden, och skulpturerna tyder enligt Nyborg på att sidoaltarena instiftades för själa
mässor och andra votivmässor.70 

Internationella jämförelser ger stöd åt tanken på en ökad mängd sidoaltaren un
der perioden. År 1261 utfärdades det första i en serie återkommande dekret från tys
ka synoder om det önskvärda i att antalet sidoaltaren i vanliga sockenkyrkor begrän
sades, och Joseph Braun ser privata altarstiftelser som en orsak till den växande 
mängden sidoaltaren i kyrkorna på kontinenten.71 Förutom att kalkmålningar med 
helgonbilder, ovanför redan existerande sidoaltaren, började ersättas av träskulptur, 
kan således en förändring i kulten, med en större efterfrågan på privata altarstiftelser 
för stiftarens själs frälsnings skull, ha spelat roll för den ökade förekomsten av 
Mariaskulpturer och helgonbilder under 1200-talet och 1300-talets början. 

66Se B I Kilström, "Synpunkter på tiggarordnarnas bidrag till Kristusbildens utformning under den senare 
medeltiden" i Kristusfremstillinger. Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium for ikonografiske stu
dier på Fuglsang 29.aug.-3.sept. 1976, Köpenhamn 1980; G Ruf 1985. 
67KLNM 4 sp 90ff. 
68Jfr O Olsen, "Rumindretningen i romanske landsbykirker" i Kirkehistoriske sam/inger 1967 s 242. 
69E Nyborg 1977 s 165f, 179f n 39. Se P Beskow, "Kyrkodedikationer i Lund" i Nordens kristnande i ett 
europeiskt perspektiv, Occasional Papers on Medieval Topics 7, Skara 1994. 
10E Nyborg 1976; E Nyborg 1977. 
711 Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung 1-2, Mtinchen 1924 2 s 379f, 382f. 
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8.4 Beställarna 

Skedet från 1200-talets första hälft till och med 1300-talets början såg inga genom
gripande förändringar av den aristokratiskt präglade och socialt skiktade samhälls
struktur som kännetecknar den föregående perioden.72 Redan före 1200-talets mitt 
var det världsliga frälset etablerat som ett priviligierat stånd, med skattefrihet som 
ersättning för tjänsteplikten gentemot kungamakten. I den mån självägande bönder 
alls hade existerat under äldre medeltid, förefaller dessa under 1200-talets andra 
hälft och 1300-talets början i allt större utsträckning ha ersatts av landbor i värn hos 
de storajordägarna (ett förhållande som åtminstone under den senare delen av period
en inte nödvändigtvis behöver ha varit till landbornas nackdel). Den folkökning som 
kulminerade under 1200-talet, och som nödvändiggjorde en maximal uppodling av 
all tillgänglig mark, måste ha lett till ett ökat ekonomiskt välstånd åtminstone för 
jordägarna. När en befolkningsminskning tog vid under århundradets senare del 
eller slut, kan å andra sidan de ekonomiska förhållandena ha förbättrats för återstoden 
av den reducerade landbobefolkningen.73 

En viktig förändring jämfört med den föregående perioden är det förlopp som Ebbe 
Nyborg har skisserat, när det gäller förvaltningen av kyrkorna och deras inredning, 
där sockenmenighetema under 1200-talets lopp började överta ansvaret för 
fabrican. 74 Detta skedde stegvis och till en början vid kyrkor under andligt patronat. 
Omkring 1300 var menighetens kontroll över fabrican en realitet. Församlingens 
valda representanter, kyrkovärdarna, kunde påverka fabricans användning, under 
överinseende av kyrkliga myndigheter. Det förelåg dock inte något principiellt hind
er för en enskild patronus att ta fortsatta initiativ till en eventuell byggnadsverksam
het i kyrkan.75 Enligt Axel Bolvig ökade under 1200-talet de ordinära sockenbomas 
deltagande i kyrkolivet, något som i ett tidigare skede hade varit reserverat för de 
fria landägarna med exklusivt tillträde till kyrkorummet.76 

I konsekvens med detta finns det anledning att räkna med att kultbilder kan ha 
förvärvats för sockenkyrkans egna medel, genom präst och kyrkovärdar som 
förvaltare av fabrican. I realiteten är det emellertid svårt att säkerställa dylika för
hållanden, eftersom de inte lämnar tydliga spår efter sig, till skillnad från frälse stift
are, som kan härledas genom förekomsten av västtorn eller målade stiftarbilder, 
eller genom innehavet av patronatsrätten till sockenkyrkan. Närvaron av en frälse 
huvudgård i en socken kan stärka en förmodan om en enskild givare bakom en kult
bild, medan avsaknad av belägg för en huvudgård inte utesluter denna möjlighet. 
Det är med andra ord svårt att försvara ett antagande om att en skulptur bekostats 
med medel från en fabricafond, administrerad av menigheten och inte av en enskild 
patronus, som något annat än ett argumentum e silentio. 

12Se avsnitt 7.4 och A E Christensen 1945 s 123ff. 
730 Fenger 1989 s 118; K Hprby, N Lund 1980 s 206, 223f, 228f, 245f; A E Christensen, H Paludan, 
I Skovgaard-Petersen 1977 s 411ff; L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose 1988 s 210f, 265, 398. 
"E Nyborg 1979. 
"Aas39. 
"A Bolvig 1992 s 87. 
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lgnaberga kyrka i norra Skåne exemplifierar det ovan sagda. Kyrkan har ett kruci
fix, en tronande madonna och ett manligt helgon från 1200-talet (pl 8, 9, 51, 62). 
Räknat i antalet tiondegivare var Ignaberga åtminstone efter medeltidens slut en av 
Skånes mindre socknar, med 18 decimanter registrerade i LSL.77 Kungligt eller 
kyrkligt patronat finns inte belagt för någon del av medeltiden. Någon frälse huvud
gård är inte känd vare sig från 1200-talet eller senare, och frälse jordägande kan inte 
beläggas under 1200-talet. Själva kyrkobyggnaden saknar sådana drag som västtom 
och kalkmålningar, vilka brukar betraktas som indikationer på att medlemmar av 
världsligt frälse har låtit bygga kyrkan. Även om inga kända omständigheter tyder 
på annat än att lgnabergaskulpturema har förvärvats för sockenkyrkans egna medel, 
utan inblandning från någon enskild patronus, kan detta inte definitivt fastställas. 
Kanske är det här frågan om ett "sockenpatronat", det vill säga att flera storbönder 
gemensamt har låtit uppföra kyrkan och har haft det fortsatta ansvaret för kyrkans 
förvaltning och inredning.78 

I Kiaby ser förutsättningarna annorlunda ut. Socknen var enligt LSL dubbelt så 
stor som lgnaberga (36 tiondegivare). Den är belägen på Kristianstadslätten, där an
delen världsligt frälse under medeltiden var relativt stor.79 Det intressanta vad gäller 
Kiaby socken är emellertid förhållandet att kyrkan sedan 1170 var inkorporerad un
der premonstratensklostret i Vä.80 Klostret flyttades före 1241 till Bäckaskog i Kia
by socken, alltså ungefär samtidigt som Kiaby kyrka uppfördes och försågs med ett 
triumfkrucifix och en tronande madonna (pl 12, 13, 45). Här ligger det nära till 
hands att förknippa kultbilderna med premonstratensklostret. Även vad gäller själva 
kyrkobyggnaden har vissa drag, som användandet av tegel som byggnadsmaterial 
och andra arkitektoniska detaljer, jämförts med klosterkyrkan. 81 

Liksom Kiaby gränsar Gualövs socken till lvösjön i nordöstra Skåne. Till Gua
lövs kyrka hör ett av periodens finaste arbeten, kalvariegruppen från omkring 1215 
(pl 25-28). Uppgifter om kyrkligt eller världsligt patronat till kyrkan saknas, men 
kyrkans kalkmålningar från 1100-talets slut, med stiftarbilder av det äkta paret Ugi
tus och Hialmsvith, utgör ett entydigt belägg för att medlemmar av världsligt frälse 
har lagt pengar på kyrkans inredning.82 Någon frälse sätesgård är inte känd i sock
nen under medeltiden, men stiftarbildema tyder trots detta på att Ugitus och Hialm
svith har tillhört en stormannasläkt som låtit uppföra kyrkan. Sannolikt är det andra 

"LSL 2 s 106. 
"Jfr E Nyborg 1979 s 53ff, 61. Intressant i sammanhanget är den kalkbrytning som har bedrivits i sock
nen sedan 1100-talet (K A Grönwall, Nordöstra Skånes kpolin- och kritbildningar samt deras praktiska 
användning, Sveriges Geologiska Undersökning C:261, Arsbok 8:2 (1914) s 136ft). Det är tänkbart att 
det är kalkbrytningen som har bildat socknens ekonomiska underlag för uppförandet av kyrkan - en ab
sidkyrka i kvadersten, murad med Ignabergakalk i bruket - under 1100-talet, och för förvärvet av trä
skulptur under det följande århundradet. 
"LSL2 s 219. 
"DD/DRB 1:3 nr 13. Se C Wallin, "Premonstratenserna och deras kloster i Skåne" i Skånska kloster. 
Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1987-1988 (1989) s 68. 
' 1G Anshelm 1947 s 585. Möjligen har det faktum att båda skulpturerna uppvisar egendomligheter i fråga 
om ikonografi och utförande - krucifixet är försett med skor i silverbleck, och Jesusbarnets huvud är se
parat gjort och möjligt att avlägsna (se M Blindheim 1972 s 83ff; P Tångeberg 1986 s 21ff, 50) - en litur
gisk förklaring, med grund i sockenkyrkans anknytning till klostret. 
"I Ahlstedt Yrlid 1976 s 24ff. Erik Schalling anger Gualöv som ett troligt kungalev, men detta antagande 
baseras enbart på ett etymologiskt resonemang som inte utgör tillräcklig grund för att förutsätta socknen 
som kungalev (E Schalling 1936 s 76). 
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medlemmar av denna till namnet okända släkt som några decennier senare har stått 
för beställningen av kyrkans kalvariegrupp, från en verkstad vid katedralbygget i 
Roskilde. 

Eljaröds kyrka utrustades under 1200-talets lopp med ett krucifix i litet format, 
en tronande biskop, samt en skulptur med en tronande madonna, trots att kyrkan re
dan ägde en äldre madonna (pl 7, 34, 56, 59). Förhållandena i socknen har disku
terats ovan i samband med den äldre av madonnaskulpturema: en frälse sätesgård 
som låg under ätten Galen är känd från och med 1300-talets första hälft, och jag har 
antagit att släkten fanns i socknen redan på 1100-talet och innehade patronatsrätten 
till kyrkan.83 Om detta är riktigt kan samma lokalt baserade frälsefarnilj ha stått bak
om även det följande århundradets nyförvärv till kyrkan. Förekomsten av två Maria
figurer i samma kyrka har förklarats med att den yngre madonnan är ett exempel på 
en kultbild avsedd för ett privatinstiftat altare.84 Förhållandet att den äldre av de 
båda skulpturerna saknar barn och är sekundärt omarbetad, med borthuggna hårflätor 
och ett djupt, vertikalt jack i hakan, kan också tyda på ett försök att förändra skulp
turen till ett annat (manligt?) helgon för att undvika ett dubbelinnehav av madonna
bilder. 

* 

Stiftarbildema i 1200-talets danska kalkmålningar vittnar om att donatorer av såväl 
andligt som världsligt frälse förekom under perioden. Jag har redan föreslagit att 
premonstratensklostret i Bäckaskog skall kopplas till krucifixet och madonnaskulp
turen i Kiaby kyrka. Från Brösarps kyrka i östra Skåne kommer en tronande madon
na från 1300-talets början och två biskopshelgon, varav ett från 1200-talets andra 
hälft och ett (av enkelt utförande) från 1300-talets mitt (pl 52, 60, 74). Bakom dessa 
kultbilder skymtar en annan kyrklig institution: ärkesätet i Lund. Brösarps kyrka an
slogs 1331 av ärkebiskopen till ett kanonikat vid domkyrkan, vilket enligt Erik 
Schalling kan betyda att ärkebiskopen dittills hade haft särskild patronatsrätt till 
kyrkan.85 Det finns emellertid även indikationer på närvaro av världsligt frälse i 
socknen och kyrkan. Frälse jordägande är känt vid 1300-talets slut, och kyrkan är 
försedd med ett brett västtom samt har rester av kalkmålningar från 1200-talets sista 
fjärdedel. 86 

Trots detta talar en särskild omständighet för att det kan vara ärkebiskopen som 
har legat bakom förvärven av kultbilderna till kyrkan i Brösarp. Kyrkans kalkmål
ningar är utförda av samma verkstad som har utfört målningar i S:ta Maria i Åhus 
efter 1275, när Åhus låg under ärkesätet.87 Kalkmålningama och anknytningen till 
ärkesätet är således de båda kyrkornas gemensamma nämnare, och möjligen skall 
den senare omständigheten ses som en förutsättning för den förra. Om det är riktigt, 

"C Wallin 1976 as 73ff (se avsnitt 7.4). 
84E Nyborg 1977 s 169. 
"DD/DRB 2:10 nr 334; E Schalling 1936 s 128 n 6. 
''CWP 2 s 60f; DD/DRB 4:4 nr 93; Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450 nr 72. 
"CWP4s 31f. 
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att ärkesätet har tagit initiativ till kalkmålningsutsmyckningama i de båda kyrkorna, 
är det inte orimligt att ärkebiskopen som patronus, kan ha försett Brösarps kyrka 
med kultbilder till sidoaltarena. 

De två ovanligt väl bevarade helgonskåpen, med madonnan och S:t Olof, i Östra 
Vrams kyrka ett par mil norr om Brösarp, hör till samma verkstadsproduktion som 
Brösarpsmadonnan (färgpl 3-5: pl 57). Det finns belägg från 1300-talets mitt för att 
gods i socknen har ägts av domkapitlet i Lund. Trots de två kultbildernas verkstads
samhörighet med madonnan i Brösarp, kan kopplingen till domkyrkan dock inte be
traktas som så stark, att den berättigar ett antagande om att domkapitlet har initierat 
förvärvet. 88 Även i Östra Vrams socken har det funnits en frälse sätesgård (tidigast 
belagd 1366), och kyrkan har ett brett västtorn och kalkmålningar från 1200-talets 
mitt. 89 Det är snarare dessa antydningar om ett engagemang i kyrkan och dess inred
ning, från lokalt besuttet världsligt frälse, som kan förklara närvaron av de båda hel
gonskåpen i kyrkan. 

8.5 Summering 

Sammanlagt 54 skulpturer hör till det fortsatta 1200-talet till och med 1300-talets 
början, ett skede som därmed framstår som det första, under vilket kyrkliga kultbil
der i trä producerades och förvärvades i verkligt stor omfattning i Skåne. Formmäs
sigt hör det skånska skulpturbeståndet till den så kallade sydskandinaviska stilen 
som dominerar i dansk träskulptur under 1200-talet. En betydande inhemsk tillverk
ning kan förutsättas i ett antal verkstäder i landskapets viktigaste köpstäder. Åtmin
stone en av dessa verkstäder - "Ignabergaverkstaden" - kan spåras i en grupp av ar
beten som visar tydliga tecken på samhörighet. I det övriga beståndet av skulptur är 
det svårare att etablera verkstadsgrupper. Ett antal arbeten är sannolikt förvärvade 
från verkstäder utanför Skåne, belägna på Sjielland eller i Nordtyskland. 

Den ökade förekomsten av träskulptur från och med 1200-talets första hälft kan 
kopplas till flera olika företeelser. En är tidens sakramentskult, med tron på Kristi 
reella närvaro i nattvardselementen och en ökad betoning av korets helighet. 
Triumfkrucifixen och kalvariegrupperna manifesterar denna fokusering på eukaristin, 
genom placeringen i själva koröppningen och genom att representera korsfästelsens 
försoningsoffer i synlig gestalt. En annan är åskådliggörandet av de bibliska skeen
dena, särskilt passionen, och helgonlegenderna, i mendikantordnamas förkunnelse 
under denna period, och som på olika sätt avspeglas i kyrkokonsten. Slutligen har 
inrättandet av allt fler privataltaren i kyrkorna under 1200-talet medfört ett ökat be
hov av skulpturer av madonnan och olika helgon. 

Det världsliga frälset framstår som den fortsatt viktigaste beställarkategorin av 
enskilda träskulpturer i olika sockenkyrkor. I ett par kyrkor finns kopplingar till , 

"'DD/DRB 3:5 nr 97; LMCL s 213. 
89CWP 3 s 294f; DD/DRB 3:5 nr 97; A a 3:7 nr 388; RD I :2 nr 2792; SE Sallerfors, Gärds härad under. 
dansk tid. Bebyggelse och befolkning (licentiatavhandling, Historiska institutionen, Lunds universitet), 
Lund 1974 (opubl) s 116; C G Styffe 1911 s 85. 
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kyrkliga institutioner - kloster eller ärkesätet - som kan ha haft betydelse för förvär
vet av kultbilder till respektive kyrka. Däremot går det inte att säkert belägga att 
skulpturer har bekostats med sockenkyrkans egna medel, och att förvärvet har admi
nistrerats av församlingens representanter, snarare än av en frälse patronus. Lika 
svårt är det att spåra en enskild ofrälse givare. De sex socknar som här har disku
terats är inte med nödvändighet representativa för samtliga skånska socknar med 
kyrkor till vilka det har förvärvats träskulptur under 1200-talet och början av 1300-
talet. Resultaten antyder dock att man under detta skede främst bör räkna med det 
världsliga frälset, och även med kyrkliga institutioner, som initiativtagare till en 
sockenkyrkas träskulptur. Samtidigt finns det socknar där frånvaron av indikationer 
på ett sådant engagemang gör att man inte kan utesluta förvärv bekostade med fabri
can och ombesörjda av präst och kyrkovärdar. 
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9. Det fortsatta 1300-talet 

9 .1 Bevarad skulptur 

Vad gäller kyrklig träskulptur utgör det fortsatta 1300-talet, en tydlig kontrast till 
det närmast föregående skedet, då en rik produktion och ett omfattande förvärv av 
skulptur ägde rum i Skåne. Endast ett fåtal verk finns bevarade från 1300-talets andra 
fjärdedel och mitt, alla inbördes mycket olikartade. Från århundradets andra hälft 
saknas helt skulptur. Det dröjer fram till 1300-talets slut innan det över huvud taget 
går att påvisa förvärv av träskulptur till en skånsk kyrka igen (se nästa kapitel). 

Enastående bland de skånska arbetena från 1300-talet är en liten tronande ma
donna från Östra Tommarp (pl 66, 67). Figuren är illa skadad: en stor del av dess 
framparti saknas och av barnet återstår endast en bit av högerbenet och foten. Maria 
sitter med lyftade armar och har haft barnet sittande på vänster arm. 1 Mariafigurens 
ansikte är fint modellerat, med hög, slät panna, smala ögon med kupade ögonlock 
och en liten sluten mun med mungiporna uppdragna i ett svagt leende. Vågiga lock
ar syns vid ansiktets sidor under doket som täcker hjässan, och manteln samlas 
framför benen i ett fåtal tjocka, tvärt brutna stora veck. 

Madonnan ingår i en stilströmning som hör till 1300-talets första hälft. Dess 
främsta arbeten är de som tillskrivs anonymnamnet "Bungemästaren", benämnd ef
ter en S:t Olofsskulptur från Bunge på Gotland. Ytterligare ett par gotländska verk 
har förts till samma verkstad, och till dess "krets" eller "skola" hör ett antal svenska 
och finska skulpturer. 2 Carl af Ugglas, som myntade anonymnamnet, ansåg "Bunge
mästaren" vara en franskfödd bildhuggare verksam på Gotland. 3 Enligt Aron An
dersson representerar verkstaden snarare en nordtysk variant av det sena 1200-talets 
franska strömningar. Andersson menar att stilriktningens närmaste förutsättningar 
kan ha funnits i Liibeck (där mycket ringa jämförelsematerial från 1300-talet finns 
bevarat), medan Visby är den troliga platsen för själva verkstaden.4 

Andersson nöjer sig med att beteckna Tommarpsmadonnan som hanseatisk, 
medan Hans Wentzel, i en studie över lybsk skulptur fram till 1300-talets mitt, vill 
se den skånska madonnan som ett arbete från en Liibeckverkstad.5 Madonnan kan i 
kvalitetshänseende väl mäta sig med de främsta verken i det gotländska beståndet 

'"I kyrckan finnes Jungfru Mariae bild, sittiandes med barnet på armen, hel förgylt uti et skåp med dörrar 
före" (Stockholm, Kungliga Biblioteket, Engeströmska samlingen B:VIII 2:37 s 78). 
2 A Andersson 1966 s 1 00ff. 
'C R af Ugglas 1915 s 497ff, 536ff. 
'A Andersson 1966 s l00ff. 
'A Andersson 1966 s 107f; H Wentzel, Lubecker Plastik bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Berlin 1938 
s 68ff, 74. 
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(fig 15). Avsaknaden av ytterligare skulpturer från samma verkstad gör det svårt att 
med säkerhet avgöra på vilken sida av Östersjön madonnan är framställd. Att det rör 
sig om ett importarbete till skånskt område står i alla händelser klart. 

Ett krucifix från 1300-talets mitt med samma proveniens som madonnan - Östra 
Tommarp -- representerar en väsensskild formtradition (pl 68).6 Krucifixet beskrivs 
av Aron Andersson som ett crucifixus dolorosus av en typ som vid 1300-talets mitt 
fick stor spridning i de södra delarna av dåtidens Sverige.7 I dessa "smärtokrucifix" 
ersätts det föregående skedets värdigt upphöjda lugn av starka uttryck för dödskam
pens plågor. Det skånska krucifixet visar dock en relativ återhållsamhet jämfört med 
andra crucifixi dolorosi. Figuren hänger rakt med högt uppdragna, korslagda ben 
och framåtlutat huvud. Bröstkorgen är massiv och kraftigt välvd, och ett omfångs
rikt höftkläde är draperat i framskjutande, grova brutna veck. Ansiktet är skuret i 
stora hela ytor: ögonrundlarna är släta, kinderna är långa och magra och munnen är 
halvt öppen med neddragna mungipor. Hela gestalten är storslagen, med ett på en 
gång gripande och behärskat uttryck för korsfästelsens lidande. 

Huvuddelen av de svenska krucifixen i samma strömning återfinns i Linköpings 
och Skara stift. Bland de närmaste motsvarigheterna till det skånska arbetet kan 
nämnas två krucifix i Bringetofta (fig 16) och Adelöv, i den småländska delen av 
Linköpings stift.8 Aron Andersson föreslår en tillverkning i antingen Lund eller 
Växjö stift för hela gruppen.9 Inga ytterligare krucifix av denna typ är emellertid 
kända vare sig i Lundastiftet eller i Värend, och hela den aktuella formtraditionen 
förefaller ha sin utgångspunkt i Linköpings stift. 10 Den enda danska motsvarigheten 
är ett krucifix i Tåmborg på Sjrelland (fig 78), vilket i Danmarks Kirker betecknas 
som ett isolerat arbete i dansk 1300-talsskulptur.11 Detta tyder på ett svenskt - små
ländskt eller östgötskt - ursprung för både det skånska och det själländska krucifixet. 

* 

I Visseltofta kyrka finns det enda exemplet i Skåne på en typ av stående madonna 
som hör till 1300-talet, och som motivmässigt har sitt ursprung i fransk katedral
skulptur (pl 69). 12 Mariafiguren i Visseltofta är krönt och står i en graciös s-attityd 
med barnet sittande på vänster arm. De båda figurernas fysionomier är tämligen grovt 
skurna, med breda spetsovala ögon och runda kinder. Marias mantel är draperad i en 

'Adolf Anderberg, och i dennes efterföljd Aron Andersson, anger krucifixets proveniens som Västra 
Tommarp (A Apderberg 1915 s 48, 54, 133; A Andersson 1966 s 148 n l); på ett ställe ändrar Anderberg 
dock detta till Ostra Tommarp (A a s 60). I LUHM:s accessionskatalog anges provenie11_sen som "Tom
arps kyrka, Jerrestads hd" (LUHM accessionskatalog, nr 15919) vilket måste syfta på Ostra Tommarp, 
eftersom Västra Tommarp ligger i Skytts härad. 
'A Andersson 1966 s 148. Om crucifixus dolorosus, se Lexikon der Christlichen lkonographie 1-8, 
Rom/Freiburg/Basel/Wien 1968-1976 2 sp 689. 
'Krucifixet i Adelöv är ill i A Lindblom, Krucifixmästama i Linköping. Bildhuggare på Birgittas tid, 
Vadstena 1976 s 40. 
'A Andersson 1966 s 148. 
10Se A Lindblom 1976. 
"V Hermansen, P N!i!rlund 1938 s 124lf. 
12A Andersson 1966 s 136f; Lexikon der Christlichen Ikonographie 3 sp 183; W Sauerländer, Gotische 
Skulptur in Frankreich 1140-1270, Miinchen 1970 s 32f. 
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Fig 15. Madonna från Linde kyrka, Gotland, 
ek, början av 1300-talet. Virgin and Child from 
the church of Linde, Gotland, oak, beginning of 
14th century. 

Fig 16. Krucifix i Bringetofta kyrka, Småland, 
trä, 1300-talets mitt. Crucifix in the church of 
Bringetofta, Småland, wood, middle of 14th 
century. 

Fig 17. Altarskåp från Warendorpkapellet, Liibecks domkyrka, ek, 1300-talets andra fjärdedel. Retable 
from the Warendorp chapel, Liibeck Cathedral, oak, second quarter of 14th century. 
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båge från höger arm och tvärs över midjan till vänster höft - en förenklad variant av 
samma motiv hos de franska förebilderna. I samma kyrka finns en tronande S:t Olof 
(pl 70). Skulpturen kommer från samma verkstad som madonnan, men hör trots det
ta till en mera gammalmodig formtradition. S:t Olof sitter stelt frontalt, med fötterna 
på en mänsklig underliggare i pansarhuva. Helgonets ansikte är långdraget, med ett 
bistert strängt uttryck. Likheterna med madonnaskulpturen återfinns bland annat i 
livklädnadens obrutna parallella veck ovanför ett bälte med nedhängande tamp, i 
mantelns tjocka v-veck på sidorna, samt i ett karakteristiskt, brett och djupt indraget 
veck i klädnaden ovanför fötterna. 

Madonnans 1300-talskaraktär är uppenbar: figuren framstår som en provinsiellt 
förgrovad variant av den ovan nämnda, franska madonnatypen. Olofsfigurens stra
ma frontalitet, kärva fysionomi och stelt vertikala veckbildning gör ett betydligt 
mera ålderdomligt intryck, men att figuren kommer från samma verkstad som ma
donnan är odiskutabelt. Figurerna är säkerligen tillverkade i Skåne: även bortsett 
från arbetenas ordinära kvalitet är det osannolikt att en verkstad i Ltibeck, eller 
någon av de övriga, större nordtyska köpstäderna, skulle ha arbetat i en så föråldrad 
tradition som den som S:t Olofsfiguren representerar. 

* 

Ett krucifix från Lunds domkyrka har en gestaltning av hår och höftkläde som på
minner om Östra Tommarp-krucifixet, dock med slankare bål och mindre framskju
tande bröstkorg (pl 72). Det relativt väl utförda ansiktet kontrasterar mot figurens 
grovt skurna ben- och fotparti. Ett krucifix av enklare utförande från Höörs kyrka 
ingår också i det knapphändiga skånska skulpturbeståndet från 1300-talets första 
hälft (pl 71). Ett krucifix i Baldringe kan, med någon tvekan, dateras till perioden 
före 1300-talets mitt. Figuren är svårbedömd eftersom ett (sannolikt eftermedeltida) 
grovt skuret huvud har ersatt det ursprungliga (pl 73). Möjligheten finns att Bald
ringekrucifixet är ett (nordtyskt?) arbete av högre kvalitet än vad som framgår av 
dess nuvarande skick. Den raka, jämnt fylliga bålen med revbenen som täta parallel
la upphöjningar, höftklädets drapering med utstående v-veck och en knut på höger 
höft, samt de väl formade korslagda benen, kan jämföras med flera lybska arbeten 
från 1300-talets andra fjärdedel (fig 17). 13 

13Ett krucifix frän Jakobikirche i Liibeck (nu i St. Annen-Museum, Liibeck, nr 55, il! i Kirchliche Kunst 
des Mittelalters und der Reforrnationszeit, Liibecker Museumskataloge I (katalog St. Annen-Museum), 
Liibeck 1981 s 69), Warendorpaltarskåpet från domkyrkan i Liibeck (fig 17; nu i St. Annen-Museum, Lii
beck, nr 1948/133) samt ett litet krucifix från Heiligen-Geist-Hospital i Liibeck (nu i St. Annen-Museum, 
Liibeck, nr 1951/16, ill i Kirchliche Kunst des Mittelalters und der Reforrnationszeit 1981 s 71). 
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9 .2 Produktion 

Av det bevarade skulpturbeståndet att döma stagnerade den inhemska skånska pro
duktionen under 1300-talets första hälft, för att helt upphöra efter århundradets mitt. 
De mera framstående av skedets sammanlagt åtta skulpturer är importarbeten: jag 
avser framför allt madonnan och krucifixet från Östra Tommarp, men även krucifixet 
i Baldringe. t4 Däremot är de båda skulpturerna i Visseltofta säkerligen inhemska. 
De ilh,~trPrcir hnr fnr ppnrir1en mrir1ern,:, mnti,1 (m,:,r1rinn,:,n) rich mpr,:, i\lr1Prr1rimliga 

former (S:t Olof) kunde förekomma sida vid sida i en och samma verkstad. Uppen
barligen fanns det ingenting som hindrade inhemska bildhuggare från att ta upp olika 
nya drag från den kontinentala utvecklingen, utan att för den skull behöva gå ifrån 
äldre stiltraditioner. 

Orsakerna till den kraftiga nedgången måste främst sökas i omständigheter som 
hänger samman med efterfrågan, och hör därmed till följande avsnitt. Allmänt sett 
kan man konstatera att stagnationen i den lokala tillverkningen inte bara tog sig 
kvantitativa utan även kvalitativa uttryck. Den provinsialism som blandningen av 
nya och föråldrade stildrag hos de båda helgonbilderna i Visseltofta illustrerar, 
kommer också till synes i det anspråkslösa utförandet av övrig inhemsk skulptur. 
Även i detta avseende är kontrasten stor till det föregående skedet, där många av 
skulpturerna representerar en kvalitativt hög nivå. 

9.3 Förvärv 

Nedgången i produktion och förvärv av träskulptur motsvaras av en begränsad akti
vitet i fråga om kyrkobyggande: stadskyrkobyggandet avstannade efter 1350, och 
inte någon enda lantkyrka kan säkert beläggas som uppförd under 1300-talet.ts Bil
den ser något annorlunda ut vad gäller muralmåleriet: hela 32 skånska målningssvi
ter listas i CWP under 1300-talets första hälft, det vill säga nästan lika många som 
under föregående period. Däremot kan endast två målningssviter placeras i århund
radets senare hälft. t6 

I fråga om 1300-talet finns det anledning att i någon mån modifiera antagandet i 
avsnitt 6.4, att utrensningar av träskulptur efter medeltidens slut har skett slump
mässigt vad gäller skulpturernas ålder. t7 Möjligen har 1300-talets krucifix kasserats 
i högre utsträckning än äldre och yngre krucifix, på grund av den långt drivna ge
staltning av korsfästelsens plåga och dödssmärta, som är karakteristisk för periodens 
Kristustyp, och som kan ha verkat frånstötande på senare generationer. Förhållandet 

14Till de sju skulpturer som beskrivits i avsnitt 9.1 skall läggas en stående biskop från Brösarp av enkelt 
utförande, omnämnd i avsnitt 8.4 (pi 74). 
1'A Andren 1985 s 102, Ap11endix 2; R Holmberg 1990 s 51. 
16CWP 2, 3; A a 4 s 40. Jfr A Nisbeth 1986 s 73ff, 149. 
17Se s 59. 
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att det i andra - men inte alla - delar av Danmark finns eit något större antal bevara
de krucifix från 1300-talet ger, tillsammans med den relativt rika förekomsten av 
muralmåleri från samma period, anledning att förmoda att skulpturbeståndet från 
detta skede har varit något rikare än vad som nu kommer till synes. 18 Detta kan dock 
inte utgöra hela förklaringen till den ringa volymen bevarad träskulptur, och faktum 
kvarstår att förvärvet av kyrklig skulptur under 1300-talets första hälft har varit av 
begränsad omfattning, för att helt avstanna under århundradets andra hälft. 

Även på medeltida svenskt område är det senare 1300-talet en mager period i 
fråga om kyrklig konst. Aron Andersson betecknar 1300-talets andra hälft som "a 
dark period in the history of Swedish medieval art, with a paucity of monuments 
preserved, which seems to mark a real break in the continuity of artistic commis
sions". 19 Andersson ser pestens efterverkningar, tillsammans med en allmän politisk 
oro, som orsak till att så litet av kyrklig konst framställdes i Sverige efter 1300-
talets mitt. Även det danska 1300-talet präglades av social instabilitet och omvälv
ningar i olika avseenden, med flera bondeuppror under århundradets första del, och 
politiskt kaos och upplösning av rikets styrelse under perioden fram till århund
radets mitt, när pesten dessutom drabbade landet. För Skånes del blev konsekvensen 
av det politiska sönderfallet en nära trettioårig anslutning till Sverige, från 1332 till 
1360. 

Det är emellertid inte självklart hur storskaliga politiska skeenden av detta slag 
skall relateras till en så konkret företeelse som förekomsten av träskulptur i socken
kyrkorna. En mera näraliggande förklaring är att det föregående skedets livliga akti
vitet, vad gäller produktion och förvärv av kultbilder, under 1300-talets första hälft 
resulterade i ett åtminstone tillfälligt mättat behov av kyrkliga inventarier. När det 
gäller den totala avsaknaden av skulptur från århundradets andra hälft går det inte 
att bortse från den stora pestens följdverkningar. Pestens infall i landet 1349-1350 
följdes av återkommande epidemier under 1300-talets andra hälft. Hur stor befolk
ningsminskning pesten i realiteten orsakade är omöjligt att bestämma, men Erik Ul
sig menar att pesten, som var spridd i alla delar av Danmark, kan ha inneburit så 
mycket som en halvering av Danmarks befolkning.20 Även om de direkta verkning
arna av varje pestvåg begränsades till några år, och den del som återstod av den re
ducerade befolkningen kan antas ha upplevt förbättrade levnadsvillkor, måste så 
kraftiga störningar på alla nivåer i samhället oundvikligen ha fått negativa konse
kvenser för möjligheterna att realisera kyrkliga byggnads- och inredningsföretag. 
Till detta kommer att hantverkarna rimligen drabbades av pestepidemierna i samma 
utsträckning som andra delar av befolkningen. Man kan med andra ord förutsätta en 
viss brist på kompetent yrkesfolk för utförandet av eventuella uppdrag. 

' 8Susanne Wenningsted-Torgards inventering av krucifix från 1300-talet i nuvarande Danmark omfattar 
omkring 110 kmcifix, med de största_koncentrationerna i Nordslesvig, Nordvästjylland, på Fyn och på 
Lolland-Falster. Från Sjrelland och Ostjylland finns få bevarade krucifix. Krucifixen fördelar sig på 
1300-talets början och slut, med en lucka i århundradels milt - dateringar som stämmer väl överens med 
det skånska beståndets (S Wenningsted-Torgard I 994 s 70). 
''A Andersson 1980 s 21; Å Nisbeth 1986 s 129. 
20E Ulsig, "Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede" i [Dansk] Historisk Tidsskrift 91 
(1991) s 42. 
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Ytterligare en faktor i sammanhanget är den omskrivna agrarkris som satte in un
der 1300-talets första hälft. Begreppet "agrarkris" betecknar ett skeende där en be
folkningsminskning, som hade tagit sin början under 1200-talet, fick som följd en 
nedgång i uppodlingen av mera marginella jordar och en omfattande ödeläggelse av 
gårdar och hela byar. Detta resulterade i stora sänkningar av landbornas räntor och 
därav minskade inkomster för jordägarna, och ledde på sikt till en genomgripande 
omläggning av jordbruksstrukturen, från ett storgodssystem till en ordning med 
jämnstora landbogårdar direkt under huvudgårdarna.21 

En genomgång av beståndet av kalkmålningar från 1300-talet i Danmark visar att 
en lucka, med mycket få bevarade utsmyckningar, föreligger från och med 1330-
talet till århundradets sista fjärdedel, ett förhållande som sannolikt skall kopplas till 
agrarkrisens verkningar. 22 Från samma period saknas kyrklig träskulptur helt i Skåne. 
Den bild som forskningen har givit av agrarkrisens förlopp i det medeltida Dan
mark generellt, ser delvis annorlunda ut när det gäller Skåne. Mycket tyder här på 
en relativ stabilitet jämfört med övriga delar av landet, med en lindrig ödeläggelse 
av gårdarna och en mindre påtaglig nedgång av landgillet.23 I någon mån bör dock 
även det skånska frälset ha drabbats av agrarkrisens verkningar, och eftersom det 
världsliga frälset under tidigare skeden har framstått som en viktig kategori bakom 
förvärven av kultbilderna, kan man förvänta sig att en ekonomiskt nedgång avspeg
las även på detta område. 

* 

Med det anspråkslösa bestånd av träskulptur som finns kvar från 1300-talet i Skåne 
är det svårt att dra några mera bestämda slutsatser om vilken, eller vilka, kategorier 
som stod bakom förvärven av kultbilder under detta skede. Det är intressant att no
tera att det fåtal skulpturer som är bevarade härrör från kyrkor i socknar som skiftar 
stort i fråga om belägenhet och jordägande. Där finns tex krucifixet i Baldringe, en 
socken i Y stadtrakten där både ärkesätet och världsligt frälse var besuttna under 
1300-talet (pl 73).24 Den stående madonnan och S:t Olof i Visseltofta kyrka hör å 
andra sidan hemma i en socken vid Skånes relativt glest bebyggda nordgräns, vari
från det inte finns några belägg för förekomsten vare sig av världsligt eller andligt 
frälse eller för någon patronatsrätt till kyrkan (pl 69, 70). Det enkla krucifixet från 
Höör kommer från en mellanskånsk socken, där domkapitlet och det näraliggande 

"Om agrarkrisen, se bl a C A Christensen, "JEndringerne i landsbyens pkonomiske og sociale struktur i 
det 14. og 15. århundrede" i [Dansk] Historisk Tidsskrijt 12:1 (1963-1966); Desertion and Land Coloni
zation in the Nordic Countries c. 1300-1600. Comparative Repor/ from the Scandinavian Research 
Project on Deserted Farms and Villages, Stockholm 1981; S Gissel, "The Late Medieval Agrarian Crisis 
in Denmark" i Danish Medieval History. New Currents, Köpenhamn 1981. Jfr dock E Ulsig 1991 s 2lff 
där den antagna befolkningsminskningen ifrågasätts. 
22S Kaspersen 1979 s 142f; B P McGuire, "Efterskrift - Johan Huizinga, Barbara Tuchman og os andre: 
hvad skal vi med 1300-tallets krise og blomstring?" i Kulturblomstring og samfundskrise i 1300-tallet, 
Köpenhamn 1979 s 200. 
23Desertion and Land Colonization 1981 s 87f, 216,233; S Skansjö 1983 s 239ff, 251, 286f. 
"Se S Skansjö, M Riddersporre, M Reisnert 1989 s 93f. 
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Bosjökloster ägde jord under 1300-talet (pi 71).25 Eventuella samband mellan dessa 
ägoförhållanden och respektive kyrkas skulpturinnehav förblir hypotetiska. 

När det gäller periodens två främsta skulpturer, den tronande madonnan och kruci
fixet från Östra Tommarp, går det inte att säkert avgöra i vilken kyrka de från början 
har hört hemma: premonstratensernas klosterkyrka eller sockenkyrkan S:ta Maria 
(pl 66-68). När klostret grundades vid 1100-talet mitt tillerkändes det emellertid 
rätten till båda kyrkorna (varav S:t Peter kom att fungera som klosterkyrka).26 Oav
sett om skulpturerna har haft sina platser i klosterkyrkan eller sockenkyrkan, före
faller det som om förvärven skall tillskrivas premonstratenserna. Jag har redan före
slagit att premonstratensklostret i Bäckaskog skall sättas i samband med ett krucifix 
och en tronande madonna från 1200-talet i Kiaby kyrka. 27 Om en, eller båda, skulp
turerna från Östra Tommarp har hört hemma i sockenkyrkan, är detta en antydan 
om att det pastorala engagemang från premonstratensernas sida, som Per Beskow 
sätter i kontrast till cisterciensernas mera slutna hållning, också kunde omfatta den 
kyrkliga konstens område.28 

9 .4 Summering 

Den ringa mängden bevarad skulptur från 1300-talet tyder på att detta århundrade 
såg en påtaglig nedgång i produktion och förvärv av kyrkliga kultbilder i trä, jäm
fört med föregående skede. En stagnerande och kvalitativt anspråkslös lokal pro
duktion har i någon mån kompletterats med import från medeltida svenskt och nord
tyskt område. Det är svårt att upprätta ett entydigt samband mellan det ringa bestån
det av kyrklig träskulptur i Skåne under 1300-talet å ena sidan, och ett avgränsat 
historisk skeende å den andra. Det rimligaste är att se nedgången vad gäller träs
kulptur, liksom för kyrkligt byggande och konstproduktion över huvud taget, som 
ett resultat av flera samverkande faktorer, där de mer eller mindre dramatiska om
välvningar som präglade perioden, i form av förändringar av befolkningstalet, om
läggningar av den ekonomiska strukturen, samt politisk och social instabilitet, bi
drog till stagnationen även i fråga om kyrkokonsten. 

"DD/DRB 1:2 nr 160; A a 3:2 nr 375; A a 3:3 nr 180, 181,304,498,504; A a 4:2 nr 147, 148; A a 4:3 nr 
124. 
"A Andren 1985 s 228; C Wallin 1989 s 64ff. 
"Se avsnitt 8.4. 
28P Beskow, "Kloster och tiggarordnar" i Skånska kloster. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1987-1988 
(1989). 
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10. Från 1300-talets slut till 1500 

10.1 Bevarad skulptur 

Altarskåpet i Lunds domkyrka och relaterade arbeten 

År 1398 stod ett nytt altarskåp till högaltaret i Lunds domkyrka klart (pl 75-77).' 
Altarskåpet, och den krets om ytterligare ett tiotal arbeten som är stilmässigt mer 
eller mindre nära relaterade till det, bildar upptakten till senmedeltidens rika produk
tion och förvärv av träskulptur i Skåne. Domkyrkans altarskåp är i monumentalt for
mat, med en total bredd på över sju och en halv meter och en höjd på mer än två 
meter, predellan oräknad. I corpus mitt tronar Kristus och Maria under baldakiner 
som upptar corpus halva höjd. I corpus sidopartier och på flygeldörrarnas insidor 
står 26 av de 40 helgon som ursprungligen har omgivit mittfigurerna (övriga 14 fi
gurer är sekundära). Figurtypen är karakteristisk: gestalterna står rakt eller i en gra
ciös s-attityd, och bär åtsmitande livklädnader och mantlar draperade med täta och 
tunna, mjukt kurvande veck. Huvudena är stora i proportion till kropparna och 
fysionomierna är fylliga och bredlagda, med stora släta ögonrundlar och små, tätt 
slutna munnar. Hår och skägg är lockade med djupa c-formade skåror. 

Ett altarskåp från S:t Petri klosterkyrka i Ystad kommer från samma verkstad 
som Lundaskåpet. Peter Tångebergs undersökningar visar att arbetsmomenten i till
verkningen är gjorda på samma sätt och i samma ordning på de båda skåpen, och att 
Y stadskåpet därmed bör vara mer eller mindre samtida med Lundaskåpet (färgpl 6; 
pl 78, 79).2 Ystadskåpet är mindre till proportionerna, med en totalbredd om 451 cm. 
Lundaskåpet var från början försett med två par flygeldörrar ( ett par återstår i dag), 
medan Y stadskåpet aldrig har haft mer än ett par dörrar, på utsidan bemålade med 
scener ur Maria Magdalenas helgonlegend. 3 Också här tronar Kristus och Maria i 
corpus mitt omgivna av helgonfigurer - 13 av de ursprungligen 20 figurerna åter
står.4 Utförandet av figurerna motsvarar det större altarskåpet, och uppsättningen av 
helgon är i stor utsträckning densamma. 

Corpus från ett tredje altarskåp från detta skede finns i S:ta Maria kyrka i Ystad 
(färgpl 8; pl 80, 81). Ett tomt utrymme mellan Kristus och Maria i corpus mitt kan 

'I sitt testamente av år 1398 skänker Ide Pedersdatter (Falk) av Gladsax tio mark silver till Lunds dom
kyrka som lösen för det, enligt testamentet, nyss färdigställda altarskåpet (Testamenter fra Danmarks 
middelalder indtil 1450 nr 72). 
'P Tångeberg 1986 s 292. 
'Se A Trotzig, "Målningarna på altarskåpet från S:t Petri klosterkyrka i Ystad" i Fomvännen. Tidskrift 
för svensk antikvarisk forskning 79 (1984). 
'Av de sju skulpturer som i dag ersätter de försvunna figurerna är tre av sentida tillverkning. Fyra figurer 
är medeltida, men i motsats till tolv sekundära figurer i Lunds domkyrkas altarskåp (se nedan s 158f) 
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ha varit avsett för en konsol med den invigda hostian.5 Nedanför Kristus och Maria 
sitter de fyra kyrkofäderna, och i corpus sidopartier sitter de tolv apostlarna (tio 
figurer återstår i dag) i rader om tre och tre. Detta tredje skåp hör inte till samma 
verkstadsproduktion som altarskåpen i Lund och från S:t Petri klosterkyrka. Figur
erna är litet kraftigare och utan den grace som kommer till synes hos figurerna i de 
båda ovan beskrivna skåpen, och klädnaderna är draperade med tyngre och tjockare 
veck. 

* 

I S:ta Gertrud i Falsterbo finns två skulpturer från perioden strax före och omkring 
1400. Äldst är ett stående kvinnligt helgon från 1300-talets sista del (pl 82). 
Gestaltningen av anletsdragen påminner om figurerna i altarskåpen i Lunds dom
kyrka och från S:t Petri klosterkyrka, men den slanka kroppens utdragna längd i 
proportion till det lilla runda huvudet och figurens eleganta s-attityd visar en närma
re anknytning till det tidigare 1300-talets höviska stil än vad som är fallet med de 
robustare figurerna i altarskåpen.6 

Skillnaderna illustreras av en jämförelse med en S:t Kristofferskulptur i samma 
kyrka (pl färgpl 7; pl 83). Den höviska elegansen har här lämnat plats för den ökade 
tyngd och realism, dock fortfarande av ett behärskat och harmoniskt slag, som är 
kännetecknande för skedet omkring 1400. Jätten är återgiven i något under naturlig 
storlek, stödjande sig på ett ungt träd och med Jesusbarnet sittande grensle över 
nacken. Helgonet har den för perioden typiska rundlagda fysionomin, med hög fårad 
panna och liten sluten mun. Skägget ringlar i stora, fint skurna lockar på bröstet. 
Gruppen är placerad i ett högt smalt skåp, med målade scener ur S:t Kristoffers 
martyrium på skåpdörrarnas insidor, och uppvisar en för skånska förhållanden ovan
ligt väl bevarad ursprunglig staffering. 

Ett annat monumentalt verk är en pietagrupp från Lilla Bedinge (pl 84-85). 
Moderns flackt skurna ansikte är litet, med släta ögonrundlar och en sluten fyllig 
mun. Klädnadens snäva liv stramar över den lätt rundade barmen, på samma sätt 
som hos de kvinnliga figurerna i altarskåpen i Lund och från Ystad. Kristusfiguren 
kan drag för drag jämföras med ett krucifix i Hörby kyrka (pl 86). Figurerna har 
samma välvda, kraftiga bröstkorg med revbenen markerade med täta parallella upp
höjningar; och fysionomierna är mycket likartade med hög panna, släta ögonrund
lar, lång rak näsa och sluten mun, till hälften dold under en mustasch som löper ned 
i ett tvekluvet hakskägg. Vid Hörbyfigurens tinningar hänger konformade hårsling
or, ornerade med små böjda räfflor. Samma detalj syns på flera av de kvinnliga 
figurerna i altarskåpen i Lund och från S:t Petri klosterkyrka i Ystad. 

saknas belägg för att dessa äger skånsk proveniens. De diskuteras av detta skäl inte i den fortsatta fram
ställningen och ingår inte som separata poster i avhandlingens katalog (i Den medeltida träskulpturen i 
Skåne. En bilddokumentation, Skånsk senmedeltid och renässans 15, Lund 1995). 
'E Wrangel 1915 s 121f. 
'Jfr A Andersson 1980 s 21. 
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Ett litet riddarhelgon från Bjäresjö kyrka är sannolikt den enda resten av ett altar
skåp av liknande typ som skåpen i Lund och från S:t Petri (pl 87). Figurens höjd om 
49,5 cm överensstämmer med figurerna i dessa skåp, liksom själva framställnings
sättet med en massiv ryggsida och mera volym än vad som senare blev det vanliga i 
altarskåp.7 Riddaren bär en toppig hjälm som endast lämnar ett litet stycke av ansik
tet fritt. Figurens harnesk har bukigt bröstparti, kraftigt insvängd midja och ett brett, 
diamantfasetterat bälte. En fotsid mantel är draperad från skuldrorna ned till fotplat
tan. 

* 

År 1905 identifierade Alfred Lichtwark ett altarskåp från Grabow i Mecklenburg 
som det som år 1383 levererades från målaren och verkstadsledaren Bertram av 
Mindens verkstad till S:t Petrikyrkan i Hamburg (fig 18).8 Sedan dess har mycket 
konsthistorisk möda ägnats åt att kartlägga den efter Bertram uppkallade stilström
ningen, som är Östersjöområdets variant av den internationella gotiken, och att be
stämma hur de arbeten som räknas till denna "Bertramstil" skall relateras till 
Bertrams egen verkstad. 

Bertram av Minden kallas aldrig något annat än målare i samtida handlingar, 
men det framgår att träskulptur utgick från hans verkstad. 1385 erhöll Bertram t ex 
betalning för att ha framställt och bemålat en K:ristusbild och en bild av Kristoffer: 
"faciendum et depingendum Cristoforum et Salvatorem", en formulering som måste 
syfta på skulptur snarare än tavelmåleri.9 Detta behöver inte betyda att Bertram själv 
var bildhuggare likaväl som målare. Ofta var de medeltida verkstadsledarna målare, 
medan skulpturarbetet utfördes av andra hantverkare i verkstaden eller av andra 
verkstäder. 10 Vilket som är fallet när det gäller Grabowskåpet är omdiskuterat, men 
Hans Platte pekar på skillnader i enskildheter mellan skåpets målningar och skulptur 
vilka gör det svårt att tillskriva bådadera samma hantverkare. 11 

Bertram av Minden råkar vara en av de få till namnet kända nordtyska verkstads
ledarna från perioden. Att hela denna stilriktning har uppkallats efter honom är i 
någon mån missvisande: det är inte möjligt att belägga Bertram själv som ledande i 
stilutvecklingen. De skånska verken ingår i denna strömning, men att hänföra dem 
till Bertrams egen verkstad, eller till bildhuggare relaterade till Bertram - så som i 
det tidiga 1900-talets forskning har gjorts med bland annat Kristofferskåpet i Fal
sterbo och pi etan från Lilla Bedinge - är varken möjligt eller rimligt. 12 Detta är 

'P Tånge berg 1986 s 159. 
'A Lichtwark, Meister Bertram tätig im Hamburg 1367-1415, Hamburg 1905 (altarskåpet nu i Hambur
ger Kunsthalle, nr 500). 
'J C Jensen 1956 (opubl) s 12. För en presentation av urkunderna rörande Bertrarn, se a as 3ff. 
IOH Huth 1923 s 66ff, 85f; M Kempff, "Snickare eller målare - en definitionsfråga" i Den ljusa medeltid
en. Studier tillägnade Aron Andersson, The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 4, 
Stockholm 1984; E Moltke 1982 s 114ff. 
"H Platte, Meister Bertram in der Hamburger Kunsthalle, Bilderhefte der Hamburger Kunsthalle 1, u o 
u ås 17. För en översikt över diskussionen kring Bertrarn som målare och/eller bildhuggare, se J C Jen
sen 1956 (opubl) s 60-62. 
12C Habicht 1926 s 63f; A Lindblom 1916 a; J Roosval, "Studier i Finland. III. Skulpturer från 
Margaretaperioden av hamburgisk skola m.m." i Tidskrift för konstvetenskap 12 (1928) s 43f 
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Fig 18. Corpus i altarskåp från Petrikirche, Hamburg, Bertrams av Minden verkstad, ek, 
1379-1383 (krucifixet 1200-talets slut). Corpus of retable from the church of St. Peter, Hamburg, 
workshop ofBertram ofMinden, oak, 1379-1383 (crucifix end of 13th century). 

Fig 19. Altarskåp från Landkirchen kyrka, Fehmarn, trä, omkring 1380 (detalj). Retable from the 
church ofLandkirchen, Fehmarn, wood, ca. 1380 (detail). 
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något som tidigare har framhållits av Carl af Ugglas: "Man måste räkna med, att 
Bertram-stil konstaterad här eller där ej nödvändigtvis indicerar en direkt kontakt 
med Hamburg självt. Stilens spridningskraft under decennierna närmast före och 
strax efter år 1400 var ju mycket stor". 13 Och: "den stil, som återfinnes inom grup
pen [av skulpturer från omkring 1400] både här och där och som brukar kallas Bert
ramstil, är inte en personlig stil, skapad av den hamburgska mästaren, och själv är 
han alltså inte den skolbildare, som man ansett, utan en bland många". 14 

Problematiken kring Bertram av Minden, Grabowaltaret och övriga nordtyska 
och skandinaviska verk i samma stilriktning är omfattande och invecklad, och det 
skulle i detta sammanhang leda allt för långt med en mera ingående analys av de in
bördes relationerna mellan de olika nordtyska altarskåpen och de skånska skulptur
erna.15 Jag skall nöja mig med att konstatera att det finns paralleller till framför allt 
två av de skånska verken, Lilla Bedingepietan och Hörbykrucifixet, i ett altarskåp 
från Landkirchen på Fehmarn (fig 19), ett arbete som i sin tur är relaterat till altar
skåpet på Heligkorsaltaret i klosterkyrkan i Doberan i Mecklenburg. 16 Doberanalta
ret har, enligt Jens Christian Jensen, sin förutsättning i skulptur av den första gene
rationen Parlerbildhuggare i Böhmen, ett inflytande delvis förmedlat via frankisk 
och schwabisk skulptur. Denna stil vidareutvecklades i en ny och självständig rikt
ning i Bertram av Mindens verkstad. 11 De skånska arbetena företräder således en 
stilströmning som kan betecknas som parallell till, snarare än avhängig av, Bertram 
av Minden. 

Lokaliseringen av de olika verkstäderna från vilka de ovan beskrivna skulpturer
na har utgått, är svår att precisera närmare än till nordvästligt tyskt område. I flera 
sammanhang har de båda altarskåpen i Lund och från S:t Petri i Ystad angivits som 
inhemskt skånska arbeten. 18 Detta är osannolikt med tanke på den exceptionella 
ställning som dessa båda monumentala verk intar i förhållande till samtida skulptur 
i Skåne och övriga Norden. De är två av de äldsta bevarade altarskåpen av detta slag 
i Skandinavien, och båda skåpen står stilmässigt och även kvalitativt i en klass för 
sig. Lundaskåpet är dessutom ett av Nordens största altarskåp. 

I alla händelser får man förutsätta en verkstad ledd av en nordtysk mästare, och 
även om denna har haft sin verksamhet förlagd till Skåne för en period - det finns 
exempel på att skulpturverkstäder tillfälligt flyttade till platsen för en stor beställ
ning19 - så måste de båda skåpen ändå betecknas som tyska arbeten.20 Detsamma 

"C R af Ugglas 1942 s 42 n 3. 
"C R af Ugglas 1943 s 34. 
"För en presentation av forskningen kring Bertram av Minden, se J C Jensen 1956 (opubl); J C Jensen, 
"Der Lettneraltar der Zisterzienserabtei Doberan" i Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 3 
(1964); H Platte u å med bibliografi. 
"J C Jensen 1956 (opubl) s 191ff, 302ff (Landkirchenaltarskåpet nu i Schleswig Holsteinische Landes
museum, SchloB Gottorf, nr 1898/234). 
17J C Jensen 1964 s 263ff. 
18A Andersson 1980 s 2lf; J C Jensen 1956 (opubl) s 309f; E Wrangel 1915 s 121. Jfr P Tångeberg, 
"Norddeutscher Export von Holzskulpturen und Altarschreinen nach Schweden im Mittelalter. Bestimm
ung von Herkunftsort und Entstehungsdatum anhand technologischer Untersuchungen" i Sculptures me
dievales allemandes. Conservation et restauration. Actes du colloque organise au musee du Louvre par 
le service culturel les 6 et 7 decembre 1991, Paris 1993 (1993 b) s 237. 
1'E Moltke, E Mpller, V Michelsen 1963 s 2794. 
20Jfr M Hasse, "Neue Beiträge zur liibeckischen Kunst des späten Mittelalters" i Zeitschrift des Vereins 
fur Lubeckische Geschichte und Altertumskunde 61 (1981) (1981 c) s 238. 
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gäller det kvinnliga helgonet i Falsterbo, Lilla Bedingepietan, Hörbykrucifixet och 
Bjäresjöriddaren, samt troligen också altarskåpet i Mariakyrkan i Ystad. I fråga om 
S:t Kristoffer i Falsterbo är det möjligt att tillverkningsorten bör sökas längre öster
ut: Peter Tångeberg sätter både skulpturarbetet och skåpdörrarnas målningar i ett di
rekt samband med samtida böhmisk skulptur, dock utan något preciserat förslag till 
härkomst. 21 

Krucifix från 1400-talets första hälft 

Beståndet av träskulptur från 1400-talet ser i flera avseenden annorlunda ut än un
der de äldre skedena. Först och främst i fråga om antalet bevarade verk: över halva 
den totala mängden medeltida träskulptur i Skåne är från 1400-talet. Här finns inte 
längre en stilmässig enhetlighet, motsvarande den som präglar 1200-talets och det 
tidiga 1300-talets skulptur. Den kvalitativa och motivmässiga mångfalden och hete
rogeniteten i det senmedeltida materialet omöjliggör en översikt som är lika koncis 
och sammanfattande som för föregående perioder. 

Över hälften av skulpturerna från 1400-talet är krucifix eller kalvariegrupper. Tio 
mycket likartade krucifix från århundradets början utgör en sammanhållen grupp. 
Krucifixet i Maglarp är ett av gruppens bäst bevarade verk, och kan tjäna som ut
gångspunkt för en beskrivning (pl 88). Figuren hänger rakt på korset med diagonalt 
utsträckta armar och huvudet tungt lutat framåt och åt höger. Ansiktet är knotigt och 
långsträckt med fårad panna, djupt liggande ögon och magra kinder. Det spiralräff
lade håret hänger ned i en rak, repliknande test framför höger skuldra. Längs armar
na löper senorna som upphöjda strängar från händerna ned över bröstkorgen. Höft
klädet är draperat från höft till höft med djupa veck och långa ändflikar i dubbla 
sicksackveck på sidorna. Nio krucifix från Brågarp, Flädie, Lyby, Näs, Södervid
inge, Törringe och Stävie samt i kyrkorna i Stora Harrie och Vellinge, upprepar 
dessa karakteristika med små variationer (pl 89-97).22 

Ett krucifix från Kågeröd representerar en något annorlunda typ (pl 98). Figuren 
hänger i en spänd båge på korset, bålen är spolformad med revbenen som breda 
upphöjningar, och benen är långa och kraftiga. Höftklädet är kort och svept om länd
erna med en extra flik mellan låren. Fysionomin är grovt skuren med ögonspringor
na som breda skåror och halvt öppen mun, och även här hänger en räfflad hårtest 
ned framför höger skuldra. Motsvarande drag återfinns i mer eller mindre uttalad 
form hos krucifix från kyrkorna i Norrvidinge och Röke, i Östra Vrams kyrka samt, 
med modifikationer i utformningen av höftklädena, hos krucifix från Össjö och i 
Bosjökloster (pl 99-101, 103, 104). Ett krucifix i Bromma kyrka är besläktat med 

21P Tångeberg 1993 as 80f n 168. 
"L Liepe 1994 b. 
23Det krucifix från Norrvidinge som avses är det som. ingår i LUHM:s samlingar. I Norrvidinge kyrka 
finns även ett mindre, senare krucifix. Det krucifix i Ostra Vram som avses är det mindre av två krucifix 
som finns i kyrkan. 

127 



de sex krucifixen i gruppen, men figuren är spensligare med litet huvud och långa 
kraftiga armar, och höftklädet är kort och draperat med kraftigt framskjutande veck 
(pl 102). Krucifixet i Bosjökloster är ett av Skånes mest monumentala krucifix, med 
ett närmare tre meter högt, rikt utsmyckat kors med fyrkantiga ändplattor och 
trebladiga utsprång längs korsets armar. Figurens höftkläde är här svept omlott med 
korta brutna veck, vilket tyder på att krncifixet ligger närmare 1400-talets mitt. En
ligt ett brev från ärkebiskopen i Lund 1489 gav visad vördnad inför krucifixet fyrtio 
dagars avlat.24 

I kyrkorna i grannsocknarna Äspö och Södra Åby finns två sinsemellan mycket 
lika krucifix (pl 105, 106). Ett tredje krucifix av äldre typ med frontal hållning, 
kungakrona och parallellt hängande fötter, kommer från Örsjö kyrka en och en halv 
mil längre bort (pl 107). Trots den ålderdomliga utformningen rör det sig inte om ett 
1100-talskrucifix. Det omlottdraperade höftklädets långa och tunna bågveck hör 
hemma i skedet omkring 1400, och den schematiska gestaltningen av bålen tyder 
också på att krucifixet är en efterbildning av en äldre figur. Överensstämmelserna 
med krucifixen i Äspö och Södra Åby är stora. Figurerna har samma breda panna, 
diagonala och stora släta ögonrundlar, slutna mun och tvekluvna skägg, och den släta 
veckade hårmassan, halssenornas skarpa linjer, bröstkorgens plana ovansida och 
de breda sicksackveckade våderna på höftklädets sidor återfinns också hos alla tre 
krucifixen. Örsjökrucifixet är av allt att döma utfört efter en romansk förebild, i en 
lokal verkstad vars "moderna" produktion representeras av krucifixen i Äspö och 
SödraÅby. 

Ytterligare ett krucifix, som hör till perioden omkring 1400, kommer från S:t Petri 
klosterkyrka i Ystad (pl 108). Krucifixet är litet till formatet och illa skadat, med av
brutet huvud och högerarm. 

* 

Ett litet krucifix i Fjälkinge kyrka äger stora likheter med den korsfäste Kristus i ett 
högaltarskåp i Sankt Olofs kyrka (se vidare s 152ft) (pl 115).25 Fjälkingefiguren är kraf
tigt proportionerad med spolformad bröstkorg och rundade höfter. Fysionomin är 
summariskt skuren med släta ögonrundlar och skägget som en obearbetad valk på 
hakan. Höftklädet är kort och draperat i en båge över länderna med en lång, ned
hängande flik på höger sida. Liknande särdrag återfinns hos ytterligare fyra krucifix 
från kyrkorna i Everöd, Farstorp och Stiby samt i Brönnestad (pl 116-119). Fars
torpsfigurens ansikte är känsligt skuret med breda ögon inramade av ögonlockskant
er i hög relief och halvt öppen mun med lätt neddragna mungipor. Figurerna från 

"LÄU 5 nr 110. 
"Krucifixet i Fjälkinge förväxlades uppenbarligen inför utställningen av äldre kyrklig konst från Skåne i 
Malmö 1914 med ett nästan exakt lika stort, eftermedeltida krucifix i Nymö kyrka i samma härad. I litte
raturen presenteras Fjälkingekrucifixet följaktligen som kommande från Nymö, och avbildas i Adolf An
derbergs studie under beteckningen Nymö (A Anderberg 1915 s 59, 158, fig 95; 0 Rydbeck 1921 as 25; 
Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 20). 
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Everöd och Stiby är av något enklare utförande med släta ögonrundlar, men med 
samma milda uttryck av återhållen smärta. Brönnestadsfigurens fysionomi har ett 
mera marterat uttryck, med diagonalt ställda ögonspringor, djupa veck från näsving
arna ned mot munnen och plågat halvöppen mun med neddragna mungipor. 

Av en helt egenartad utformning är ett krucifix i vallfartskyrkan i Fru Alstad 
(pl 121). Ansiktet är kantigt skuret, med v-formade veck mellan ögonbrynen, flera 
fåror från näsan över kinderna och halvt öppen mun med kraftigt neddragna 
mungipor. Senor, blodådror och armbågsben är markerade på de utsträckta armarna. 
Bålen är rak och platt med revbenen som grova skåror diagonalt ned mot 
mellangärdet. Höftklädet är långt med en rikt veckad flik från höger höft. Höftkläd
et ger intryck av att följa en äldre förebild, men figurens karaktär i övrigt placerar 
den i skedet strax före eller omkring 1400-talets mitt. 

* 

De skånska krucifixen från 1400-talets första hälft utgör olika varianter av en 
huvudtyp som är allmänt förekommande runt Östersjön under detta skede. Den känne
tecknas bl a av en mer eller mindre rak och utsträckt ställning, en platt eller spolfor
mad bål där bröstkorgen inte är lika kraftigt välvd som senare under 1400-talet, 
samt ett ofta ganska långt höftkläde med mjukt svängda veck. Ytterligare ett antal 
krucifix i Östersjöområdet som på olika sätt varierar dessa drag kan nämnas. Nord
tyska exempel finns bl a i domkyrkan i Gtistrow (fig 20), i domkyrkan i Schwerin, i 
Nikolaikirche i Stralsund (fig 21) och i Nikolaikirche i Elbing (fig 23). På svenskt 
område finns liknande krucifix bl a i Söderköping (fig 22) och Litslena, och Carl 
Axel Nordman nämner ytterligare ett antal i Finland och Baltikum.26 Det handlar så
ledes om en vitt spridd figurtyp med rötter i den internationella gotiken. I fråga om 
de skånska krucifixen kan det i något fall röra sig om nordtysk import, men flertalet 
är sannolikt inhemska arbeten. Detta leder vidare till frågan om huruvida de bevarade 
krucifixen kan delas in i verkstadsgrupper, något som jag återkommer till i avsnitt 
10.2. 

* 

I Östra Vram finns ett av de mest säregna krucifixen från skånsk medeltid (färgpl 9; 
pl 122). Kristusfiguren hänger framför korset med diagonalt utsträckta armar och 
parallella fötter, och bär krona, hellång livklädnad, skor och handskar.27 Ansiktet är 
vackert skuret med hög slät panna, utdragna smala ögonspringor och skägget i två 

"C A Nordman 1964 s 293ff. Krucifixet i Litslena är ill i A Andersson 1980 s 70. J C Jensen attribuerar 
krucifixen i Giistrow och Stralsund, tillsammans med en smärtoman i Nikolaikirche i Stralsund, till en 
Stralsundverkstag (J C Jensen 1956 (opubl) s 175ff). 
"Det krucifix i Ostra Vram som avses är det större av två krucifix som finns i kyrkan. Om det klädda 
krucifixet som ikonografiskt motiv och Östra Vram-krucifixets plats i detta sammanhang, se bl a A An
derberg 1915 s 83ff och C R af Ugglas 1915 s 166f n 3 och 173ff med tillhörande bibliografier; N K 
Liebgott, Hellige mamd og kvinder, Hpjbjerg 1981 s 44f om danska klädda krucifix; C R af Ugglas, 
"Krucifix från Visby domkyrka" i C R af Ugglas, Efterlämnade konsthistoriska studier, KVHAA Hand
lingar 75, Stockholm 1951. 
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Pig 20. Krucifix i domkyrkan, Giistrow, Mecklenburg, trä, 1300-talets andra hälft till 
slut. Crucifix in Giistrow Cathedral, Meck:lenburg, wood, second half or end of 14th 
century. 
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Fig 21. Krucifix i Nikolaikir
che, Stralsund, Pommem, trä, 
1300-talets andra hälft till slut. 
Crucifix in the church of St. 
Nikolaus, Stralsund, Pomera
nia, wood, second half or end 
of 14th century. 

Fig 22. Krucifix i S:t Lars kyrka, Sö
derköping, Östergötland, ek, början av 
1400-talet. Crucifix in the church of St. 
Lawrence, Söderköping, Östergötland, 
oak, beginning of 15th century. 
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Fig 23. Kalvariegrupp i Nikolaikirche, Elbing, Västpreussen (nu Elblag, Polen), trä, 
1400-talets början. Calvary group in the church of St. Nikolaus, Elbing, West Prussia 
(now Elblag, Poland), wood, beginning of 15th century. 
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breda, rundade spetsar. Kronans ring pryds av ett fyrpassformat beslag med fyra 
kronor i relief, och liknande runda, fyrpassformade och sexkantiga blybeslag sitter 
på bröstet. Dateringarna av krucifixet i Östra Vram har i äldre litteratur skiftat från 
1400-talets andra fjärdedel till omkring 1500.28 Jag vill föreslå en datering till före 
1400-talets mitt, bland annat utgående från de markerade kindbenen, de breda spets
ovala ögonen och orneringen av hår och skägg med grunda, längsgående vågiga 
skåror. Krucifixet är säkerligen ett importarbete, möjligen med ursprung i en verk
stad i de sydöstra delarna av Östersjöområdet.29 

Krucifix och kalvariegrupper från 1400-talets mitt och andra hälft 

Omkring århundradets mitt börjar det tidiga 1400-talets figurtyp ersättas av krucifix 
där Kristusfiguren ser annorlunda ut. Proportionerna blir längre och kraftfullare, 
med en högt välvd och mera naturalistiskt återgiven bröstkorg och långa muskulösa 
lemmar. Höftklädet är nu helt kort och knutet mitt fram med ändflikar hängande 
från höfterna. Det finns flera kvalitativt framstående krucifix av detta slag i lybsk 
skulptur, här exemplifierade med ett krucifix i Ägidienkirche i Ltibeck (fig 24). 30 

Det enda krucifix på skånsk mark som kan mäta sig med dessa finns i Södra Rör
ums kyrka (pl 157). Figuren är slank och välproportionerad med smalt ansikte, fint 
skurna anletsdrag och lång bål med välvd bröstkorg och indraget mellangärde. 
Krucifixet är med all sannolikhet ett nordtyskt/lybskt importarbete från skedet om
kring 1400-talets mitt. 

I de inhemska krucifixen från 1400-talets andra hälft är Kristusfiguren i allmän
het grövre och mera massiv, med lång och kraftigt framskjutande bröstkorg och 
tunga anletsdrag. Många av de skånska krucifixen företer en påverkan från 1470-
och 1480-talens nordtyska/lybska figurtyp, framför allt representerad av Bernt Not
kes monumentala, närmast brutalt kraftfulla triumfkrucifix från 14 77 i Ltibecks 
domkyrka (fig 25, 26). Ett skånskt krucifix som det i Västra Vram visar en slankare 
Kristusfigur än Notkes, men den långa bålen, det lågt placerade höftklädet med korta, 
kantigt brutna veck, och den långdragna fysionomin med halvt öppen mun och 
ett brett rundat skägg, ligger nära Notkes Kristustyp (pl 158). Två krucifix från 
Perstorp och Gullarp har periodens karakteristiska, utdragna anletsdrag med vertikala 
rynkor mellan ögonbrynen och veck från näsvingarna (pl 159, 160). Ögonen är sam
manrlr~gn~ t-i11 Qrrl!'.ll!l sprlngnr Arh munnen gar!lr h:::ilvöppP.n. Hnv11rlP:t~ h1tning mot 

höger skuldra fortsätter i en kurva som bildas av bålen och benen. 
I övrigt är det senare 1400-talets skånska krucifix i allmänhet av ett kvalitativt 

"0 Rydbeck 1943 s 94; C R af Ugglas 1915 s 166fn 3. 
29Krucifixet i Östra Vram kan t ex jämföras med ett krucifix från Katharinenkirche i Danzig (nu i Mu
zeum Narodowe, Gdansk; i1l i K H Clasen, Die mittelalterliche Bildhauerkunst im Deutschordensland 
Preussen. Die Bildwerke bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Berlin 1939 pl 303), med en utformning av 
fysionomi och skägg som ligger nära det skånska arbetet. Det polska krucifixet, daterat till 1400-talets 
början, är dock av_ vanligt slag med höftkläde och törnekrona. Den väl arbetade fysionomi som karakteri
serar krucifixet i Ostra Vram, återkommer hos ytterligare ett antal skulpturer, som Karl Heinz Clasen till
skriver samma verkstad i Danzig som det polska krucifixet (A as 216ff, pl 282-304). 
30Se M Hasse, "Bildwerke des mittleren 15. Jahrhunderts in Uibeck und Vadstena" i Niederdeutsche Bei
träge zur Kunstgeschichte 1 (1961) s 196ff. Figurtypen kan ses som en lybsk vidareutveckling av de öst
liga "sköna krucifix" från 1400-talets början som Peter Tångeberg har beskrivit (P Tångeberg 1993 a). 
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Fig 24. Krucifix i Ägidienkirche, 
Liibeck, trä, 1400-talets första 
hälft. Crucifix in the church of St. 
Aegidius, Liibeck, wood, first half 
of 15th century. 
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Fig 25. Krucifix från kalvariegrupp i 
domkyrkan, Liibeck, Bemt Notkes 
verkstad, ek, 1477. Crucifix from cal
vary group in Liibeck cathedral, 
workshop of Bemt Notke, oak, 1477. 



Fig 26. Kalvariegrupp i domkyrkan, Liibeck, Bernt Notkes verkstad, ek, 1477. Calvary group in Liibeck 

Cathedral, workshop of Bernt N otke, oak, 14 77. 
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sett ordinärt utförande. Exemplen är många och jag skall här endast räkna upp ett 
mindre antal. Kristusfiguren i en kalvariegrupp från Asmundtorp har en lång och 
spolformigt utdragen bål och ett lågt, löst knutet höftkläde (pl 161). Också här är 
ögonen smala springor och i den halvöppna munnen är den övre tandraden återgiven 
i relief. De två sidofigurerna har en stelt vriden kroppshållning och kantigt skurna 
fysionomier. Adolf Anderberg för samman Asmundtorpsgrnppen merl tre krucifix i 
Mörarp, från Harlösa och från Lackalänga (pl 162-164).31 Dessa tre figurer företer 
samma blockliknande utformning av den långa överkroppen som Asmundtorpskruci
fixet, med raka skuldror, framskjutande bröstkorg med platt ovansida, indragen 
midja och rundad buk. 

I tre krucifix i Kävlinge, Saxtorp och Gråmanstorp är figurerna av en likartad ut
formning, men med kraftigare bål och oproportionerligt korta ben (pl 165-167). Ett 
krucifix från Svensköp har ett liknande skulder- och bröstparti som figurerna från 
Asmundtorp och i Mörarp, men den tunga bålen och det breda mellangärdet ger fig
uren en något annorlunda karaktär (pl 168). Ett krucifix från Borrby är ännu ett ex
empel på denna figurtyp, i en grov men uttrycksfull gestaltning, med oformligt lång 
bål, stockliknande armar och långdragen fysionomi med gapande mun, där både 
tänder och tunga är skulpterade (pl 169). Förutom de här nämnda finns ytterligare 
ett avsevärt antal krucifix av enklare slag från 1400-talets andra hälft, t ex krucifixen 
i Bårslöv, Glemminge, Glostorp, Jonstorp, Kyrkheddinge, Raus, Västra Sönnarslöv 
och Västra Vemmenhög samt från Bolshög, Munkarp, Silvåkra och Sövde 
(pl 170-180, 187). 

Ett litet krucifix i Östra Kärrstorps kyrka är av en typ som placerar det i 1400-
talets andra hälft, med en behandling av bålen som i någon mån påminner om kruci
fixet i Södra Rörum (pl 189). Det ovanliga med figuren är att den är krönt med en 
kungakrona som är skuren i ett med hjässan. Utformningen av höftkläde och anato
mi och fötternas korslagda position visar emellertid inga spår av försök till efterlik
nande av en förebild från äldre medeltid. Kronan framstår som en enstaka eftergift 
för en romansk motivtradition. 

* 

Ett helt litet krucifix i Östraby illustrerar, med de samlade och fint skurna anlets
dragen, den omfångsrika törnekronan och de fylliga lockarna i hår och skägg, över
gången till en figurtyp som hör till 1400-talets sista årtionden och slut (pl 190). 
Kristusfigurerna äger inte längre samma grova tyngd som i de ovan beskrivna kruci
fixen, utan bålens muskulatur är mera återhållsamt modellerad och kan ge ett närmast 

31 A Anderberg 1915 s 56f. 
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spensligt intryck. Benen blir gärna längre och magrare med inåtböjda knän och föt
ter, medan höftklädet får mera volym och bryts i skarpa veck. Hår och skägg har en 
yvigare och mera utarbetad lackning. 

Detta är drag som återfinns i nordtysk skulptur från 1400-talets sista del, när den 
nederländskt präglade formtradition som Bemt Notke representerar vidareförs och 
utvecklas av efterföljare under påverkan av sydtyska, renässansinfluerade ström
ningar. 32 Notkes kraftfulla realism ersätts gradvis av en mera harmoniskt formad 
Kristusfigur med smäckrare lemmar, rikt lockat hår och skägg och ett uttryck av 
återhållen smärta, snarare än uttalad plåga. Ett antal skånska krucifix varierar i olika 
avseenden dessa karakteristika, tex krucifix från Båstad och Västra Karaby, samt i 
Helsingborg, Östra Karaby, Bjällerup, Skanör, Norrvidinge och Norra Nöbbelöv 
(pl 191, 193-199).33 Hos ett krucifix från Högestad är höftklädet försett med en bred 
utstående flik på höger höft, ett motiv som återkommer hos krucifix från 1500-talets 
första årtionden (pl 192). Ett krucifix i Björka kyrka är omsorgsfullt skuret. Skägget 
är format i små runda lockar, munnen är halvt öppen och i varje ögonvrå syns tre 
små veck. I törnekronans hål är i dag lösa kvistar instt1ckna (pl 200).34 I enklare 
form har Kristusfigurema från detta skede fortfarande kvar den föregående figurtyp
ens mera grovhuggna tyngd: detta gäller krucifix i Bjäresjö, Borrie, Hyby och 
l\faglehem (pl 201-205).35 

* 

En kalvariegrupp från K vidinge är av en utformning som saknar motsvarighet i Skåne, 
liksom i övriga Danmark och Sverige (pl 209). Kristusfiguren har ett påfallande 
stort huvud och bredlagt ansikte. Överkroppen är kort och kompakt och det smala 
höftklädet smiter tätt över länderna och ligger i en lång böjd våd från höger höft in 
bakom benen. Sidofigurernas klädnader är draperade i skarpa, volymbildande veck. 
Gruppen är placerad på en trabesbjälke med en Golgatakulle med skelettrester i relief, 
från vilken korsstammen reser sig. Trabesbjälken har vilat på tre kolonner som har 
ingått i ett korskrank eller liknande: kolonnernas översta ändar sitter fortfarande in
tappade i trabesbjälkens undersida. 

Kalvariegruppens stilmässiga förutsättningar finns inte på nordtyskt område, 
utan får sökas i sydnederländsk konst. 36 En kalvariegrupp från 1400-talets slut från 
Nivelles i Brabant (fig 27) visar flera drag som, i betydligt mindre sofistikerad form, 
återkommer hos K vidingegruppen: Kristusfigurens attityd - upprätt, med en lätt 
böjning åt höger i överkroppen och något uppdragna knän och den rundade 
modelleringen av bålen, det korta höftklädet som är lagt över länderna, samt 

"Se M Hasse, "Liibecker Maler und Bildschnitzer um 1500" i Niederdeutsche Beiträge zur Kunst
geschichte 3 (1964) s 296ff; M Hasse 1981 as 3lf. 
33Här avses det större av två krucifix från Båstad (LUHM), samt det mindre av två krucifix från Norrvid
iuge (i kyrkan). 
"De två korsfästa rövarna i mindre format, som i dag flankerar krncifixet i Björka, har från början hört 
till ett altarskåp eller liknande (pi 260, 261). 
"Krucifixet i Bjäresjö är mittfigur i en kalvariegrnpp, vars sidofigurer i dag ingår i SHM:s samlingar. 
30Jfr A Anderberg 1915 s 79f. 
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Fig 27. Kalvariegrupp från Nivelles, Brabant, trä, 1400-talets slut. Calvary group from Nivelles, Brabant, 
wood, end of 15th century. 
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sidofigurernas drapering i omfångsrika klädnader med täta, djupa veck.37 Särskilt 
Mariafigurerna visar påtagliga likheter sinsemellan både i proportioner och håll
ning, och i enskildheter som det vida huvuddoket, som är draget fram över pannan 
och ned över skuldrorna med styva kantiga veck. Det långa svängda veck som faller 
från vänstra sidan ned framför höger fot hos Maria från Nivelles är i det närmaste 
exakt detsamma som hos Maria från K vidinge. 

Kvidingegruppens andra sidofigur, Johannes, ansluter emellertid inte lika tydligt 
till den figurtyp som den nederländska gruppen representerar. Den breda kantiga fy
sionomin och hårets parallellt hängande korkskruvslockar är snarare av gängse 
nordtysk typ, och möjligen bör K vidingegruppen, av denna anledning, betraktas 
som ett arbete utfört i en nordtysk verkstad, under ledning av en mästare med kän
nedom om samtida nederländsk skulptur, eller med tillgång till förlagor därifrån. 

* 

Adolf Anderberg redogör utförligt för de skånska 1400-talskrucifixen i sin stora 
översikt från 1915.38 Han beskriver och illustrerar omkring två tredjedelar av kruci
fixen och delar upp dem i olika grupper: Asmundtorpsgruppen, Kågerödsgruppen 
och, i ett eget kapitel, en grupp av krucifix från "Törringemästarens" skola. En del 
av krucifixen anges som importarbeten, tex krucifixet i Björka och det mindre kruci
fixet i Östra Vram. De flesta av periodens krucifix karakteriseras emellertid som 
"prof på inhemsk konstverksamhet". 39 Krucifixen som grupperas kring "Törringe
mästaren" förutsätts vara utförda av olika bildhuggare i en verkstad på skånsk mark, 
under ledning av en invandrad mästare. 

Anderbergs dateringar skiljer sig delvis från de här angivna och är i allmänhet 
senare. Sålunda placerar Anderberg krucifixen från Brönnestad, Everöd, Farstorp 
och Stiby, ovan daterade till 1400-talets första hälft, i århundradets andra hälft eller 
slut. Min datering sammanfaller med Monica Rydbecks, i hennes jämförelse mellan 
Stibykrucifixet och högaltarskåpet i Sankt Olof från 1400-talets andra fjärdedel eller 
mitt. Rydbeck anser att lild1eterna mellan krucifixet och altarskåpet är så stora att de 
kan komma från samma verkstad ( ovan har dock påpekats de ännu större likheterna 
mellan Sankt Olofsskåpets Kristus och krucifixet i Fjälkinge).40 Även krucifixen i 
den av Anderberg namngivna "Törringemästarens" riktning, samt krucifixen från 
Kågeröd, Norrvidinge, Röke, Östra Vram, Össjö och Bosjökloster hör till 1400-
talets början, förra hälft eller mitt, snarare än till dess senare del. 

"Kalvariegruppen från Nivelles nu i Musee du Louvre, Paris, nr RF 822. 
38A Anderberg 1915 s 52ff. 
39AAnderberg 1915 s 61. 
40M Rydbeck, "S:t Olofs kyrka i Skåne restaurerad" i Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forsk
ning 46 (1951 b) s 120f. 
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Madonnor 

I 1400-talsbeståndet av träskulptur framstår inte den tronande madonnan som en 
lika central motivkategori som under 1200-talet. Sammanlagt tolv skulpturer av den 
tronande Maria med Jesusbarnet finns kvar från 1400-talet. Tio hör till 1400-talets 
första hälft eller mitt, och två kan placeras i århundradets senare hälft. 

Tre likartade madonnor i Falsterbo, Drågarp och från Norra Ni:il,l,elöv represen
terar en inhemsk variant av den nordtyska internationella gotiken från omkring 1400 
(pl 123-125). I de tre skulpturerna sitter Maria frontalt med Jesusbarnet, klätt i en 
lång livklädnad, på vänster knä. Barnet håller i vingarna på en fågel. Moderns 
huvud är stort med ovalt ansikte, och håret är format som rundade valkar med djupa 
s-formade räfflor och den lilla rundade tinninglock som syns på flera kvinnliga 
helgon i altarskåpen från Lund och Ystad. Livklädnaden är sammandragen alldeles 
nedanför barmen, och manteln är draperad i strutveck från knäna med fållen i en 
omegaformad kontur. Enligt Monica Rydbeck härrör de tre madonnorna från samma 
verkstad som altarskåpet i S:ta Maria i Ystad (färgpl 8; pl 80, 81).41 Ett närmare 
samband, utöver det rent stilmässiga, föreligger emellertid inte mellan de tre ganska 
kraftigt proportionerade Mariafigurerna, med kantigt skurna anletsdrag och 
summariskt återgivet veckfall, å ena sidan, och de små figurerna i Ystadskåpet, med 
rundare fysionomier och mera varierad veckhildning, å den andra. 

Ett av de få verk som finns kvar från Lunds domkyrkas medeltida bestånd av 
kultbilder är en sliten tronande madonna från 1400-talets första del (pl 126). Maria 
sitter med det storvuxna, nakna barnet på höger arm. Livklädnaden hålls samman i 
midjan med ett högt sittande skärp och ligger över den rundade buken i platta veck. 
Samma motiv återkommer hos en tronande madonna i Bjällerups kyrka (pl 127). 
Här sitter barnet på moderns vänstra arm och har ett kläde svept om höfter och ben, 
och Maria bär ett huvuddok under kronan. I övrigt är Mariafiguren i Bjällerup av 
samma kraftigt proportionerade och rundkindade typ som skulpturen i Lunds dom
kyrka. 

I Sankt Olofs kyrka finns två samtida helgonskåp med en madonna respektive en 
Anna-själv-tredjegrupp (pl 128, 129). Maria är krönt men saknar huvuddok, och 
dräkten är densamma som Mariafigurens i Lund, med en mantel draperad över en 
livklädnad som hålls samman av ett högt skärp och veckas över buken. Det nakna 
Jesusbarnet är spädare och mera välformat än i Lunda- och Bjällerupskulpturerna, 
och har ett kläde svept om benen. Anna-själv-tredjegruppen i Sankt Olof är av något 
enklare utförande. S:ta Annas ansikte inramas av ett huvuddok och ett halslin, och 
figuren sitter med Maria och det tämligen grovt formade, nakna Jesusbarnet på 
vänster knä. De båda helgonskåpen hör säkerligen till samma verkstadsproduktion. 

41 M Rydbeck 1942 s 166. Den som tidigast sammanförde de tre madonnorna till samma verkstad var 
Otto Rydbeck (0 Rydbeck 1921 as 29). 
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Fysionomiernas lågt placerade ögon, med ögonlockskanter i relief, och raka breda 
munnar hos S:ta Anna och Maria i Anna-själv-tredjegruppen återkommer på de 
kvinnliga helgonfigurerna i madonnaskåpets dörrar. 

De tre här beskrivna madonnaskulpturerna samt Anna-själv-tredjegruppen i 
Sankt Olof representerar en under 1400-talets första hälft allmänt förekommande 
nordtysk/lybsk figurtyp, som på en avsevärt högre kvalitativ nivå kan exemplifieras 
med en Anna-själv-tredjegrupp i Vadstena klosterkyrka (fig 28). Förutom gemen
samma, allmänt tids- och stilpräglade drag återfinns detaljer, som det uppdragna 
vänsterbenet hos Mariafiguren i Vadstenagruppen, och mantelns kapuschongliknande 
krage, också hos skulpturerna i Sankt Olof. Det är inte helt lätt att avgöra om de 
skånska skulpturerna skall betraktas som inhemska eller nordtyska arbeten. Det fak
tum att det finns ytterligare verk i Skåne från samma verkstad gör sannolikheten 
större att de två skulpturerna är av lokal tillverkning, i likhet med kyrkans högaltar
skåp.42 Detsamma gäller möjligen Bjällerupsmadonnan, medan Lundamadonnan 
med något större rimlighet kan antas vara ett importerat arbete. 

* 

Två tronande madonnor från Farstorp och Fjelie kyrkor kommer från samma verk
stad, att döma av Mariafigurernas likartat utformade anletsdrag och de framför hal
sen draperade huvuddoken (pl 130, 131). I båda skulpturerna sitter Maria stelt fron
talt med Jesusbarnet i hellång livklädnad på höger arm (Farstorp) respektive knä 
(Fjelie; barnet håller här moderns blottade högra bröst i sin lyftade hand, ett i kyrk
lig träskulptur ovanligt motiv).43 En datering till 1400-talets början motiveras bland 
annat av Jesusbarnens kraftiga proportioner, och av Mariafigurens från Farstorp liv
klädnad, som bildar täta veck nedanför ett smalt, högt placerat skärp.44 Till samma 
skede hör en tronande madonna från Svalöv (pl 132). Mariafiguren är spenslig, med 
barnet, i hellång livklädnad och med utdragna, "vuxna" proportioner som snarast 
hör till ett äldre skede, stående på höger knä. En mantel är draperad i rika strutveck 
och mjuka bågveck från knäna. En tronande madonna från Frosta härad är en sen
medeltida efterbildning av 1200-talets madonnatyp, sannolikt från 1400-talets första 
hälft (pl 133).45 

I likhet med dessa fyra skulpturer är de två tronande madonnor som finns kvar 
från 1400-talets andra hälft med all sannolikhet av inhemsk tillverkning. En madonna 
i Raus kyrka är åtminstone delvis av ett relativt gott utförande (pl 211). Marias 
ansikte är långdraget och ovalt med runda kinder och fyllig mun, livklädnaden bil
dar lösa vertikala veck framför livet, och manteln är bruten i tjocka veck framför 
42A Andersson 1980 s 79ff. Jfr nedan s 154. 
"Om Maria Lactans-motivet, se P Beskow, Maria i kult, konst, vision, Delsbo 1991 s 33ff. 
44Jfr Hans Wåhlin som felaktigt daterar samtliga här beskrivna madonnaskulpturer till 1300-talet (H 
Wåhlin 1921 s 143ff). 
45Vilken kyrka madonnaskulpturen (nu i LUHM:s samlingar) ursprungligen har kommit från är oklart, att 
döma av noteringeu i LUHM:s kalalug: "Bilderna n:ris 19791-92 köptes ukt. 1918 för 375 kr. (utom 
transportkostnader) af ryttmästare grefve A. Moltke-Huitfeldt å Kvesarum, hvars far enligt grefvens upp
gift sannolikt skulle ha förvärfvat dem från Fulltofta kyrka. Kvesarum ligger i S. Rörums socken, från 
hvars under senare 1800-talet rifna kyrka de möjligen kunna härstamma" (LUHM accessionskatalog, nr 
19791-19792). 
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Fig 28. Anna-själv-tredje, klosterkyrkan i Vadstena, Östergötland, ek, 1426?. St. 
Anne and the Virgin and Child, abbey church of Vadstena, Östergötland, oak. 
1426?. 



underbenen. Barnet som sitter på moderns vänstra knä är klumpigare format, med 
en hellång klädnad som i ett senare skede har huggits om till två ben. I S:ta Maria 
kyrka i Båstad finns en liten tronande madonna av anspråkslöst utförande, troligen 
från 1460-talet när kyrkan stod färdig (pl 210).46 

* 

En apokalyptisk madonna och en Anna-själv-tredjegrupp från Vittskövle hör till det 
främsta som är bevarat från 1400-talets första hälft i Skåne, och i Norden över hu
vud taget (pl 134-136).47 Båda figurerna är i naturlig storlek och äger en monumen
tal resning och värdighet. Den apokalyptiska madonnan står på en sockel, som 
pryds av ett månansikte och vindlande molnslingor. Figurens ansikte och armar 
saknas i dag, men den graciösa hållningen och den fina precisionen i utformningen 
av livklädnadens tillplattade veck och mantelns stora, mjukt bågformade drapering, 
vittnar trots detta om den höga kvaliteten i arbetet. I Anna-själv-tredjegruppen bär 
den stående S:ta Anna på vänster arm den lilla Maria med ett ännu mindre Jesus
barn i knäet (större delen av Marias huvud och armar samt nästan hela Jesusbarnet 
saknas). Eftersom stafferingen är borta framträder den fina skärningen av S:ta Annas 
fylliga ansikte, med slät panna, små spctsovala ögon med tunna ögonlockskanter i 
relief, och sluten mun med vackert formade läppar. Livklädnadens och mantelns 
rika veckfall draperas i nobelt klassicerande harmoni. 

I en studie över lybsk stenskulptur från 1400-talet attribuerar Walter Paatz flera 
skulpturer till Johannes Junge, en av Ltibecks främsta verkstadsledare under 1400-
talets första fjärdedel. Den stående madonnan från Vittskövle hör till det som Paatz 
tillskriver Junge själv, medan Anna-själv-tredjegruppen förs till en anonym hantver
kare som Paatz kallade "Möllnmästaren", en antagen medhjälpare till Junge.48 Att de 
båda skulpturerna från Vittskövle är Ltibeckarbeten av hög klass konstaterar även 
Aron Andersson, men han tar avstånd från de direkta attributionerna till Junge.49 

Paatz sammanförande av Anna-själv-tredjegruppen från Vittskövle med en grupp 
helgonfigurer från Mölln och ett antal mindre skulpturer i Vadstena är oriktig; lik
heterna sträcker sig inte längre än till det tidspräglat stilmässiga.'0 Madonnan och 
Anna-själv-tredjegruppen från Vittskövle är förnämliga exempel på lybsk skulptur 
från 1400-talets första del, men någon bestämd mästare kan inte utpekas. 

Något längre fram mot århundradets mitt bör en liten stående madonna i Ljungby 
kyrka placeras (pl 137). Mariafiguren är krönt och bär ett huvuddok. Några raka 
skåror markerar livklädnadens veckning vid det högt placerade skärpet. En mantel 
är draperad med tjocka v-veck och en solfjäder av strutveck framför figurens nedre 

46Mats Anglert, Båstad, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport. Medeltidsstaden 
41, Stockholm 1982 s 21. 
47Jfr A Andersson 1980 s 34 n 25. 
18W Paalz, "'Die llibeckische Steinskulptur der ersten Hälfte des I 5 Jahrhunderts" i Veröffentlichungen 
zur Geschichte der Freien und Hansestadt Liibeck 9 (1929) s 28ff, 39f, 74f, 83f. 
49 A Andersson 1980 s 34. 
50W Paatz 1929 s 40. De sk Möllnfigurerna kommer från ett altarskåp i birgittinklostret Marienwohlde 
utanför Mölln i Holsten. 
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parti. Det nakna Jesusbarnet sitter på moderns vänstra arm. Marias runda kinder, 
fylliga läppar och spetsovala ögon, med både de övre och de nedre ögonlocken i 
relief, syns även hos barnet. Det faktum att skulpturen är gjord i ett annat träslag än 
ek (enligt Otto Rydbeck valnöt) betyder att den inte kan komma från Ltibeck, vars 
skråstatuter under 1400-talets första hälft förbjöd bruket av andra träslag än ek.51 

Dessa regler är endast kända från Ltibeck; valnöt och andra träslag förekommer i 
skulptur från andra nordtyska städer.52 Att precisera den lilla madonnans tillverk
ningsort med utgångspunkt från träslaget är med andra ord inte möjligt. 

* 

En stor stående madonna i Brunnby är enastående i skånsk, såväl som i övrig dansk 
och svensk skulptur (pl 212, 213). Maria är i naturlig storlek, och håller det nakna 
barnet i halvliggande ställning framför bröstet (endast en bit av barnets bål återstår i 
original). Moderns ansikte är ovalt med hög rundad panna, spetsovala ögon i grund 
relief och smal, svagt böjd och sluten mun. På hjässan sitter ett diadem av virade 
släta och pärlbesatta band, och håret faller i långa tjocka lockar med s-formade 
slingor i djup relief. Livklädnaden och manteln bildar ett löst och något oroligt 
veckfall. 

Stilmässigt hör figuren inte hemma i samtida nordtysk skulptur. De närmaste 
parallellerna föreligger i arbeten från nederrhenskt område, Brunnbymadonnan kan 
t ex jämföras med flera madonna- och helgonfigurer från kretsen kring Andries 
Holthuys från Kleve. En Holthuysmadonna i Rijksmuseum i Amsterdam (fig 29) 
företer flera drag som återfinns hos Brunnbymadonnan: det flackt skurna ansiktet 
med rund panna, smala ögon och tunn leende mun, hårets stora och kraftigt räfflade 
slingor och barnets position framför moderns liv (den nederrhenska Mariafigurens 
hår faller dock i rikare lockar, och klädnadens veckbildning har tydligare struktur 
och mera volym än hos den skånska skulpturen).53 Holthuys betydelse för skulptur
produktionen i området kring Kleve och Xanten bekräftas av att flera verk därifrån 
kan tillskrivas hans krets och efterföljare.54 Brunnbymadonnan är otvivelaktigt ett 
importarbete, sannolikt från en nederrhensk verkstad med anknytning till Holthuys
traditionen. 

Fristående skulptur 

I det skånska beståndet av 1400-talsskulptur ingår ett avsevärt antal enskilda hel
gonbilder, pietagrupper, Anna-själv-tredjegrupper och nådagrupper. Flera av dessa 

"0 Rydbeck 1921 as 24f; P Tångeberg 1993 as Sf; J Voss, "Spätgotische Skulpturen aus NuBbaumholz 
in Mecklenburg und Vorpommern" i Mitteilungen des Instituts fur Denkmalpflege - Arbeitsstelle Schwe
rin 27 (I 982). 
"P Tångeberg 1986 s l 43f. 
53Holthuysmadonnan nu i Rijksmuseum Amsterdam, nr BK-Br-534. 
54F Witte, Tausend Jahre deutscher Kunst am Rhein. Die Denkmäler der Plastik und des Kunstgewerbes 
auf der Jahrtausend-Ausstellung in Köln 1-5, Berlin 1932 l s 163f. 
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Fig 29. Madonna, Andries Holthuys, ek, omkring 1500. Virgin and 
Child, Andries IIolthuys, oak, ca. 1500. 
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har säkerligen ingått i altarskåp, men i de fall en skulptur inte säkert kan visas höra 
ihop med andra figurer från samma skåp kommer jag här att behandla den som ett 
enstaka arbete under rubriken "Fristående skulptur". 

Till skillnad från madonnorna hör tre fjärdedelar av dessa skulpturer till 1400-
talets andra hälft. Ett mindre antal arbeten kan emellertid placeras i århundradets 
början eller första hälft. Ett av skedets mera imponerande verk är ett över tre meter 
högt helgonskåp med en nådastol i Sankt Olofs kyrka (pl 138). En tronande Gud 
fader håller korset med sonen fra1nför sig, omgiven av två serafer i låg relief. Faderns 
fysionomi är vördnadsbjudande med hög fårad panna, strängt sluten mun och en 
mustasch som ringlar i långa räfflade lockar ned i skägget. Kristusfiguren är av den 
typ som hör till 1400-talets tidigare hälft, med spolformad räfflad bröstkorg och ett 
höftkläde som är draperat i en båge från höft till höft. Aron Andersson anger nåda
stolen som ett importarbete, sannolikt lybskt, från omkring 1430-1440.55 Andersson 
nämner inget jämförelsematerial som grund för sitt antagande, och det är svårt att 
finna några direkta paralleller till den skånska nådastolen i lybsk skulptur från period
en. Däremot finns det flera likartade arbeten i de östra delarna av Östersjöområdet. 
En fårad panna, pregnant skurna anletsdrag med breda spetsovala ögon, rikt lockat 
skägg och en mantel med kaskader av strutveck och långa släpveck karakteriserar 
en grupp av skulpturer, varav flera nådastolar, tillkomna i kretsen kring en verkstad 
i Danzig vid 1400-talets början (fig 30, 31).56 Det finns anledning att söka ursprunget 
till nådastolen i Sankt Olof här, snarare än i Ltibeck. 

En stående Johannes döparen i Björka kyrka är ett betydligt enklare arbete 
(pl 139). Helgonets långsträckta fysionomi med hög panna, stora och diagonalt satta 
ögon, samt hår och skägg grovt räfflade med stora böjda skåror är kännetecknande 
för 1400-talets första hälft. Även en samtida Anna-själv-tredjegrupp i Östra Nöbbe
lövs kyrka är av provinsiell karaktär (pl 140). S:ta Anna sitter frontalt med Maria 
och Jesusbarnet som stela dockor på vänster knä. Figurernas fysionomier är 
summariskt utförda med smala spetsovala ögon utan ögonlock och små slutna mun
nar. Klädnadernas veck är återgivna som raka parallella skåror. Till 1400-talets 
början hör också en liten skulptur med S:ta Agnes, av okänd proveniens och, såvitt 
möjligt att bedöma under en sentida övermålning, av ordinärt utförande (pl 141).57 

* 

Fyra av Skånes åtta bevarade pietagrupper hör till 1400-talets första hälft. Den för
nämsta av dessa kommer från en okänd skånsk kyrka (pl 142).58 Moderns ansikte är 
litet och runt med stora ögonrundlar där ögonlockens konturer är svagt antydda, och 

"A Andersson 1980 s 81. 
56K H Clasen 1939 s 216ff. 
57LUHM, nr 19385 b. 
"LUHM, nr 24264. Pietagruppen kommer möjligen från en kyrka i Vemmenhögs härad (0 Rydbeck 
1943 s 99f). 
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Fig 31. ~,Jådastol i Liebschau kyr
ka, Pommem (nu Lubieszewo, Po
len), trä, 1420-talet. Mercy seat in 
the church of Liebschau, Pomera
nia (now Lubieszewo, Poland), 
wood, 1420's. 

Fig 30. Nådastol i Domnau kyrka, 
Ostpreussen (nu Domnovo, Kalin
ingrad), lind, 1420-talet. Mercy 
seat in the church of Domnau, 
Eastem Prussia (now Domnovo, 
Kaliningrad), lime, 1420's. 

147 



sluten mun med en fyllig, fint skuren underläpp. Ett omfångsrikt huvuddok täcker 
hjässa och skuldror. Den vida manteln bildar en mängd skarpa, brutna och slingrande 
veck som kontrasterar mot det tidiga 1400-talets mjukare linjer och indikerar en 
datering en bit in i århundradets första hälft. Kristusfigurens ansikte är avlångt och 
skarpskuret med pannveck, ögonlock och tandrader i distinkt relief, medan bålen är 
utmärglad och insjunken. Gruppen företer samma nordligt tyska variant av den öst
liga "sköna" stilens pietatyp som t ex en pietagrupp i alabaster från S~1Jnder Alslev 
på Sjrelland (fig 32), och är säkerligen ett nordtyskt importarbete.59 

Av de övriga pietagruppema förtjänar en skulptur i Gärds Köpinge kyrka att 
framhållas som ett arbete som i utförandet står så nära madonnan och Anna-själv
tredjegruppen i Sankt Olofs kyrka att ett gemensamt verkstadsursprung är troligt 
(pl 143). Modem i Gärds Köpinge och S:ta Anna i Sankt Olof kan jämföras drag för 
drag. Hos båda figurerna återfinns det runda ansiktet, de breda och lågt placerade 
ögonen, den raka slutna munnen med framskjutande underläpp och huvuddokets 
drapering slätt över hjässan. Gärds Köpingemodems smala ögon, med tunna raka 
ögonlockskanter i relief syns även hos de kvinnliga helgonen i madonnaskåpets 
dörrar, och hos några figurer i passionsreliefema som pryder kyrkans högaltarskåp 
(se vidare nedan). 60 

De två återstående pietagruppema från 1400-talets första hälft kommer från 
Bromma och Fjärestads kyrkor. Brommapietan och krucifixet i samma kyrka är till
verkade i samma verkstad. De långsträckta proportionerna hos modem i pietan, och 
sonens smala fysionomi med djupt liggande ögon och framskjutande käkparti, 
karakteriserar även krucifixet (pl 102, 144). Gruppen i Fjärestad är ett enkelt arbete, 
med ett egendomligt kraftigt huvuddok runt modems smala ansikte och en grov be
handling av hals- och bröstpartiet (pl 145). 

* 

Flertalet helgonskulpturer från 1400-talets andra hälft är av ett ordinärt, ibland när
mast grovt utförande. I flera fall handlar det om enstaka, mer eller mindre slitna 
figurer i litet format som sannolikt har varit placerade i flygeldörrarna på olika altar
skåp, såsom ett kvinnligt helgon från Ravlunda, ett manligt helgon från Torekov 
och en S:t Olofsfigur med okänd proveniens (pl 214, 216, 219).61 En pieta från Ask, 
en sittande Kristus från Östra Tommarp och två figurer från Bolshög är lokala pro
dukter av anspråkslösaste slag (pl 220-223). En Johannes döparen från Norra 
Skrävlinge, två Anna-själv-tredjegrupper från Tryde och Räng, en pietagrupp från 
Nymö och en S:t Olof i Norra Strö har också karaktären av inhemska arbeten, på en 

"Se P Tångeberg 1993 a s 17ff, 34 (pietan nu i Nationalmuseet, K(llbenhavn, nr 5887 a). 
'°Se vidare s 152, 154. Monica Rydbeck jämför Gärds Köpinge-gruppen med en pietaframställning i 
passionssviten på högaltarskåpets flygeldörrar (M Rydbeck 1951 b s 120). 
"S:t Olofsfiguren nu i Helsingborgs museum, utan inventarienummer. 

148 



Fig 32. Pieta från S0nder Alslev kyrka, Sja:lland, alabaster, 14OO-talets första del. Pieta from the church 
of S0nder Alslev, Zealand, alabaster, first part of 15th century. 
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något högre nivå, från verkstäder vars tillverkning kan beskrivas som en avspegling 
i provinsiell tappning av samtidens kontinentala skulptur (pl 224-228). 

Någon närmare anknytning, utöver den rent tidsbundet stilmässiga, kan inte eta
bleras mellan de uppräknade skulpturerna. Detta låter sig inte heller göras inom det 
begränsade beståndet av helgonbilder av bättre kvalitet från 1400-talets andra hälft 
och slut. Walter Paatz har attribuerat två skånska S:t Görnnsk11lpturer, från Lunds 
domkyrka och Ljungby kyrka, till Liibeckbildhuggaren Henning von der Heides 
verkstad.62 Av gruppen från Ljungby återstår endast själva S:t Göran i stympat skick 
- figurens högra arm, samt benen och hästen saknas (pl 232). Helgonets ansikte är 
stort och ovalt med små runda, grunt skurna ögon, och det axellånga håret är format 
i stora, kantiga lockar. Lundaarbetet är en relief från ett altarskåp: i 1828 års inven
tering över domkyrkan nämns en "Tafla" med S:t Göran, med ett par bemålade fly
geldörrar och ett fotstycke. 63 Altarskåpet har haft sin placering på ett S:t Göranaltare 
i domkyrkan som nämns första gången 1480.64 Det som återstår är S:t Göran till häst 
(främre delen av hästkroppen saknas) samt fragment av ett landskap med träd och 
klippor i reliefens högra del, och högst upp en rad med fönsterförsedda fasader och 
ett par små figurer (pl 233). Själva S:t Göran är av samma typ som Ljungbyfiguren, 
med fyllig fysionomi och långt hår i stora runda lockar. Rustningen är återgiven i 
detalj, med buktigt harnesk, armskenor med armbucklor, bukskenor, höftskört och 
benskenor med knäbucklor. 

Det finns endast två bevarade skulpturarbeten som med säkerhet kan föras till 
Henning von der Heides verkstad, dels en S:t Göransgrupp från St.-Jiirgen-Hospital 
i Liibeck (fig 33, 34) och dels ett altarskåp från Burgkirche i Liibeck 
(Fronleichnamaltarskåpet).65 En jämförelse mellan skulpturerna från Ljungby och 
Lund å ena sidan, och S:t Göransgruppen och Fronleichnamaltarskåpet i Liibeck å 
den andra, ger ingen täckning för Paatz attribution. De båda skånska skulpturerna är 
nordtyska/lybska arbeten i den stiltradition som Henning von der Heide bland andra 
representerar, men de kan inte tillskrivas någon enskild verkstad. Likheterna mellan 
de två skulpturerna är inte heller så stora att det finns anledning att anta en gemen
sam verkstadstillhörighet. 

* 

Från Ravlunda kyrka kommer en Kristofferskulptur som av allt att döma förvärva
des till kyrkan i samband med dess valvslagning under 1400-talets andra hälft, när 
en väggmålning med S:t Kristoffer från 1200-talet ramponerades (pl 234).66 Helgonet 

"W Paatz 1939 s 151f, 159. 
03 1~28 års inventering, beskrivning av Lunds domkyrka. 
04LAU 4 nr 355. 
"Henning von der Heides S:t Göransgrupp och Fronleichnamaltarskåpet nu i St. Annen-Museum, Lii
beck, nr 221 respektive 4, 5 och 7 (Fronleichnamnaltarskåpet är ill i Kirchliche Kunst des Mittelalters 
und der Reformationszeit 1981 s 141). 
"CWP 3 s 34f. Jfr S Femlund, Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria, Lund 1980 s 71. 
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Fig 33. S:t Göransgrupp från St.-Jtir
gen-Hospital, Liibeck, Henning von der 
Heides verkstad, ek, 1504-1505 (dra
ken 1619). St. George and the dragon 
from St.-Jiirgen-Hospital, Liibeck, 
workshop of Henning von der Heide, 
oak, 1504-1505 (the dragon 1619). 

Fig 34. S:t Göransgrupp från St.
Jiirgen-Hospital, Liibeck, Hen
ning von der Heides verkstad, ek, 
1504-1505 (detalj). St. George 
and the dragon from St.-Jiirgen
Hospital, Liibeck, workshop of 
Henning von der Heide, oak, 
1504-1505 (detail). 
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har här närmast dvärgliknande proportioner med stort huvud och korta, kraftiga 
lemmar. Trädstammens blad och grenutväxter, rynkorna i figurens ögonvrår och 
lockarna i hår och skägg är alltsammans omsorgsfullt återgivet. Ett annat, kvalitativt 
jämförbart verk är en S:t Martinskulptur i Silvåkra (pl 235). Det enda som återstår 
är själva figuren (dock med avsågade ben), medan hästen och tiggaren, med vilken 
S:t Martin delade sin mantel, är borta. Figuren kan till typen jämföras med de nyss 
nämnda S:t Göranskulpturerna från Lund och Ljungby, med motsvarande ungdom
ligt runda fysionomi och långlockiga frisyr. Utförandet är dock n1era schernatiskt 
och onyanserat. Om Silvåkrahelgonet och Ravlundafiguren är importarbeten, repre
senterar de den mera ordinära andelen av det sena 1400-talets nordtyska skulptur
produktion. Samma sak kan sägas om en nådastol från Bolshög, där endast Gud fa
der återstår, medan korset med sonen är borta (pl 236). 

Skånes enda S:t Sebastianskulptur kommer från Heligkorskyrkan i Dalby 
(pl 237). Figuren står bunden vid ett träd, naken sånär som på ett kort höftkläde som 
är tätt svept om länderna. På kroppen syns ett antal runda hål där pilar har suttit. 
Sten Anjou har attribuerat skulpturen till en verkstad närstående Henning von der 
Heide. 67 S:t Sebastians långsträckta, kantiga fysionomi med breda ögon och smala 
läppar, och hårets kraftiga testar räfflade med breda skåror, överensstämmer allmänt 
sett med nordtysk skulpturtradition vid 1400-talets slut i Notkes och von der Heides 
riktning, men en närmare tillskrivning till en specifik verkstad är inte heller här 
möjlig. 

Altarskåp 

Skåne är, jämfört med andra danska och uppsvenska landskap, fattigt på altarskåp 
från senmedeltiden.68 Sammanlagt 16 skåp är bevarade från och med 1300-talets 
slut. Äldst är de tre skåpen i Lunds domkyrka, från S :t Petri klosterkyrka i Ystad 
och i S:ta Maria i Ystad, från 1300-talets slut eller omkring 1400.69 Därefter är det 
en lucka på fyra-fem decennier till högaltarskåpet i Sankt Olofs kyrka, från före 
1400-talets mitt (pl 146-152).70 

Sankt Olofs altarskåp är en pentatyk med dubbla flygeldörrar, som ovanligt nog 
är försedda med reliefskulptur även på mellansidorna, i form av sexton scener med 
passionsmotiv. På flygeldörrarnas insidor står sexton manliga helgon fyra och fyra i 
dubbla rader, medan corpus visar en figurrik korsfästelsescen. Den ojämna karaktä
ren i skåpets skulptur har påtalats i tidigare forskning.' 1 Relieferna på flygeldörrar
nas mellansidor är genomgående av god kvalitet, med samlade och varierade kom
positioner och genomarbetade fysionomier och dräktfall. Detsamma gäller flygelin-

67S Anjou, Heligkorskyrkan i Dalby, Svenska fornminnesplatser 16, Stockholm 1980 s 20. 
68JfrRNorberg 1941 s 17. 
69Se ovan s I 22f. 
70Avsaknanden av altarskåp från 1400-talets första hälft i Skåne äger en motsvarighet på SjIBlland, där det 
endast finns två altarskåp från samma period. Att förhållandena kan se annorlunda ut i andra delar av 
Danmark visas av att det från Sonderjyllands kyrkor finns en hel rad altarskåp från detta skede (E Molt
ke, E Moller, V Michelsen 1963 s 2808ft) (se vidare avsnitt 12.2). 
71 M Rydbeck 1951 b s l 14f. 
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Fig 35. Altarskåp från Marienkirche, Liibeck, ek, 1425 (detalj). Reredos from the church of St. Mary, Lii
beck, oak, 1425 (detail). 
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sidornas helgonfigurer, som är resliga gestalter med små huvuden, med väl skurna 
fysionomier, och klädnader i stora lugna veck. I korsfästelseframställningen blandas 
däremot väl utförda figurer - såsom den korsfäste Kristus och gruppen med Maria, 
kvinnorna och Johannes - med stelt frontala figurgrupper där de enskilda gestalterna 
har grova drag och dräkterna bildar monotont parallella veck. 

Altarskåpet är ett arbete i samma nordtyska/lybska stil från 1400-ta lets först;i 
hälft som helgonskåpen i samma kyrka. Både Viggo Thorlacius-Ussing och Monica 
Rydbcck betraktar ett altarskåp från omkring 1425 från Marienkirche i Liibeck (för
stört 1942) (fig 35), som en förutsättning för skåpet i Sankt Olof, vilket därmed 
skulle vara ett Liibeckarbete.72 Aron Andersson karakteriserar däremot altarskåpet i 
Sankt Olof som "a solid work from North German models [ ... ] a local production 
somewhere around 1440-50 seems a possible alternative, including the statues of 
the Virgin and St. Anne in the same church" (pl 128, 129).73 

Tillsammans med det relativt ordinära utförandet av Anna-själv-tredjegruppen 
och helgonfigurerna i madonnaskåpets dörrar, skulle ojämnheten i kvalitet i hög
altarskåpets reliefer kunna tas till intäkt för en inhemsk produktion. Till gruppen av 
skulpturer i Sankt Olof skall även fogas pietagruppen i Gärds Köpinge och krucifixet 
i Fjälkinge, vilka hör till samma verkstadsproduktion (pl 115, 143). De skånska 
arbetena står i kvalitetshänseende emellertid inte långt efter altarskåpet från Marien
kirche i Liibeck, och högaltarskåpet i Sankt Olof saknar, vad gäller den rika och 
ovanliga skulpturutsmyckningen, motsvarigheter på skandinaviskt område. Trots 
detta gör förekomsten av sammanlagt fem skulpturer från samma verkstad, i tre oli
ka skånska kyrkor, att en inhemsk tillverkning framstår som det troligaste alternativet. 
Om detta är riktigt, har verkstaden utan tvivel varit under ledning av en nordtysk, 
eventuellt lybskt skolad, mästare. 

* 

Ett högaltarskåp i S:ta Maria kyrka i Helsingborg är av en annan typ än altarskåpet i 
Sankt Olof (pi färgpl 10; pi 153-155). Corpus och de inre flygeldörrarnas insidor är 
här uppdelade i elva rektangulära bildfält med figurscener i relief, medan corpus nedre 
parti fylls av tolv apostlafigurer. Relieferna visar motiv från Marie levnad och 
Jesu barndom samt Jesu dop. Trots bildscenernas berättande karaktär och mångfigu
righet präglas kompositionen av en statisk frontalitet med stelt uppställda figurer, 
ringa variation i utformningen av de uttryckslösa fysionomierna och en monotont 
obruten parallellitet i dräkternas veckbildning (med undantag bl a för draperingen 

72M Rydbeck 1951 b s 117ff; V Thorlacius-Ussing, "Altertavlen i Havrebjerg Kirke. Et arbejde af Neu
kirchen-mesteren" i Tilskueren 1932 s 469ff. 
73 A Andersson 1980 s 79ff. 
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Fig 36. Altarskåp i Ni
kolaikirche, Liineburg, 
Niedersachsen, ek, om
kring 1450 ( detalj). Re
redos in the church of 
St. Nikolaus, Liine
burg, Lower Saxony, 
oak, ca. 1450 (detail). 

Fig 37. Altarskåp i Ni
kolaikirche, Liineburg, 
Niedersachsen, ek, om
kring 1450 (detalj). Re
redos in the church of 
St. Nikolaus, Liineburg, 
Lower Saxony, oak, ca. 
1450 (detail). 
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av Marias mantel i corpus mittscen). Predellan och de dubbla flygeldörrarnas mel
lansidor och utsidor har målade passionsmotiv och helgonbilder. 

Altarskåpet kröns av en relieffris med fem vapensköldar omgivna av akantus
blad. Med vapensköldarnas hjälp kan skåpet dateras till 1449-1452.74 Med utgångs
punkt från de stralsundska mynt som förekommer i den målade scenen med ut
drivandet ur templet har altarskåpet i allmänhet setts som ett Stralsundsarbete.75 Detta 
har ifrågasatts av Peter Tångeberg som, på basis av corpus indelning, arten av figur
framställning, veckfall, arkitekturornamentik och liknande, i stället föreslår Lilne
burg som ursprungsort.76 Tångeberg hänvisar bland annat till det så kallade 
Lambertialtarskåpet i Nikolaikirche i Lilneburg (fig 36, 37), tillverkat på 1450-talet 
i Lilneburgmästaren Hans Snitkers verkstad.77 Lambertiskåpet skiljer sig från 
Helsingborgskåpet i fråga om ornamentik och ikonografi, men figurtypen och de 
övergripande kompositionsprinciperna stämmer väl överens. Enligt Alfred Stange 
har målningarna på Helsingborgskåpets flygeldörrar anknytning till Hamburgmåleri. 
Detta stärker ytterligare kopplingen till Lambertiskåpet, vars målningar är utförda 
1458 av Hamburgmålaren Hans Borneman.78 

Ett altarskåp i Västra Hoby kyrka framstår som en förgrovad inhemsk variant av 
skåpet i Helsingborg (pl 156). Corpus och flygeldörrarna är indelade i 18 bildfält 
med motiv ur evangelierna, från bebådelsen till Kristi nedstigande i helvetet, och 
med en korsfästelsescen i centrum. 79 Bildkompositionen är kompakt och figurerna är 
stela och orörliga. Fysionomierna är summariskt återgivna och klädnaderna är helt 
släta eller bryts i ett fåtal parallella veck. Skulpturarbetet präglas av reduktion till en 
förenklad kantighet, som ytterligare förstärks av en övermålning från 1700-talet. 

* 

Enligt 1828 års inventering flyttades ett altarskåp från Elleköpinge till S:ta Maria i 
Åhus när socknens kyrka lades ned omkring 1620 (färgpl 11; pl 239).80 Detta skåp är 
av annat slag än de ovan beskrivna, motiv- och figurrika skåpen. Här finns tre likstora 
stående figurer i corpus, samt ursprungligen åtta mindre helgonfigurer, varav sex 
återstår i dag, parvis grupperade i dubbla rader på flygeldörrarnas insidor. Corpus
figurerna är de tre Mariorna: madonnan i mitten, omgiven av Maria Cleophas med 
fyra gossebarn - ett på armen och tre kring fötterna - och Maria Salome med barnen 
Johannes evangelisten på armen och Jakob d ä ridande på en käpphäst vid fötterna. 81 

"Se T Mårtensson, "Sancta Maria kyrka i Hälsingborg" i Sancta Maria kyrka i Hälsingborg. Minnesbok 
vid 500-årsjubileet 1951, Helsingborg 1951 s 54. 
"A Andersson 1980 s 79; W Andersson 1928 s 42f; HA Gräbke 1941 s 113. 
76P Tångeberg 1986 s 141 n 252. 
77W Meyne, Liineburger Plastik des XV. Jahrhunderts, Liineburg 1959 s 64ff. 
78W Meyne 1959 s 64; A Stange, Deutsche Malerei der Gotik 3: Norddeutschland in der Zeit von 1400 
bis 1450, Berlin 1938 s 208. 
"Carl Georg Brunius beskriver Västra Hobyskåpet med en predella med en målning av nattvarden, samt 
ett krönande genombrutet rosverk (C G Brunius 1850 s 529f} Predellan och krönet saknas i dag. 
"1828 års inventering, beskrivning av S:ta Maria kyrka i Ahus; I Ingers, "Nedlagda byar och gårdar i 
Skåne" i Ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1971:3 s 32f. 
"De barn som avbildas tillsammans med Maria C!eophas identifieras vanligen som Jakob d y, Josef, 
Simon ivraren, Judas Taddeus, Barnabas eller Justus (F Dahlby, De heliga tecknens hemlighet. Om sym
boler och attribut, Arlöv 1983 (7 uppi) s 65). 
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Huvudfigurerna är smala och högresta med närmast identiska fysionomier. De har 
långdragna ovala ansikten med hög rundad panna, släta välvda ögonrundlar (på Ma
ria Cleophas är så mycket staffering bevarad att de i bemålningen utförda ögonde
taljerna kan studeras) och rak, allvarligt sluten mun. Här är det säkerligen fråga om 
ett nordtyskt/lybskt arbete från en verkstad i den nederländskt präglade stilriktning 
vars främsta namn är Bernt Notke. I flera samtida altarskåp, med antaget eller säker
ställt lybskt ursprung, finns paralleller till Elleköpingeskåpets motivmässiga sam
mansättning med tre figurer i corpus, till arkitekturornamentikens utformning, och 
till en sådan ikonografisk detalj som den lekande Jakob d ä vid Maria Salomes föt
ter. s2 

Det mindre av två altarskåp i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo har också tre likstora 
figurer i corpus, men här har flygeldörrarnas insidor målade scener med motiv ur 
S:t Laurentius helgonlegend (färgpl 12). I corpus flankeras Kristus som smärto
mannen av S:t Laurentius och en stående madonna. De tre figurerna är resliga med 
ovala ansikten och fina drag med tunga, halvt sänkta ögonlock och små slutna mun
nar. Även Falsterboskåpet är med all sannolikhet ett nordtyskt importarbete, men 
skåpets figurer hör stilmässigt till en annan och tidigare riktning än skåpet från Elle
köpinge. De anknyter snarare till en formtradition som i lybsk skulptur representeras 
av arbeten från Hermen Rodes verkslad. 83 Det finns dock ingen anledning att förut
sätta ett direkt samband med Hermen Rodes produktion. 

* 

Ett altarskåp i Tolånga är av en annorlunda uppbyggnad, med en apokalyptisk ma
donna i corpus flankerad av fyra mindre sittande helgon, nämligen två biskopar, ett 
diakonhelgon (möjligen S:t Laurentius med ett nu försvunnet halster i den lyftade 
högra handen) och Johannes döparen. I flygeldörrarna står elva apostlar och ett 
prästhelgon i rader om tre och tre (pl 240, 241). Madonnan är omgiven av en strål
gloria och en bred molnkrans, utanför vilken fyra små änglar svävar i tilibedjan. 
Aron Andersson betecknar Tolångaskåpet som "true to the late 15th century Lybeck 
tradition".84 Även om detta är riktigt finns det ingen grund för en bestämning av 
Tolångaskåpet som ett Ltibeckarbete. Figurernas frontala hållning, kraftiga propor
tioner och stereotypt utformade, bredlagda fysionomier ansluter till det gängse 
formspråket i nordtysk skulptur över huvud taget vid 1400-talets slut 

I ett altarskåp i Bosjöklosters kyrka fyller en skulpterad figurscen hela corpus 
(pl 242). Corpus är här försedd med ett smalare, förhöjt mittparti, och de båda paren 
flygeldörrar har målningar på båda sidorna.85 Den skulpterade huvudscenen föreställer 

82Jfr P Tångeberg, "Altarskåpet i Kärrbo - och altarskåpsforskningens metodik" i Västmanlandsfornmin
nesförenings årsskrift 49 (1971) s 30 om lekande barn som motiv i lybska altarskåp. Arkitekturornamen
tiken i Elleköpingeskåpets flyglar, med kölbågar fyllda med rundbågar med näsor, krönta med kors
blommor och med bakomställt fönsterverk, kan jämföras med flera av skåpen som Tångeberg tar upp i 
artikeln. Motivet med tre likstora figur,er i corpus flankerade av dubbla helgonrader i flygeldörrarna, 
återfinns bl a i Bernt Notkes altarskåp i Arhus domkyrka från 1479. 
83Om Hermen Rode, set ex P Tångeberg 1986 s 294ff. 
84A Andersson 1980 s 225. 
85Flygeldörrarnas samtliga sidor försågs med nya målningar på 1580-talet. 
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korsnedtagandet. Kristus och de båda rövarna hänger på T-formade kors kring vilka 
sammanlagt femton figurer, inklusive en knäböjande stiftargestalt, är samlade. 
I corpus övre parti svävar Gud fader i en rund molnsky. De långsträckta gestalterna 
är karakteristiska för nordtysk/lybsk skulptur från 1400-talets senare del, med tunga 
fysionomier, och dräkter som bildar stora, brutna veck. Ewert Wrangels datering av 
Bosjöklosterskåpet till omkring 1515 förefaller väl sen, inte minst vid en jämförelse 
med reliefer från ett altarskåp från 1470- eller 1480-talet i Kirke-Stillinge på Sjrel
land, med tydliga liki1ieter både i komposition och i återgivandet av enskilda figurer 
och dräktdetaljer (fig 80).86 Även Bosjöklosterskåpet bör placeras i 1400-talets slut, 
som ett arbete från en nordtysk, möjligen lybsk, verkstad. Själva skåpformen, med 
förhöjt mittparti, är därmed ett relativt tidigt exempel på nederländsk påverkan på 
nordtysk skulptur. 

Två reliefer från försvunna altarskåp finns kvar från 1400-talets slut: den i av
snittet om helgonbilder beskrivna reliefen med S:t Göran från Lunds domkyrka, 
samt en liten relief med tre figurer från Hörröds kyrka (pl 243). Den sistnämnda är 
av ett utförande som tyder på att det altarskåp i vilket den har ingått har varit ett 
arbete av god kvalitet. 

Grupper från altarskåp 

Från 1400-talet finns sammanlagt elva grupper av figurer som har hört hemma i nu 
försvunna altarskåp. Grupperna av mycket varierande kvalitet och utförande. Av ett 
mera anspråkslöst slag är t ex två små manliga helgonfigurer från 1400-talets andra 
hälft i Vitaby kyrka, vilka har återanvänts i ett eftermedeltida sammanhang. När 
kyrkan under 1600-talet försågs med en ny altaruppsats placerades de båda figurer
na i var sin trång nisch bakom marmorerade kolonner och målades över med samma 
blågrå färg som resten av altarprydnaden (pl 244, 245). 

I Lunds domkyrkas högaltarskåp från 1398 finns i dag endast 26 av skåpets ur
sprungligen 40 helgonfigurer kvar. Sannolikt var det Carl Georg Brunius som vid 
iståndsättandet av altarskåpet på 1800-talet fyllde luckorna med tolv figurer från ett 
annat av domkyrkans medeltida altarskåp: nio apostlar, en annan manlig figur, 
Johannes döparen och S:t Laurentius (de två sistnämnda figurerna är av något större 
format än apostlarna, sannolikt på grund av att de har varit placerade i det ursprung
liga skåpets corpus) (pl 246, 247). 87 En mindre relief, som föreställer Maria i temp
let, kommer från samma altarskåp, men ingår i dag i LUHM:s samlingar 
(färgpl 13).88 Figurerna har en tydlig särart. De är stelt frontala och har stora runda 
huvuden vilande direkt på de sluttande skuldrorna, korta armar och grova händer. 

86E Wrangel 1921 s 270. 
87E Wrangel 1915 s 9, 21; E Wrangel 1923 s 17. 
88Se L Liepe 1992 b. 
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Fysionomierna är bredlagda och uttryckslösa med små ögonspringor och fint formade 
läppar. Hår och skägg är skärade med jämna parallella räfflar i vågiga eller spiral
formade mönster med en dekorativt ornamental verkan. Altarskåpets tillverknings
ort är svår att precisera, men den hantverksmässigt goda nivån på utförandet tyder 
möjligen på att det rör sig om ett importarbete.89 

Altarskåpet omtalas i flera 1800-talsbeskrivningar av domkyrkan. I 1828 års in
ventering nämns ett altarskåp i kryptan, med en apokalyptisk madonna i mitten om
given av ett antal figurer samt "en grupp af 6 små bilder skurna alla af ett stycke och 
derför alla qvar", det vill säga den lilla reliefen.9° Carl Georg Brunius tar också upp 
altarskåpet i sin beskrivning av Lunds domkyrka från 1836. Han lämnar upplys
ningen att det tidigare hade haft sin plats i det Mariakapell som på 1420-talet upp
fördes på domkyrkans sydsida, men att det flyttades ned i kryptan när kapellet revs 
1812. Brunius nämner också att ärkebiskopen Jens Brostrups vapen prydde skåpet. 91 

Brostrup, som var ärkebiskop mellan 1472 och 1498, lät 1483 instifta ett altare till 
jungfru Maria "vdi wor Lunde domkircke vdi thet ny capelhe", det vill säga just 
Mariakapellet där altarskåpet alltså stod kvar ännu vid 1800-talets början.92 Altar
skåpet bör vara mer eller mindre samtida med altarstiftelsen, vilket placerar de be
varade figurerna i 1480-talets första hälft. 

* 

Åtta figurer från ett altarskåp står i dag i Ljungby kyrka (pl 248-250). Det försvun
na altarskåpet har haft en liknande uppbyggnad som skåpet från Elleköpinge, med 
tre kvinnliga figurer i stort format i corpus, flankerade av ett antal mindre helgon. I 
detta fall utgörs de tre huvudfigurerna av en stående madonna, S:ta Barbara och 
ytterligare ett kvinnligt helgon, medan de mindre manliga helgonen föreställer fem 
apostlar. Huvudfigurerna har en ganska egenartad utformning: stora, runda ansikten 
med påfallande små ögon, långa kinder och spetsigt trutande läppar. De manliga fi
gurerna är magerlagda med tätt sittande ögon och fylliga munnar med neddragna 
mungipor. Dräkterna är brutna i tjocka tillplattade veck. 

Sten Karlings attribution av de åtta figurerna till Johannes Stenrats "krets" är 
grundlös. Karlings jämförelser med ett altarskåp som 1481 levererades från Liibeck 
till Nikolaikirche i Reval (Tallinn) är trots detta av intresse.93 Även Revalskåpets 
h,;nnlig~ hP]gnn ~r la~ftigt prnportioner!'lrlP nC'h h!'lr ~tnni rnnrh :cinsikten, h:'ir i 

långa rundade testar och klädnaderna draperade i liknande platta, oroligt brutna 
veck som i Ljungby (fig 38). Fysionomin hos den tronande Kristus i Revalskåpets 
corpus påminner om de manliga Ljungbyfigurernas anletsdrag (fig 39) och hos flera 

89Jfr P Tångeberg 1986 s 170 n 317. 
901828 års inventering, beskrivning av Lunds domkyrka. Jfr L Liepe 1992 b s 29f. 
91 C G Brunius 1836 s 164 (1854 års uppl s 192). 
92LÄU 4 nr 446; a a 5 nr 79, 80. 
93S Karling, Medeltida träskulptur i Estland, Stockholm 1946 s l 18ff, 143f. Jfr A Andersson 1980 s 90 
n 62. 
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Fig 38. Altarskåp i Nikolaikirche, Reva!, Livland (nu Tallinn, Estland), ek, 1400-talets sista fjärdedel 
(detalj). Reredos in the church of St. Nikolaus, Reva!, Livland (now Tallinn, Estonia), oak, last quarter of 
15th century (detail). 
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Fig 39. Altarskåp i Nikolaikir
che, Reva!, Livland (nu Tallinn, 
Estland), ek, 1400-talets sista 
fjärdedel (detalj). Reredos in the 
church of St. Nikolaus, Reval, 
Livland (now Tallinn, Estonia), 
oak, last quarter of 15th century 
(detail). 



av apostlarna i Reval ligger manteln i en rundad flik framför överarmen på samma 
sätt som hos figurerna i Ljungby. Enligt Margareta Kempff har fyra skulpturer i 
Ljungby motivmässigt direkta motsvarigheter bland Revalskåpets figurer. 9'1 Kempff 
utesluter möjligheten att Ljungby- och Revalskåpen kommer från samma verkstad, 
men Revalskåpets lybska härkomst tyder på motsvarande ursprung för figurerna i 
Ljungby. 

* 

Tre figurer av hög kvalitet kommer från Smedstorps kyrka: en stor apokalyptisk 
madonna samt ett biskopshelgon och S:ta Maria Magdalena i mindre format (pl 251, 
252). Maria är slank och högrest med ovalt ansikte, fint skurna drag och ett fylligt 
rikt hårsvall över skuldrorna. Hon håller det knubbiga, halvliggande nakna barnet i 
famnen framför bröstet. S:ta Maria Magdalena är av ett likartat utförande, något för
grovat av den sentida övermålningen. Hon bär en ädelstensbesatt valk på hjässan 
och håller sitt attribut, en smörjkruka, i höger hand. Biskopshelgonets mitra är 
sekundärt ändrad till en krona.95 Den kraftfulla fysionomin är nyanserat modellerad 
med sammandragna ögonbryn, markerade kindben och veck kring den breda, slutna 
munnen. 

Walter Paatz har attribuerat de båda mindre helgonfigurerna från Smedstorp till 
den så kallade Imperialissimamästaren.96 Det kvinnliga helgonet är av den figurtyp 
som förknippas med detta anonymnamn, liksom madonnan, som Paatz uppenbarligen 
inte kände till. Figurtypen återfinns emellertid i ganska många exemplar i Östersjö
området, och alla kan inte tillskrivas samma verkstad. I likhet med ytterligare ett an
tal danska madonnafigurer, som i äldre forskning har tillskrivits "Imperialissima
mästarens" verkstad, är Smedstorpsfigurerna av påtagligt bättre utförande än figur
erna i det altarskåp från Randers efter vilket mästaren har namngivits.97 Den skånska 
gruppen kan inte omedelbart föras till samma produktion som något av de övriga 
arbetena, men särskilt madonnan kan kvalitativt väl mäta sig med de förnämsta 
bland dessa, som t ex en madonna i Darums kyrka i Ribe amt och en madonna 
från Jakobikirche i Ltibeck (fig 40).98 Altarskåpet, i vilket de skånska figurerna har 

94M Kempff 1994 s 188ff. 
95Från Hemmet i Ringk0bing amt på Jylland kommer ett biskopshelgon som hör till samma stilkrets som 
Smedstorpsfigurerna, och som uppvisar samma egendomliga kombination som Smedstorpsbiskopen: en 
kungakrona med infulae och biskopsskrud (här dock en korkåpa i stället för en mässhake). I fråga om den 
jylländska figuren är kungakronan av allt att döma ursprunglig. Förhållandet att Smedstorpsfigurens 
"krona" inte visar spår av separat gjorda spetsar, samt att hjässhål saknas hos biskopen, medan det åter
finns hos S:ta Maria Magdalena i samma grupp (urholkningen på madonnans ryggsida går ända upp i 
hjässan), tyder emellertid på att Smedstorpsbiskopen från början har haft en mitra som senare har om
arbetats. 
"W Paatz 1939 s 138. 
97Andreas Lindblom namngav "Imperialissimamästaren" efter en inskription på glorian bakom den apo
kalyptiska madonnan i Haldskåpet (A Lindblom, Nordtysk skulptur och måleri i Sverige från den senare 
medeltiden, Stockholm 1916 (1916 b) s 14 n 1). 
98Madonnan från Jakobikirche nu i St. Annen-Museum, Liibeck, nr 2482 d. 
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ingått, kommer från någon av de nordtyska/lybska verkstäder som vid 1400-talets 
slut begagnade samma förlagor i tillverkningen, och vars arbeten i dag bildar 
"Imperialissimakretsen" .99 

Tre helgonfigurer - två biskopar och S :t Martin som världslig yngling - från ett 
altarskåp i Farstorps kyrka står tids- och stilmässigt relativt nära Smedstorpsgrup
pen (pl 253). Även dessa figurer är av gott utförande, harmoniskt proportionerade 
och med väl skurna fysionomier, kupade ögonlock, rynkor i distinkt relief och en 
genomarbetad modellering av munpartierna. I liki.1.et med Smedstorpsgruppen fram
står Farstorpshelgonen som nordtyska/ lybska arbeten av hög klass, från någon av 
de mera framstående bland de verkstäder som följde traditionen efter Henning von 
der Heide och den sene Bernt Notke. 

Två större och fyra mindre figurer i Risekatslösa kyrka har ingått i ett altarskåp 
av inhemsk tillverkning från omkring 1500 (pl 254). De två centralfigurerna är 
Kristus och Maria tronande i himlen. Fysionomierna är enkelt men kraftfullt skurna, 
och båda figurerna är krönta och bär vida mantlar med breda kantbårder i hög relief. 
Kristusfigurens krona, med infulae, är här av allt att döma ursprunglig Gfr not 95). 
De fyra mindre, kvinnliga helgonfigurerna är av samma typ som madonnan, med 
hög rundad panna, milt leende drag och långa hårlockar, ornerade med djupa paral
lella skåror. 

* 

Från Södra Sandby kyrka kommer en stående madonna och två biskopshelgon 
(pl 255). Biskopshelgonen är långsträckta och smala, med likadana fysionomier: 
smala tinningar, fylliga kinder, dubbelhaka och ögon som små springor med ögon
lockskanter i relief. Mariafigurens fysionomi är flackt skuren med höga rundade 
ögonbrynsbågar, ögon med halvt sänkta ögonlock och en sluten fyllig mun. Barnet i 
hellång livklädnad sitter upprätt på moderns högra arm och håller med vänster hand 
i hennes slöja. Barnets hår bildar liknande tjocka, vridna korkskruvslockar som hos 
de båda biskoparna, och de stora v-formade vecken i Marias mantel återkommer i 
biskoparnas dräkter. Likheterna är tillräckligt stora för att berättiga ett antagande 
om en verkstadssamhörighet för de tre arbetena. Möjligen skall dock skillnaderna i 
proportioner - centralfiguren, den stående madonnan, är något mindre än biskopar
na - tolkas som att figurerna har hört hemma i två skåp från samma verkstad. 

Madonnan företer stora likheter med två andra madonnaskulpturer på skandinav
iskt område, från B0 kyrka i Nordland i Norge (fig 41, 42) och i 0rba:k kyrka på 
Fyn i Danmark. 100 Särskilt närstående är den norska madonnan som kan jämföras 

99Se E Moltke, E M,iller, V Michelsen 1963 s 2832ff för den utförliga och kritiska diskussion kring "Im
perialissimamästaren" på vilken framställningen ovan bygger (jfr dock M Hasse, "Liibecker Maler und 
Bildschnitzer um 1500. 2" i Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 4 (1965) s 137ff). 
' 00Madonnan i 0rb&k är ill i De danske kirker 8: Sydfyn, Köpenhamn 1967 s 248. Jag vill tacka Sissel 
Plathe som gjorde mig uppmärksam på Södra Sandbyfigurernas nederländska ursprung, och på Södra 
Sandbymadonnans norska och danska "systrar". 
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Fig 40. Apokalyptisk madonna från Jakobikirche, Liibeck, 
ek, omkring 1500. Apocalyptic Virgin from the church of 
St. Jacob, Liibeck, oak, ca. 1500. 
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drag för drag med Södra Sandbyfiguren: den flackt skurna fysionomin, kronans 
pärlsnodd, hårets brett räfflade vågor vid tinningarna, det helt klädda barnets ställ
ning och grepp om modems slöja, som bara täcker en del av håret på höger sida, 
och de tjocka, pösande v-formade och diagonala vecken i mantelns drapering på 
figurens nedre parti. Eivind Engelstad anger den norska madonnan som ett nordne
derländskt arbete från 1400-talets slut. 101 De stora likheterna mellan Bpmadonnan 
och Södra Sandbymadonnan tyder på att även de tre skånska figurerna härrör från 
nnrr-1nP-rlP-rl ~nrl ~ 1r rnnr~rlP. 

De återstående grupperna av figurer från altarskåp från 1400-talet är mindre be
tydande arbeten. Ett par figurer finns i Norra Strö kyrka (S:t Mikael och ett kvinn
ligt helgon) (pl 256, 257), och ytterligare ett par (en stående madonna och Johannes 
döparen) kommer från en okänd skånsk kyrka (pl 258). 102 De båda paren är inbördes 
helt olikartade. Figurerna i Norra Strö har satta dockliknande proportioner och fylliga 
rundkindande fysionomier, medan figurerna av okänd proveniens är smala och 
långsträckta med stereotypt utförda anletsdrag. Norra Ströfigurema kan möjligen ha 
hört hemma i ett importerat altarskåp, medan det andra figurparet snarare är av in
hemsk tillverkning. Fem små och relativt enkla apostlar från en okänd skånsk kyrka 
är säkerligen också skånska arbeten (pl 259). 103 

10.2 Produktion 

Lubeck, Nordtyskland och Skåne 

I föregående avsnitts presentation av 1400-talets träskulptur har jag försökt ta ställ
ning till kring om enskilda arbeten skall betraktas som inhemska eller importerade, 
och i vissa fall föreslagit tillverkningsort. Mina slutsatser är genomgående av en 
mer eller mindre tentativ karaktär, i linje med egna och andras ifrågasättanden av de 
ofta allt för långt drivna tillskrivningar till enskilda orter och verkstäder som känne
tecknar äldre forskning. 

I forskningen kring medeltida träskulptur på nordisk mark har Li.ibeck sedan 
gammalt överskuggat alla andra orter som tillverkningsplats. Etiketten "Li.ibeck
arbete" har gärna använts för i stort sett all nordtysk skulptur. I sin uppsats om norsk 
senmedeltida skulptur formulerar Henrik von Achen en hård kritik mot denna Li.i
beckfixering: "der er en alt for stor tendens til at glemme, at der meget vel kan vrere 
tale om kunstvrerker leveret fra vrerksteder i andre byer end Li.ibeck, indenfor det 
forskningen normalt kalder lybsk kunst. [- - -] Under alle omstrendigheder må der 

' 0 'E S Engelstad, Senmiddelalderens kunst i Norge ca. 1400-1535, Oslo 1936 s 144f, 285f. 
""LUHM, nr 18594 a, b. 
'°'LUHM, nr 19385 a 1-5. 
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Fig 42. Madonna i Bo kyrka, Nord
land, ek, 1400-talets slul (detalj). 
Virgin and Child in the church of 
Bo, Nordland, oak, end of 15th cen
tury (detail). 

Fig 41. Madonna i Bo kyrka, 
Nordland, ek, 1400-talets slut 
(dubbelkopierad). Virgin and 
Child in the church of Bo, Nord
land, oak, end of 15th century 
(doubled). 
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manes til forsigtighed ved bestemmelse af vrerkernes oprindelsessted rent geogra
fisk. Stilistisk er det ikke muligt at skelne sikkert mellem lybske og andre nordtyske 
vrerker". 104 Margareta Kempffs beräkningar av hur mycket skulptur som maximalt 
kan ha tillverkats i de lybska verkstäderna under 1400-talet - sexhundra altarskåp 
under ett kvartssekel - innebär att en del av det skandinaviska beståndet av nordtysk 
senmedeltida träskulptur måste ha sitt ursprung i andra städer än Lilbeck. 105 

Enligt von Achen är det inte möjligt att inom det nordtyska området göra en geo
grafisk detaljbestä..tJ1.ning av var en skulptur är tillverkad, om det inte finns faktorer 
utöver verket i sig att peka på. 106 Han modifierar konsekvent äldre bestämningar, till 
Lilbeck och enskilda mästare, till "nordtysk" eller "nordtysk/lybsk" - en princip 
som jag i stor utsträckning har följt ovan. På liknande sätt beskriver Volker Plage
mann hela Östersjöområdet som en regional enhet, med ett kontinuerligt flöde av 
stilströmningar fram och tillbaka. 107 I en konsthistorisk översikt över S9Jnderjyllands 
kyrkliga konst understryker Erik Moltke svårigheterna i att bestämma ett enskilt 
arbetes tillkomstort och upphovsman under senmedeltiden "da f.eks. altertavlerne 
stort set var skåret over samme lrest fra Pommern til Nederlandene, fra Nordtysk
land til Stockholm, og hvor nreppe een tavle er enkeltmands vrerk" .108 

von Achen tar eftertryckligt avstånd från de ofta förekommande attributionerna 
till med namn kända mästare eller anonymmästare i Lilbeck, såsom Hermen Rode, 
Bernt Nulke, Henning von der Heide eller "Imperialissimamästaren". Med tanke på 
att det finns åtminstone femtio skriftligt belagda "konstnärsnamn" i Lilbeck under 
1400-talets sista del och 1500-talets början - namn som är mer eller mindre slump
vis bevarade bland alla dem som måste ha funnits - är det enligt von Achen oför
svarligt att enbart på stilkritiska grunder hänföra spridda bevarade verk till tre eller 
fyra av de mest kända verkstadsledarna eller deras omedelbara omgivning. 109 I pre
sentationen ovan har jag genomgående bestridit de attributioner till bland andra 
Johannes Junge och Henning von der Heide som framför allt Walter Paatz har gjort. 

* 

En avsevärd andel av den senmedeltida träskulpturen i Norden har på olika sätt sina 
förutsättningar i nordtysk produktion. Mycket är importerat, annat kommer från 
verkstäder ledda av nordtyska, mer eller mindre permanent inflyttade hantverkare 
eller av inhemska hantverkare skolade på kontinenten, och ytterligare ett antal 
skulpturer är framställda i inhemska verkstäder, som har tagit upp influenser från 
Nordtyskland. Ofta är det svårt att med någon rimlig grad av säkerhet avgöra vilket 
alternativ som är det riktiga, ens med hjälp av tekniska undersökningar. Enligt Peter 

' 04H von Achen 1981 s 27. Se även E Moltke, E M!2)ller, V Michelsen 1963 s 2787 n 2, 2792f. 
'°'M Kempff 1994 s 20f. 
10'H von Achen 1981 s 28. 
107V Plagemann, "Hansische Kunstströmungen nach Skandinavien" i Hansische Geschichtsblätter 86 
(1968) s 18. 
108E Moltke, E M!2)ller, V Michelsen 1963 s 2796. 
""H von Achen 1981 s 16. 
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Tångeberg använde man i svenska verkstäder samma material som i de nordtyska -
ofta importerat från kontinenten - och tillverkningstekniken var densamma. Genom 
den stora mängden importerad skulptur tillhandahölls förebilder för den inhemska 
produktionen, som dessutom kunde utgå från importerade grafiska förlagor. 110 

I bestämningen av om en skulptur skall betraktas som importerad eller inte finns 
en tydlig tendens att betrakta alla enklare verk som inhemska och de mera framstå
ende som importerade. Att skånsk skulptur från 1400-talet till stor del är av ett jäm
förelsevis ordinärt utförande betyder emellertid inte att det inte kan röra sig om im
port. Den enorma efterfrågan på kyrklig träskulptur från Nordtyskland under 1400-
talets andra hälft lämnade utrymme även för mindre framstående hantverkare. Lti
becktillverkningen omfattade följaktligen arbeten av enklare art likaväl som hög
klassigt hantverk, inte sällan från en och samma verkstad, men svarande mot olika 
högt ställda krav från beställarnas sida. 111 

De nyss anförda osäkerhetsmomenten gör att bedömningen, av vilka skulpturer 
som är av utländsk respektive inhemskt tillverkning, främst måste grunda sig på an
taganden om vad som är sannolikt och rimligt. I överblicken i avsnitt 10.1 över 
1400-talets skulptur i Skåne har jag utgått från den bild som framträder i de skriftliga 
källorna till förvärv av träskulptur under senmedeltiden, samt från jämförelser 
med tysk och annan kontinental skulptur. Resultatet tyder på att många skånska 
skulpturer är importerade från Ltibeck, men också från andra städer i Östersjöom
rådet och ännu längre bort. Samtidigt har en inhemsk produktion av viss omfattning 
förelegat. 112 

Import och inhemsk produktion 

Med utgångspunkt i dessa tämligen allmänt hållna slutsatser kan man gå vidare till 
ett mera konkret resonemang om förhållandet mellan import av kyrklig skulptur å 
ena sidan och inhemsk tillverkning å den andra. Max Hasse berör denna frågeställ
ning i en uppsats om Ltibecks målare och bildhuggare omkring 1500, där han menar 
att lybsk skulptur av enklare slag fann sin avsättning i områden som Skåne, där det 
inte fanns några inhemska verkstäder av betydelse: "Lediglich in einigen för Ltibeck 
besonders verkehrsgtinstigen Gebieten, in denen sich kein Schnitzer oder Maler von 
Rang niedergelassen hatte, etwa in Schonen, konnten sich die Ltibecker mit 
Billigangeboten irnmer noch einen Markanteil sichern". 113 

Kännedomen är ytterst begränsad om betingelserna för inhemsk tillverkning av 
kyrklig skulptur i Norden under senmedeltiden. Verkstäderna och produktionsför
hållandena i några av Hansans köpstäder - främst Ltibeck - är däremot undersökta i 

110P Tångeberg 1986 s 302. Om bruket av förlagor i senmedeltidens verkstadsproduktion av kyrklig trä
skulptur, se M Kempff 1994 s 28ff. 
111M Hasse 1970 s 34 f; M Hasse 1981 as 28; M Hasse 1982 as 59; H Wentzel 1937 s 208. Jfr Sculptures 
allemandes de la fin du Moyen Age dans les collections publiques franr;aises 1400-1530 1991, s 39. 
112Jfr avsnitt 4.1. 
113M Hasse 1982 as 59. 
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betydligt större utsträckning, genom bland andra Max Hasses och Jan von Bons
dorffs studier av stadsböcker, skråföreskrifter, räkenskaper och andra handlingar. 114 

Dessa undersökningars resultat om produktion och försäljning av kyrklig träskulptur 
i Ltibeck, Danzig, Stockholm och Reval, kan i viss utsträckning användas även i en 
diskussion om vilka villkor som gällde för den lokala skånska skulpturtillverkningen. 

Enligt von Bonsdorffs beräkningar varierade antalet belagda målar- och snickar
verkstäder (de två hantverk till vilka tillverkning av kyrklig träskulptur kan knytas) i 
LUbeck mellan två och tjugo under perioden 1400-1540. Antalet verkstäder ökade 
stadigt under hela 1400-talet och nådde en kulmen omkring 1500, för att därefter 
minska till hälften under 1500-talets två första decennier. 115 I Stockholm varierade 
antalet målar- och snickarverkstäder under perioden 1440-1540 mellan en och elva, 
med en topp 1460 (nio), följd av en hastig nedgång och därefter ett gradvis stigande 
antal verkstäder under återstoden av 1400-talet och början av 1500-talet, med en an
dra kulmen 1516-1522 (nio till elva verkstäder) och en kraftig nedgång därefter. 
Om man räknar med att varje verkstad sysselsatte en mästare och två gesäller 
och/eller lärlingar, skall antalet hantverkare som sysslade med framställning av 
kyrklig träskulptur tredubblas. 116 

Ltibeck och Danzig betecknas av von Bonsdorff som produktionscentra för kyrk
lig konst, medan Stockholm och Reval karakteriseras som avnämarorter för den 
nordtyska produktionen, trots ett befintligt inhemskt specialhantverk. 117 I en sådan 
klassificering måste Skåne placeras i den senare kategorin. Även om det inte etable
rades någon mera framträdande verkstad i Skåne under senmedeltiden, kan man 
räkna med ett antal inhemska verkstäder i de skånska köpstäderna, på motsvarande 
sätt som man i tidigare forskning har gjort i fråga om övriga Danmark och det me
deltida Sverige. Redan i den första mera omfattande översikten över dansk medeltida 
träskulptur förutsätter Francis Beckett inhemska skulpturverkstäder i alla danska 
landsändar under senmedeltiden, och Becketts attribueringar av krucifix och altar
skåp till olika lokala anonymmästare har förts vidare av senare forskare. 118 En lokal 
tillverkning bör således ha förelegat, men med hänsyn till att det inte ens i Ltibeck 
någon gång under senmedeltiden går att påvisa mer än ett tjugotal verkstäder, kan 
det knappast ha funnits mer än en eller ett par verkstäder per stad i Skåne. Om detta 
är riktigt har förhållandena i Skåne motsvarat vad som har antagits eller belagts för 
andra delar av Norden. 119 

114J von Bonsdorff 1993; M Hasse 1964, 1965, 1982 a. 
115J von Bonsdorff 1993 s 45. von Bonsdorff gör reservationen att avsaknaden av originalkällor medför 
att siffrorna för Llibeck inte kan gälla som absolut rättvisande. Den tendens som kan utläsas av de pre
senterade siffrorna bör dock i stora drag vara riktig. 
11 'A as 4!ff. 
111A as 10. 
118F Beckett 1924-1926 2 s 172; V Hermansen, P N\'lrlund 1938 s 1242ff; CA Jensen, V Hermansen 
1933-1935 s 1073ff; E Moltke, E M01ler 1951-1953 s 225Of; E Moltke, E M0ller, V Michelsen 1963 
s 2793. Jfr P Tångeberg 1986 s 303. 
1191 Slesvig-Holsten kan minst en målare eller snickare per stadsliknande ort beläggas i senmedeltida ur
kunder (J von Bonsdorff 1994 s 16ff). Peter Tångeberg räknar med åtminstone en verkstad för framställ
ning av bl a kyrklig träskulptur i varje svensk stad av någon storlek under senmedeltiden (muntlig upp
gift). 
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Det danska specialhantverket, det vill säga tillverkning av beständiga och/eller 
exklusiva produkter är inte utforskat i någon högre grad. 120 Det är av detta skäl svårt 
att bilda sig en uppfattning om hur den inhemska tillverkningen av kyrklig träskulp
tur var organiserad. Det äldsta danska skrået för snickare och målare är känt först 
1497 i Flensburg i Slesvig, där dessa två kategorier organiserade sig tillsammans 
med glasmästare och guldsmeder. 121 För det skråorganiserade hantverket över huvud 
taget i Skandinavien gäller att ansträngningar att reglera och begränsa antalet mästare 
och verkstadsanställda förefaller ha varit ovanliga: konkurrensen var inte så stor att 
detta blev nödvändigt. 122 

von Bonsdorffs studie visar att beställningar av kyrklig träskulptur snarast hörde 
till undantagen i de senmedeltida målar- och snickarverkstädernas vardag. Denna 
fylldes i stället av mera anspråkslösa hantverksuppdrag såsom reparationer, ommål
ningar, omförgyllningar samt tillverkning av olika slag av redskap och inventarier. 123 

Jag vill understryka att den kunskap som finns om senmedeltidens verkstadsproduk
tion av kyrklig träskulptur i stort sett helt och hållet baseras på tyska och nordtyska 
förhållanden. 124 Peter Tångeberg konstaterar att de inhemska svenska verkstäderna 
delvis kan ha varit organiserade annorlunda än de nordtyska, kanske med mer be
gränsade resurser och krav på större mångsidighet hos verkstadsledaren: "Die 
Kenntnis der Gepflogenheiten in Ltibeck kann uns hier nicht helfen. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass die Ktinstler in Schweden vielseitiger sein mussten und in 
geringerem Ausmass verschiedene Hilfskräfte beschäftigen konnten". 125 Det finns 
anledning att anta att detsamma var fallet i fråga om verkstäderna i Skåne. 

* 

Den inhemska tillverkningen av kyrklig träskulptur i Skåne har, enligt det här förda 
resonemanget, haft karaktären av en produktion under ganska anspråkslösa former i 
en verkstad per köpstad - i större städer som Malmö, Helsingborg och Lund möjli
gen flera. I äldre konsthistorisk forskning förs gärna ett antal skulpturer samman 
som arbeten från en och samma verkstad. Erik Moltke har i flera sammanhang 
framfört hård kritik mot dessa ofta ytterst subjektiva sammanställningar, och fram
håller tillgången till gemensamma förlagor i grafisk form som en förklaring till 
många av de likheter som kan konstateras mellan enskilda arbeten. 126 Moltkes reser
vationer mot alltför lättsinniga verksa.'llmanställningar är motiverad. Men om man 
antar att det har funnits sammanlagt kanske ett tjugotal verkstäder i Skånes 16 stä
der, finns det ändå skäl att undersöka om inte några bevarade skulpturer kan samlas 
i verkstadsgrupper. 

120J von Bonsdorff 1993 s 25ff; KLNM 6 sp 222. 
'"KLNM 11 sp 266; A a 16 sp 346. 
122J von Bonsdorff 1993 s 62; G Jacobsen 1982 s 136f. 
'"J von Bonsdorff 1993 s 38. 
124Se tex H Huth 1923; E Moltke 1970; P Tångeberg 1986. 
"'P Tångeberg 1986 s 298. 
"'E Moltke 1970 s 19lff; E Moltke, E Mpller, V Michelsen 1963 s 2788ff; E Moltke 1981 s 108ff. 
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Därvid blir det nödvändigt att ta ställning till frågan om vad som definierar en 
verkstadsproduktion: hur olikartade tekniskt och formmässigt kan två eller flera 
skulpturer från en och samma verkstad vara? En mästare kunde stå i ledningen för 
en verkstad i trettio år eller längre. Under denna tidsrymd kan de förmala drag som 
karakteriserade verkstadens produktion efter hand ha hunnit förändras betydligt. 
Kunskapen är liten om vilka möjlie;hp,tp,r som fanns för verkstadens övriga anställda 
att variera den stil som var utmärkande för mästarens egna arbeten. Det är också 
svårt att avgöra hur en verkstads produktion skail skiljas från arbeten från andra 
verkstäder som kan ha influerats av den första, kanske framgångsrika verkstaden. 
Kombinationsmöjligheterna när det gäller samarbete mellan olika verkstäder och 
hantverkare komplicerar bilden ytterligare. 127 

Problematiken kan illustreras med den grupp om tio krucifix från 1400-talets 
början som i avsnitt 10.1 har beskrivits med utgångspunkt från krucifixet i Maglarp 
(pl 88-97). 128 Krucifixen är så lika till det förmala utförandet att de vid en första 
anblick utan större tvekan kan föras samman till en och samma verkstadsgrupp. En 
närmare granskning avslöjar emellertid skillnader i det tekniska utförandet. Alla 
Kristusfigurerna har massiva ryggsidor utom den i Maglarp vars ryggsida är djupt 
urholkad. Fem av figurerna (från Brågarp, Törringe, Lyby, Flädie och i Vellinge) 
saknar skuret sidosår, i motsats till de återstående fem (i Maglarp, Stora Harrie, från 
Stävie, Södervidinge och Näs). Kristusfiguren från Lyby är ensam om att ha bröst
vårtorna återgivna i relief, och denna figur är också den enda vars (försvunna) törne
krona har varit skuren separat - på övriga figurer är törnekronan gjord i ett med 
hjässan. 

Om man vill hävda att enhetligheten i en enskild verkstad strängt efterhölls, när 
det gällde att urholka skulpturernas ryggsidor och att utföra detaljer som bröstvårtor 
och sidosår i relief, måste man förutsätta att krucifixen är gjorda i flera olika verk
städer efter en gemensam förlaga. En samtida skulptur som den stora pietagruppen, 
med okänd proveniens i LUHM:s samlingar, visar emellertid att praxis kunde växla 
till och med i ett och samma skulpturarbete vad gäller detaljer som ögonens utform
ning (Kristusfigurens ögon är utförda i distinkt relief medan moderns ögon är nästan 
helt släta med endast en svag antydan till konturer). Med tanke på det begränsade 
antalet inhemska verkstäder under senmedeltiden är det mera sannolikt att de tio 
krucifixen härstammar från en verkstad vars olika medarbetare följde något skiftan
de tillverkningsprinciper. 129 Samtliga krucifix kommer från kyrkor belägna i västra 
eller sydvästra Skåne, vilket tyder på att verkstaden bör ha legat i Malmö eller Lund 
(karta 3). 

127M Larsen, "Malertradition-va:rkstedstradition - en konklusion" i Meddelelser om konservering. Tids
skrift for konservering og restaurering af kunst- og kulturhistoriske objekter 1:9 (1970); E Moltke 1970 
s l 22ff; E Moltke 1982; E Moltke, E M0ller, V Michelsen 1963 s 2789ff, 2816. 
128Se s 127. Jfr L Liepe 1994 b. Den som först samlade de nämnda krucifixen i en verkstadsgrupp var 
Adolf Anderberg, som dock bortsåg från krucifixen från Flädie och i Vellinge (A Anderberg 1915 s 
66ff). 
"'Denna slutsats avviker från mitt tidigare ställningstagande vad gäller verkstadstillhörigheten för de tio 
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På liknande kriterier kan en annan verkstad lokaliseras tiil västra Skåne, troligast 
till Helsingborg, eller möjligtvis till den unga staden Landskrona. Här har krucifixen 
från Kågeröd, Röke, Össjö och Norrvidinge, det mindre krucifixet i Östra Vram 
samt krucifixet i Bosjökloster framställts - samtliga utom krucifixet i Östra Vram 
från socknar i nordvästra och mellersta Skåne (pl 98-101, 103, 104, karta 4). 130 

Även här varierar det tekniska utförandet. Figurerna i Bosjökloster och Östra Vram 
samt från Kågeröd har massiva ryggsidor medan övriga är urholkade. Formspråket 
är mindre enhetligt än i gruppen kring Maglarpskrucifixet, något som kommer till 
synes i de växlande slagen av höftkläden. Hos figurerna från Kågeröd, Norrvidinge, 
Röke och i Östra Vram är höftklädet svept diagonalt över länderna med en knut på 
höger höft, medan det i krucifixet från Össjö hänger rakt ned som en kort kjol och 
på Bosjöklosterfiguren är draget omlott från höft till höft. 

Proveniensen för fyra krucifix i ytterligare en grupp indikerar att en tredje verk
stad har varit verksam i någon av städerna i de östra delarna av Skåne. Krucifixen 
kommer från Farstorp, Stiby, Everöd och Brönnestad (pl 116-119, karta 5). 131 Kris
tusfiguren i Brönnestad har ett uttryck av smärta och plåga i anletsdragen som av
viker från de tre förstnämnda krucifixen. Gestaltningen i övrigt av Brönnestadsfiguren 
motsvarar dock gruppens huvuddrag, med den räfflade bröstkorgens tydliga av
gränsning mot den rundade buken, höftklädets drapering över länderna med djupa 
bågformade veck, och de tunna och parallellt hängande benen med inåtvridna kors
lagda fötter. Det är tänkbart att Brönnestadskrucifixet representerar en 
vidareutveckling fram emot århundradets mitt av den för verkstaden karakteristiska 
figurtypen från 1400-talets första hälft. 

* 

Även från skedet efter 1400-talets mitt kan en eller ett par verkstads grupper etable
ras. Kalvariegruppen från Asmundtorp, krucifixet i Mörarp och en sliten Kristus
figur från Lackalänga kommer alla från trakterna kring Helsingborg, Landskrona och 
Lund (pl 161, 162, 164, karta 6). Dessa tre arbeten kan föras till en verkstad i någon 
av de ovan nämnda städerna. Krucifixen i Gylle i sydvästra Skåne och från Harlösa, 
längre in mot landskapets centrala del, bildar typmässigt en övergång mellan denna 
grupp och krucifixen i Kävlinge, Saxtorp och Gråmanstorp, också i västra och nord
västra Skåne (pl 163, 165-167, 181, ka_rta 6). Eventuellt hör även dessa fem krucifix 
till samma verkstadsproduktion, eller alternativt till ytterligare en relativt närstående 

krucifixen, från början formulerad i ett föredrag 1992 (se L Liepe 1994 b s 84). 
130Den som först samlade de här nämnda krucifixen i en verkstadsgrupp, var Adolf Anderberg (A Ander
berg 1915 s 58f, 64). 
'"Adolf Anderberg samlade krucifixen från Brönnestad, Fjälkinge, Stiby och Farstorp i en verkstads-
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Karta 3. Tio kyrkor med krucifix från en verkstad i Malmö eller Lund. 
Ten churches with crucifixes from a workshop in Malmö or Lund . 

.... --- .... 

. . 
___ ,.. ____ ... ___ r··----

# .. - _, \ 

Röke 

. 

.. -. 
' 
' -' ·1. 

Karta 4. Sex kyrkor med krucifix från en verkstad i Helsingborg eller Landskrona. 
Six churches with crucifixes from a workshop in Helsingborg or Landskrona. 
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Karta 5. Fyra kyrkor med krucifix från en verkstad i östra Skåne. 
Four churches with crucifixes from a workshop in eastern Scania . 
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Karta 6. Åtta kyrkor med krucifix från en verkstad (möjligen två verkstäder) i 
Helsingborg, Landskrona eller Lund. Eight churches with crucifixes from one 
workshop (possibly two workshops) in Helsingborg, Landskrona or Lund. 
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verkstad i samma del av landskapet. Av de sammanlagt åtta Kristusfigurerna har tre, 
från Asmundtorp, i Gylle och i Gråmanstorp, urholkade ryggsidor, medan övriga är 
massiva. 

Ett krucifix i Tottarp söder om Lund företer vissa likheter med ett krucifix från 
grannsocknen Mölleberga i fråga om proportionering, fysionomins utformning med 
djupa veck från näsvingarna, och sättet att återge bålens muskulatur och höftklädets 
veckning (pl 185, 186). Möllebergafigurens slitna tillstånd gör det emellertid svårt 
att avgöra om det verkligen är fråga om en gemensam verkstadstillhörighet och inte 
enbart en allmän typlikhet. Detta kan i varierande grad sägas gälla flera av det senare 
1400-talets krucifix, t ex krucifixen från Högestad och i Skanör (pl 191, 192). 
Dessa står varandra nära vad gäller hållning och proportioner, det breda och veckri
ka höftklädet, den halvöppna munnen med skulpterad tandrad och de nästan helt 
slutna, diagonalt satta ögonen. Krucifixet i Skanör är dock kantigare och mera linje
betonat i gestaltningen än krucifixet från Högestad. Det är tveksamt om likheterna 
mellan de båda krucifixen är så stora att man skall förutsätta tillverkning i samma 
verkstad; två verkstäders bruk av samma motivförlaga är en lika rimlig förklaring. 

* 

Jag har i diskussionen om inhemska verkstäder i stor utsträckning utgått från kruci
fixen. Själva mängden bevarade krucifix från senmedeltiden möjliggör grupperingar 
av det slag som här har prövats, medan motsvarande grupper är svårare att etablera 
vad gäller de samtida madonnaskulpturerna och helgonbilderna, vilka är betydligt 
färre till antalet. I fråga om de mera grovhuggna verken är det dessutom svårt att ur
skilja särdrag av tillräcklig pregnans, som underlag för grupperingar. En stående 
madonna från Vånga och ett krucifix från Bolshög är två samtida arbeten av ett kva
litativt jämförbart, tämligen enkelt utförande (pl 177, 215). Hypotetiskt skulle de två 
skulpturerna kunna härröra från samma verkstad, men det går knappast att peka på en
skildheter, i utförandet av de båda skulpturerna, som belägger ett sådant antagande. 
Över huvud taget är det möjligt, eller till och med sannolikt, att ännu fler av 1400-
talets krucifix, helgonbilder och madonnaskulpturer skall föras ihop till verkstads
grupper än vad jag här har föreslagit. Hur långt man väljer att driva en dylik argumen
tation avgörs av vilka krav man ställer på enhetligheten i en verkstads produktion. 

Jag har baserat sammanställningen av olika verkstadsgrupper på ett resonemang 
om hur många inhemska verkstäder som det är rimligt att förutsätta i Skåne under 
senmedeltiden, snarare än på detaljjämförelser av sättet att utföra öron, hår och 

174 



veckbildning i de enskilda skulpturerna. Utgångspunkten har därvid varit att man 
måste förutsätta ett visst spelrum, inom den enskilda verkstaden, vad gäller princip
erna för tillverkningen, något som förefaller troligare vad gäller t ex gruppen kring 
krucifixet i Maglarp, än att de tio påfallande likartade krucifixen skulle vara gjorda i 
tre-fyra olika verkstäder. Jämförelser med Liibeck och Stockholm tyder på att det 
knappast kan ha funnits underlag för så många verkstäder i ett geografiskt område 
av begränsad storlek. 

De skulpturer som har kunnat föras samman till olika verkstadsgrupper hör 
genomgående hemma i socknar i samma del av landskapet. Detta indikerar att produk
tionen från de lokala verkstäderna i första hand ägde spridning i de fem-sex när
maste häraderna, men mera sällan över hela landskapet (ett undantag är det lilla kru
cifixet i Östra Vram från en verkstad i västra Skåne). Att fyra av de fem verkstäder 
som har skisserats ovan kan lokaliseras till västra Skåne är intressant i ljuset av att 
Öresundsområdet under senmedeltiden utvecklades till en ekonomisk centralregion 
i Danmark, med Malmö, Helsingborg och Landskrona som Skånemarknadens 
huvudorter på den skånska sidan.132 

Av de bevarade skulpturerna att döma har de inhemska verkstäderna mera sällan 
åstadkommit större verk så som altarskåp - av Skånes bevarade altarskåp från 1400-
talet är det endast Västra Hobyskåpet som kan sägas ha en tydlig lokal karaktär 
(pl 156). Till detta kan läggas några grupper av figurer från altarskåp: gruppen i 
Risekatslösa, de två figurerna i Vitaby och madonnan och Johannes döparen med 
okänd proveniens (pl 244, 245, 254, 258). Altarskåpet i Sankt Olofs kyrka har, till
sammans med ytterligare fyra skulpturer, framställts i en verkstad i Skåne under en 
nordtyskt mästare. Underlaget är alltför begränsat för definitiva slutsatser, men det 
finns ingenting som tyder på någon mera omfattande lokal produktion av altarskåp i 
Skånes verkstäder under 1400-talet. 

10.3 Bilden i kyrkan 

1400-talet till och med sekelskiftet 1500 är ett rikt skede inte bara i fråga om trä
skulptur, utan även i fråga om byggnadsverksamhet och muralmåleri, i Skåne, lik
som i övriga Danmark och Skandinavien. Få skånska sockenkyrkor nybyggdes 
under senmedeltiden, men tillbyggnader av tom och kapell, korutvidgningar och andra 
utbyggnader samt valvslagningar var desto mera vanligt förekommande. 133 Den 
exakta tidpunkten för ombyggnader och valvslagningar kan vara svår att precisera, 
medan kalkmålningar är lättare att datera. I CWP omtalas fem olika mästare eller 

grupp (A Anderberg 1915 s 59, 64). 
132A Andren 1985 s 100; R Holmberg 1977 s 202. 
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skolor från 1400-talets första hälft i Skåne och ytterligare åtta från århundradets 
senare hälft, vilket kan jämföras med de tre verkstadsgrupper som kommer till synes i 
måleribeståndet från hela 1200-talet, eller de högst två verkstäder som kan beläggas 
på 1300-talet. 134 Sammanlagt 31 målningssviter listas i CWP som tillkomna under 
1400-talets första hälft, 38 under århundradets andra hälft, och hela 44 har en date
ring till omkring 1500 (ytterligare sex utsmyckningar dateras till mellan 1470 och 
1520).135 

De andliga förutsättningarna för denna intensiva verksamhet inom kyrkokonsten, 
och inte minst i fråga om det ökade antalet helgonrepresentationer, kan spåras i för
ändringar som fromhetslivet genomgick under senmedeltiden. Vid 1300-talets slut 
nåddes Europas perifera områden (till vilka Skandinavien får räknas) av ett nytt slag 
av religiositet och helgonkult, där troende lekmän spelade en mer framträdande roll 
än tidigare. Under äldre medeltid och högmedeltid hade helgonkulten i Nordeuropa 
framför allt varit en angelägenhet för kyrkornas och klostrens klerker, medan sen
medeltiden såg en spridning av fromheten i de bredare lagren. 136 Denna nya, mera 
folkliga religiositet tog sig bland annat uttryck i en ökning av antalet helgon som 
vördades, och i ett närmare och personligare förhållningssätt till de heliga gestalterna. 
Vissa helgon betraktades på grund av specifika egenskaper eller moment i sina 
levnadshistorier som olika yrkeskategoriers särskilda beskyddare, enskilda personer 
antog egna skyddshelgon, och helgonen "specialiserades" och kom att betraktas 
som särskilt lämpliga att anropa i olika slag av nödsituationer. 137 

I en artikel om den senmedeltida kyrkokonstens ikonologi gör Henrik von Achen 
gällande att helgonbildernas väsentliga funktion var moralteologisk - att uppmana 
till ett sant kristet liv utanför mässan - snarare än strikt liturgisk. 138 Sixten Ring bom 
har kopplat den nya, personligt präglade lekmannafromheten till en mera fram
trädande roll för den heliga bilden i den privata kulten - "the devotional image" 
som ett objekt för "imaginative devotion". 139 Ett exempel från danskt område på 
bildbruk i privat andakt finns i en bönbok från medeltidens slut, sannolikt avsedd för 
systrarna i birgittinklostret i Mariager. Bönboken ger instruktioner för hur ett krucifix 
skulle användas som en privat andaktsbild, genom att den bedjande i tur och ordning 

' 33R Holmberg 1977 s 188ff; R Holmberg 1990 s 8, 5lf; J Wienberg 1993 s 76ff, 86ff, 101, 109, 119ff. 
134 CWP4. 
'"CWP 2, 3. Målningssviter vars datering endast anges som "Late Gothic" eller "Late Medieval" har inte 
medtagits i beräkningen ovan. Försök att i verkstadshänseende närmare relatera skedets kalkmålningar 
till träsknlpturen - dvs att undersöka om verkstadsbetingade samband kan upprättas mellan måleriut
smyckning och träskulptur i en enskild kyrka, eller i grupper av kyrkor - ger negativt resultat. Om detta 
beror på att allt för mycket är borta, eller på att samband av detta slag inte har existerat går inte att av
göra. I en artikel under tryckning resonerar jag, med utgångspunkt från de skånska bestånden av skulptur 
och muralmåleri, kring de slutsatser som kan dras om träskulpturens och kalkmålningamas samspel i 
kyrkorummet med avseende på kult och liturgi (L Liepe under tryckning). 
136A Vauchez, La Saintete en Occident aux derniers siecles du Moyen Age d'apres les proces de canoni
sation et les documents hagiographiques, Rom 1981 s 154ff. Om Danmark, set ex H Christensen 1985 
s 128f. 
137Se E forgensen, Helgendyrkelse i Danmark. Studier over kirkekultur og kirkeligt liv fra det llte aar
hundredes midte til reformationen, Köpenhamn 1909 s 7lff; N K Liebgott 1981 s 70ff. 
'"H von Achen, "Helgenikonografi og moralteologi. Kirkekunstens teologiske funksjoner i senmiddelal
deren - en ikonologisk skisse" i Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre. Foredrag fremlagt 
ved det Il. nordiske symposionfor ikonografiske studier, Granavollen 16.-21. september 1988, Oslo 1991. 
'"S Ringbom, "Devotional Images and lmaginative Devotions. Notes on the Place of Art in Late Medie
val Private Piety" i Gazette des Beaux-Arts 111:6 (1969) s 164ff; S Ringbom, Icon to Narrative. The Rise 
oj the Dramatic Close-Up in Fifteenth Century Devotional Painting, Doomspijk 1984 (2 uppi) s 19f, 
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fäste blicken vid Kristi sår och vid hela figuren, och bad föreskrivna böner. 140 En 
liknande beskrivning av lämpliga meditationspunkter i den enskildes bön inför ett 
krucifix lämnas i en svensk predikan från 1400-talets andra hälft. 141 Ytterligare 
andra danska bönböcker presenterar böner att be inför bilder av madonnan, 
S: ta Anna eller den heliga släkten. 142 

Helgonens ökade mängd hänger samman med tillväxten av antalet altarstiftelser i 
kyrkorna under senmedeltiden: Max Hasse nämner att antalet altarvikarier, som 
fullgjorde läsningarna av de mässor som hörde till altarstiftelserna i Marienkirche i 
Ltibeck, var fem till antalet under 1200-talet, 38 under 1300-talet, och 68 vid refor
mationen på 1500-talet. 143 En ordinär sockenkyrka på den skånska landsbygden kun
de knappast uppvisa samma mängd altarstiftelser och påkostade altarprydnader - in
stiftade av privatpersoner, gillen, hantverksskrån och fromma broderskap - som de 
nordtyska stadskyrkorna, men i och med kontakterna med Hansan och de tyska köp
männen spreds kulten av de nya helgonen även på skandinavisk mark. 144 I det skån
ska materialet avspeglas förnyelsen i det utökade beståndet av helgon: S:t Göran, 
S:t Sebastian, de fyra huvudjungfrurna S:ta Katarina, S:ta Margareta, S:ta Barbara 
och S:ta Dorotea, S:t Kristoffer, S:t Martin och flera andra uppträder för första 
gången som helgonbilder och i altarskåp under detta skede. 

Till de populärare bland senmedeltidens kultbilder hörde pietaframställningar 
och irnna-själv-tredjegrnpper, och dylika skulpturer återfinns även i Skåne: sju pieta
grupper och sex Anna-själv-tredjegrupper hör till 1400-talet. Pietan är ett exempel 
på ett motiv som var vanligt i så kallade andaktsbilder, det vill säga kultbilder som 
var avsedda för enskild andakt och som inte nödvändigtvis var placerade i anslut
ning till ett invigt altare. Som andaktsbilder räknas, förutom pietagrupperna, även 
grupper med Kristus och lärjungen Johannes och bilder av Kristus bärande korset, 
eller som smärtoman.145 Enskilda figurer med dessa sistnämnda motiv saknas i Skåne, 
men däremot kan fyra skulpturer av den sittande Kristus - "Kristus i eländet", 
väntande på korsfästelsen - ha fungerat som andaktsbilder. 146 En trätavla med Kristi 
anlete i Dalby Heligkorskyrka, har också karaktären av andaktsbild (pl 238). 

* 

30ff. 
1'°K Banning, "Ved korsets fod" i ICO. Iconographisk post. Nordisk tidskrift för bildtolkning 1983: l. 
141A Härdelin, "Den 'materiella' och den 'andliga' kyrkan. Om kyrkobyggnadens funktioner enligt några 
svenska kyrkmässopredikningar" i Kyrka och socken i medeltidens Sverige, Studier till Det medeltida 
Sverige 5, Stockh.oln1 1991 s 180. 
1"K Banning 1983. Bortsett från de nämnda exemplen finns det ringa publicerad forskning om bildbruket 
i medeltidens liturgi, och om hur och i vilken utsträckning altarskåp, helgonbilder och krucifix ägde en 
konkret funktion i kyrklig kult och ritual. I en uppsats under tryckning diskuterar jag något om vilka slut
satser som kan dras av de få uppgifter som finns från medeltiden om användandet av bilder i kulten på 
nordiskt område (L Licpe under tryckning). 
143M Hasse, "Die Liibecker und ihre Heiligen und die Stellung des Heiligen Olav in dieser Schar. Die 
Heiligenverehrung in Uibeck während des Mittelalters" i St. Olav, seine Zeit und sein Kult, Acta Visby
siensia VI. Visbysymposiet för historiska vetenskaper 1979, Visby 1981 (1981 b) s 172. 
144KLNM 6 sp 326; M Zender, "Heiligenverehrung im Hanseraum" i Hansische Geschichtsblätter 92 
(1974). 
115Lexikun der Christlichen Ikonographie l sp 418f; Rea/lexikon zur deutschen Kunstgeschichte lff, Stutt
gart 1937ff I sp 681ff; W Teuchert, "Die Ausstattung der Kirchen im Mittelalter" i Schleswig-Holstein
ische Kirchengeschichte 2: Anfänge undAusbau Tei! 2, Schriften des Vereins för Schleswig-Holsteinische 
Kirchengeschichte I :27 (1978) s 14 l. 
146Lexikon der Christlichen Ikonograph,ie 3 sp 496ff. Tre av skulpturerna med den sittande Kristus finns i 
LUHM (från Frillestad, Harlösa och Ostra Tommarp) medan den fjärde stals från S:ta Gertruds kyrka i 
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Under 1400-talet började kyrkornas altaren i allt större utsträckning att prydas av 
altarskåp. Det är oklart i vilken grad högaltarena smyckades med bilder under äldre 
skeden. Ett antal reliefprydda antemensalen från 1100-talet och 1200-talet i sten, 
metall eller trä, avsedda för en placering framför altarena, finns bevarade både på 
kontinenten och i Skandinavien, t ex danska "gyldne altre" i förgylld koppar och 
norska antemensalen i trä. I den mån bilder var placerade uppe på själva altaret un
der detta skede hade dessa formen av högre eller lägre skärmar, retabler, längs alta
rets bakre kant, med en hög båge bärande ett k . ..rucifix; en ka1variegrupp, en tronande 
Kristus i majestät eller en framställning av det himmelska Jerusalem. 147 

En beskrivning från Magdeburgs ärkebiskopsdöme från 1200-talets slut omtalar 
att inga målade eller skulpterade bilder förekom på högaltarena i stiftets kyrkor. 148 

Att detta faktum understryks kan dels betyda att man på annat håll faktiskt placerade 
bildframställningar på högaltarena, men dels också att man i detta avseende gjorde 
en åtskillnad mellan högaltaren och sidoaltaren (som inte berörs i Magdeburg
texten). Att madonnabilder och helgonbilder tidigt stod på sidoaltarena finns det tal
rika belägg för, inte minst från nordiskt område, genom själva mängden skulptur 
från 1100-talet och 1200-talet. 

Under 1300-talet började större retabler i trä användas som altarprydnader, med 
en rad av helgon omgivande en central korsfästelse eller Mariekröning. Flera dylika 
finns bevarade i Norden, framför allt på Gollaml. 119 Altarskåpet i Lunds domkyrka 
från 1398 är ett av de äldsta exemplen i Skandinavien på ett fullt utvecklat altarskåp 
med dubbla par flygeldörrar och flera rader av helgon i corpus och på flygeldörrar
nas insidor (pl 75-77). I dylika skåp blev det möjligt att samla flera helgonfigurer, i 
enlighet med senmedeltidens förtjusning i att föra ihop helgon till olika gruppering
ar.150 Altarskåpet från Elleköpinge med de tre Mariorna är ett sådant exempel, lik
som altarskåpet i S:ta Maria kyrka i Ystad, med de fyra kyrkofäderna i mittpartiet 
(färgpl 8, 11; pl 80, 81, 239). 

Önskan att förse den egna kyrkan med en påkostad altarprydnad av ett så nymo
digt slag som ett altarskåp är säkerligen en del av förklaringen till senmedeltidens 
intensiva produktion och förvärv av kyrklig träskulptur. I det skånska beståndet av 
träskulptur utgör emellertid altarskåpen och grupperna av figurer från altarskåp en
dast en mindre del av den totala mängden skulptur från detta skede. Trots att forsk
ningens, ibland något ensidiga, koncentration på senmedeltidens altarskåp kan ge ett 
annat intryck, stod det helgonskåp med madonnan och andra helgon, på sidoaltarena 
i de flesta sockenkyrkorna under 1400-talet och 1500-talets början. 

Falsterbo 1975. 
'"KLNM 14 sp 80ff. Rune Norberg avser här med beteckningen "retabel" både antemensale, altarskåp 
och helgonskåp, alltså altarprydnad över huvud taget. 
'"J Braun 1924 s 2 280f; E Nyborg 1977 s 161ff. 
' 49A Andersson 1966 s 14_3ff; A Andersson 1980 s 12. Om altarskåp från 1300-talet på tyskt område och 
deras bruk, se N Wolf, "Uberlegungen zur Entstehung, Funktion und Verbreitung der deutschen Schnitz
retabel des 14. Jahrhunderts" i Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und 
kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994. 
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10.4 Beställarna 

Det går inte att etablera något enkelt och entydigt samband mellan allmänna eko
nomiska förutsättningar å ena sidan, och det ökade förvärvet av träskulptur å den 
andra. I nyare historisk forskning kring denna del av dansk medeltid presenteras bil
den av ett skede med stora regionala och sociala variationer i fråga om villkoren för 
jordbruk och näringsliv. I en av de senaste översikterna över Danmarks historia 
konstaterar Kai Horby att landet allmänt sett var rikare vid 1400-talets början än 
150 år tidigare. 151 Även Erland Porsmose beskriver 1400-talet som en ekonomiskt 
relativt gynnsam period, åtminstone för bondebefolkningens mera välbärgade skikt, 
med ett lindrigare avgifts- och skattetryck jämfört med högmedeltiden. 152 Vissa be
folkningskategorier drabbades av den agrarkris som hade tagit sin början under 
1300-talet, medan andra snarast vann på den. Krisen gav upphov till en strukturom
vandling, som medförde en omfattande utslagning bland de lägre skikten av det 
jordägande världsliga frälset. Detta bör ha lämnat de större jordägare som återstod i 
ett desto fördelaktigare läge. 153 När tillgången på landbor sjönk, i samband med be
folkningsminskningen, hade de kvarvarande också större möjligheter att uppnå bättre 
villkor gentemot jordägarna. 

Å andra sidan innebar agrarkrisen som helhet fortsatt ekonomisk nedgång eller 
stagnation åtminstone till 1400-talets mitt, när krisens verkningar i stort förefaller 
ha varit övervunna på de flesta håll i Danmark. 154 Här spelar emellertid de regionala 
och geografiska förutsättningarna en stor roll. Medan det finns tydliga tecken på 
återhämtning och expansion i skogs- och kustområdena under 1400-talets lopp, präg
lades slättbygderna av fortsatt stagnation i krisens spår. 155 Skåne var ett av de områden 
i Danmark som endast i begränsad utsträckning drabbades av agrarkrisen. 156 Under 
1400-talets lopp gjorde jordägarna i Danmark ansträngningar att kompensera bort
fallet av inkomstbringande landbor, genom att införa nya skatter för dem som åter
stod. Dock saknas entydiga svar på frågan om i vilken utsträckning detta lyckades, 
och hur mycket landborna i områden där krisen inte slog hårt, som Skåne, tyngdes 
av de nya avgifts- och skatteuttagen från jordägarna och kronan under 1400-talet.157 

Att det måste ha funnits ekonomiska resurser för kyrkobyggande och nyinred
ning av kyrkorummen framgår med all tydlighet av själva den mängd valv, kalkmål
ningar och träskulptur som finns kvar från senmedeltiden. Jämfört med medeltidens 
äldre skeden är det, i en diskussion om vem som bekostade senmedeltidens kult
bilder, inte längre lika nödvändigt att falla tillbaka på allmänt hållna resonemang 
om sociala hierarkier och liknande, eftersom det finns en hel del urkunder och källor 

150M Hasse 1981 b s 174. 
1' 1K H0rby 1989 s 31Gf. 
1' 2L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose 1988 s 398. 
'"T Dahlerup, "Lavadelns Krise i dansk Scnmiddclaldcr" i [Dansk] Historisk Tidsskrift 12:4 
(1969-1970); S Skansjö 1983 s 26lf och s 262 n 20 med litteraturhänvisningar. 
' 54Desertion and Land Colonization 1981 s 112; L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose 1988 s 331, 339. 
'"L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose 1988 s 331, 339f. 
' 56Se avsnitt 9.3. 
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av annat slag (främst stiftarbilder) att utgå från. Genomgången av detta slag av källor 
i avsnitt 4.2 har visat att representanter för de övre sociala skikten - det världsliga 
och det andliga frälset - återfinns som givare av framför allt altarskåp, men att även 
enskilda ofrälse har haft möjlighet att bekosta donationer. Inte minst intressant är att 
det i flera fall går att belägga att sockenkyrkans egna medel har använts för att be
kosta en kultbild, som en del av det löpande iståndhållandet av kyrkans inredning 
och inventarier. Framför allt kan man anta att krucifixen, som ju vanligen inte kan 
kopph" till ::ilt::ir<!tiftf'kf'r, nft::ist h::ir fr\rv;inrnt<: p!l rlPth ";;tt_ 158 

Samtidigt skall församlingens och sockenkyrkans självständighet, vad gäller för
valtandet av fabrican, inte överdrivas. Kyrkovärdarna administrerade visserligen 
fabrican, men var redovisningsansvariga inför ärkesätet, vars representanter regel
bundet visiterade kyrkorna. Svenska och danska ärkebiskopars utfärdande av förbud 
för kyrkovärdarna att införskaffa inventarier till sockenkyrkorna utan domkapitlets 
och biskopens godkännande är ett uttryck för den kontroll som ärkesätet utövade 
över kyrkornas förvaltning. Troels Dahlerup går så långt som till att anta att fabrica
fonderna i ärkebiskopsdömets sockenkyrkor under senmedeltiden i stor utsträckning 
administrerades direkt från Lund. 159 

Trots den rikare förekomsten av källor av olika slag, kvarstår de svårigheter som 
har beskrivits i inledningen till avsnitt 8.4 att bestämma vem som har bekostat en 
kultbild i en enskild sockenkyrka, i de fall där stiftarbilder, inskriptioner, räken
skaper och testamenten saknas. Även här måste diskussionen i stor utsträckning få for
men av ett sannolikhetsresonemang, med utgångspunkt i kännedomen om enskilda 
patronat, förekomsten av frälseägda huvudgårdar och, i förekommande fall, de vitt
nesbörd som lämnas av kyrkans kalkmålningar. På samma sätt som under de tidigare 
skedena medför tillämpningen av dylika kriterier att både enskilda ofrälse givare 
och sockenkyrkan i sig är svåra att hitta fram till. 

Altarskåpet i Lunds domkyrka och relaterade arbeten 

I Skåne finns en enastående grupp skulpturer från 1300-talets sista år till omkring 
1400: högaltarskåpet i Lunds domkyrka från 1398, det mindre altarskåpet från S:t 
Petri klosterkyrka i Ystad, ännu ett altarskåp i S:ta Maria kyrka i Ystad, den kvinnliga 
helgonfiguren och S:t Kristoffer i Falsterbo, pietagruppen från Lilla Bedinge, 
krucifixet i Hörby och det lilla riddarhelgonet från Bjäresjö. Jämfört med det sena 
1300-talets avsaknad av bevarad kyrklig skulptur i Skåne framstår Lundaskåpet och 
övriga verk som något genomgripande nytt, som pekar framåt mot senmedeltidens 

'57Desertion and Land Colonization 1981 s 219ff. 
158Otto Norn har hävdat åsikten att de flesta sockenkyrkor försågs med heligkorsaltaren framför triumfbå
gen redan under 1200-talet - en tanke som även tas upp av Rune Norberg i KLNM (KLNM 9 sp 192f; 
0 Norn 1980 s 229ft). Bristen på faktiska arkeologiska belägg för förekomsten av heligkorsaltaren i dan
ska sockenkyrkor under medeltiden gör emellertid att man inte oreserverat kan acceptera Norns och Nor
bergs antagande (0 Olsen 1967 s 243f; jfr A Nilsen 1991 s lOOf). 
'"T Dahlerup, Studier i senmiddelalderlig dansk Kirkeorganisation, Kirkehistoriske studier 2: 18, Köpen-
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rika förvärv av kultbilder. Ingenstans i övriga Danmark eller Skandinavien finns en 
motsvarande uppsättning högkvalitativa skulpturarbeten från detta skede. 

Förutom altarskåpet (pl 75-77) äger Lunds domkyrka en imponerande samling 
inventarier i trä från ett något tidigare skede. Vid 1300-talets mitt förvärvades tre 
officiantstolar, under de följande decennierna tillkom de rikt dekorerade korstolar
na, och vid århundradets slut införskaffades ett fem meter högt sakramentshus samt 
kyrkans stora ur. 160 Det är tydligt att en nysatsning på domkyrkans inredning ägde 
rum under 1300-talets andra hälft. Det är emellertid svårt att knyta införskaffandet 
av de nya inventarierna till specifika händelser med anknytning till kyrkan, ärke
biskopen eller domkapitlet. Däremot kan nyinredningen av domkyrkan, och då sär
skilt förvärvet av det stora altarskåpet, av ett för samtiden nymodigt slag, ha givit 
impulser till beställningar på liknande skåp och annan träskulptur till ytterligare ett 
antal kyrkor i Skåne. 

I sitt testamente från 1398 lämnar Ide Pedersdatter (Falk) av Gladsax tio mark 
silver till domkyrkan för lösen av det nyss färdigställda altarskåpet. 161 Det framgår 
inte av testamentet om Ide Pedersdatter även stod för resten av betalningen för altar
skåpet eller om hon endast bidrog med slutsumman, medan återstoden av kostnaden 
bestreds med andra medel. Lundakyrkan är heller inte den mest framträdande av de 
kyrkliga institutioner som nämns i Ide Pedersdatters testamente: hennes tillgångar 
fördelas på sammanlagt 69 kyrkliga institutioner i Skåne och på Sjrelland. Det i det 
här sammanhanget viktigaste med testamentet är att det visar hur enskilda personer 
från det världsliga frälset kunde gå in och bekosta ett storslaget skulpturarbete till 
stiftets främsta kyrka. Det vittnar också om att kvinnor ensamma kunde stå för 
kyrkliga donationer, även om de annars ytterst sällan kommer till synes som stiftare 
annat än i par med en make. 162 Ide Pedersdatter är dock knappast representativ för 
senmedeltidens kvinnor i allmänhet. Hon var en av sin tids största godsägare i Skåne 
och hörde både genom börd och gifte till det översta skiktet i det östdanska frälset. 

Till övriga kyrkliga institutioner som Ide Pedersdatter ihågkommer i sitt testa
mente hör samtliga tre franciskank:onvent i Skåne. Ett av dessa är S:t Petri kloster i 
Ystad, till vars kyrka ett altarskåp förvärvades från samma verkstad som 
Lundaskåpet (färgpl 6; pl 78, 79). 163 Ide Pedersdatter testamenterade en mark silver 
till klostret utan specifikationer för hur pengarna skulle brukas - här kan gåvan allt
så inte knytas särskilt till altarskåpet. Under det aktuella skedet kring sekelskiftet 
1400 vidtogs omfattande ombyggnader av klostret och själva kyrkan. Evald 
Gustafsson antar att franciskanerna för detta byggnadsföretag, liksom tidigare, var 
beroende av det skånska frälsets ekonomiska stöd - det finns ett flertal belägg för 
att klostret ända sedan grundandet på olika sätt gynnades av det lokala frälset. 164 

hamn 1963 s 54ff. 
'"'T Ryden 1995 s 87ff, 106f; E Wrangel 1923 s 15, 24ff, 36ff; E Wrangel, Korstolarna i Lunds domkyr
ka, Malmö 1930 s 40. 
'"Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450 nr 72. Se vidare C Wallin, Ide Pedersdatter Falk 
till Gladsax. Ett bidrag till den nordiska senmedeltidens kultur- och personhistoria, Lund 1954. 
'"Om kvinnor i kalkmålningarnas stiftarbilder, se J Wienberg 1993 s 168. 
'"P Tångeberg 1986 s 292. 
164E Gustafsson, "Gråbrödemas hus" i Ystad - den räddade miljön. Sydsvenska Dagbladets årsbok 1968 
(1967) s 59; A Reisnert, "Ystads franciskanerkloster och aristokratin" i By, huvudgård och kyrka. Studier 
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De danska franciskanernas överhuvud, Petrus Sommar i Lund, beskriver i ett brev 
1394 Y stadklostrets ekonomiska läge som svårt och kyrkans fabrica som hårt an
strängd.165 Mot bakgrund av detta är det inte osannolikt att klostret erhöll medel från 
enskilda givare till det nya altarskåpet, även om konkreta belägg saknas. 

* 

Till Bjäresjö kyrka förvärvades vid 13OO-talets slut ett altarskåp av god kvalitet, att 
döma av den ensamma lilla riddarfiguren som är bevarad från kyrkan (pl 87). Det 
påkostade arkitektoniska utförandet och interiörens kalkmålningar från 12OO-talets 
början skiljer Bjäresjö kyrka från flertalet andra sockenkyrkor i Skåne. 166 Förekom
sten av ett västtom med galleri in mot kyrkan, samt en uppgift från 15OO-talets bör
jan om ett privataltare i kyrkan, tyder på att den ursprungligen anlades som en 
privatkyrka. 167 Grundarna bebodde sannolikt den storgård som under vikingatid och 
äldre medeltid låg strax nordväst om kyrkan, men som vid 13OO-talets mitt flyttades 
ut några kilometer från själva byn. Gårdens ägare finns belagda först från och med 
13OO-talets mitt. År 1366 ägdes Bjersjöholm av Åge Ingvarsen (Båd), som hörde till 
sin tids mest inflytelserika kretsar och var gälkare i Skåne i tre år. Åge Ingvarsen 
dog någon gång före 1376, varefter gården övergick i änkans ägo: 1386 skrev sig 
hennes andre man till "Byarghusahoim".168 

Även här finns således trådar som knyter altarskåpet till tänkbara donatorer från 
högfrälset. Jes Wienberg ser huvudgårdens utflyttning från byn på 13OO-talet, och 
den mer eller mindre samtidiga valvslagningen i kyrkan, som en antydan om att 
sockenmenigheten övertog en del av ansvaret för kyrkan och dess förvaltning, sam
tidigt som frälsets direkta äganderätt till kyrkan omvandlades. 169 Även om detta i 
och för sig kan vara riktigt - Wienberg påpekar själv svårigheterna i att verifiera 
hypotesen - utesluter det inte ägarna till Bjersjöholm som donatorer av det påkostade 
altarskåpet. Det fortsatta intresset för kyrkan hos godsets ägare manifesteras av 
gåvor och gravläggningar under och även efter senmedeltiden.110 Det är rimligare att 
förutsätta storgårdens ägare, som sedan gammalt dominerat kyrkan och hela byn, 
bakom initiativet att beställa och bekosta ett altarskåp i klass med domkyrkans, än 
att se till den ofrälse menigheten och kyrkans fabrica. 

I viss utsträckning finns det personkontakter som knyter samman de tre här be
handlade kyrkorna. Ide Pedersdatter lämnade i sitt testamente pengar till både dom
kyrkan och Y stadklostret, och den ovan nämnde Petrus Sommar i Lund drog sig 

i Ystadsområdets medeltid, Lund Studies in Medieval Archaeology 5, Stockholm 1989 (1989 a). 
"'E Gustafsson 1967 s 59. 
"'Se M Rydbeck, "Två Skånekyrkor med egenartad fasadornering" i Meddelanden från Lunds universi
tets Historiska museum. Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund årsberättelse 1938-1939 
(1939). 
'"S Skansjö, "Från vikingatida stormansgård till renässansslott - Bjersjöholm under äldre historisk tid" i 
Bjersjöholm. Gods och slott, Skånsk senmedeltid och renässans 13, Lund 1992 s 20ff. 
'"DD/DRB 4:3 nr 39; S Skansjö 1992 s 25-47; S Skansjö, M Riddersporre, M Reisnert 1989 s 103-107. 
"'J Wienberg 1993 s 64. 
" 0S Skansjö 1992 s 48f; S Johansson, "Byggherren och hans familj" i Bjersjöholm. Gods och slott, 
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efter sin avgång 1398 tillbaka till klostret i Ystad. Drygt trettio år tidigare hade ett 
köpebrev för en gård i Bjäresjö, varifrån Bjersjöholms ägare Åge Ingvarsen är känd, 
sigillerats av den dåvarande föreståndaren för klostret i Ystad Åge Axelsen. 111 En av 
de vapensköldar som målades på klosterkyrkans väggar vid 1300-talets mitt repre
senterar Ingvar Ågesen (Båd), far till Åge Ingvarsen. 172 Betydelsen av de här upp
räknade förbindelserna skall inte överdrivas. Dessa slumpmässigt dokumenterade 
kontakter kan knappast tas till intäkt för att det föreligger personrelaterade samband 
mellan de olika kyrkornas förvärv av altarskåp. Det intressanta är att en anknytning 
till det världsliga frälsets översta skikt utgör den gemensamma nämnaren, och att 
det i ett fall, altarskåpet i Lunds domkyrka, finns en direkt koppling mellan en en
skild frälse givare och ett skulpturarbete. 

* 

I S:ta Gertrud, Falsterbos stadskyrka under medeltiden, finns inte mindre än tre 
skulpturer från årtiondena kring sekelskiftet 1400, nämligen ett stående kvinnligt 
helgon från 1300-talets sista del, ett helgonskåp med S:t Kristoffer från omkring 
1400, samt en tronande madonna från 1400-talets början (färgpl 7; pl 82, 83, 123). 
Ett problem är emellertid svårigheten att säkert belägga att kultbilderna ursprungligen 
har hört hemma just i S:ta Gertrud. Åtminstone åtta ytterligare kyrkor eller kapell 
har funnits på fitornrådena, som var tilldelade de olika städer vars köpmän deltog i 
höstmarknaden. 173 Var och en av dessa kyrkor ägde säkerligen ett antal skulpturer. I 
räkenskaper från Ltibeckköpmännens kyrka i Falsterbo 1461-1468 nämns tex fyra 
helgonbilder, varav tre är förvärvade under den behandlade perioden. 174 Det är långt 
ifrån osannolikt att kultbilder har letat sig till S :ta Gertrud från köpmanskyrkorna, 
efter hand som dessa har lagts ned, även om ingen av de helgonbilder som tas upp i 
räkenskaperna från Ltibeckköpmännens kyrka kan identifieras med något bevarat 
arbete. 

Detta förhållande omöjliggör ett resonemang om under vilka omständigheter en 
kultbild har förvärvats till en enskild kyrka i Falsterbo. På ett allmänt plan kan man 
anta att förekomsten av tre skulpturer från strax före eller omkring 1400 - varav åt
minstone två, det kvinnliga helgonet och S:t Kristoffer, är importarbeten av ett kva
litativt gott utförande - speglar orten Falsterbos urbanisering och merkantila expan
sion från och med 1300-talets senare hälft, när Falsterbo gradvis övertog Skanörs 
roll som den främsta platsen för sillmarknaden på halvön. 175 Över huvud taget måste 
det faktum att så många träskulpturer finns kvar i Falsterbo från hela senmedeltiden, 
det vill säga från 1300-talets sista del till och med början av 1500-talet, ses i ljuset 

Skånsk senmedeltid och renässans 13, Lund 1992 s 78; J Wienberg 1993 s 62f. 
171DD/DRB 3:7 nr 393. 
112J Nybo Rasmussen 1989 s 107; J Raneke, "Vapenmålningarna i Ystads gråbrödrakloster" i Ale. Histo
risk tidskrift för Skåneland 1968:3 s 25; S Skansjö 1992 s 28. 
173L Ersgård, Skanör-Falsterbo, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport. Medel
tidsstaden 53, Stockholm 1984 s 15f. 
'"Se J von Bonsdorff 1993 s 87f. 
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av stadens roll som en av Skånemarknadens huvudorter, med årliga kontakter med 
köpmän från olika Hansastäder. 176 Av räkenskaper från Skånefararnas kyrka i Fal
sterbo framgår i och för sig att det var för kyrkans egna medel som de tre helgon
bilderna förvärvades under 1400-talet.177 Två bevarade skulpturer från 1500-talets 
början i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo är å andra sidan bekostade av privatper
soner.178 Enskilda givare av kultbilder till kyrkorna i Falsterbo och Skanör måste i 
första hand sökas bland de bofasta och tillresta köpmännen. 

* 

När det gäller krucifixet Hörby, pietagruppen från Lilla Bedinge och altarskåpet i 
S:ta Maria kyrka i Ystad är det svårare att hitta en tydlig anknytning till en specifik 
kategori av givare (färgpl 8; pl 80, 81, 84-86). Ett relativt stort antal medeltida 
huvudgårdar har legat i häraderna runt Ystad, något som i kombination med belägg för 
det lokala frälsets merkantila engagemang i staden tyder på att denna grupp har spelat 
en betydande roll för dess sociala och ekonomiska liv .179 Frälsets intresse vad 
gäller kyrkliga institutioner har dock i första hand koncentrerats till franciskanernas 
kyrka, medan det i stadskyrkan saknas motsvarigheter till de gravstenar, målade 
vapensköldar och liknande som finns i S:t Petri (ett undantag är en fragmentarisk 
senmedeltida kalkmålning som möjligen är en stiftarbild). 180 S:ta Maria framstår 
som borgarnas kyrka, och altarskåpet kan ha finansierats antingen med kyrkans 
fabrica eller av en eller flera stiftare ur borgerskapet. 

Lilla Bedinge socken är belägen i Vemmenhögs härad på Skånes sydkust. Vem
menhögs medeltida ägostruktur är dessvärre inte lika grundligt studerad som de om
kringliggande häradernas, där resultaten av nyare forskning visar på en tydlig domi
nans för andligt och världsligt frälse under senmedeltiden. 181 I Vemmenhögs härad 
fanns under medeltiden åtminstone tio huvudgårdar, men i diplomatarierna finns 
inga spår efter någon huvudgård i Lilla Bedinge socken. Däremot återkommer upp
gifter om transaktioner med frälseägt gods i socknen, såsom försäljning, pantsätt
ning och donationer, under hela 1400-talet.182 Det är inte orimligt att anta att det är 
en enskild frälse stiftare som har bekostat pietagruppen från Lilla Bedinge kyrka, 
men det kan inte säkert bevisas. 

175L Ersgård 1988 s 92. 
'"Se J von Bonsdorff 1993 s 87; M Rydbeck 1942 s 164. 
177] von Bonsdorff 1993 s 87f. 
' 78Skulpturema i fråga är ett altarskåp och en knäböjande prinsessa från en S:t Göransgrupp (se avsnitten 
4.2 och 11.3). 
' 79 A Reisnert 1989 a. 
180CWP 3 s 233; E Hansen, "Heraldiska minnen från medeltiden i Skanör och Falsterbo" i Byahornet. 
Skånsk revy 6 (1947); A Reisnert 1989 a. 
181 I Skytts härad fanns under 1300- och 1400-talen huvudgårdar i minst 14 av häradets 22 landsbygds
socknar, och ägardominansen från kyrkliga institutioners och det världsliga frälsets sida är tydlig. I Lju
nits och Herrestads härader saknar endast två av häradernas sammanlagt 17 socknar belägg för huvudgår
dar, och i sju av de återstående 15 socknarna kan mer än en huvudgård konstateras (A Reisnert, "Huvud
gårdar i Ystadsområdet. Några medeltidsarkeologiska synpunkter" i By, huvudgård och kyrka. Studier i 
Ystadsområdets medeltid, Lund Studies in Medieval Archaeology 5, Stockholm 1989 (1989 b) s 147f; 
S Skansjö 1983 s 259ff; S Skansjö, M Riddersporre, A Reisnert I 989). 
'"RD 1:3 nr 6766, 7515, odat 459; A a 2:1 nr 50, 190, 1621, 1838; A a 2:2 nr 4151; A a 2:3 nr 5111; 
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I Hörby socken finns beiägg för en huvudgård för en väpnare, Osbygård (senare 
Osbyholm), under 1400-talets första år. Hörby by utgjorde också centrum för ett av 
ärkebiskopslänen. Ärkebiskopen var således en betydande jordägare i byn åtrninstone 
vid medeltidens slut. 183 Det är svårt att avgöra om förvärvet av krucifixet skall 
kopplas till närvaron av en väpnare i socknen, eller till ärkesätets godsinnehav. 
Förekomsten av en världslig frälsesläkt i en socken behöver inte automatiskt inne
bära att denna släkt har bekostat sockenkyrkans utsmyckning, och detsamma gäller 
ett omfattande kyrkligt jordägande. Hörby socken var en av de största socknarna i 
Skåne med 100 tiondegivare. 184 Sockenkyrkan själv bör därmed ha haft möjlighet att 
bekosta krucifixet med fabrican. 

Altarskåp och grupper av figurer från altarskåp 

Forskningen kring träskulptur från 1400-talet och 1500-talets första tredjedel kon
centreras gärna på altarskåpen, de mest påkostade och iögonenfallande av det sen
medeltida kyrkorummets inventarier. Det är också framför allt altarskåpen som är 
försedda med stiftarporträtt eller inskriptioner som vittnar om vem som har beta
lat. 185 En undersökning av förhållandena, i de av Skånes socknar som har kyrkor 
med altarskåp, kan ge en antydan om i vilka kretsar pengarna hämtades, till dessa 
nymodiga och storslagna altarprydnader. 

Två av de här aktuella sju altarskåpen är försedda med stiftarbilder. Det äldsta är 
det stora högaltarskåpet i Sankt Olofs kyrka från strax före 1400-talets mitt 
(pl 146-152). Socknens medeltida namn Lunkende ersattes under 1400-talet gradvis 
av Sankt Olof, efter kyrkans funktion som vallfartskyrka. En nådabild av S:t Olof 
samt en källa strax söder om kyrkplatsen var viktiga inslag i kulten, som bestod 
långt efter medeltidens slut. Ombyggnaden av kyrkan på 1400-talet och förekom
sten av hela nio senmedeltida altaren i kyrkorummet kan sättas i förbindelse med 
tillströmningen av pilgrimer till kyrkan och de goda inkomster detta medförde. 
Ytterligare tillgångar utgjordes av kyrkans godsinnehav, som var resultatet av from
ma donationer under 1400-talet. 186 Högaltarskåpet är dock inte förvärvat för kyrkans 
egna medel, utan är en donation av den manlige stiftare som knäböjer med händerna 
höjda i bön, alldeles till höger om korset i corpus korsfästelseframställning. Det 
finns i dag ingen vapensköld som antyder vem stiftaren var, eller ens om han var av 
frälse börd. Det är dock tänkbart att det från början har funnits en vapensköld fram
för stiftaren på den tomma markytan nedanför korset. 

LÄU 4 nr 58,419; A a 5 nr 79; C G Styffe 1911 s 76ff. 
' 83G Johannesson, "Kring Birger Gunnersens Paltebok. Några rön beträffande Lunds ärkesätes gods och 
dess förvaltning vid medeltidens slut" i Vetenskaps-societeten i Lund. Årsbok 1950 s 156; ST Kjellberg, 
Slott och herresäten i Sverige. Skåne 1-3, Malmö 1966 1 s 199; J Raneke, Svenska medeltidsvapen 1-3, 
Lund 1982-1985 2 s 497; A a 3 s 33. 
' 84LSL 1 s 167. 
'"Två undantag är Bernt Notkes kalvariegrupp från 1477 i Liibecks dom, där stiftaren biskop Albert 
Krummedick knäböjer på trabesbjälken alldeles till vänster om korset, samt Notkes S:t Göransgrupp i 
Storkyrkan i Stockholm, där stiftaren Sten Stures d ä vapen återkommer på flera ställen uc;h där ell fristå
ende stiftarporträtt kan ha ingått i gruppen från början (se J Svanberg, A Qwarnström, Sankt Göran och 
draken, Stockholm 1993). 
' 86C Wallin, Sydöstra Skånes medeltida prästerskap. Präster, prästlöner, prdstgårdar 1: Alba härad, För
eningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Småskrifter 16, Tomelilla 1976 (1976 b) 
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Det är inte uteslutet att stiftaren har varit en välbärgad ofrälse person, men med 
tanke på skåpets imponerande dimensioner och påkostade utförande är detta mindre 
sannolikt. Altarskåpet måste ha utgjort en avsevärd investering för en enskild, och 
de ekonomiska tillgångarna fanns, nu som tidigare under medeltiden, framför allt 
hos de frälse storgodsägarna. I kyrkans kor finns kalkmålningar från 1400-talets 
början, där en eller möjligen två stiftare knähöjer hreclvirl målningar av S:t Olof och 
madonnan. Med hänvisning till att släkten Krognos på Bollerup innehade patronats
rätten till Sankt Olof antar Cecilia Hildeman att de avbildade stiftarna hör tiii denna 
ätt. 187 Beläggen för släktens patronatsrätt till Sankt Olof sträcker sig dock inte längre 
tillbaka än till 1470-talet, och flera godsdonationer till kyrkan från andra frälsesläk
ter är dokumenterade under 1400-talets första hälft. 188 Detta livliga intresse för vall
fartskyrkan från olika håll betyder att det finns många tänkbara donatorer av altar
skåpet, och att det knappast är möjligt att med säkerhet utpeka medlemmar av en 
särskild frälse familj som stiftare. 

* 

Även i altarskåpet i Bosjökloster kyrka knäböjer en manlig stiftare med knäppta 
händer vid korsets fot (pl 242). Här är en vapensköld placerad på marken alldeles 
framför stiftaren, något som klart anger att altarskåpet är en donation från en person 
som hörde till det världsliga frälset. Klostret erhöll under senmedeltiden en mängd 
godsgåvor från olika familjer, och flera av klostrets nunnor kom från Skånes främ
sta frälses läkter. 189 Tillsammans med resten av altarskåpet målades altarskåpets 
vapensköld emellertid om 1588, och ger i sitt nuvarande skick ingen ledtråd till 
stiftarens identitet. 

Hela fem vapensköldar kröner altarskåpet i S:ta Maria i Helsingborg (färgpl 10; 
pl 153-155). Med sköldarnas hjälp kan skåpet dateras till åren kring 1400-talets 
mitt. Sköldarna visar det danska riksvapnet, de tre unionsländernas vapen samt 
slottshövitsmannen Joachim Flemings vapen. 190 Aron Andersson förutsätter att det 
var Fleming själv som bekostade altarskåpet. 191 Kombinationen av de fem vapen
sköldarna skulle emellertid också kunna uppfattas som en allmän angivelse av under 
vilket styre skåpet förvärvades, i analogi med förekomsten av biskopsvapen i sen
medeltida och eftermedeltida muralmåleri. 192 Att vapensköldar används på detta sätt 
på altarskåp är dock ovanligt, och i detta sammanhang tror jag att sköldarna faktiskt 
syftar på en donator. 

Mariakyrkan var av bevarade urkunder att döma kanikprebende till domkapitlet 
under större delen av medeltiden, men eftersom varken biskopsvapen eller andra 

s 48f; CA Wassberg, Beskrifning om S Olofs kyrka i Lunds stift, Lund 1819 s 34ff. 
'"C Hildeman, "Donatorsframstäl~ningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri" i Tomelilla 
hembygdskrets årsbok 1981 s 15f; LAU 4 nr 246. 
'"C Wallin 1976 b s 48ff. 
189Se G Clemensson, "Bosjö klosters historia" i Archivistica et Medicevistica. Ernesto Nygren oblata, 
Samlingar och studier utgivna av Svenskt Arkivsamfund 1, Stockholm 1956 s 109. 
''°Se T Mårtensson 1951 s 54. 
191A Andersson 1980 s 79. 
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symboler med anknytning till Lundakyrkan återfinns på skåpet, kan stiftaren knap
past sökas i Lund. 193 De fem vapensköldarna vittnar snarare om ett direkt engage
mang från kungamaktens sida. Helsingborg var en av Östdanrnarks viktigaste orter 
politiskt och militärt under senmedeltiden, med borgen som ett av det danska rikets 
starkaste fästen och centrum för det största av de kungliga huvudlänen i Skåne. 194 

Altarskåpets imponerande rad av kungliga vapensköldar gör, i kombination med 
skölden tillhörande kungens lokala representant i Helsingborgs slott, altarskåpet till 
en manifestation i stadskyrkan av kungamaktens starka intressen i Helsingborg -
den stad där Kristoffer av Bayern avled 1448 och som efterträdaren Kristian I däref
ter besökte nästan årligen från och med 1449. 195 

* 

Elleköpinge socken nämns endast ett fåtal gånger i bevarade urkunder. 196 Detta gör 
det svårt att avgöra hur kyrkans altarskåp från 1400-talets andra hälft (nu i S:ta Ma
ria i Åhus) förvärvades till kyrkan (färgpl 11; pl 239). Det finns inga belägg för 
huvudgårdar i socknen, eller för köp och donation av jord som skulle kunna ge 
indikationer om frälse jordägande. Något enskilt innehav av patronatsrätten till 
kyrkan är inte heller känt. 197 Samma förhållande råder i fråga om altarskåpet i 
Tolånga kyrka (pl 240, 241). I socknen finns ingen dokumenterad koppling vare sig 
till domkyrkan eller till världsligt frälse, bortsett från en uppgift från 1386 om att en 
Niels Jensen Haller ägde tre gårdar i socknen. 198 En upplysning i LSL, om att sock
enkyrkan innehade äganderätten till en gård i Sövde socken i samma härad (Färs), 
kan möjligen tyda på ett visst mått av välstånd för kyrkans del. 199 Både Elleköpinge 
och Tolånga var relativt stora socknar, med 54 tiondegivare vardera enligt LSL, och 
det är inte omöjligt att altarskåpen i respektive kyrka har bekostats med fabrican. 200 

Detta alternativ är också det troliga i fråga om det lokalt tillverkade altarskåpet 
från 1400-talets mitt i Västra Hoby kyrka (pl 156). Socknen är en av Skånes mindre, 
med endast 16 tiondegivare. Det finns upplysningar om ati jord i socknen på 1300-

192Danske kalkmalerier 1986-1992 7 s 48f; A Nilsen 1986 s 223-227. 
193DD/DRB 2:5 nr 64; K Gierow, "Ur S:ta Maria kyrkoherdekrönika" i Sancta Maria kyrka i Hälsing
borg. Minnesbok vid 500-årsjubileet 1951, Helsingborg 1951 s 102ff; Hälsingborgs historia 2.1: Den se
nare medeltiden, Helsingborg 1933 s 201, 290ff. 
194I Andersson, Skånes historia 2: Senmedeltiden, Stockholm 1974 s 285, 311; Hälsingborgs historia 2.1 
1933 s 385ff, 404f; R /1,.. Olsen, Borge i Danrnark, u o 1986 s 109, 145f. 
195Hälsingborgs historia 2.1 1933 s 404ff. 
196Se I Ingers 1971 s 32f. 
197 Erik Schalling omnämner Elleköpinge som ett f d konunglev, förlänat tillsammans med Åhus till bis
kopen på 1100-talet (E Schalling 1936 s 76). Elleköpini;e nämns emellertid inte i Kong Valdemarsjorde
bog eller i de källor ~om omtalar kungens förläning av Ahus till biskopen (se C Qlofson, "Notationes Ao
sienses" i 800 år i Ahus. Utgiven i anledning av Ahus 800-årsjubileum 1949, Ahus 1949, samt I Ingers 
1971 s 32f). Möjligen utgår Schalling från en uppgift frå!} 1700-talet om att Elleköpinge kyrka, före ned
läggningen omkring 1620, var annex till S:ta Maria i Ahus (Stockholm, Kungliga Biblioteket, Enge
strömska samlingen B:VIII 2:41 s 3). Annexförhållandet är inte upptaget i LSL och kan knappast föras 
tillbaka till medeltiden (jfr C Wallin, "Sydöstra Skånes medeltida Series Pastorum. 3: Ingelstads härad" i 
J'omelilla hembygdskrets årsbok 1978 s 41). 
198DD/DRB 4:3 nr 12, 13. 
1''LSL 1 s 203. Se L B Falkman, Upplysningar om Kronans, Kyrkornas och Presterskapets inkomster af 
andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660, Lund 1848 2 s 72, 74 n 24; 
E Schalling 1936 s 166. 
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talet låg under ägarna till B jersjöholm i Y stadtrakten, och att ärkebiskopen ägde 
strögods i socknen vid medeltidens slut, men det är osannolikt att det är någon av 
dessa jordägare som har försett kyrkan med det anspråkslösa skåpet. Trots socknens 
ringa storlek kan man förutsätta att initiativet till förvärvet har legat hos socken
menigheten. 201 

* 

I genomgången av möjliga stiftare till Skånes altarskåp från 14OO-talet har ett brett 
spektrum av donatorer presenterats, framför allt medlemmar av det världsliga fräl
set, men även i ett fall kungamakten och, mera hypotetiskt, enskilda ofrälse eller 
sockenkyrkan själv som institution. Resultaten kan kompletteras och nyanseras 
genom tillägg av grupper av figurer från försvunna altarskåp. En grupp kan sättas i 
samband med en donation från en stiftare av andligt frälse: tolv figurer och en relief 
från ett altarskåp som skänktes av ärkebiskop Jens Brostrup till ett av honom själv 
år 1483 instiftat altare i Lunds domkyrka (färgpl 13; pl 246, 247).202 

I det övriga beståndet är det återigen de frälse givarna som lättast kan påvisas. 
Tre av skedets finaste figurer har hört hemma i ett altarskåp i Smedstorps kyrka 
(pl 251, 252). I socknen fanns två sätesgårdar, Smedstorp och Tunbyholm, som vid 
14OO-talets slut låg under släkterna Bing respektive G0ye.203 Det faktum att Smeds
torps socken saknar prästgård kan betyda att kyrkan har varit knuten till någon av 
sätesgårdarna, i analogi med motsvarande förhållande i andra socknar som nämns i 
LSL. Sten Skansjö har föreslagit möjligheten att Smedstorps kyrka har uppförts som 
en egenkyrka, och att innehavarna av sätesgården Smedstorp har haft enskilt patronat 
till kyrkan.204 En grupp figurer av mera ordinärt utförande finns i Risekatslösa kyrka 
(pl 254). Kyrkan låg vid medeltidens slut som enskilt patronat till släkten Urne på 
Boserup, och här är det högst rimligt att anta att det är kyrkans patroni som har 
bekostat skåpet.20' 

Ljungby kyrka var väl försedd med träskulptur under senmedeltiden. I dag åter
står åtta figurer från ett altarskåp från 14OO-talets slut, rester av en S:t Göran från 
samma skede, en liten madonna från det tidigare 14OO-talet, samt ett magnifikt 
krucifix i mer än naturlig storlek från medeltidens slut (pl 137, 232, 248-250, 262, 
263). Kyrkan ligger i direkt anslutning till Ljungby sätesgård (nuvarande Trolle
Ljungby slott), som under 14OO-talets sista fjärdedel och 15OO-talets början genom 
olika giften låg under medlemmar av släkterna Bille, Munk och Brostrup, för att 

200LSL 2 s 197; LSL 1 s 202. 
' 01DD/DRB 3:7 nr 370; A a 4:3 nr 39; G Johannesson 1950 s 162; LSL 1 s 18. 
202Se s 159. 
203J Raneke 1982-1985 1 s 398; A a 2 s 795; RD 2:1 nr 73, 929, 1012; A a 2:2 nr 2772, 2947, 3706; A a 
2:3 nr 4862-64, 5755, 6051; A a 2:4 nr 7727; S Skansjö, "Landowners, Tenant Farmers and Cottages. An 
Investigation of the Village of Gårdlösa and the Parish of Smedstorp in the Oldest Written Records" i 
B Stjernquist, Gård/ösa. An !ron Age Community in lts Natura/ and Social Setting 1, Skrifter utgivna av 
Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 75, Lund 1981 s 29ff. 
204S Skansjö, Skånes minsta kyrkby. Något om prästgårds/ösa socknar och miljösamband mellan huvud
gård och kyrka (Exkurs till: Bebyggelsen i sydvästra Skåne på 1570-talet), Forskningsgruppen Sen
medeltidens och vasatidens samhälle, u o 1976 ( opubl) s I 0ff; S Skansjö 1981 s 30. 

188 



1509 säljas till Jens Holgersen Ulfstand på Glimminge.206 Här är det säkerligen när
heten till det lokalt besuttna frälset som är förklaringen till kyrkans rika innehav av 
förnämlig skulptur.207 

Norra Strö kyrka äger flera träskulpturer från senmedeltiden: två små figurer från 
ett altarskåp från 1400-talets slut, ett helgonskåp med S:t Olof från 1400-talets an
dra hälft och en madonna från 1500-talets första del (pl 228, 256, 257, 297). Norra 
Strö låg som kanikkyrka till domkapitlet sedan 1145, och det kan tyckas rimligt att i 
första hand söka givaren av kyrkans olika kultbilder bland domkapitlets 
prebendeinnehavare.208 En genomgång av samtliga kanikkyrkors bestånd av träskulptur 
(se Exkurs) visar emellertid att kanikerna som regel inte förefaller ha kostat på sina 
prebendekyrkor några märkvärdigare inventarier. I en artikel om kalkmålningssviter 
med de nordiska helgonkungarna i skånska kyrkor förutsätter Curt W allin en 
( oidentifierad) skånsk frälsesläkt bakom en målningsutsmyckning från 1400-talets 
andra hälft i Norra Strö kyrka. 209 Norra Strö var huvudorten i ett ärkebiskopslän, 
som under 1400-talets andra hälft och slut var förlänat till Anders Bing, och efter 
denne till Niels Hak.210 Om även kyrkans träskulptur skall sättas i samband med 
världsliga stiftare är det i första hand dessa personer som bör komma i fråga, efter
som ytterligare frälse godsinnehav inte är känt i socknen under senmedeltiden. 

Det är svårare att knyta tre figurer från Södra Sandby, från eit (eventuellt två) 
altarskåp med nederländskt ursprung, till någon bestämd donator (pl 255). Någon 
sätesgård är inte känd i socknen, och beläggen för frälse jordägande under senmedel
tiden begränsar sig till några enstaka uppgifter, som berör både ärkebiskopen och 
världsligt frälse. 211 Med femtio tiondegivare är socknen av övre medelstorlek.212 Om 
kyrkans altarskåp är förvärvade för sockenkyrkans egna medel, har dessa räckt till 
för beställningar av ganska exklusivt slag. Ärkesätet framstår, bortsett från socken
kyrkan själv, som den närmast till hands liggande finansiären. En av de skånska 
ärkebiskopsgårdarna låg i Södra Sandbys grannsocken Flyinge, som nedlades under 
1500-talet och förenades med Södra Sandby socken.213 En annan tänkbar möjlighet 
är en stiftare av världsligt frälse. Det faktum att Södra Sandby enligt LSL saknade 
prästgård samt att Södra Sandby kyrka efter medeltidens slut låg som annex under 
Hardeberga kyrka, kan tyda på en anknytning till huvudgården i Hardeberga.214 

' 05S T Kjellberg 1966 1 s 63; LSL 3 s 49; J Raneke 1982-1985 1 s 351; C G Styffe 1911 s 64. 
206S T Kjellberg 1966 3 s 313; RD 2:7 nr 11983; E Ulsig, Danske adelsgodser i ;niddelalderen, Skrifter 
udgivet af Det historiske institut ved K0benhavns universitet 2, Köpenhamn 1968 s 287. 
""Av särskilt intresse är ett stort krucifix som hör till nästa skede, 1500-talets första del (pi 262, 263; se 
vidare avsnitt 11. 1 ). Det är ett storslaget arbete av ett slag som saknar motsvarighet i Skandinavien, och 
bör ha förvärvats till kyrkan efter att Jens Holgersen Ulfstand, riksråd och en av det danska rikets främsta 
stormän, hade köpt sätesgården i Ljungby (1509). Att Jens Holgersen i någon mening ägde intresse för 
bildande konst åskådliggörs av relieferna som denne lät Adam van Dtiren utföra för Glimmingehus under 
1500-talets första år. Ett förvärv till en lantkyrka av ett så monumentalt arbete som det aktuella krucifixet 
förutsätter möjligen en person av Jens Holgersens dignitet. 
")8DD/DRB 1:2 nr 88, 60; LSL 3 s 48; E Schalling 1936 s 125f, 193,214. 
209C Wallin 1990 s 20f. 
210LAU 4 nr 229, 397, 457; RD 2:2 nr 3556; A a 2:3 nr 5352. 
211 RD 2:5 nr 8567; J Raneke 1982-1985 Is 297. 
"'LSL Is 56. 
21 'Flyinge nämns som socken 1501 i LÄU 6 nr 7, men finns inte med i LSL från omkring 1570. Någon 
gång under mellantiden bör socknen således ha nedlagts. 
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Från Farstorps kyrka, slutligen, kommer tre figurer från ett altarskåp som har 
varit ett nordtyskt importarbete av god kvalitet (pl 253). Inga uppgifter omjordägande 
i socknen för vare sig världsligt eller andligt frälse finns från senmedeltiden. Kyr
kans kalkmålningar från omkring 1500, som är samtida med skulpturerna, uppvisar 
något så ovanligt som två ofrälse stiftare. På triumfbågens norra sida knäböjer två 
män - på ett skriftband namngivna som Torbjörn och Ove - nedanför ett kors med 
en klädd Kristus. Männen saknar vapensköldar och andra attribut som brukar identi
fiera stiftare av världsligt frälse, och de är återgivna i enkel vardagsdräkt. 215 Om 
altarskåpet i likhet med kyrkans kalkmålningar är ett exempel på en donation av en
skilda ofrälse, bör dessa sökas bland socknens mera välbärgade bönder. 

10.5 Summering 

Det skånska beståndet av träskulptur från och med 1300-talets sista år till och med 
sekelskiftet 1500 är ett omfattande och svåröverskådligt material. Över hälften av 
Skånes samlade bestånd av medeltida träskulptur hör till detta skede. Häri ingår en
staka högkvalitativa importarbeten från Lilbeck och andra nordtyska städer, men 
också från Nederländerna och Rhenlandet. Även en del av de mer ordinära verken 
kan vara förvärvade från verkstäder i de nordtyska städerna. Med utgångspunkt från 
ett principiellt resonemang om förhållandet mellan import och inhemsk tillverkning 
av träskulptur under senmedeltiden har jag föreslagit existensen av ett antal skånska 
verkstäder till vilka framför allt krucifix kan attribueras. 

Den rika förekomsten av träskulptur från 1400-talet är ett utslag av en satsning 
på byggnadsverksamhet och nyinredning av kyrkorna under senmedeltiden. I and
ligt avseende hör det ökade behovet av kultbilder i kyrkorna samman med en ny, 
mera personligt färgad folklig religiositet. Detta ledde bland annat till att kyrkorna 
fylldes av privatinstiftade sidoaltaren, att skaran av helgon utökades avsevärt, att 
nya bildtyper (pietagrupper, Anna-själv-tredjegrupper, Kristus i eländet) spreds, och 
att den heliga bilden började spela en mera framträdande roll i den privata andakten. 

Frågan om vem som bekostade förvärvet av träskulptur till kyrkorna under denna 
period har belysts genom resonemang, dels om gruppen av arbeten kring Lunds 
domkyrkas högaltarskåp, och dels om övriga bevarade altarskåp och grupper av 
figurer från altarskåp. Resultaten bekräftar delvis, det i tidigare forskning ofta före
kommande antagandet, att det var det världsliga frälset som stod bakom senmedel
tidens kyrkoutsmyckningar. I ett par fall kan det vara en stiftare av andligt frälse -
framför allt ärkebiskopen som har gått in med medel. Vidare har jag, med 

214S Skansjö 1976 (opubl) s 24. 
215CWP 2 s 102f; S Kaspersen 1987 s llf. 
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hänvisning till bevarade räkenskaper, från svenska och danska kyrkor som visar att 
kyrkornas egna tillgångar användes för inköp av kultbilder, föreslagit en dylik 
finansiering för några altarskåp och grupper från skåp, från sockenkyrkor som inte 
har någon dokumenterad anknytning till världsligt eller andligt frälse. Dessutom har 
det säkerligen inträffat att enskilda ofrälse har bekostat förvärvet av kyrkliga inven
tarier, något som dessvärre är utomordentligt svårt att belägga, när det inte finns in
skriptioner eller stiftarbilder att utgå från. 
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11. 1500-talets första tredjedel 

11.1 Bevarad skulptur 

Krucifix och kalvariegrupper 

Under medeltidens avslutande skede fortsatte tillverkningen och införskaffandet av 
kyrklig träskulptur i oförminskad omfattning: i Skåne hör 69 arbeten till 1500-talets 
första tre decennier. en siffra som kan jämföras med de 162 verk som finns kvar 
från hela 1400-talet till och med sekelskiftet 1500. Proportionellt sett är 1500-talets 
första tredjedel därmed något rikare än de föregående hundra åren. Skulpturbestånd
ets sammansättning ser dock något annorlunda ut än tidigare. Krucifixen och kal
variegrupperna har under samtliga hittills presenterade perioder uppgått till hälften 
eller däröver av det totala antalet bevarade verk. Från denna sista del av medeltiden 
finns 25 krucifix och kalvariegrupper; de utgör den största enskilda motivkategorin, 
men omfattar inte mer än en dryg tredjedel av den samlade mängden skulptur. 

Stilmässigt präglas krucifixen av den sydtyskt påverkade, renässansinfluerade 
strömning som kommer till synes redan i slutet av föregående århundrade. Den ut
gående medeltidens krucifixtyp visar en kraftfull Kristusfigur av imponerande 
dimensioner med långa muskulösa lemmar, tungt framåtlutat huvud och ett höftkläde 
som fladdrar ut i stora veckrika våder. Ett av de största och förnämsta krucifixen 
kommer från Ljungby (pl 262, 263). Figuren hänger rakt utsträckt med diagonalt 
uppdragna, långa armar. Ansiktet är smalt med insjunkna ögon och tunga ögonlock, 
och skägg och hår är fint räfflade med tunna skåror. Skuldrorna är kraftiga och bål
en är långsträckt, höftklädet är draperat i en horisontal båge över länderna med vida, 
skarpt veckade ändflikar i stora bukter från höfterna, och benen är långa och magra 
med inåtvridna knän och breda korslagda fotblad. 

Krucifixet är ett storslaget arbete både till mått och gestaltning. Dess ursprung 
har sökts i olika delar av Tyskland: i Sydtyskland men också i Ltibeck. 1 Bland annat 
det faktum att krucifixet är gjort i ek, och inte i lind, som var det vanliga träslaget 
för perioden i Sydtyskland, talar för att det rör sig om ett nordtyskt arbete. 2 Den 
koppling som William Andersson har gjort till Benedikt Dreyer - den dominerande 

'A Anderberg 1915 s 74ff; W Andersson 1938 s 48; F Beckett 1924-1926 2 s 186. 
'Se M Baxandall, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, New Haven/London 1980 s 27ff. 
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verkstadsledaren i Ltibeck under 1500-talets början - är svår att verifiera eftersom 
det saknas jämförelsematerial i form av bevarade krucifix från Dreyers verkstad. 3 

Hos den stora S:t Antoniusgestalten i Dreyers altarskåp från Burgkirche i Ltibeck 
(fig 43) återfinns emellertid Ljungbyfigurens stränga monumentalitet, det smala och 
fint skurna ansiktet med rak tunn näsa och framskjutande kindben, hårets och skäg
gets djupt skårade stora lockar och höftklädets skarpa veckning.4 Ljungbykrucifixets 
höga kvalitet tyder på att det kommer från en av samtidens främsta nordtyska verk
städer, troligtvis med anknytning till Benedikt Dreyer. 

I S:ta Maria kyrka i Ystad finns en kalvariegrupp med en Kristusfigur av samma 
övermänskliga storlek som Ljungbyfiguren (pl 264-266). Armarna är här närmast 
horisontalt utsträckta, bålen är fylligare och höftklädet är virat om höfterna med en 
extra flik löpande in mellan låren och en lång, utstående våd på höger höft. De båda 
sörjande sidofigurerna är fullrunda med ryggarnas urholkning dolda av täckplattor. 
Figurerna är högresta och kraftiga och bär omfångsrika mantlar som bryts i ett 
mångfald djupa skarpkantade veck. Fysionomierna är enastående individualiserade. 
Särskilt påfallande är Marias breda, föga idealiserade anletsdrag: "In Scandinavian 
Late Gothic there are hardly two mourners as dignified and rich in human feeling 
and expression as these".5 

Max Hasse har föreslagit kalvariegrnppen i Ystad som ett sent arbete - efter 
1523 - av den nordtyske bildhuggaren Hans Brtiggemann, verksam i Husum i Sles
vig.6 Det är inte helt lätt att ta ställning till Hasses attribution genom att jämföra de 
imponerande Y stadfigurerna och den småskaliga skulpturen i Brtiggemanns huvud
verk, altarskåpet från Bordesholm. Bordesholmskåpets gestalter visar emellertid 
samma statuariska resning och lugna monumentalitet som Y stadgruppens, figur
typen och utformningen av anletsdragen stämmer väl överens, med hänsyn tagen till 
den stora skillnaden i proportioner, och det finns likheter i detaljer, som drapering
ens skrynkligt brutna veck och gesten med knäppta händer i brösthöjd hos den sör
jande Maria i Ystad, två drag som återkommer hos flera av de kvinnliga figurerna i 
Bordesholmaltaret (fig 44). Dessa och andra paralleller styrker Hasses antagande 
om Brtiggemann som kalvariegruppens upphovsman. 

* 

Fn r::icl skåm:bi sknlptnrPr fr:'m 1500-t>ilPts frirst>i rlPl h>ir pil olik>i sätt s>ltts i sam

band med verkstadsledaren Claus Berg, det stora namnet i dansk 1500-talsskulptur. 
Berg antas ha tillbringat en tid i Veit Stoss verkstad i Ntirnberg, innan han i början 
av 1500-talet flyttade till Odense och stannade där till 1532. Huvuddelen av de 

3W Andersson 1938 s 48. Jfr sammanställningar av Benedikt Dreyers produktion i H Deckert, "Studien 
zu Hanseatische Skulptur im Anfang des 16. Jahrhunderts. 1" i Marburger Jahrbuch fur Kunstwissen
schaft ] (1924) samt i M Hasse, "Benedikt Dreyer" i Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 21 
(1982) (1982 b). 
'Antoniusskåpet nu i St. Annen-Museum, Liibeck, nr 1. 
5 A Andersson 1980 s 234. 
6A Andersson 1980 s 232; M Hasse, "Eine Triumphkreuzgruppe von Hans Briiggeman" i Jahrbuch des 
Museums fur Kunst und Gewerbe Hamburg 1 (1982) (1982 c). 
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Fig 43. Helgonskåp med S:t Antonius från Burgkirche, Liibeck, Benedikt 
Dreyers verkstad, ek, 1520-1522. Shrine with St. Antonius from Burgkir
che, Liibeck, workshop of Benedikt Dreyer, oak, 1520-1522. 



Fig 44. Begråtelsen, Bordesholmaltaret i domkyrkan i Slesvig, Hans Brliggemanns 
verkstad, ek, 1521. The Lamentation, reredos of Bordesholm in Slesvig Cathedral, 
workshop of Hans Brliggemann, oak, 1521. 
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arbeten som har tillskrivits Berg och hans verkstad hör till verkstadens danska pro
duktion.7 Inget av de verk som betraktas som Bergs egenhändiga finns i Skåne. 
Aron Andersson förutsätter emellertid ett antal lokala verkstäder i Skåne, som skulle 
ha letts av bildhuggare med mer eller mindre direkt anknytning till Bergs verkstad: 
exakt på vilka grunder Andersson bygger detta antagande framgår emellertid inte. 8 

Bland krucifixen och kalvariegrupperna är ett litet krucifix från Bjärshög det som 
står närmast Bergs egen produktion (pl 270). Figuren hänger rakt med tunna ut
sträckta ben. Huvudet är tungt framåtlutat med smalt, benigt ansikte och en stor 
törnekrona. Bålen är ganska bred, med kraftigt framskjutande bröstkorg och en hög 
avgränsning mot mellangärdet. Höftklädets ändflik fladdrar upp i en stor buktande 
ögla framför figuren. Överensstämmelserna med den Kristustyp som tillskrivs 
Bergs verkstad är tydliga: som en jämförelse kan nämnas en illa skadad Kristusfigur 
i Skamby kyrka på Fyn, som uppvisar samma proportioner och vars höftkläde är 
draperat på liknande sätt (fig 45).9 I det skånska materialet är det i första hand Bjärs
högskrucifixet som kan äga en närmare relation till Claus Bergs verkstad. 

I Barsebäcks kyrka finns ett av periodens mera särpräglade krucifix (pl 267). 
Kristusfiguren mäter strax under en meter och hänger hopkrupen med diagonalt ut
sträckta armar och djupt nedsjunket huvud. Korset är dubbelt så högt som figuren, 
med stora fyrpassformade ändplattor med evangelistfigurer i relief. Figuren är 
spenslig och tunn med väl utarbetad anatomi, långa smala armar och magra böjda 
ben med inåtvridna knän. Ansiktet är litet med insjunkna ögon i djupa ögonhålor 
och framskjutande näsa med hög näsrot. Höftklädet är omfångsrikt med en bred flik 
dragen in mellan låren och en stor, ögleliknande våd stående ut från höger höft 
(motsvarande detalj på vänster sida har fallit bort). 

Aron Andersson betecknar Barsebäckskrucifixet som "the leading piece in a 
group of works, affiliated with the art of Berg". 10 Den skånska figuren är emellertid 
betydligt mera finlemmad och utmärglad än den Kristustyp som är karakteristisk för 
Berg, där den sammandragna ställningen inte heller förekommer. Det finns dock 
likheter i det nervöst patetiska och dramatiska i formen, som gör att Barsebäcksfigur
en tex kan jämföras med ett krucifix i Vindinge på Fyn. Thorlacius-Ussing placerar 
Vindingekrucifixet bland Bergs senare arbeten: "Den magre, rnesten afpillede, Skik
kelse er formelig spilet ud paa Korstr:et [ ... ] Skikkelsen er bogstavelig talt kun 
Skind og Ben" (fig 46). 11 Barsebäckskrucifixet kan vara ett inhemskt danskt/skånskt 
arbete, eventuellt från en verkstad med anknytning till Bergs Odenseverkstad. 

Aron Andersson vill se Claus Bergs verkstadsproduktion som en förutsättning 
för ytterligare ett antal skånska krucifix, bland dessa en kalvariegrupp i 

1M Hasse 1965 s 140ff; H Deckert, "Die li.ibisch-baltische Skulptur im Anfang des 16. Jahrhunderts" i 
Marburger Jahrbuchfilr Kunstwissenschaft 3 (1927) s 2f; V Thorlacius-Ussing 1922. 
'A Andersson 1980 s 224--230. 
'Skambykrucifixet är ill i V Thorlacius-Ussing 1922 s 45, 46. 
1"A Andersson 1980 s 226. 
11 V Thorlacius-Ussing 1922 s 77f. 
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14 

Fig 45. Krucifix i Skarnby kyrka, Fyn, Claus Bergs verkstad, ek, 1510-1520-talet. Cruci
fix in the church of Skarnby, Funen, workshop of Claus Berg, oak, 1510's-1520's. 
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Pig 46. Krucifix i Vindinge kyrka, Fyn, Claus Bergs verkstad, ek, 1520-1530-
talet. Crucifix in the church of Vindinge, Funen, workshop of Claus Berg, oak, 
1520-1530's. 



Strövelstorps kyrka (pl 268). 12 Proportionerna är här helt annorlunda jämfört med 
figuren i Barsebäck. I Strövelstorp är Kristusfigurens huvud påfallande stort i rela
tion till bålen och de korta benen. Höftklädets drapering om länderna är egenartad, 
med en våd som löper in mellan låren och en lång böljande flik som täcker figurens 
framsida och sveper ut från höger höft. De båda sidofigurerna är kompakta, med 
kantigt skurna fysionomier och mantlar som bryts i skarpa, stela veck. Ett krucifix 
från Reslövs kyrka är möjligen ett arbete från samma verkstad som Strövelstorps
gruppen. Kristusfiguren från Reslöv är smäckrare än i Strövelstorpsgruppen, men 
den rakt hängande ställningen med det tunga huvudet vridet åt höger är densamma, 
liksom fysionomins halvöppna mun och diagonalt satta ögon med kupade ögonlock, 
samt den längsgående fördjupningen på överkroppen ända ner till buken (pl 269). 13 

Höftklädet är dock svept på vanligt sätt om höfterna och benen hänger rakt utsträckta, 
utan Strövelstorpsfigurens böjda knän. 

Kalvariegruppen i Strövelstorp och krucifixet från Reslöv kan närmast karakteri
seras som grövre varianter av vissa av de kalvariegrupper som har tillskrivits Bergs 
verkstad. 14 Någon direkt relation mellan Claus Berg och den verkstad från vilken de 
skånska arbetena härstammar behöver inte ha förelegat. De skånska krucifixen ingår 
i en stilströmning, som visserligen har Claus Berg som sin främsta representant i 
Danmark, men som nådde allmän spridning bland de inhemska verkstäderna under 
1500-talets början. Ett krucifix i Hörup och ett krucifix från Borgeby kyrka (förstört 
i brand 1915) är arbeten i samma tradition (pl 271, 272). 

Ett ståtligt krucifix i Holmby kyrka är enligt Aron Andersson ett lokalt arbete i 
traditionen efter Claus Berg (pl 273). 15 Här står figuren dock avsevärt längre från 
Bergs egenart än de ovan nämnda krucifixen. Den är betydligt tyngre med bred bål 
och långa kraftiga ben, som inte liknar de knotiga lemmarna hos Bergs krucifix. 
Huvudet är förhållandevis litet i proportion till kroppen, något som inte heller överens
stämmer med Bergs figurtyp. Oavsett om Holmbykrucifixet är ett inhemskt eller ett 
importerat arbete, så är den nordtyskt präglade karaktären här starkare, på bekostnad 
av sydtyska impulser, än i de krucifix som har beskrivits ovan. 

* 

Ytterligare ett antal stora krucifix från 1500-talets början hör till den typ som har 
beskrivits inledningsvis i detta avsnitt, med en muskulös Kristusfigur med rikt lockat 
hår och skägg, kraftfull bröstkorg, långa lemmar och ett höftkläde som slutar i 
böljande våder på höfterna. Till denna kategori hör krucifix i Önnestad, Fränninge 
och Vollsjö (pl 274, 275, 277). 16 Ett krucifix i Sörby har en benig bål och ett 

"A Andersson 1980 s 226. 
"Även Reslövskrucifixet har ingått i en kalvariegrupp, enligt en beskrivning från 1700-talet som nämner 
en sådan i Rcslövs kyrka (Collectio Rönbeckiana 13:2 s 155). 
14Se tex kalvariegruppen i Asperups kyrka på Fyn (ill i V Thorlacius-Ussing 1922 s 47, 49). 
15 A Andersson 1980 s 231. 
16 Vad gäller Fränninge avses det större av kyrkans två krucifix, vilket fortfarande har sin placering i 
kyrkan. 
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höftkläde som är löst virat med djupa veck och en kort solfjädersformad flik från 
vänster höft (pl 278). Även ett krucifix i Järnshög (nu i Blekinge) hör hemma en bit 
in på 1500-talet: det företer en smärt figur med högt välvd bröstkorg och ett lågt 
placerat höftkläde i kraftiga veck (pl 276). 17 Till 1500-talets första del hör också tre 
krucifix från Västra Torup, Sjörup och Sireköpinge och en kalvariegrupp från Van
stad (pl 279-281, 286). Dessa och ytterligare några är av mera ordinärt - i ett par 
fall tämligen enkelt - utförande. 

Flera krucifix företer stildrag som placerar dem så långt in på 1500-talet att det 
kan vara svårt att bestämma om de är tillverkade före eller efter reformationen 1536. 
Å ena sidan var den danska reformationen en långdragen process som tog sin början 
redan under 1520-talets senare hälft. Å andra sidan kan produktionen av krucifix i 
viss utsträckning ha fortsatt även efter 1536. Detta gör det meningslöst att försöka 
avgöra om dessa krucifix skall kallas "medeltida" eller inte, utan man får nöja sig 
med att ange dem som hemmahörande en bit in på 1500-talet. Detta gäller tex två 
mindre krucifix från Djurröd och Borlunda samt två krucifix i Emmislöv och Norra 
Rörum (pl 282, 283, 285, 289). 18 

Fristående skulptur 

Jag har redan berört Aron Anderssons antagande om lokala verkstäder i Skåne, ledda 
av mästare med skolning i Claus Bergs verkstad. 19 De skulpturer som Andersson 
nämner, som arbeten från dylika verkstäder, kan emellertid inte sägas stå så nära 
Bergs produktion att det finns anledning att förutsätta ett direkt samband - de stil
mässiga beröringspunkterna är snarast av ett allmänt tidspräglat slag. Skulpturerna 
ger generellt sett uttryck för en sydtyskt påverkad skulpturstil, som utvecklades i 
Ltibeck under 1500-talets första decennier, och som Benedikt Dreyer representerar i 
lika stor utsträckning som Claus Berg. I en översikt över det tidiga 1500-talets lyb
ska skulptur tecknar Herman Deckert ett sammanhang, där Dreyer och Berg skapade 
egna stilriktningar, som gav nya impulser till den tämligen konservativa och pro
vinsiella lybska skulpturproduktionen. Deckert nämner också flera verk av anonyma 
nordtyska skulptörer under Bergs och Dreyers påverkan.20 

Claus Bergs inflytande begränsades således inte till Danmark, utan spelade en 
stor roll även i Nordtyskland. Åtminstone vad gäller de skånska arbeten som, med 
Aron Anderssons ord, kännetecknas av "the masterly handling characteristic of the 
output of an expert workshop", är det rimligare att lokalisera denna produktion till 
Nordtyskland än till Skåne.21 Detta gäller t ex en nådafader från en okänd skånsk 
kyrka (färgpl 16).22 Sonen hänger i den stående faderns armar med nedsjunket huvud, 

"Järnshög, nu Listers härad i Blekinge, hörde fram till 1639 till Villands härad i Skåne. 
181 föreliggande undersökning har inte medtagits ett antal krucifix som trots medeltida drag sannolikt är 
efter!lledeltida: detta gäller bl a krucifix i Ask, Norra Sandby, Simrishamn, Södra Sandby, Rinkaby, Vä 
och Ostra Strö samt krucifix från Everlöv, Knästorp och Tolånga. 
19 A Andersson 1980 s 225f. 
20H Deckert 1927 s 4 7ff. 
"A Andersson 1980 s 226. 
22LUHM, nr 24263. 
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slappt nedfallande armar och fötterna släpande mot sockeln. De båda figurernas 
fysionomier, med markerade kindben, rundat framskjutande skallben och djupa 
ögonhålor med diagonalt placerade ögon, är av en typ som i någon mån påminner 
om Kristus i en Mariekröningsgrupp tillskriven Claus Berg (fig 47), men som också 
kan jämföras med den dömande Kristus i ett altarskåp från Birket på Lolland, till
skrivet Benedikt Dreyer (fig 48).23 

En tydlig anknytning föreligger mellan den skånska nådafadern och en pieta
grupp i Arrie (pl 290). Fysionomin hos sonen i nådagruppen, hans utmärglade kropp 
och omfångsrika, löst veckade höftkläde har en nära motsvarighet i pietagruppens 
Kristusfigur. Modern är egenartat manierat utförd, med ett litet men mycket bred
lagt ansikte, små ögon placerade långt isär och en liten sluten mun med uppdragna 
mungipor. En relief som visar Kristus inför Pilatus är det enda som återstår av det 
altarskåp i vilket pietan har varit placerad, förutom två fragment av arkitekturorna
mentik (pl 291). Att nådafadern och pietan är framställda i samma verkstad är tänk
bart, men i enlighet med vad som har sagts ovan, kan ursprunget finnas i Nordtysk
land, likaväl som i Skåne eller någon annan del av Danmark. 24 En S:t Olofsskulptur 
från en kyrka i Frosta härad, en S:t Petrus i Färlövs kyrka (med originaldörrarna till 
helgonskåpet i LUHM:s samlingar) och en nådastol, som möjligen kommer från 
Herrevads kloster, ingår också i denna stilriktning (pl 292-294).25 

En apokalyptisk madonna i Hallaröds kyrka har en liknande utformning av an
letsdragen som modern i Arriepietan. Maria i Hallaröd har hög rundad panna, lågt 
och brett placerade små ögon med kupade ögonlock, bred och platt näsa, liten sluten 
mun och mycket kort bred haka med framskjutande spets (pl 295).26 Det nakna bar
net halvligger på ett kläde i moderns famn. Figurens nedre del täcks av en mantel 
veckad i styva, knyckliga och djupa veck. Det faktum att denna extrema madonna
typ knappast återfinns i Bergs produktion illustrerar det vanskliga i att generellt 
attribuera alla skånska skulpturer i denna stilriktning till Claus Berg-elever. Halla
rödsfigurens anletsdrag kan snarare jämföras med den apokalyptiska madonna som 
kröner Hans Briiggemans altarskåp från Bordesholm (fig 49). Det finns ingen 
anledning att sätta Hallarödsmadonnan i något direkt samband med Briiggeman, men 

23M Hasse 1982 b s 19 (Mariekröningsgruppen samt altarskåpet från Birket nu i Nationalmuseet, Kpben
havn, nr D 11360 respektive 8451). 
24Jfr P Tångeberg 1986 s 250 n 472. De likheter med Barsebäckskrucifixet som har föranlett Adolf An
derberg (och efter honom Otto Rydbeck och Aron Andersson) att föra nådagruppen och Arriegruppen till 
samma verkstadsproduktion inskränker sig till tidspräglade typlikheter (A Anderberg 1915 s 81f; A An
dersson 1980 s 226; 0 Rydbeck, "Trabes och lectorium i skånska kyrkor" i Äldre kyrklig konst i Skåne. 
Studier utgivna med anledning av kyrkliga utställningen i Malmö 1914, Lund 1921 (1921 b) s 162). 
"Vilken kyrka helgonskulpturen (nu i LUHM:s samlingar) ursprungligen har kommit från är oklart, att 
döma av noteringen i LUHM:s katalog: "Bilderna n:ris 19791-92 köptes okt. 1918 för 375 kr. (utom 
transportkostnader) af ryttmästare grefve A. Moltke-Huitfeldt å Kvesarum, hvars far enligt grefvens upp
gift sannolikt skulle ha förvärfvat dem från Fulltofta kyrka. K vesarum ligger i S. Rörums socken, från 
hvars under senare 1800-talet rifna kyrka de möjligen kunna härstamma" (LUHM accessionskatalog, nr 
19791-19792). Nådastolen ingår i dag i en privat samling. I en inventarieförteckning från 1925 står föl
jande: "Köpt av B.G.v.G. [Bengt Gustaf von Geijer på Herrevadskloster] på 1850talet i bondgård vid 
Herrevadskloster. Har troligtvis tillhört den nedrivna klosterkyrkan där". Skulpturen värderades i inven
teringen till 200 kronor. 
"Madonnan i Hallaröd angavs felaktigt i katalogen från utställningen av äldre kyrklig konst från Skåne 
1914 som hemmahörande i Norra Rörum (Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 41; jfr 0 
Rydbeck 1921 as 30 n 1). 
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Fig 47. Mariekröning, Claus Bergs verkstad, ek, 1520-1530-talet. Crowning of Mary, work
shop of Claus Berg, oak, 1520-1530's. 



Fig. 48. Corpus i altarskåp från Bir
ket kyrka, Lolland, Benedikt Drey
ers verkstad, trä, 1510-talet. Corpus 
of reredos from the church of Bir
ket, Lolland, workshop of Benedikt 
Dreyer, wood, 1510's. 

Fig 49. Apokalyptisk madonna, Bordes
holmaltaret i domkyrkan i Slesvig, Hans 
Briiggemanns verkstad, ek, 1521. Apoca
lyptic virgin, reredos of Bordesholm in 
Slesvig cathedral, workshop of Hans 
Briiggemann, oak, 1521. 
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exemplet visar att den slutande medeltidens stilströmningar nådde Skåne från flera 
håll än från Bergs verkstad i Odense.27 

Två Mariekröningsgrupper är motivmässigt så likartade att förlagan för de båda 
skulpturerna måste vara densamma. Den ena gruppen finns i Tåssjö kyrka, medan 
den andra är av okänd härkomst, men kan ha hört hemma i Lunds domkyrka 
(färgpl 14: pl 296).28 • I båda grupperna kniihöjer en flickaktigt späd Maria med 
knäppta händer mellan Kristus och Gud fader som tillsammans håller en krona över 
hennes hjässa. Kristus är framställd som smärtomannen, med en mantel över den 
bara överkroppen och höger tumme pekande på sidosåret. Trots parallellerna i mot
iv mellan de båda grupperna - särskilt tydliga i fråga om de båda smärtomännen 
skiljer formspråket så mycket att de knappast kan tillskrivas samma verkstad, även 
om förlagan är densamma. Lundagruppens figurer har både kraftigare proportioner 
och fylligare och mera schematiskt utförda fysionomier än Tåssjöfigurerna, vilkas 
anletsdrag är återgivna med större pregnans. Tåssjögruppens Gud fader har ett ut
trycksfullt ansikte med diagonalt framskjutande ögonbryn, djupt liggande smala 
ögon och markerade kindben som står långt från de bredlagda och mera onyanserat 
skurna dragen hos Lundagruppens fader. 

* 

Ltibeck var inte den enda ort varifrån kyrkoskulptur förvärvades till Skåne under 
medeltidens sista årtionden. En knäböjande prinsessa i S:ta Gertrud i Falsterbo är 
det enda som återstår av en hel S:t Göransgrupp med riddare, häst och drake 
(färgpl 15). Hans Arnold Gräbke har visat att S:t Göransgruppen, enligt urkunder i 
Rostocks stadsarkiv, beställdes 1509 av en Maties Scroder i Falsterbo, från Heninck 
Roleves verkstad i Rostock. Gruppen blev klar efter mästarens död och uppställdes i 
kyrkan omkring 1522. Själva prinsessan uppfattar Monica Rydbeck som ett arbete 
av mästarens posthuma verkstad, snarare än av dennes egen hand. 29 Prinsessans 
fysionomi är egenartad. Ansiktet är långt och ovalt, med högt placerade snedställda 
ögonspringor, smal och mycket lång näsa, liten mun med uppdragna mungipor och 
fylligt rundad haka. Hjässan täcks av en mössa med hög kulle, och prinsessans dräkt 
är mycket modebetonad med snävt liv och tvådelade ärmar med fodret pösande ut 
runtom armbågarna. 

En apokalyptisk madonna i Norra Strö kyrka har flera drag gemensamma med en 
madonna i Wiendorf nära Schwaan, söder om Rostock, som enligt Gräbke är ytterli
gare ett verk från Heninck Roleves verkstad (pi 297, fig 50). Båda Mariafigurerna 
har en karakteristisk avlång ansiktsform med hög, välvd panna och långa kinder, 

"Jfr A Andersson 1980 s 229f. 
23LUHM utan inventarienummer. Biskop Vilhelm Faxe räknar i en skrivelse till Consistorium Academi
cum 1843.06.13 upp ett antal under visitationerna insamlade föremål, bl a "3ne större bilder af träd före
ställande på olika sätt de 2ne första Gudomspersonligheterna och Jungfru Maria", det vill säga Mariekrö
ningsskulpturen (se även Lunds Veckoblad 6 1844.02.07). Biskopen anger inte skulpturens proveniens 
vilket han i samma uppräkning gör för övriga föremål från olika skånska sockenkyrkor. Då det är känt att 
Faxe skänkte en hel del av domkyrkans äldre inventarier till samlingarna kan detta tyda på att gruppen 
verkligen har hört hemma i Lunds domkyrka. 
29H A Gräbke 1941; M Rydbeck 1942 s 172, 174f. 
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Fig 50. Apokalyptisk madonna i kyrkan i Wiendorf, Meck:len
burg, Heninck Roleves verkstad, trä, 1500-tulets första del. 
Apocalyptic Virgin in the church of Wiendorf, Mecklenburg, 
workshop of Heninck Roleves, wood, first part of 16th century. 
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små ögonspringor mellan kupade ögonlock och liten sluten mun. Det fritt hängande 
håret i breda, kantiga bukter syns också på båda Mariafigurerna. Maria i Norra Strö 
står med det nakna barnet på vänster arm. Barnets huvud är litet och välformat, men 
dess höfter är mycket breda och buken är svullet rund. Norra Strö-madonnan, som 
inte har några likheter med övrig skånsk skulptur från samma skede, kan möjligen 
härröra från en Rostockverkstad med anknytnine till Roleves produktion. 

Ytterligare ett antal enstaka helgonfigurer av varierande kvalitet kan räknas upp. 
I Dalby finns en S:t Olofsskulpiur, där helgonkungens hållning tyder på att skulptur
en inte har stått i ett helgonskåp utan har haft en mera fristående placering. Över
kroppen och huvudet är vridet åt vänster och drakens långa hals är riktad åt samma 
håll (pl 298). S:t Olofs långa hår och skägg är räfflade med raka täta skåror, ett 
ovanligt drag i skandinavisk senmedeltida skulptur. 30 I Ignaberga kyrka finns rester 
av två mindre helgonskåp. Till ett biskopshelgon hör en ryggplatta som i dag finns i 
LUHM. En Anna-själv-tredjegrupp sitter fortfarande fästad vid en ryggplatta, och 
en stav från skåpets baldakin är bevarad (pl 300, 301).31 Figurerna är tydligt besläk
tade i utförandet. S:ta Annas och biskopshelgonets rundlagda fysionomier är likarta
de, med smala ögon med ögonlocken som tunna veck, fylliga kinder och bred haka, 
och dräkterna är draperade i skarpt utstående, långa v-veck. Kyrkans tredje senmed
eltida helgonfigur, en S:t Jakob d ä, är av en något annorlunda karaktär, med bredare 
och mera flackt skurna anletsdrag och kompaktare proportioner (pl 302). 

Från Lunds domkyrka kommer en S:t Kristofferskulptur. Jätten står stödd på en 
lång knotig käpp i strömmande vatten och blickar upp mot Jesusbarnet, som sitter 
på helgonets nacke (pl 303). Kroppshållningen är stelt vriden och ansiktet är kantigt 
skuret med runda utstående ögon, spetsig näsa och vasst framskjutande kindben. 
Walter Paatz attribution till Bernt Notke saknar grund, och figuren har inte heller 
något närmare samband med traditionen efter Claus Bergs verkstad. 32 På en teck
ning från 1800-talet är skulpturgruppen placerad i ett altarskåp med ett förhöjt mitt
parti vars sidor är graciöst svängda (fig 51). Skulpturen står i skåpets mittfack, flan
kerad av två tomma fack av samma höjd och bredd. Upptill i varje fack syns linjer 
som skall föreställa ribbvalv. Ovanför teckningen står "St. Christophers bild och ett 
altare i Kraftskyrkan" (det vill säga domkyrkans krypta).33 

Detta slag av skåp med förhöjt mittparti har sitt ursprung på nederländskt område, 
där det är känt från och med en bit in på 1500-talet. Ett likartat exempel på skan
dinavisk mark är ett altarskåp, tillverkat i en Brysselverkstad, från Skånella kyrka i 
Uppland.34 Ett Brysselskåp i Ytterselö i Södermanland har ett halvcirkelformat för
höjt mittparti och fylls, liksom skåpet på 1800-talsteckningen från Lunds domkyrka, 
av tre stora figurer. 35 I ett altarskåp i domkyrkan i Trier, tillverkat i Antwerpen 1499, 

JOJfr Sculptures allemandes de la fin du MoyenAge 1991 s 144. 
"Ovriga rester av skåpet, som hörde till Annagruppen när den förtecknades i LUHM:s accessionskatalog 
1910-1911, saknas (LUHM accessionskatalog, nr 16937 b ). 
"A Andersson 1980 s 228f; W Paatz 1939 s I I 0f. Se även M Hasse 1970 s 54 och n 61. 
''Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, handteckningssamlingen, Lilje
grens samling. 
"Skånellaskåpet nu i Uppsala domkyrka, ill i A Andersson 1980 s 212. 
·"Ytterselöskåpet i1l i A Andersson 1980 s 214. 
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Fig 51. Teckning av altare och altarskåp i kryptan, Lunds domkyrka, 1800-talet. 
Drawing of altar and reredos in the crypt of Lund Cathedral, 19th century. 
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finns en Kristofferskulptur som i flera avseenden tål att jämföras med 
Lundafiguren.36 S:t Kristoffer i Trier står i en likartad, vriden ställning som Lunda
figuren, med ena benet framskjutet och böjt, och andra benet rakt. Liksom Lunda
Kristoffer har Trierfiguren den främre foten på fast mark och den bakre foten i vatt
net. Även för övrigt är hållningen densamma, med ena handen på höften, den andra 
handen med ett grepp om staven i huvudhöjd, och huvudet lyftat och vridet mot 
barnet, som sitter frontalt med en hand höjd i en välsignande gest och ett klot i den and
ra handen. l\.1antelns långa, stela veck fran1för figurens nederpai~J., och hårets och 
skäggets böjda, räfflade testar, är ytterligare detaljer som förenar de båda figurerna. 

Altarskåpet, som S :t Kristofferfiguren har ingått i, har knappast hört till de kvali
tativt mera framstående arbetena i den rika nederländska produktionen; det finns 
dock flera exempel på nederländsk skulptur som i detta avseende är jämförbara med 
Kristofferfiguren.37 Kristofferskåpet bör ha ingått i en altarstiftelse som nämns första 
gången 1498, och återigen 1502 när en kanik Oluf Esbernsen skänkte jord till det då 
ännu inte uppförda altaret.38 Även om det dröjde några år in på 1500-talet innan altaret 
verkligen uppfördes, har själva altarskåpet, av skåpets form att döma, förvärvats 
först efter ytterligare något decennium. 

* 

Bland de mindre, enstaka figurerna från medeltidens sista decennier kan vidare 
nämnas ett kvinnligt helgon från Torekov, en Olofsskulptur i Sankt Olofs kyrka, en 
Anna-själv-tredjegrupp från Djurröd och en sittande Kristus i litet format från Har
lösa (pl 304, 305, 309, 313). Den sistnämnda figuren har ett smalt och avlångt an
sikte med finskurna drag, och sitter med lyftade händer som sannolikt har hållit 
pinoredskapen. En sittande Kristusfigur från Falsterbo (stulen 1975 och inte återfun
nen) är av helt annorlunda utförande. Den är bred och massiv, med svallande hår
massor och kraftiga lyftade armar med stora, sammanbundna händer (pl 310). Vidare 
hör två mycket medfarna tronande madonnor från Ilstorp och Törringe till 1500-
talets första del (pl 306, 307). En apokalyptisk madonna från Hörby är ett inhemskt 
arbete av viss kvalitet. Det nakna barnets fint formade anletsdrag kontrasterar i viss 
mån mot modems bredlagda och mera stereotypa fysionomi (pl 311). 

Altarskåp 

Sex altarskåp och en relief, från ytterligare ett skåp, är bevarade från medeltidens tre 
sista årtionden. Skåpen stämmer väl med den gängse bilden av senmedeltidens im-

"S:t Kristoffer i altarskåpet i Trier domkyrka är i1l i Antwerpse retables l 5de-16de eeuw 2: Essays, Ant
werpen 1993 s 75. 
31S~_Antwerpse retables .J5de-16de eeuw 1: Catalogue, Antwerpen 1993. 
"LAU 5 nr 407,408; LAU 6 nr 79. De två tomma facken som syns på 1700-talsteckningen har sannolikt 
rymt skulpturer av madonnan och S:ta Barbara, eftersom Oluf Esbernsens testamente från 1505 nämner 
ett altare till S:t Kristoffer och dessa två helgon (LÄU 6 nr 191). 
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port av altarskåp till Skandinavien. De flesta hör till den litet gammalmodiga nord
tyska traditionen med uppradade figurer, ett skåp kommer från Nederländerna, och 
reliefen speglar ansträngningarna att anpassa den nordtyska skulpturen till de nya 
nederländska stilströmningarna. 

Högaltarskåpet i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo hör till den förstnämnda katego
rin, med den apokalyptiska madonnan i corpus, omgiven av apostlarna i corpus si
donischer och på de inre flygeldörrarnas insidor (färgpl 17; pl 314). Corpus och 
altarskåpets yttre par flygeldörrar omsluts av en ram, som gör dörrarna fasta och 
omöjliga att stänga. När det inre paret flygeldörrar är tillslutna syns målningar med 
motiv från Jesu barndom samt av helgon.39 De skulpterade figurerna har kompakta 
och tämligen grova proportioner, med stora huvuden och händer och ringa 
individualisering av fysionomierna. Med utgångspunkt bland annat i arkitekturorna
mentikens utformning har Peter Tångeberg föreslagit Mecklenburg, möjligen 
Wismar, som tillverkningsort. Denna attribution stärks av att altarskåpets stiftare, 
som är avbildade på predellan tillsammans med sina vapensköldar, båda hör till 
mecklenburgsläkter, samt av att corpus ikonografi, med fyra prefigurationer för 
inkarnationen, är ett mecklenburgskt motiv.40 

Av mindre format är ett altarskåp i Kiaby kyrka med tre figurgrupper i corpus: en 
nådastol, en stående madonna och S:t Mikael (pl 315, 316). I flygeldörrarna står 
elva apostlar och ett prästhelgon i rader om tre och tre. I kyrkan i grannsocknen 
Oppmanna finns ett corpus från ytterligare ett altarskåp från samma verkstad, med 
en apokalyptisk madonna, Johannes döparen och ett kungahelgon i rustning 
(pl 317). Figurerna är frontala med stora huvuden som vilar nästan direkt på de 
rundade axlarna, breda uttryckslösa ansikten samt, hos de manliga figurerna i 
Oppmannaskåpet, en mycket kort bål i förhållande till de kraftiga benen. De båda 
skånska skåpen representerar en relativt ordinär nordtysk altarskåpstillverkning vid 
1500-talets början; det av Ewert Wrangel föreslagna sambandet mellan de båda 
skånska altarskåpen å ena sidan, och två sydjylländska altarskåp från den så kallade 
Irnperialissimamästarens verkstad å den andra, saknar däremot gnmd. 41 

I ett samtida altarskåp i Gualöv fylls corpus, på samma sätt som i Kiabyskåpet, 
av tre figurgrupper: en nådafader, S:t Mikael och S:t Nikolaus. Mera ovanligt är att 
varje flygeldörr också upptas av en stor figur, nämligen en apokalyptiskt madonna 
och S:t Martin som biskop (pl 318). Vad som gör Gualövskåpet särskilt intressant är 
att det finns ytterligare två skånska skulpturer som motivmässigt är mycket lika två 
av Gualövskåpets figurer. En nådafader från Osby (pl 320) motsvarar Gualöv
skåpets mittgrupp såväl till komposition och proportionering som beträffande faderns 
bredlagda fysionomi, skäggets långa parallella lockar, sonens markerade anletsdrag, 

39Ewert Wrangels attribution av altarskåpets målningar till Hermen Rodes verkstad saknar grund 
(E Wrangel 1921 s 263ff). 
' 0A Andersson 1980 s 225; J von Bonsdorff 1993 s 87; V Moore, Den senmedeltida altartavlan i S:ta 
Gertruds Kyrka, Falsterbo (seminarieuppsats i konstvetenskap, Lunds universitet), Lund 1993 (opubl) 
s 41f, 67; P Tångeberg 1986 s 137, 141. Om donatorerna, se avsnitt 11.3. 
41E Wrangel 1921 s 261f. Som jämförelse kan nämnas ett altarskåp från 1503 i Biitzow i Mecklenburg, 
möjligen från en Liibeckverkstad (E Friindt, Spätgotische Plastik in Mecklenburg, Dresden 1963 s 13f; i1l 
a a pi 9-12). Om "Imperialissimamästaren", se avsnitt 10.1 samt E Moltke, E Ml')ller, V Michelsen 1963 
s 2832ff. 
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den slappt rundade buken, det lågt sittande höftklädet samt benens vinklade ställ
ning, magra lår och rundade vador. En apokalyptisk madonna från Brösarp (pl 319) 
framstår som lätt varierad replik av Gualövskåpets madonna. Hållningen, det runda 
ansiktet, ögonens kupade ögonlock, den långa halsen, livets fyrkantiga halsringning 
och klädnadens skarpa, oroligt skrynkliga veckfall är alltsammans drag som åter
finns hos båda figurema.42 

Samtidigt skiljer sig Osbygruppen och Brösarpsmadonnan från Gualövskåpets 
figurer genom en mjukare mode1lering och ett friare linjespel, jämfört med altar
skåpets kantigare och mera blockartade framställning. Att bruket av förlagor har varit 
detsamma i alla tre fallen är lika tydligt som att det inte är samma hantverkare, som 
har stått för framställningen av Gualövskåpets figurer, respektive Osbygruppen och 
Brösarpsmadonnan. Möjligen är det här fråga om en lokal verkstad med flera olika 
bildhuggare, som har gjort ett gemensamt bruk av verkstadens olika förlagor. Det 
faktum att det är svårt att i nordtysk skulptur finna direkta paralleller, till den speci
ella figurtyp som de skånska arbetena företräder, tyder också på en inhemsk 
tillverkning. 

* 

I Valleberga kyrka finns ett rekonstmerat altarskåp. Originaldelarna består av ett par 
flygeldörrar med de tolv apostlarna i dubbla rader om tre och tre, samt S:t Petrus 
och S:t Paulus som mittfigurer i naturlig storlek (pl 321, 322). De båda stora apost
larna är av imponerande dimensioner, resliga och svepta i omfångsrika mantlar med 
rika djupa veck. Figurernas anletsdrag är pregnant skurna med hög panna, smala 
ögon i djupa ögonhålor, långa näsor med en knöl mitt på näsryggen, samt skägg och 
hår i tjocka spiralvridna lockar. Händerna är fint arbetade med ådrorna på handryg
gen i relief. Aron Andersson anger altarskåpsdörrarna och figurerna som lokalt till
verkade.43 Rudolf Struck menar däremot att Vallebergafigurerna har anknytning till 
den Liibeckverkstad som har framställt ett altarskåp med misericordiamotiv i Heili
gen-Geist-Hospital i Liibeck, ett altarskåp från klosterkyrkan i Preetz utanför Kiel, 
samt ett altarskåp i Sakskl')bing på Falster.44 Med tanke på att det saknas jämförbara 
arbeten i det skånska materialet är det tyska alternativet det mest sannolika, även 
om jag inte vill föra Vallebergaskåpet till en specifik verkstad; därtill är de likheter 
som Struck pekar på alltför generella. 

I Everöds kyrka finns en altaruppsats, bestående av en relief från corpus från ett 
senmedeltida altarskåp, infattad i ett eftermedeltida ramverk "av landtlig barock" 
(pl 323).45 Reliefen visar en korsfästelsescen, där Kristusfiguren omges av två 

42Brösarpsmadonnan har enligt en beskrivning från 1700-talet utgjort mittgrupp i ett altarskåp med evan
gelister och apostlar (Stockholm, Kungliga Biblioteket, Engeströmska samlingen B:VIII 2:42 s 29). 
43 A Andersson 1980 s 231. 
44R Struck, "Materialien zur liibeckischen Kunstgeschichte" i Zeitschrift des Vereins fur Liibeckische 
Geschichte und Altertumskunde 23 (1926) s 26 I. 
45E Wrangel 1921 s 271. Se H Plantin, Everöd. Kyrkan - prästgården - prästerna, Everöd 1979 s 38, om 
altarskåpets omarbetning efter medeltiden. 

210 



rövare och en folksamling på ett drygt tiotal personer nedanför korsen. Reliefens 
figurer är väl proportionerade, med individualiserade anletsdrag, varierad gestik, och 
- när det gäller de tre korsfästa - utarbetad anatomi. Corpusreliefen är ett kvalitativt 
gott exempel på hur de nederländska strömningarna påverkade den nordtyska skulp
turen under 1500-talets första del. William Andersson och Walter Paatz har föresla
git Stralsund respektive Kiel som tillverkningsort, i båda fallen dock utan att närmare 
precisera grunderna för attributionerna.46 Ett par faktorer pekar snarast mot det 
senare alternativet. Dels var den inhemska produktionen av altarskåp i Slesvig
Holsten omfattande vid medeltidens slut, och dels är sceniska och figurrika korsfäs
telseframställningar ett för regionen karakteristiskt motiv. Jan von Bonsdorff ger, i 
en översikt över medeltida skulptur i Slesvig-Holsten, ett par exempel på altarskåp 
med grupper av figurer i fullrund relief och i flera bildskikt, på liknande sätt som i 
Everödsreliefen.47 Allmänt sett kan man, enligt Adalbert Matthaei, under detta skede 
spåra ett direkt inflytande från Nederländerna i slesvig-holstensk skulptur.48 

I Västra Ingelstads kyrka finns Skånes enda nederländska altarskåp, tillverkat i 
Antwerpen omkring 1520 (färgpl 18; pl 324-327). Proveniensen kan bestämmas tack 
vare att Antwerpenverkstädernas märke med två små handflator är inbränt på flera 
ställen på ramverket och i scenerna.49 Altarskåpet består av corpus med ett högre mitt
parti och lägre sidopartier, fyllda av sex skulpterade scener från passionen med kors
fästelsen som den dominerande mittscenen. Corpus sidopartier flankeras av dubbla 
par flygeldörrar, och mittpartiets övre del är försedd med ett par mindre flygeldörrar. 
Samtliga flygeldörrar är bemålade med starkt restaurerade scener ur passionshistorien 
och bilder av helgon. Målningarna har attribuerats till kretsen kring V alentin och 
Everard van Orley i Antwerpen.50 Skulpturframställningen är den karakteristiska för 
nederländska altarskåp, med rörliga och mångfiguriga scener, uppbyggda i bildrum i 
flera nivåer, och med livligt gestikulerande, välproportionerade figurer, dock något 
grövre skurna och mera satta i altarskåpets nedre scener. Fysionomierna är fint arbeta
de, och varieras särskilt hos soldater och åskådare. Figurerna (utom Jesus, lärjungarna 
och Maria som bär enklare livklädnader) är klädda i eleganta samtida dräkter, och 
soldaterna visar prov på olika slag av vapen och hjälmar från perioden.51 

Grupper från altarskåp 

Flera av periodens grupper av figurer från altarskåp ingår i den sydtyskt influerade 
stilriktning som spreds bland nordtyska verkstäder vid 1500-talets början. En grupp 
från ett altarskåp i Höörs kyrka hör till de arbeten som Aron Andersson sätter i sam
band med Clr.us Berg (pl 328-337). I enlighet med det resonemang som förts ovan 
46W Andersson 1938 s 47; W Paatz, recension av F Beckett 1924--1926 2 i Zeitschriftfiir bildende Kunst. 
Kunstchronik und Kunstliteratur 63 (1929-1930) s 147. 
47J von Bonsdorff 1994 s 14; A Matthaei 1898 s 129f; A Matthaei 1901 s 235f. 
"A Matthaei 1901 s 236. 
49S F Plathe 1993 s 107. 
50P Reuterswärd, "Nederländska altarflyglar: Lofta och Västra Ingelstad" i Den ljusa medeltiden. Studier 
tillägnade Aron Andersson, The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 4, Stockholm 1984 
s 25lff. 
"Sissel F Plathe har visat att fyra av Västra Ingelstad-skåpets scener är gjorda efter förlagor som även har 
använts för ett altarskåp i Altstädter Nikolaikirche i Bielefeldt i Westfalen (S F Plathe 1993 s 107f). 
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hör den snarare till en stilriktning som Claus Berg var en del av, men som även om
fattades av Benedikt Dreyer och ytterligare ett antal verkstäder i Ltibeck och i andra 
nordtyska städer.52 Mittfiguren i Höörgruppen är en apokalyptisk madonna, där Ma
riafigurens runda ansikte, med små ögonspringor, tunna ögonlock i relief och liten, 
allvarligt sluten mun, liknar Marias i den ovan nämnda Mariekröningsgruppen i 
Tåssjö kyrka. Tåssjögruppen har i sin tur relaterats till två större figurer i Häglinge 
kyrka, en S:t Olof och ett diakonhelgon (pl 338, 339).53 Det är framför allt S:t Olofs 
anletsdrag, med smala ögon, markerade kindben, lätt öppen mun och tudelat s-räff
lat skägg, som äger motsvarigheter hos Tåssjögruppens två manliga figurer. Dia
konhelgonets breda skägglösa ansikte är omgivet av en krans av stora och kraftigt 
skurna lockar. Fysionomin är av ett slag som återfinns i flera Ltibeckarbeten, t ex en 
ängel i en Mariekröningsgrupp från Jakobikirche (fig 52), och hos Benedikt Dreyers 
Johannes evangelisten i Marienkirche (förstörd 1942).54 

En grupp figurer från ett altarskåp i Hallaröds kyrka är av ett kantigt och mera 
robust utförande som antyder en tillhörighet till en inhemsk variant av den aktuella 
stilströmningen (pl 340-344). Gruppen består av tre större mittfigurer - Kristus som 
smärtomannen med en ängel knäböjande vid fötterna, Maria och Johannes evange
listen - samt fyra mindre helgon. Mittgruppens manliga figurer har beniga fysiono
mier med små smala ögon, där ögonlocken syns som tunna veck och iris och pupiller 
är skurna i relief. Båda figurerna har yviga hårmassor i rika, djupt räfflade lo<.:kar 
på huvudets sidor, medan Maria är höljd i en omfångsrik mantel. De fyra mindre 
helgonen är av något enklare utförande. Hallarödsgruppen har stora likheter med 
figurerna i ett altarskåp i Årby kyrka på Sjcelland (fig 81-83), vilket kan innebära att 
det rör sig om en tillverkning i en själländsk verkstad snarare än i Skåne. Två figurer 
från Tönnersjö kyrka i Halland (fig 75) hör också till denna verkstadsgrupp (se 
vidare s 255, 263, 266). 

Av inhemsk tillverkning är även en grupp bestående av den apokalyptiska 
madonnan och de fyra huvudjungfrurna i Håstads kyrka (pl 345-349). Figurernas 
fysionomier, med manierat bredlagda ansikten med kort haka och små ögon placerade 
långt isär, påminner om den apokalyptiska madonnan i Hallaröds kyrka (från ett an
nat skåp än den nyss nämnda gruppen). Om madonnan i Hallaröd är ett nordtyskt 
importarbete representerar Håstadgruppen snarare en lokal variant av samma stil
riktning. Förekomsten av ytterligare två arbeten från samma verkstad i till Skåne 
gränsande landskap - ett corpus från ett altarskåp i Sturkö kyrka i Blekinge (fig 65) 
och ett altarskåp i Hemmesjö kyrka i småländska Värend (fig 96) - betyder att verk
staden i fråga bör ha legat i Skåne (se vidare s 243, 272).55 

"A Andersson 1980 s 229f; jfr ovan s 196, 200. Den apokalyptiska madonnan som har utgjort centralfi
guren i altarskåpet är i dag placerad i kyrkans 1600-talsaltaruppsats tillsammans med två av sidofigurer
na, medan ytterligare sex mindre helgonfigurer och tre änglar från samma altarskåp finns i LUHM. 
"0 Rydbeck 1921 as 32f. 
"Mariekröningsgruppen från Jakobikirche nu i St. Annen-Museum, Liibeck, nr 10. Benedikt Dreyers Jo
hannes evangelisten är i11 i M Hasse 1982 b s 17. 
"Se avsnitt 12.1 och 12.3. 
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Tre stående helgonfigurer från Östra Tommarp - S:t Knut, S:ta Katarina och S:t 
Nikolaus - är breda gestalter med ganska summariskt skurna, manierade anletsdrag 
(pl 350).56 Det kvinnliga helgonets ansikte är stort och runt, med små och tätt place
rade ögon och liten mun, medan de manliga figurerna har kantiga och fårade fysio
nomier, med djupa veck och diagonalt placerade ögonspringor. S:t Nikolaus hår och 
S:t Knuts hår och skägg är skurna som grova, böjda lockar. Det finns inga motsva
righeter till Östra Tommarpsfigurerna i det skånska eller det övriga danska materialet. 
En nära parallell utgör däremot ett altarskåp i Kraaks kyrka, söder om Schwerin 
i Mecklenburg (fig 53). Östra Tommarpsgestalternas omfång, affekterade hållning 
och månliknande fysionomier återkommer här, liksom rikedomen på dräktdetaljer 
och det skarpt skrynkliga veckfallet. En sådan enskildhet som S:t Olofs flätliknande 
skägglockar har en mycket likartad utformning hos Kraakskåpets Johannes döparen. 

Altarskåpet i Kraak är i stilmässigt hänseende främmande i ett nordtyskt sam
manhang. De för Östra Tommarps- och Kraakfigurerna utmärkande dragen känne
tecknar snarare skulptur från mellersta Tyskland. Således syns samma bredlagda 
ansikten, kantigt skurna lockar i hår och skägg, konstfärdigt utformade dräkter och cir
kelformigt uppvikta kanter på klädnaderna i sachsisk skulptur, och särskilt hos arbe
ten från verkstäder i Hildesheim (fig 54, 55).57 De sachsiska skulpturerna är genom
gående gjorda i lind eller någon gång al, och inte heller Kraakskåpet är tillverkat i 
ek, såvitt möjligt att bedöma eftersom det täcks av en sentida övermålning. Det fak
tum att de tre figurerna från Östra Tommarp är i ek innebär möjligen att det rör sig 
om arbeten från en verkstad på nordtyskt eller danskt område, under ledning av en 
mästare med kännedom om skulptur av niedersachsisk art. 

* 

Från Saxtorps kyrka kommer sammanlagt nio figurer från ett altarskåp. Gruppen 
omfattar en apokalyptisk madonna, en nådafader, en Anna-själv-tredje, en S:t Kris
toffer med Jesusbarnet, fyra ytterligare helgonfigurer och en relief (pl 351-359).58 

Figurerna är nätta till proportionerna, med stora huvuden och späda gestalter. Fy
sionomierna är karakteristiska, med runda ansikten, mycket stora ögon med halvt 
slutna, kupade ögonlock samt, hos de kvinnliga figurerna och ett manligt helgon 
(möjligen S:t Ivo av Bretagne), milt leende mun. Figurernas klädnader bildar stora, 
kantiga och styvt brutna veck. Tre figurer i Kågeröds kyrka - en apokalyptisk 
madonna, Johannes döparen och Johannes evangelisten (pl 360-362) - står så nära 
Saxtorpsfigurerna i utförandet att de måste komma från samma verkstad. Det är 
däremot svårt att se grunden för den verkstadsanknytning som Aron Andersson före
slår mellan Saxtorps- och Kågerödsfigurerna å ena sidan, och S:t Petrus i Färlöv, 

561 Östra Tommarp fanns under medeltiden både en sockenkyrka och en kyrka som hörde till Tommarps 
premonstratenskloster. Till vilken av dessa kyrkor altarskåpet med de tre helgonfigurerna från början har 
hört går inte att avgöra. 
57Se F Stuttmann, G von der Osten, Niedersächsische Bildschnitzerei des späten Mittelalters, Berlin 1940 
pl42-45,59-63,66. 
58Madonnan och två manliga helgon finns kvar i Saxtorps kyrka. De återstående fem figurerna samt 
reliefen ingår i SHM:s samlingar som en deposition från Nordiska museet i Stockholm. 
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Fig 52. Mariekröning från Jakobikirche, Liibeck, ek, omkring 1520. Crowning of Mary from the church af St. 
Jacob,Liibeck,oak,ca. 1520. 
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Fig 53. Corpus i altarskåp i 
Kraaks kyrka, Mecklenburg, 
trä, 1500-talets första hälft. 
Corpus of reredos in the 
church of Kraak, Mecklen
burg, wood, first half of 16th 
century. 



Fig 55. Altarskåp i Ever
loh, Niedersachsen, lind, 
1515-1518. Reredos in 
the church of Everloh, 
Lower Saxony, lime, 
1515-1518. 

Fig 54. Helgon från Hildesheim
verkstad, lind, 1525-1530. Saint 
from workshop in Hildesheim, 
lime, 1525-1530. 
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Mariekröningsgruppen i Tåssjö, altarskåpsgruppen i Höör och madonnan i Hallaröd 
å den andra. 59 

Det närmaste jämförelsematerialet till Saxtorps- och Kågerödsfigurerna är inte 
skånskt eller danskt, utan nordtyskt. Flera Stralsundsarbeten, t ex en tronande 
madonna och en nådafader i ett sidoaltarskåp i Nikolaikirche i Stralsund (fig 56, 57), 
äger samma späda proportioner, skarpskurna anletsdrag, breda kupade ögonlock och 
kraftigt räfflade hårmassor som de skånska figurerna. Nådafadern i Stralsund har 
samma komposition som nådafadern från Saxtorp. I båda skulpturerna är Gud fader 
krönt med en hög, sluten krona och sitter på en tron med brett draperibehängt rygg
stöd, medan sonens kropp ligger tvärs över faderns knän med ena armen släpande 
mot sockeln. Denna variant av motivet, där fadern sitter med sonen liggande i sköt
et, är ovanlig: i en sammanställning över mer än femtio svenska och centraleuro
peiska, framför allt tyska, nådagrupper förekommer det endast en gång förutom i 
Saxtorp, nämligen i ett altarskåp i Sättna kyrka i Medelpad från Haaken Gullesons 
verkstad (den stralsundska gruppen ingår inte i sammanställningen).60 Även bortsett 
från de stilmässiga parallellerna, tyder överensstämmelsen i utformningen av motiv
et på att Saxtorpsgruppen kommer från en Stralsundsverkstad. 

* 

En tronande madonna, en Anna-själv-tredjegrupp och en S:t Olofsfigur har hört 
ihop i ett i övrigt försvunnet altarskåp från Onslunda kyrka (pl 365). Avsaknaden av 
bevarad staffering framhäver det fina skulpturarbetet. Ögonlocken och de smala 
vecken runt ögonen, läpparnas konturer, raden av pärlor och de snodda banden i 
Mariafigurens krona, samt hudvecken på det nakna Jesusbarnets hals och mage i 
Anna-själv-tredjegruppen, är återgivet med en distinkt skärpa som understryks av 
träets slätslipade yta. Det föreligger vissa överensstämmelser mellan Onslunda
madonnan och en stående madonna i Valleberga kyrka (pl 312), men på grund av den 
senare skulpturens sentida övermålning är parallellerna svåra att precisera mera än 
som en allmän typlikhet. Den bredlagda fysionomin, kronans ornering med pärl
band och snodda band, och dräktens släta liv och skärp med ett flerdelat spänne, är i 
alla händelser gemensamma för de båda Mariafigurerna. 

Den figurtyp som det här är fråga om avviker från samtidens nordtyska. Den breda 
och litet flacka fyrkantigheten i figurernas fysionomier och proportioner ligger 
närmare skulptur från nedre Rhenområdet. Det främsta svenska exemplet är en 
stående madonna från Tyresö i Södermanland (fig 58), som i och för sig är ett par 
decennier äldre. Tyresöfigurens anletsdrag är sekundärt omarbetade, men ansiktets 

59 A Andersson 1980 s 229f. 
6('G Bringeus, Nådastol och nådafader. En ikonografisk studie av ett motiv i medeltida träskulptur (semi
narieuppsats, Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet), Lund 1991 ( opubl). 
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stora släta ytor, kronans pärlband och hårets horisontala lockfall vid tinningarna är 
karakteristiskt för rhenländsk skulptur, och syns även på Onslundafigurerna.61 Detta 
gäller också mantelns ganska lösa, tillplattat avrundade veckbildning. Skulpturerna 
från Onslunda, och möjligen även madonnan i Valleberga, är exempel på att enstaka 
arbeten från nedre Rhenområdet kunde leta sig till Skåne under senmedeltiden. 

11.2 Produktion 

Under 1500-talets tre första decennier minskade den nordtyska importen av skulptur 
till Skandinavien, till förmån för en expanderande inhemsk tillverkning. Genom att 
gå igenom fastighetsförteckningar, i de lybska stadsböckerna för senmedeltiden, har 
Max Hasse kunnat visa att stadens målar- och bildhuggarmästare mellan 1498 och 
1513 förlorade de flesta av de hus, och därmed verkstäder, som kan påvisas ha varit 
i dessa hantverkares ägo under det blomstrande 1400-talet. Detta innebär att till
verkningen av träskulptur för export i Li.ibeck måste ha minskat påtagligt under 
1500-talets början - en "Krisenzeit" för de lybska hantverkarna.62 Peter Tångeberg 
förutsätter att en inhemsk produktion av träskulptur var väl etablerad i Sverige om
kring 1500, med åtminstone en eller ett par verkstäder i varje stad av betydelse.63 

För Skånes del bevisar det i skriftliga källor dokumenterade förvärvet av S:t Gö
ransgruppen i Falsterbo att importen av träskulptur fortsatte under 1500-talet, och 
att även andra orter än Li.ibeck kunde komma i fråga för beställningar. Vidare kom
mer högaltarskåpet i Falsterbo av allt att döma från Mecklenburg, och jag har före
slagit ett ursprung i en Stralsundsverkstad för grupperna av figurer från altarskåp i 
Saxtorp och Kågeröd. Flera av de verk som Aron Andersson ser som inhemska är 
snarare tillverkade på nordtyskt område. Dit hör nådafadem i LUHM, Arriepietan, 
Mariekröningsgruppen i Tåssjö, gruppen från ett altarskåp i Höör, madonnan i Hal
laröd och helgonen i Häglinge. Kalvariegruppen i Ystad har tillskrivits Hans Bri.ig
gemans verkstad i Husum i Slesvig.64 Antwerpenskåpet i Västra Ingelstad och de 
rhenska skulpturerna från Onslunda och i Valleberga visar att även en mera långväga 
import kunde komma ifråga. 

Parallellt med denna import av träskulptur, från nordtyska och andra verkstäder 
på kontinenten, bedrevs en relativt omfattande inhemsk tillverkning. Jag har karak
teriserat ett antal skånska krucifix som lokala varianter av Claus Bergs k_rucifixtyp; 
och flera enstaka helgonfigurer och grupper från altarskåp av enklare utförande 
kommer säkerligen också från skånska verkstäder. Om proveniensen för tre likartade 
arbeten - altarskåpet i Gualöv, nådafadern från Osby och den apokalyptiska 
61 P Tångeberg, "Madonnan från Tyresö i Södermanland - ett rhenländskt arbete?" i Fornvännen. Tid
skrift för svensk antikvarisk forskning 72 (1977) (Tyresömadonnan nu i SHM, nr 6267:2). Se även tex 
H P Hilger, E Willemsen, Farbige Bildwerke des Mittelalters im Rheinland, Die Kunstdenkmäler der 
Rheinlands 11 (utställningskatalog), DOsseldorf 1967 pi 28: en S:ta Ursula från en Kölnverkstad, vilken 
också uppvisar flera av de drag som här beskrivits; eller F Witte 1932 pi 200: en apokalyptisk madonna i 
Kleve med den karakteristiskt bredkindade fysionomi som återkommer hos Onslundafigurema och 
Vallebergamadonnan. 
"M Hasse 1981 as 34; M Hasse 1982 a. 
63P Tångeberg 1993 b s 235. 
64M Hasse 1982 c. 
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Fig 56. Madonna, altarskåp i Nikolaikirche, Stralsund, Pommern, trä, 
1500-talets början. Virgin and Child, reredos in the church of St. Niko
laus, Stralsund, Pomerania, wood, beginning of 16th century. 



Pig 57. Nådastol, altarskåp i Nikolaikirche, Stralsund, Pommern, trä, 1500-
talets början. Mercy seat, reredos in the church of St. Nikolaus, Stralsund, Po
merania, wood, beginning of 16th century. 
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Pig 58. Madonna från Tyresö kyrka, Söderman
land, ek, 1470---1480-talet. Virgin and Child from 
the church of Tyresö, Söderrnanland, oak, 
1470's-1480's. 



madonnan från Brösarp, från kyrkor i de norra och östra delarna av Skåne - betyder 
att en verkstad har legat här, bör denna sökas antingen i ärkebiskopens Åhus, eller i 
Simrishamn som vid medeltidens slut var en ganska betydande stad. 65 I övrigt är det 
svårt att i det bevarade beståndet av skulptur etablera verkstadsgrupper motsvarande 
dem som jag i avsnitt 10.2 har skisserat för 1400-talet. 

Vad gäller handel och hantverk över huvud taget i Danmark karakteriseras 1500-
talets början av ett stigande ekonomiskt välstånd, som Alex Wittendorff har satt i 
samband med landets delaktighet i den internationella handelns tillväxt. Anders 
Andren ser 1500-talets början som kulmen och avslutningen på den medeltida 
urbaniseringen, med en uttalad strävan att koncentrera handel och hantverk till städ
erna. 66 Det expansiva stadsväsendet och den protektionistiska näringspolitik som 
drevs från kungamaktens sida bör ha gynnat en inhemsk hantverksproduktion, in
klusive ett specialhantverk som tillverkning av kyrklig träskulptur. 

I fråga om de skånska verkstädernas organisation och verksamhet äger de förut
sättningar som har skisserats i avsnitt 10.2 om 1400-talet fortsatt giltighet under 
1500-talets första del. Man kan räkna med en till tre verkstäder per stad, med en 
produktion som i stor utsträckning omfattade allehanda mera vardagliga måleriarbeten 
och enklare trähantverk, förutom framställning av kyrklig träskulptur, och med 
avsättning i de närmaste häradernas socknar. Max Hasses antagande att yngre nord
tyska hantverkare, som en följd av en överetablering i Ltibeck och övriga Hansa
städer, etablerade sig i de regioner som under 1400-talet hade utgjort avnämarområden 
för den nordtyska produktionen, gäller rimligen Skåne i lika stor utsträckning som 
övriga Skandinavien.67 Flera av de skulpturer som här har beskrivits som inhemska 
( och kanske även en del av de verk som har betecknats som importarbeten) kan med 
andra ord vara tillkomna i lokala verkstäder under ledning av nordtyskt skolade 
mästare. 

11.3 Beställarna 

Verksamheten vad gäller kyrkobyggande och kyrkoinredning fortsatte att blomstra i 
Danmark under 1500-talets första tredjedel, i så stor utsträckning att det från de tre 
första decennierna efter reformationen i stort sett saknas kyrkoinventarier. Satsning
arna på kyrkornas inre fram till senmedeltidens slut fyllde med andra ord behovet av 
nyförvärv fram till 1500-talets andra hälft. 68 Kapellbyggen och valvslagningar är 
svåra att datera exakt, men enligt Monica Rydbeck var medeltidens sista skede en 
period av avsevärd byggnadsaktivitet.69 Antalet kalkmålningar når dock inte upp till 

65B Jacobsson, Simrishamn, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport. Medeltids
staden 37, Stockholm 1982 (1982 a) s 8. 
66A Andren 1985 s 113f; A Wittendorff, Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 7: På Guds og Her
skabs nåde. 1500-1600, Köpenhamn 1989 s 15ff. 
67M Hasse 1981 as 34. 
68E Nyborg 1991 as 228. 
69M Rydbeck 1943 s 302. 
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samma nivåer som under 1400-talet och sekelskiftet 1500: 14 skånska kalkmålning
ar placeras i CWP i 1500-talets första fjärdedel och ytterligare sju i skedet 
1525-1550. Sex målningsutsmyckningar har dateringen 1470-1520. Här är en kul
men omkring 1500 tydlig.70 

De andliga förutsättningarna för senmedeltidens engagemang i kyrkligt byggan
de och utsmyckning har skisserats i avsnitt 10.3. Jes Wienbcrg beskriver "gotiser
ingens" kulmen omkring sekelskiftet 1500 som ett uttryck för en kyrkans och trons 
kris; den var en tillflykt till materiella symboler i ett skede av sociala omvälvningar, 
i rastlös ångest inför den egna själens fördömelse. 71 Denna existentiellt färgade tolk
ning kan vara giltig även för träskulpturen, men går knappast att konkret belägga i 
det bevarade materialet. Kvantitativt såväl som motivmässigt finns inga påtagliga 
skillnader mellan skulptur från 1500-talets tre första decennier och sådan från 1400-
talets andra hälft. Den något annorlunda sammansättningen jämfört med föregående 
skede, med betydligt färre krucifix och kalvariegrupper (25, eller en dryg tredjedel 
av 1500-talets 69 skulpturer, mot över hälften av beståndet från 1400-talet till och 
med 1500) och fler altarskåp och grupper av figurer från altarskåp (en proportionellt 
sett större andel av periodens skulpturbestånd jämfört med 1400-talet), kan tolkas 
som att de flesta kyrkor omkring 1500 hade hunnit förses med triumfkrucifix av 
senmedeltida typ, medan tendensen att förse kyrkans högaltare, och kanske några 
sidoaltaren, med altarskåp förstärktes i än högre grad under den senare perioden. 

På det allmänhistoriska planet kan 1500-talets första tredjedel i flera olika 
avseenden beskrivas som inledningen till ett nytt skede. Befolkningsantalet började 
åter växa sedan agrarkrisens följder på de flesta håll hade övervunnits. Jordägarna 
strävade efter att kompensera vad som hade gått förlorat under den stora nedgången, 
och från och med 1500 hamnade landborna under allt hårdare press med stigande av
gifter och tyngre arbetsplikt. Det världsliga frälsets makt och inflytande socialt, eko
nomiskt och politiskt ökade, för att kulminera under det senare 1500-talets adelsvälde. 
En annan inflytelserik grupp var städernas borgare, vars sociala status och betydelse 
växte, när stadsväsendet expanderade och blev allt viktigare i det inhemska när
ingslivet. Dessa framgångar gynnade framför allt köpmännens övre skikt: 
borgerskapet som helhet delades under senmedeltiden av vidgande sociala klyftor 
mellan en "köpmannaaristokrati" och de enklare köpmännen och hantverkarna. 72 

10CWP 2, 3. Målningssviter vars datering endast anges som "Late Gothic" eller "Late Medieval" har inte 
medtagits i beräkningen ovan, och inte heller målningar med en datering till omkring 1500 (se avsnitt 
10.3). Försök att i verkstadshänseende närmare relatera skedets kalkmålningar till träskulpturen - dvs att 
undersöka om verkstadsbetingade samband kan upprättas mellan måleriutsmyckning och träskulptur i en 
enskild kyrka eller i grupper av kyrkor - ger negativt resultat. Om detta beror på att allt för mycket är 
borta, eller på att samband av detta slag inte har existerat, går inte att avgöra. I en artikel under tryckning 
resonerar jag, med utgångspunkt från de skånska bestånden av skulptur och muralmåleri, kring de slutsat
ser som kan dras om träskulpturens och kalkmålningarnas samspel i kyrkorummet med avseende på kult 
och liturgi (L Liepe under tryckning). 
"J Wienberg 1993 s 188ff. 
"Se K H!ilrby, M Venge, Danmarks historie 2.1: Tiden 1340-1559, Köpenhamn 1980 s 76; "Den nordis
ke adel i senmiddelalderen" i Beretning. Foredrag og forhandlinger ved det nordiske historikermr/)de i 
Kr/)benhavn 1971 9-12 august, Köpenhamn u å s 12ff; L Hedeager, K Kristiansen, E Porsmose 1988 
s 349, 380ff; A Wittendorff 1989 s 15ff. 
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I en social struktur där de materiella tillgångarna och den styrande makten i så 
hög grad koncentrerades till frälset och, i fråga om borgerskapet, till de främsta köp
männen, finns det viss anledning att söka stiftarna till periodens kyrkliga träskulptur 
bland dessa kategorier. För flera av periodens altarskåp är det möjligt att föreslå 
tänkbara frälse stiftare, med utgångspunkt från det faktum att en eller flera frälse
släkter eller kyrkliga institutioner är dokumenterade som viktiga godsägare i den 
aktuella socknen. Däremot föreligger sällan någon koppling direkt till sockenkyrkan 
och dess inventarier, varför antagandena om vem som har finansierat förvärvet av 
ett altarskåp oftast måste förbli hypotetiska. 

Altarskåp och grupper av figurer från altarskåp 

Det enda altarskåp från detta skede i Skåne som är försett med stiftarbilder är hög
altarskåpet i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo (färgpl 17; pl 314). På predellan finns 
målningar av två knäböjande figurer, en manlig och en kvinnlig, med var sin 
vapensköld. Sköldmärkena avslöjar att den manliga donatorn hörde till ätten Moltke, 
medan hans hustru var av ätten von Maltzahn, båda ursprungligen från Mecklen
burg. 73 Det moltkeska sköldmärket visar vanligen tre svarta orrtuppar på vit (de tys
ka grenarna) eller gul (den danska grenen) botten. På skölden i Falsterbo syns orr
tupparna mot en något blåtonad vit botten. Detta bör syfta på en av de tyska grenar
na, trots att en dansk gren är känd från slutet av 1200-talet och under senmedeltiden 
förfogade över ett relativt omfattande skånskt godsinnehav i södra och östra Skåne.74 

Altarskåpet har på tekniska grunder föreslagits som ett mecklenburgskt arbete.75 

Flera städer i provinsen Mecklenburg hade under senmedeltiden handelsrelationer 
med orterna på Skanör-Falsterbohalvön. Ett myntfynd i kyrkan i Falsterbo av en 
1300-talspfennig från Mecklenburg visar att kontakterna etablerades tidigt, köpmän
nen från Wismar var de enda som fortsatte att handla på Falsterbos grannort Skanör 
under hela 1400-talet, och i Falsterbo uppfördes köpmanskyrkor på fitema tillhörande 
städerna Rostock och Stralsund (i likhet med övrig träskulptur i S:ta Gertrud kan 
altarskåpet ha flyttats hit från någon av dessa numera försvunna kyrkor).76 En dona
tion av ett altarskåp till en skånsk kyrka från medlemmar av nordtyskt frälse som, 
såvitt känt, saknade lokal anknytning i form av jordägande eller liknande, kan för
väntas just i de orter som hyste Skånemarknaden. Donatorsparet var uppenbarligen 
engagerat i sillhandeln på Falsterbo, och manifesterade detta genom att förse en av 
ortens kyrkor med ett altarskåp från en av hemtraktens verkstäder. 

I Everöds socken finns en koppling till den danska grenen av ätten Moltke. I kyr
kan finns en relief från ett nordtyskt altarskåp från 1500-talet, sekundärt insatt i en 

73V Moore 1993 ( opubl) s 4 lf, 67. En av de fyra små figurgrupper som omger den apokalyptiska madon
nan i corpus mitt återger Gideon knäböjande framför ullen i en gammaltestamentlig prefiguration för in
karnationen (se L Reau, Jconographie de /'art chretien 2.1: Iconographie de la Bible. Ancien Testament, 
Paris 1956 s 230f). Bakom den lilla knäböjande riddaren hänger en vapensköld i ett träd, kanske som en 
slags dubblering av predellans stiftarporträtt. 
74J Raneke 1982-1985 1 s 348f. 
75P Tångeberg 1986 s 141 n 252. 
76L Ersgård 1984 s 16; L Ersgård 1988 s 98, 104, 198; K Jönsson, "S:ta Gertruds murar" i Ale. Historisk 
tidskrift för Skåneland 1979:4 s 19. 

223 



altaruppsats från 1600-talet (pl 323). Vid reformationen var både världsligt och and
ligt frälse betydande jordägare i socknen. Dit hörde domkyrkan, Allhelgonaklostret, 
Bosjökloster, premonstratensklostret i Östra Tommarp och flera frälsesläkter som 
var besuttna i socknen och i själva kyrkbyn. Socknens sätesgård Lyngby innehades 
vid 1400-talets slut av släkten Moltke och övergick vid 1500-talets början genom 
gifte till sllikten Sparre.77 Om altarskåpet inte har förvärvats för kyrkans egna medel, 
kan det vara skänkt av denna familj eller av någon annan av socknens jordägare, 
men detta kan inte bli mer än ett antagande. 

* 

I Västra Ingelstad finns Skånes enda nederländska altarskåp, tillverkat i Antwerpen 
omkring 1520 (färgpl 18; pl 324-327). Av de kyrkliga inventarier som importerades 
till Norden vid medeltidens slut hörde de nederländska skåpen till de dyrbaraste och 
mest påkostade. Följaktligen kan man i samband med flera skåp konstatera att dona
torerna har hört till det världsliga och andliga frälsets översta skikt. Ett eller två 
altarskåp i Strängnäs domkyrka är skänkta av biskopen Kort Rogge; ett skåp i Veck
holms kyrka i Uppland är skänkt av ärkebiskopen Jakob Ulfsson tillsammans med 
riksföreståndaren Erik Trolle och dennes hustru Ingeborg Filipsdotter Tott; ett altar
skåp från Slottskyrkan i K0benhavn förvärvades sannolikt av Kristian II från Ant
werpen; ett altarskåp i Sreby klosterkyrka i Jylland donerades av två biskopar enligt 
vapensköldar i skåpet; och Norges enda nederländska altarskåp, i Ringsaker i Hade
land, bekostades enligt en inskription av sockenprästen som var av dansk-norsk 
frälsesläkt. 78 

I Västra Ingelstads socken innehades sätesgården Månstorp sedan 1513 av det 
danska riksrådet Henrik Krummedige. Ernst Frostin har velat se Krummedige, eller 
snarare dennes hustru Anne Rudsdotter, bakom förvärvet av kyrkans altarskåp.79 

Den ombyggnad av kyrkans korparti som Frostin sätter i samband med det nya 
altarskåpet kan emellertid inte ges en mera preciserad datering än till någon gång un
der 1500-talet, eller senast 1600-talets början när östfasadens barockgavlar tillkom.80 

Einar Bager har ifrågasatt om altarskåpet från början verkligen har hört hemma i 
Västra Ingelstad, och menar i stället att skåpet har flyttats från S:t Petri kyrka eller 
Helgeandsklostrets kyrka i Malmö till Västra Ingelstad i samband med reformatio
nen.81 Några egentliga bevis för detta finns inte, men det faktum att minst fem av de 
sex helgon som avbildas i flygeldörrarnas målningar - S:t Rochus, S:t Sebastian, S:t 
Antonius, S:t Bernhard eller S:t Aegidius, S:t Hadrianus och S:t Kristoffer - är så
dana som enligt en samtida dansk handskrift skulle anropas mot pest, ger viss tro-

77RD 2:2 nr 3189; J Raneke 1982-1985 1 s 137f, 348f; SE Sallerfors 1974 s 131. 
78A Andersson, R A Unnerbäck, Strängnäs domkyrka 2.2: Inredning, Sveriges kyrkor 176. Södermanland 
2.2, Stockholm 1978 s 10; S F Plathe 1993 s 96, 102f, 109; I Rosell, Veckholms kyrka. Trögds härad, 
Sveriges kyrkor 155. Uppland 8:1, Stockholm 1974 s 56. 
79E Frostin, Murar, monument, människor. Om Västra Ingelstads sockenkyrka, Lund 1983 s 8, 37. 
80Muntliga uppgifter från medeltidsarkeolog Jan-Erik Augustsson, antikvarie Petter Jansson, medeltidsar
keolog Jes Wienberg. 
"E Bager, "Heligandsklostret, Rådhuset och Stortorget" i Elbogen. Malmö Fornminnesförenings tidskrift 
15 (1985) (1985 a) s 99ff. 
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värdighet åt hypotesen att altarskåpet har hört hemma i ett kyrkorum i anslutning tiil 
ett hospital. 82 

Så länge ytterligare belägg saknas går det inte att avgöra om skåpet förvärvats 
direkt från Antwerpen av Henrik Krummedige till kyrkan i Västra Ingelstad, eller 
om det från början skänktes till någon annan kyrklig institution. Om det senare är 
fallet, ligger det nära till hands att se till Helgeandsklostret i Malmö, som under 
1500-talets första del erhöll en mängd gåvor och donationer från den skånska hög
adeln. Klostret betraktade, enligt ett brev från priorn 1528, Henrik Krummedige 
som sin särskilde gynnare, något som enligt denna hypotes skulle kunna förklara 
varför altarskåpet så småningom flyttades till Västra Ingelstad.83 

* 

Förekomsten av världsligt frälse är på olika sätt dokumenterad i ännu ett antal sock
nar, vars kyrkor äger bevarade altarskåp eller grupper från försvunna altarskåp. I 
Häglinge kyrka finns två stora helgonfigurer från ett altarskåp (pl 338, 339). 
Häglinge var centralort för ett ärkebiskopslän, som under senmedeltiden var förlänat 
till världsliga länsherrar, och utöver detta ägde släkterna Sparre och Rosenkrantz 
jord i socknen.84 I Gualövs socken hade ett flertal skånska frälsesläkter egendomar 
under senmedeltiden, bland andra släkterna Bille, Galen, Lang, Brostrup och Ulf
stand. Till kyrkans senmedeltida utsmyckning hör, förutom ett altarskåp från 1500-
talets början (pl 318), kalkmålningar från 1400-talets andra tredjedel, vilka enligt 
Curt Wallin är bekostade av någon av de två först nämnda familjerna. 85 Vidare inne
hade släkterna Bille, Lang och Krognos jordegendomar i Valleberga socken, vars 
kyrka äger rester av ett stort altarskåp från 1500-talets början (pl 321, 322).86 Från 
Onslunda kommer tre figurer från ett altarskåp från 1500-talets första del (pl 365). I 
socknen finns indikationer från 1400-talets början på förekomsten av en sätesgård, 
som vid århundradets slut förefaller ha splittrats på flera mindre gårdar. 87 

Man kan emellertid inte förutsätta att en viss frälse familj har bekostat ett altar
skåp till en kyrka, enbart på basis av kännedom om familjens godsinnehav i sock
nen - därtill är detta alltför vanligt förekommande under senmedeltiden. Det är i 
själva verket svårt att finna en socken där det helt saknas belägg för frälse jordägande 
under 1400-talet och 1500-talets första del. Även om det förefaller rimligt att 
frälse stiftare har stått bakom flera av de nämnda altarskåpen, finns inga entydiga 
bevis i form av urkunder, stiftarbilder eller vapensköldar. En kyrka som till skillnad 
från de ovan nämnda äger en direkt koppling till det lokala frälset är Kågeröds 

"Ett av de återgivna helgonen kan vara antingen S:t Bernard eller S:t Aegidius (se KLNM 6 sp 42 re
spektive S F Plathe 1993 s 107f). I uppräkningen av helgon mot pest finns S:t Bernhard med, men däre
mot inte S:t Aegidius (E J0rgensen 1909 s 133 n 7). 
83E Bager, "Heligands hospitalshus och kloster" i Elbogen. Malmö Fornminnesförenings tidskrift 15 
(1985) (1985 b). 
84P Ingesman 1990 s 25 n 75; LÄU 4 nr 373; A a 5 nr 156; J Raneke 1982-1985 Is 138, 230; RD 2:3 nr 
4759. 
85C Wallin 1990 s J 8, 25, 28. 
86RD 2:4 nr 6940; A a 2:5 nr 8918, 9609, 9732; A a 2:6 nr 10333. 
87RD 2:2 nr 3995; SD 1 nr 129; C Wallin, "Sydöstra Skånes medeltida series pastorum. III Ingelstads hä
rad" i Tomelilla hembygdskrets årsbok 1982-1983 (1983) s 156. 
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kyrka. I kyrkan finns tre små figurer från ett altarskåp från början av 15OO-talet 
(pl 360-362). Enligt LSL låg kyrkan under enskilt patronat, troligen till socknens 
sätesgård Knutstorp, som under 15OO-talets första del innehades av familjerna Brahe 
och Krognos. 88 Här är det befogat att anta att skåpet är en donation från de i socknen 
besuttna släkterna. 

Från samma verkstad som Kågerödsfigurema kommer nio figurer från ett altar
skåp som har hört till Saxtorps kyrka (pl 351-359). Det finns få vittnesbörd om fräl
se jordinnehav i socknen, och någon lokal sätes gård är inte känd. 89 Dornkapitlet och 
domkyrkan ägde en del jord i socknen genom olika testamenten från 1200- och 
13OO-talen, men någon närmare anknytning mellan institutionerna i Lund och Sax
torps kyrka finns inte.90 Omständigheterna tyder på att altarskåpet i Saxtorp kan ha 
bekostats med medel från kyrkans fabrica. Socknen hör med sina 33 decimanter inte 
till de större i Skåne, men ligger i en av de bördigaste och tätast bebyggda delarna 
av landskapet.91 Kyrkans egna inkomster bör med andra ord ha kunnat räcka till för 
ett altarskåp. 

* 

Fyra skånska socknar med altarskåp eller grupper av figurer från altarskåp från 
15OO-talets första tredjedel har anknytning till någon kyrklig institution. I kapitel 4 
har jag nämnt flera danska och svenska exempel på att biskopar, kaniker eller med
lemmar av klosterkongregationer har stått som donatorer av olika slag av kyrklig ut
smyckning under senmedeltiden. En sådan möjlighet föreligger även i fråga om 
altarskåpen i grannsocknarna Kiaby och Oppmanna (pl 315-317). Kiaby var inkorpo
rerat under Vä (senare Bäckaskogs) kloster sedan 11OO-talet, och även Oppmanna 
kyrka låg, enligt Erik Schalling, sannolikt under klostret. 92 De båda kyrkornas altar
skåp är nordtyska importarbeten från samma verkstad. Kyrkorna har således altar
skåpens ursprung och tillhörigheten till Bäckaskog som gemensamma nämnare, och 
möjligen är den senare omständigheten en förutsättning för den förstnämnda. 

Kyrkan i Kiaby försågs under 14OO-talets första hälft med rika kalkmålningar i 
koret, utförda av den så kallade Fjälkingeverkstaden, som har dekorerat ytterligare 
nio kyrkor i de östra delarna av Skåne. En inskription tyder på att någon av verk
stadens målare hörde till antingen Tommarps eller Bäckaskogs premonstratensklos
ter.93 Redan i avsnitt 8.4 har jag satt Kiaby kyrkas krucifix och tronande madonna 
från 12OO-talet i samband med kyrkans inkorporering under Bäckaskog. Om det är 

88S T Kjellberg 1966 1 s 146f; LSL 3 s 49. .. 
"DD/DRB 2:2 nr 234; A a 3:9 nr 6; SD 1 nr 826; LAU 3 nr 359; A a 6 nr 116; J Raneke 1982-1985 1 
s 152; RD 2:6 nr 11365; Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450 nr 10. 
'°Saxtorps kyrka har ibland uppfattats som ett prebende, men detta beror uppenbarligen på en felläsning 
av ortnamnet "Saxilthorp" (Västra Sallerup) i Diplomatarium Danicum (DD 2:5 nr 399) Jfr LSL där 
Västra Sallerup, men inte Saxtorp, betecknas som en kanikkyrka (LSL I s 79, 89). 
91 LSL 1 s 79. 
"E Schalling 1936 s 13 I. .. 
93Inskriptionen i fråga finns i Ostra Vemmerlövs kyrka, och namnger en broder Håkan - "fr[ater] 
haqu[inus]" - som en av målarna (CWP 4 s 57; S Hornsh0j-M0ller, "Ve ve ve nobis. Et glimt af en 
skånsk kalkmalergruppes identitet" i ICO. Jconographisk post. Nordisk tidskrift för bildtolkning 1970:3). 
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riktigt att premonstratenserna skall förknippas med den senmedeltida målningsut
smyckningen av Kiaby kyrka, är det inte omöjligt att Bäckaskogs kloster vid 1500-
talets början även försåg två av sina inkorporerade kyrkor med altarskåp. 

I Höörs och Hallaröds socknar dominerade ett antal kyrkliga institutioner som 
jordägare under senmedeltiden. I Höör disponerade ärkesätet 18 gårdar i och runt 
kyrkbyn, samlade i Höörs län. Även domkapitlet förfogade över gårdar i socknen, 
och det näraliggande Bosjökloster var en viktig jordägare, tack vare mängder av 
godsdonationer från 1300-talets mitt och framåt. 94 Hallaröd var också ett ärke
biskopligt län, med 26 gårdar under ärkestolen i själva kyrkbyn.95 Däremot saknas 
indikationer på sätesgårdar för världsligt frälse för båda socknarna, och uppgifterna 
om frälse jordägande är få. Båda kyrkorna äger grupper av figurer från 1500-talets 
början: från Höör elva figurer från ett försvunnet skåp, och i Hallaröd åtta figurer 
från ett skåp och en apokalyptisk madonna från ytterligare ett (pl 295, 328-337, 
340-344). 

Allmänt sett finns det inga tecken på något större engagemang från ärkesätet el
ler domkapitlet för kyrkorna i de socknar där de kyrkliga institutionerna ägde mycket 
jord. Med 100 decimanter är Höör en av Skånes största socknar, och kyrkans 
egna medel har sannolikt varit fullt tillräckliga för ett altarskåp av det slag som det 
här är frågan om.96 Hallaröd hör med sina 26 tiondegivare till de mindre socknarna.97 

Kyrkans ekonomi måste trots detta ha varit god under senmedeltiden, tack vare en 
omfattande vallfart till kyrkans S:t Olofsaltare. I ett brev från 1573 intygar socken
män från Hallaröd och Norra Rörum att pilgrimer under den katolska perioden hade 
kommit från hela Skåne, såväl som Blekinge, Halland och Sverige, medförande 
"store skenck och gaffuir till for:e Affguds affladt och helligdom att bekomme".98 

De två altarskåp, från vilka det finns skulpturer bevarade, kan antingen ha varit 
fromma donationer från enskilda, eller ha bekostats med inkomster från vallfarten. 

11.4 Summering 

Från medeltidens tre sista decennier finns ett rikt bestånd av bevarad träskulptur, av 
en sammansättning som skiljer sig något från det närmast föregående skedet. Endast 
en dryg tredjedel (25 stycken) av periodens 69 skulpturer är krucifix eller kalvarie
grnpper, madonnabilderna är få (åtta stycken), helgonskulpturerna (inklusive pieta
grupper, Mariekröningsgrupper och nådagrupper, totalt 20 arbeten) utgör tillsam
mans mer än en fjärdedel, medan altarskåpen och grupperna av figurer från altar
skåp är 16 till antalet, att jämföra med 23 från hela den föregående perioden om 

94DD/DRB passim; G Johannesson 1950 s 156; RD passim; Skånsk kulturbygd. Malmöhus län. Skånes 
Hembygdsförbunds årsbok 1983 (1985) s 114. 
95G Johannesson 1950 s 157; LÄU 3 nr 148; Skånsk kulturbygd. Malmöhus län 1985 s 114; SD 1 nr 732. 
96LSL 1 s 176. 
"A,isl81. 

~kholm, Kungliga Biblioteket, Engeströmska samlingen B:IX 1 :26. 
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drygt hundra år. Flera verk är nordtysk import av god kvalitet. Samtidigt har det 
förelegat en inhemsk tillverkning i verkstäder som tog upp de aktuella, sydtyskt in
fluerade stilströmningarna. En mera långväga import hör också till detta skede, i 
form av ett altarskåp från Antwerpen och ett par skulpturer från Rhenområdet. 

I flera socknar, från vilka altarskåp eller grupper av figurer från altarskåp är be
varade, finns mer eller mindre nära anknytningar till världsligt frälse, genom före
komsten av sätesgårdar eller godsinnehav. I ytterligare andra socknar, där det sak
nas belägg för dylika kopplingar, kan kyrkornas egna medel ha finansierat förvärven. 
Jag har också föreslagit att ett kloster har bekostat altarskåpen i två kyrkor. Längre 
än till mer eller mindre rimliga sannolikhetsresonemang är det emellertid svårt att 
komma; de resultat och antaganden som här har presenterats behöver kompletteras, 
med ytterligare forskning kring de reella konsekvenserna av frälse jordägande i en 
socken för socknens kyrka och dess inventarier. 
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Exkurs 

Den kyrkliga träskulpturen och det andliga frälset 

Flera sockenkyrkor knöts under medeltidens lopp till olika kyrkiiga institutioner, 
som kanikkyrkor under domkapitlet eller genom att inkorporeras med kloster eller 
andra kyrkliga inrättningar. Jag har redan haft anledning att beröra dylika förhållan
den i fråga om kyrkorna i Brösarp, Helsingborg, Norra Strö, Kiaby och Oppmanna. 1 

En sammanställning av all träskulptur, som finns bevarad från kyrkor under andligt 
patronat, kan ge en antydan om huruvida dessa kyrkor i något avseende skiljer sig 
från andra, vad gälle1 innehav av kyrklig träskulptur. 

Minst 48 skånska sockenkyrkor har varit kanikkyrkor under olika delar av 
medeltiden.2 Medeltida träskulptur finns från 13 av dessa. I ett fall (Bösarp) är det äld
sta belägget, för att kyrkan låg som kanikprebende, från 1314.3 Kyrkans krucifix 
från 1200-talet kan således inte kopplas till kyrkans status som kanikkyrka. För tre 
kyrkor, som endast äger 1200-talsskulptur (Dalköpinge, Gislöv, Gärdslöv), är tid
punkten för inkorporeringen under domkapitlet okänd.4 Kyrkorna utesluts av detta 
skäl från det följande resonemanget. Från de återstående tre kyrkor för vilka inkor
poreringsdatumet är okänt (Holmby, Kyrkheddinge och Strövelstorp) finns endast 
senmedeltida skulptur. Jag räknar i dessa fall med att kyrkorna var kanikkyrkor vid 
tidpunkten för förvärvet av respektive kultbild. 

Resonemanget omfattar följaktligen inte fler än nio av Skånes närmare femtio 
kanikkyrkor. Från sex av dessa nio finns endast krucifix eller, i ett fall, en kalvarie
grupp. Krucifixet i Holmby kyrka är ett stort och ståtligt arbete från 1500-talets bör
jan (pl 273). Kalvariegruppen i Strövelstorp är troligtvis ett inhemskt arbete av gott 
utförande från samma skede (pl 268). Krucifixen i Kyrkheddinge och Stora Herre
stad samt från Borrby hör å andra sidan till de enklare från senmedeltiden (i fråga 
om krucifixet i Stora Herrestad är dateringen osäker). Ett litet processions- eller 
altarkrucifix i Vellinge kyrka är inte heller något märkvärdigt arbete (pl 96, 169, 
173, 366). S:ta Maria kyrka i Helsingborg äger ett stort krucifix från omkring 1500 
(pl 195), förutom högaltarskåpet som jag i avsnitt 10.4 har tillskrivit kungligt initiativ. 

Den kanikkyrka som är rikast försedd med träskulptur är Norra Strö, med ett hel
gonskåp, två figurer från ett altarskåp och en apokalyptisk madonna (pl 228, 256, 

'Se avsnitten 8.4, 10.4 och 11.3. 
21 LSL och hos Erik Schalling nämns 46 kanikkyrkor (LSL 3 s 47f; E Schalling 1936 s 124ff). Enligt ett 
testamente av en Lundakanik från 1299 var S:ta Maria kyrka i Helsingborg en prebendekyrka (DD/DRB 
2:5 nr 64; K Gierow 1951 s 104ff; Hälsingborgs historia 2.11933 s 201, 290ff), och att döma av formu
leringarna i ett påvebrev från 1320 låg även Stora Herrestads sockenkyrka till ett kanikprebende 
(DD/DRB 2:8 nr 285). Om Saxtorp, se s 226 n 90. 
'Bosarps kyrka i Onsjö härad har ibland uppfattats som ett prebende, men detta beror uppenbarligen på 
en felläsning av ortnamnet "Bosethorp" (Bösarp) i ett brev från 1314 där kyrkan i fråga införlivas med ett 
av domkyrkans kanikprebenden (DD/DRB 2:7 nr 135). Jfr LSL där Bösarp, men inte Bosarp, betecknas 
som en kanikkyrka (LSL I s 109, 371). 
'Jfr E Schalling 1936 s 129. 
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257, 297). Förekomsten av de tre nordiska helgonkungarna, i kyrkans kalkrnålningar 
från 1400-talets andra hälft, föranleder Curt Wallin att se initiativ från världsligt 
frälse bakom målningama.5 En av kungarna, S:t Olof, återkommer i helgonskåpet. 
Sannolikt skall även kyrkans träskulptur knytas till de länsherrar av världsligt frälse 
som Norra Strö ärkebiskopslän förlänades till under senmedeltiden, snarare än till 
domkapitlet. Brösarps kyrka, slutligen, äger två skulpturer från efter 1331 när kyr
kan anslogs som prebende, nämligen en stående biskop av enkelt slag och en apoka
lyptisk madonna från ett altarskåp från 1500-talets början (pl 74, 319).6 

Av det mycket begränsade skulpturbeståndet att döma utmärktes kanikkyrkorna 
inte av att ha varit försedda med särskilt påkostade kultbilder. Det faktum att de 
flesta av skulpturerna inte hör till samtidens kvalitativt mera framträdande arbeten 
behöver i och för sig inte utesluta att det är prebendeinnehavaren som har bekostat 
dem. Men senmedeltidens utbredda missbruk av prebendesystemet visar att atti
tyden till kanikprebendena var av mera pragmatisk art. Det finns ingenting som talar 
för att en kanik vid domkyrkan såg någon anledning att engagera sig i kyrkan. Han 
fick visserligen sin inkomst från kyrkan, men han hade i allmänhet inte någon 
tjänstgöring där och inte heller för övrigt någon närmare anknytning till socknen. 
Som exempel kan anföras att vikarier i Borrby och Brösarp mer eller mindre per
manent ersatte kanikerna som sockenpräster.7 Det är inte troligt att prebendeinne
havaren under sådana omständigheter skulle ha hyst något intresse av att förse 
kyrkan med till exempel ett altarskåp. 

Västra Sallerups kyrka är ett exempel på att den omständigheten, att en socken
kyrka låg som kanikprebende till domkapitlet, inte hindrade enskilda stiftare från att 
bekosta utsmyckning. Kyrkan hörde senast från och med 1305 till ett av domkyr
kans kanonikat.8 Den saknar bevarad träskulptur men är rikt försedd med kalkrnål
ningar. Bland annat finns här en rad vapensköldar från 1300-talet och 1400-talet, 
samt en välkänd scen från 1400-talets första hälft där en stiftare i rustning knäböjer 
tillsammans med hustru och son inför madonnan och heliga tre konungar. Stiftaren 
är sannolikt Claus Nielsen (Sparre) som satt på socknens sätesgård Ellinge. Det 
lokala frälsets engagemang i kyrkan kan ses som en fortsättning på det äldremedeltida 
patronatsskap som kyrkans (under senmedeltiden igenmurade) emporvåning är en 
indikation på. Detta engagemang avbröts inte när kyrkan vid 1300-talets början 
övergick till domkapitlet.9 

Strövelstorp är en annan socken där medlemmar ur det lokalt besuttna frälset är 
tänkbara som donatorer, här av en kalvariegrupp. Huvudgården Vegeholm uppför
des vid 1500-talets början av Tyge Krabbe. De intressen i socknen som motiverade 
anläggandet av en huvudgård kan ha föranlett Tyge Krabbe att även bekosta en 

'C Wallin 1990 s 20f. 
6Madonnan har, enligt en 1700-talsbeskrivning, varit placerad i ett altarskåp omgiven evangelister och 
apostlar (Engeströmska samlingen B:VIII 2:42 s 29). 
'C Wallin 1976 b s 6. 
8DD/DRB 2:5 nr 399. 
'Se "Medeltidsmålningarna i Västra Sallerups kyrka. Nyfynd och nytolkningar" i Ale. Historisk tidskrift 
för Skåne/and 1976:3. 
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kalvariegrupp till socknens kyrka. 10 Men ett annat alternativ är också tänkbart. Med 
sina 59 tiondegivare var Strövelstorps socken en av de största i Södra Åsbo härad. 
Med en så pass omfattande menighet bör tillräckliga medel ha funnits att tillgå i 
fabrican för förvärvet av en kalvariegrupp. 11 

* 

Ett aJ1tal socker1kyrkor blev under medeltiden inkorporerade med något av de stora 
landklostren. Jag har redan föreslagit att det faktum att sockenkyrkorna i Kiaby och 
Oppmanna låg under Bäckaskogs kloster skall sättas i samband med altarskåpen i 
respektive kyrka. 12 Även kyrkan i Vånga, en av Oppmannas grannsocknar, låg till 
Bäckaskog.13 Härifrån kommer en stående madonna av enklare slag från 1400-talets 
slut (pl 215). Vångamadonnans anspråkslösa kvalitet gör det emellertid svårt att 
uppfatta den som bekostad av klostret. 

I andra änden av Skåne ligger Maglarps kyrka, med ett krucifix från 1400-talets 
början (pl 88). Kyrkan var inkorporerad med S:ta Marie och S:t Petri benediktin
kloster i Lund. 14 Med utgångspunkt från förekomsten av gravar i kyrkans västtom 
har Barbro Sundner antagit att den ursprungligen uppfördes som en patronatskyrka 
för världsligt frälse, och det finns belägg från 1300-talet för en huvudgård i sock
nen. 15 Det är inte troligt att kongregationen i benediktinnunneklostret ägde något 
större engagemang i Maglarps socken och kyrka, med tanke på nunneklostrens mera 
slutna attityd till omvärlden jämfört med munkklostren. Frälsefamiljen på socknens 
huvudgård kan i och för sig ha bekostat kyrkans krucifix, men förvärvet kan också 
ha finansierats med kyrkans fabricafond. 

Sockenkyrkorna i Rörum och Bolshög låg under Tommarps premonstratensklos
ter.16 Från Bolshög finns sammanlagt fyra senmedeltida skulpturer: ett krucifix, en 
nådastol, en stående Maria som kan ha hört ihop med krucifixet, samt en Johannes
figur (pl 177,220,221,236). Samtliga figurer utom möjligen nådastolen är av an
språkslös kvalitet. Från Rörum finns endast en skulptur, ett litet krucifix av grovt ut
förande, till vilket dock hör ett kors med en relativt elegant målad gloria. Kyrkorna i 
Gullarp och Mölleberga låg under det benediktinska Allhelgonaklostret i Lund, 
respektive Helgeandsklostret i Lund. 17 Från båda kyrkorna finns krucifix av ordinärt 
slag från 1400-talets andra hälft (pl 160, 185). Sockenkyrkan i Svalöv hörde till 
Herrevads cistercienskloster. 18 Från kyrkan kommer ett litet och enkelt krucifix från 
1400-talet, och en tronande madonna från 1400-talets början (pl 132, 183). Denna 
sistnämnda är, liksom en samtida tronande madonna från Fjelie sockenkyrka, ett 

10S T Kjellberg 1966 3 s 350. 
11LSL 2 s 12. 
12S e avsnitt 11.3. 
13E Schalling 1936 s 131. 
14A as 131; E Cinthio 1989 s 37. 
1'DD/DRB 3:8 nr 432; A a 3:9 nr 56; RD 1:2 nr 2887, 2921; B Sundner 1982 s 7, 24ff 
1'C Wallin 1989 s 66f. 
1'LSL 3 s 48f; E Schalling 1936 s 124 n 8, 131. 
1'E Schalling 1936 s 131,240. 

232 



lokalt arbete med vissa ålderdomliga drag (pl 131). Fjelie låg som prebende till rek
tor för Lunds domskola. 19 

Underlaget i form av bevarad skulptur, från de sockenkyrkor som har legat under 
kloster och andra kyrkliga institutioner, är för litet för att det skall vara möjligt att 
dra några definitiva slutsatser om klostrens roll för förvärvet av kultbilder till socken
kyrkorna. De få verk som finns är av mycket skiftande utförande, från kvalitativt 
goda arbeten, som krucifixet i Maglarp och altarskåpen i Kiaby och Oppmanna, till 
betydligt enklare verk, som de från Vånga, Bolshög, Svalöv och Rörum. Hälften av 
skulpturerna är krucifix, varav flera av mycket anspråkslöst slag. Med undantag för 
altarskåpen i Kiaby och Oppmanna finns det i det bevarade skulpturbeståndet ingen
ting som tyder på att klostren i någon större utsträckning lät kosta på inredningen i 
sina inkorporerade sockenkyrkor. 

"LSL 3 s 48; C G Weibull, "Bidrag till Lunds domkapitels och dess arkivs historia efter reformationen" i 
Historisk tidskrift för Skåne/and 4 (1910-1913) s 141 n I. 
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12. En jämförande utblick 

Ett l:mrlshlp utgör som silriant inte en självklar avgränsning för ett studium av med
eltida träskulptur. Stilströmningar kan ha korsat landskaps-, stifts- och riksgränser, 
och verkstäder kan ha funnit avsättning för sin produktion i angränsande områden, 
oavsett om dessa låg i ett annat landskap, stift eller land. Med hjälp av kortfattade 
översikter över medeltida träskulptur i de, till Skåne gränsande, danska och svenska 
provinserna skall jag i det följande presentera en utvärdering av det skånska materi
alets representativitet, vad gäller dess fördelning kvantitativt och kvalitativt över 
medeltidens olika skeden. Vidare skall produktionen och förvärvet av skulptur i 
Skåne sättas in i ett något större sammanhang, genom att landskapets relationer i 
dessa avseenden till omkringliggande regioner granskas. 

Det är naturligt att inleda översikten med övriga delar av det medeltida Lunda
stiftet, det vill säga Blekinge, Bornholm och Halland. Det är emellertid inte givet att 
den indelning som stiftsgränserna utgör har varit bestämmande för produktion och 
förvärv av kyrklig träskulptur. Skånelandskapens geografiska närhet till, och histo
riska samhörighet med Sjrelland, ger anledning till jämförelser även med Roskilde 
stift (Sjrelland och M0n). Av liknande orsaker är det motiverat att något titta på Skå
nes närmaste granne på andra sidan den medeltida riksgränsen norrut, nämligen 
Småland. Detta landskap delades under medeltiden i två stift, dels Linköpings stift, 
som även omfattade Östergötland, Öland och Gotland, och Växjö stift, som omfat
tade Värends fem härader. Här kommer jämförelserna att begränsas till skulptur
beståndet i Växjö stift, såsom en till Skåne gränsande kyrklig enhet av hanterlig storlek. 

Blekinge och Bornholm är fullständigt utgivna i de konsthistoriska inventarierna 
Sveriges Kyrkor respektive Danmarks Kirker. Däremot är endast två landsbygds
socknar i Halland, 17 landsbygdssocknar i Värend samt stadskyrkorna i Varberg och 
Växjö publicerade i Sveriges Kyrkor. Publicerade sammanfattningar över halländsk 
och värendsk medeltida träskulptur saknas, varför jag har varit hänvisad till bildarkiv
en i Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-Topografiska Arkiv och Ikonografiska re
gistret.1 Vad gäller Sjrelland och M0n är monografier över samtliga kyrkor, utom 
stadskyrkorna i Kalundborg och Nyk0bing, hittills (mars 1995) utgivna i Danmarks 
Kirker. Översikten begränsas till skulptur från de kyrkor som är publicerade. 2 

'En fullständig förteckning över beståndet av medeltida träskulptur i Halland och Växjö stift kan inte 
upprättas enbart med hjälp av RAÄ-ATA:s bildarkiv och Ikonografiska registret. En hel del medeltida 
träskulptur ingår i samlingarna i Smålands museum i Växjö och Hallands läns museer i Halmstad och 
Varberg, men i landskapens kyrkor kan det finnas ytterligare någon eller några träskulpturer som inte är 
registrerade hos RAA-ATA, Ikonografiska registret eller i länsmuseernas arkiv. Huvudlinjerna i den re
dovisade översikten bör trots detta stämma ganska väl. Där inte andra källor anges hänvisas till respekti
ve volym i Sveriges Kyrkor för illustrationer av de nämnda skulpturerna. 
'Luckor i äldre volymer av Danmarks Kirker och i redaktionens bildarkiv, svårigheter att finna uppgifter 
om skulptur som har kommit från okända kyrkor på SjIBlland till olika museisamlingar m m, gör att jag 
inte gör anspråk på en fullständig redovisning av det själländska materialet. Huvudlinjerna i översikten 
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12.1 Blekinge, Bornholm och Halland 

Blekinge 

I en karakteristik över de danska landen beskriver Anders Andren Halland, Ble
kinge och Bornholm som marginalområden i ekonomiskt och socialt hänseende, i 
motsats till t ex Skåne. 3 Rättsligt och kyrkoorganisatoriskt hörde Skåne, Blekinge, 
Bornholm och Halland ihop sedan äldre medeltid. Efter 1000-talets mitt var de fyra 
landen samlade i ett gemensamt stift, och det skånska rättsområdet ägde samma ut
sträckning.4 Blekinge var under medeltiden ett tämligen glest uppodlat landskap, 
med stora skogklädda ödemarker i inlandet. Bebyggelsen var koncentrerad till mel
lanbygden och kusten: i landskapets 21 landsbygdssocknar - fördelade på fyra hära
der - var kyrkorna placerade i socknarnas södra del, och de fem städerna (Sölves
borg, Ronneby, Lyckå, Avaskär och Elleholm) var lokaliserade till kusten.5 

Blekinges bestånd av medeltida träskulptur består av 35 arbeten. Detta kan före
falla mycket med tanke på landskapets 33 eller 34 kyrkor (förutom landsbygdens 
och städernas sockenkyrkor, två eller tre hospitalskapell, fyra kustkapell samt två 
klosterkyrkor eller -kapell).6 Dock härrör 21 av skulpturerna från tre kyrkor: Ede
stad (elva), Hjortsberga (sex) och Gammalstorp (fyra). Sammanlagt finns träskulp
tur från 16 socknar. 

Endast ett mindre antal arbeten hör till medeltidens tidigare skede. Två krucifix 
och en tronande biskop är från 1100-talets slut eller 1200-talets början, och ett bis
kopshelgon och en tronande madonna hör till det fortsatta 1200-talet. Äldst är en 
tronande biskop från Hjortsberga kyrka, från slutet av 1100-talet (fig 59).7 Biskopen 
ingår i en grupp, om över femtio madonnor och helgon från medeltida svenskt om
råde, av en typ som saknar motsvarigheter i övriga Danmark, med undantag för den 
äldre av de två tronande madonnorna från Eljaröds kyrka i Skåne (Eljarödsmadon
nan avviker dock i flera avseenden från madonnorna i den svenska gruppen) 

bör trots detta stämma ganska väl. Träskulpturerna är inte fullständigt illustrerade i Danmarks Kirker, 
framför allt inte i äldre volymer, och även i bildarkivet saknas fotografier av en del arbeten. Av de foto
grafier som föreligger är inte alla av en kvalitet som möjliggör detaljstudier. Resonemanget i texten pre
senteras därför med förbehållet att bildmaterialet som utgör dess underlag till viss del är bristfälligt. Där 
inte andra källor anges hänvisas till respektive volym i Danmarks Kirker för illustrationer av de nämnda 
skulpturerna. 
'A Andren 1985 s 5. 
40m etableringen av det skånska rättsområdet se P J J0rgensen, Dansk retshistorie. Retskildernes og for
fatningsrettens historie indtil sidste halvdel af det 17. aarhundrede, Köpenhamn 1947 (2 uppi) s 17f. 
'L Stenholm, Ränderna går aldrig ur - en bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid, Lund Studies 
in Medieval Archaeology 2, Lund 1986 s lOff. 
6Källorna till uppgifterna om antalet socknar och kyrkor i respektive landskap är A Andren 1985 Appen
dix 2; KLNM 6 sp 680f; LSL; Vilhelm Lorenzens stora verk om de danska klostrens byggnadshistoria 
(V Lorenzen, De danske klostres bygningshistorie 1-11, Köpenhamn 1912-1941 ); 0 Norn, C G Schultz, 
E Skov, Bornholm, Danmarks Kirker 7, Köpenhamn 1954-1959; J Wienberg 1993 s 23; volymerna om 
de medeltida städerna i Blekinge och Halland i Riksantikvarieämbetets serie Medeltidsstaden; samt ett av 
Jes Wien berg upprättat register över samtliga medeltida sockenkyrkor i Danmark. 
7Biskopshelgonet nu i SHM, nr 15662. 
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Fig 59. Biskop från Hjortsberga kyrka, Ble
kinge, al, 1100-talets sista del. Holy bishop 
from the church of Hjortsberga, Blekinge, al
der, late 12th century. 



(pl 7). 8 Krucifixen, från Edestad och Hjortsberga kyrkor, är av enkelt utförande och 
dateras i Sveriges Kyrkor till 1100-talets slut respektive omkring 1200.9 

Ett par decennier yngre är ett helgonskåp med en tronande biskop från 1200-
talets första hälft från Edestads kyrka (fig 60). 10 Helgonskåpet och figuren kommer 
av allt att döma från en skånsk verkstad. Biskopshelgonets rundlagda fysionomi 
med släta ögonrundlar, rak och sluten mun med fyllig underläpp och skägg som 
rundade urtag på hakan (fig 61), ligger så nära den grupp av skånska skulpturer som 
i avsnitt 8.1 har samlats kring Ignabergakrucifixet att Edestadsbiskopen måste vara 
ett arbete från denna verkstad (pl 8-12, 45). Den tronande madonnan från samma 
kyrka är ett något enklare arbete, vars skadade tillstånd - skulpturen är sliten och 
huvudet saknas - försvårar jämförelser med enskilda skånska arbeten. 11 

Det mycket ringa beståndet av 1300-talsskulptur, i såväl Skåne som Blekinge, 
lämnar inte underlag för slutsatser om fortsatta förbindelser vad gäller förvärv av 
träskulptur. I Blekinge finns endast två krucifix från perioden, ett av relativt gott ut
förande (i Lösen) och ett enklare arbete (från Edestad). 12 Inget av krucifixen äger nå
got närmare samband med skånsk skulptur från samma skede. 

Fyra femtedelar av Blekinges bestånd av träskulptur är senmedeltida, det vill 
säga från 1400-talet och 1500-talets första tredjedel. Hit hör nio krucifix, tio helgon
figurer och madonnaskulpturer, tre altarskåp, samt en relief och fem grupper av fi
gurer från altarskåp. Nivån på utförandet varierar från nordtyska importarbeten av 
relativt god kvalitet till mycket enkla, lokala verk. I S:t Nikolai kyrka i Sölvesborg 
finns ett krucifix från 1400-talets början av imponerande dimensioner, med smal 
och utdragen kropp, spolformad bål och långa, av ådror räfflade armar (fig 62). Kruci
fixet är ett prov på den krucifixtyp, med rötter i den internationella gotiken, som har 
beskrivits i avsnitt 10.1, i samband med ett antal skånska krucifix. 13 För övrigt är det 
svårt att finna några omedelbara paralleller mellan skånsk och blekingsk 1400-tals
skulptur. 

Vid 1500-talets början blir samhörigheten mellan skulpturen i Blekinge och Skå
ne tydligare. Flera blekingska verk - två krucifix i Elleholms och Ronneby kyrkor, 
ett altarskåp i Tving och ett corpus från ett altarskåp i Sturkö - exemplifierar det 
tidiga 1500-talets nordtyska stil i provinsiell tappning. Krucifixet i Elleholm (fig 63) 
kan beskrivas som en grövre variant av krucifixet i Hörups kyrka i Skåne (pl 271). 
Hörupkrucifixets långsträckta karaktär och böjda hållning, de tunga anletsdragen 
och det löst virade höftklädet återfinns i Blekingearbetet, medan detaljutförandet 
hos Elleholmskrucifixet saknar Hörupkrucifixets monumentala skärpa och preg
nans. Här är det fråga om en anslutning till en gemensam figurtyp eller förlaga, sna
rare än om ett verkstadssamband. Altarskåpet i Tving (fig 64) har en expressivt yvig 

8Se avsnitt 7. l och A Andersson 1966 s 37ff. 
9W Andersson, Blekinge 1. Östra härad och Medelsta härad, Sveriges Kyrkor 22 och 36, Stockholm 
1928-1932 s 255, 304. Edestads- och Hjortsbergakrncifixen nu i Blekinge läns museum, Karlskrona, 
nr 1646 respektive 1239. 
10Helgonskåpet från Eclestad nu i Blekinge läns museum, Karlskrona, nr 1246. 
11 Maclonnan från Edestad nu i Blekinge läns museum, Karlskrona, nr 1259. 
12Krucifixet från Edestad nu i Blekinge läns museum, nr 1225. 
13Jfr avsnitt 10.1 s XX. 
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Fig 60. Helgonskåp med biskop från Edestads kyrka, Blekinge, figuren ek, skåpet furu. 1200-talets första 
hälft. Shrine with bishop from the church of Edestad, Blekinge, figure oak, shrine pine, first half of 13th 
century. 
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Fig 61. Biskop från helgonskåp från Edestads kyrka, Blekinge, ek, 1200-talets första hälft. Bishop from 
shrine from the church of Edestad, Blekinge, oak, first half of 13th century. 
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Fig 62. Krucifix i Sölvesborgs kyrka, Ble
kinge, lind, 1400-talets början. Crucifix in 
the church of Sölvesborg, Blekinge, lime, 
beginning of 15th century. 
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Fig 63. Krucifix i Elleholms kyrka, 
Blekinge, ek, 1500-talets början. 
Crucifix in the church of Elleholm, 
Blekinge, oak, beginning of 16th 
century. 



prägel, som kommer till synes i flera inhemska arbeten under inflytande av de nord
tyska strömningarna. I det skånska beståndet kan Tvingskåpet i detta avseende t ex 
jämföras med det nyss nämnda krucifixet i Hörup eller kalvariegruppen i Strövels
torp (pl 268). Det blekingska altarskåpet kan dock inte tillskrivas samma verkstad 
som något av dessa arbeten. Den goda kvaliteten i Tvingskåpets utförande kan möj
ligen tyda på att det är av nordtysk tillverkning. 

Ett inhemskt ursprung vill jag däremot föreslå för ett corpus, från ett altarskåp i 
Sturkö (fig 65). Motivet i corpus är begråtandet, och figurerna har stora likheter 
med gruppen från ett altarskåp i Håstads kyrka i Skåne (pl 345-349). De båda verken 
kan jämföras i detalj. Det litet stela utförandet, figurernas satta och kompakta 
proportioner, de bredlagda fysionomierna med diagonalt satta ögon långt isär, raka 
slutna munnar och framskjutande hakspetsar, samt klädnadernas stora och kantiga 
veck, är alltsammans drag som karakteriserar gruppen i Håstad, såväl som Sturkö
reliefen. Jag har i avsnitt 11.1 angivit Håstadgruppen som ett arbete från en skånsk 
verkstad, och från denna verkstad härrör av allt att döma även altarskåpet i Sturkö. 

* 

Ett ställningstagande, vad gäller tillverkningsplats för Blekinges medeltida träskulp
tur från olika skeden, måste utgå inte endast från de bevarade skulpturerna, utan 
även från vad som är känt om landskapets stadsväsende och näringsliv. Endast två 
av landskapets fem städer (Avaskär och Ronneby) är någorlunda säkert belagda före 
1400. 14 Under senmedeltiden fungerade Ronneby som regionens handelscentrum i 
förhållande till Värend och Nordtyskland, medan Blekinges övriga fyra städer vid 
medeltidens slut hörde till Östdanmarks fattigaste. 15 Det ringa antalet socknar i Ble
kinge (ett magert underlag för en verkstad), de fåtaliga städerna under äldre medel
tid, samt landskapets stäilning som ekonomiskt perifert under senmedeltiden, tyder 
på att de lokala verkstäderna för produktion av träskulptur inte kan ha varit särskilt 
många. 

Tre mycket enkla 1400-talsskulpturer från samma verkstad (en tronande madon
na och en S:t Martin från Edestad samt en pietagrupp från Hjortsberga) är sannolikt 
exempel på en lokal tillverkning, och det är tänkbart att ytterligare något eller några 
arbeten kommer från en Blekingeverkstad. Ronneby framstår under dessa förutsätt
ningar som den troliga platsen för en lokal produktion. Den övervägande andelen av 
landskapets träskulptur måste emellertid vara hämtad från svenska, danska eller 
nordtyska verkstäder. I det äldre beståndet kan 1200-talsbiskopen från Edestad ut
pekas som ett skånskt arbete. I övrigt är det bara enstaka arbeten från slutet av 

14Om Blekinges städer, se A Andren 1985 Appendix 1, samt respeklive volym i Riksantikvarieämbetets 
serie Medeltidsstaden; L Stenholm 1986 s 155, 159, 161ff. 
15Marit Anglert, Sölvesborg, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport. Medeltids
staden 54, Stockholm 1984 s 8; L Stenholm, Ronneby, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Mu
seer. Rapport. Medeltidsstaden 64, Stockholm 1984 s 8. 
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Fig 64. Corpus i altarskåp i Tvings kyrka, Blekinge, ek, 1500-talets första del. Corpus of reredos in the 
church ofTving, Blekinge, oak, first part of 16th century. 
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Fig 65. Corpus från altarskåp i Sturkö kyrka, Blekinge, ek, 1500-talets första del. Corpus from reredos in 
the church of Sturkö, Blekinge, oak, first part of 16th century. 
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medeltiden som kan knytas till Skåne, såsom corpus i Sturkö och möjligen krucifixet 
i Elleholm. I fråga om 1400-talsbeståndet, det vill säga krucifixet i Sölvesborg, och 
ett antal grupper från altarskåp, skall ursprunget i första hand sökas i Nordtyskland. 

Bornholm 

Bornholm var under medeltiden knutet till ärkebiskopen. Redan under 1100-talet 
förlänade kungamakten tre av öns fyra härader till ärkestolen, och 1327 förvärvade 
ärkebiskopen det fjärde häradet. Tillsammans med ärkebiskopens besittningar i söd
ra och östra Skåne utgjorde ön ett viktig maktfäste för kyrkan. Under medeltidens 
sista årtionde och ytterligare fyrtio år därefter (från 1525 till 1575) låg Bornholm 
som förläning under Liibeck. Bornholm omfattade under medeltiden 14 landsbygds
socknar och fem köpstäder - Åkirkeby, R0nne, Neks0, Hasle och Svaneke - som 
sannolikt alla tillhörde ärkebiskopen. 

Ytterst litet medeltida träskulptur är bevarad från Bornholms 26 kyrkor (förutom 
landsbygdens sockenkyrkor, två köpstadskyrkor och tio kapell): två ändplattor från 
ett senmedeltida krucifix, ett altarskåp från 1400-talet, samt en stående madonna, ett 
manligt helgon och två altarskåp från 1500-talets första del. Samtliga arbeten är av 
nordtysk art och av ordinärt utförande, med undantag för ett sidoaltarskåp i Hasle 
kyrka, som är ett något bättre arbete. Någon närmare koppling till samtida skånsk 
skulptur föreligger inte. Det lilla som finns kvar av medeltida skulptur tyder på att 
bornholmarna hämtade sina kultbilder från tyska snarare än från skånska verkstäder. 

Halland 

Halland var under medeltiden i administrativt och rättsligt avseende delat i två hälf
ter, med en gräns längs Ätran, som skilde de fyra södra från de fyra norra häraderna. 
Norra Halland utsöndrades vid slutet av 1200-talet som en förläning, och låg däref
ter under omväxlande svenskt och norskt herravälde, men med en stor reell själv
ständighet. 1366 återfördes Nordhalland till danskt herravälde, och låg som Var
bergs län under den danska kronan för resten av medeltiden. Södra Halland förblev 
under kronans kontroll till 1307, men var därefter under mer än femtio år undan
draget den danska kungamakten genom bortförläningar, för att 1360 återförenas 
med Danmark. Under senmedeltiden var södra Halland uppdelat i Halmstads och 
Lagaholms län. 

Halland är det största av de tre här aktuella landskapen, med 84 landsbygdssock
nar. De medeltida städerna i Halland var sammanlagt nio till antalet, varav sju i nor
ra Halland (Aranäs, gamla och nya Varberg, gamla och nya Falkenberg, Gåsekil och 
Kungsbacka), och två i södra Halland (Halmstad och Laholm). I landskapet har 
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funnits drygt hundra kyrkobyggnader: förutom landsbygdens sockenkyrkor åtta 
stadskyrkor, två stadskapell, fyra klosterkyrkor samt minst ett tiotal kapell i städer
na, på landsbygden och i anslutning till hospital. 

Av Skånelandskapen är det, bortsett från Skåne, från Halland som det finns mest 
medeltida träskulptur bevarad: sammanlagt 46 arbeten från 30 kyrkor. Skulptur från 
1100-talet saknas helt, men flera verk kan placeras i 1200-talet. Det gäller fyra eller 
fem krucifix, fyra tronande madonnor och två S:t Olofsfigurer. 16 I 1200-talsbestån
det ryms både kvalitativt framstående arbeten, som kan jämföras med det främsta i 
skånsk och själländsk skulptur (en tronande S:t Olof i Sällstorps kyrka), verk av 
mera ordinärt slag i den för perioden gängse sydskandinaviska stilströmningen (ett 
krucifix i Östra Kamp (fig 66), en S:t Olof och en madonna från Stråvalla (fig 67) 
och tre madonnor från Svartrå, i Fagered (fig 68) och i Sällstorp ), samt enklare 
arbeten som snarast är lokalt tillkomna efterbildningar av provinsiell karaktär (två 
krucifix i Kvibille och Enslöv). 17 

Endast i två fall finns det anledning till närmare jämförelser med skånsk skulp
tur. Madonnorna från Stråvalla (fig 67) och i Fagered (fig 68) äger en motsvarighet i 
den högresta madonnan från Räng i Skåne (pl 49). De tre Mariafigurerna har 
gemensamt den långsmala fysionomin, hårmassans diagonala åsar, klädnadens grunda 
och litet ostrukturerade veckning över livet, sättet att drapera manteln framför 
armarna, samt de lösa och utstående u-vecken på benens sidor. De är allt för olika för 
att kunna tillskrivas samma verkstad, men går sannolikt tillbaka på samma förebild. 

Ett krucifix från Stråvalla (fig 69) avviker i flera avseenden från samtida krucifix 
från Skåne och övriga Danmark.18 Stråvallafigurens något vridna hållning med för
skjutna höfter, höftklädets kraftigt utstående midjevulst och de korslagda utåtpekan
de fötterna är främmande för skånsk - och övrig dansk - 1200-talsskulptur. De när
maste parallellerna återfinns i Norge. Stråvallakrucifixet framstår som en förenklad, 
inhemsk variant av den krucifixtyp som är karakteristisk för norsk skulptur under 
1200-talet. 19 Stråvalla socken ligger i landskapets norra del, som från 1200-talets 
slut delvis låg under norskt herravälde. Även om det inte går att koppla politiska 
skeenden direkt till förekomsten av kyrklig skulptur är Stråvallakrucifixet en indika
tion på att Nordhallands orientering mot Norge och Sverige kunde ha ett visst 
genomslag även i fråga om förvärv av kyrkliga inventarier. 

* 

Tre krucifix och en tronande madonna kan placeras i 1300-talet. Två krucifix i Idala 
och från Ås (det senare illa skadat) är relativt goda arbeten, medan ett krucifix i 

1'Ett krucifix i Slättåkra kyrka är antingen en senmedeltida efterbildning av ett 1200-talskrucifix eller ett 
starkt omarbetat 1200-talsoriginal. 
17Madonnan och S:t Olof från Stråvalla nu i Hallands läns museum, Varberg, nr 826 respektive 827. 
Madonnan från Svartrå nu i Göteborgs Stadsmuseum, nr 8340; il! i B Jansson, Svart rå kyrka, Varberg 
1985 s 37. Krucifixet i Kvibille ill i C R af Ugglas 1937 s 299. 
18Krucifixet från Stråvalla nu i Hallands läns museum, Varberg, nr 825. 
19Se M Blindheim 1952. 
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Fig 66. Krucifix i Östra Karups kyrka, Halland, trä, 
1200-talets första hälft eller mitt. Crucifix in the 
church of Östra Karup, Halland, wood, first part or 
middle of 13th century. 
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Fig 67. Madonna från Strå valla kyr
ka, Halland, ek, 1200-talets mitt. 
Virgin and Child from the church of 
Stråvalla, Halland, oak, mid 13th 
century. 



Fig 68. Madonna i Fagereds kyrka, Halland, ek, 
1200-talets mitt. Virgin and Child in the church 
of Fagered, Halland, oak, mid 13th century. 

Fig 69. Krucifix från Stråvalla kyrka, Halland, 
lövträ, 1200-talet. Crucifix from the church of 
Stråvalla, Halland, hardwood, 13th century. 
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Kinnared är av enklare slag.20 Även en tronande madonna i Skummeslöv är av ordi
närt utförande. Inget av dessa verk äger några närmare likheter med de fåtaliga 
skånska skulpturerna från samma skede. 

Över två tredjedelar av Hallands medeltida träskulptur - 17 krucifix, nio madonna
skulpturer och helgonfigurer, tre altarskåp och två grupper från altarskåp - hör till 
1400-talet och 1500-talets första tre decennier. Beståndet kännetecknas av en 
kvalitativ bredd, med allt från anspråkslösa lokala verk till nordtyska importarbeten. 
Två skuipturer från samma kyrka är otvetydigt av skånskt ursprung. Ett litet krucifix 
(fig 70) och en pietagrupp (fig 71) från tidigt 1400-tal från Steninge kyrka kommer 
från samma sydvästskånska verkstad, som de tio krucifix vilka i avsnitt 10.1 har be
skrivits med utgångspunkt från krucifixet i Maglarp (pl 88-97).21 Steningekrucifixet 
kan drag för drag jämföras med de skånska krucifixen: ett tungt framåtlutat huvud 
med framskjutande brett pannben och magra kinder, en platt spolformad bål och ett 
långt höftkläde i djupa bågformiga veck. I pietagruppen saknas det mesta av Kristus
figuren, men moderns fysionomi med stora släta ögonrundlar under en bred 
framskjutande panna (fig 72) ligger nära de skånska krucifixen.22 Ett krucifix från 
1400-talets början i Vessige kyrka (fig 73) är en grövre variant av den krucifixtyp, 
från omkring 1400, som i Skåne företräds av krucifixet i Hörby (pl 86). I övrigt är 
det svårt att finna närmare beröringspunkter mellan skånsk och halländsk 1400-tals
skulptur. Några halländska arbeten kan föras till lokala verkstäder (tex tre krucifix i 
Sibbarp, Stafsinge och Svartrå, alla i Faurås härad i Nordhalland), men till dessa 
saknas skånska motsvarigheter. 

Även i Halland präglas skulpturen från 1500-talets första del av den sydtyskt in
fluerade stilströmning som kännetecknar nordtysk och övrig dansk skulptur under 
samma skede. Särskilt landskapets tre altarskåp (i Hanhals och från K vibille och 
Skummeslöv) företräder i olika varianter den aktuella riktningen. 23 Monica Rydbeck 
ser altarskåpen från Kvibille och Skummeslöv som Liibeckarbeten i Bernt Notkes 
och Henning von der Heides efterföljd.24 Även om Rydbecks koppling till enskilda 
verkstäder inte kan verifieras är det säkerligen frågan om nordtysk import. Aron 
Andersson för alla tre skåpen till samma verkstad som altarskåpet i Tving i Ble
kinge. 25 De halländska skåpen är sinsemellan av allt för olika karaktär för att denna 
attribution skall äga giltighet. Altarskåpet i Hanhals är ett inhemskt arbete, där sär
skilt sidorelieferna är grovt utförda, och även om framför allt altarskåpen i Tving 
och från Skummeslöv företer likartade figurtyper är likheterna stilpräglade snarare 
än verkstadsspecifika. Ett stort krucifix från Torups kyrka (fig 74) hör till en annan 

'°Krucifixet från Ås nu i Hallands läns museum, Varberg, nr 860. 
"Ses 127. Krucifixet från Steninge nu i Hallands läns museum, Halmstad, nr 13212. 
22Jfr A Anderberg 1915 s 66ff. 
23Altarskåpet från Kvibille nu i SHM, nr 5034, 6478 b; ill i Medieval Wooden Sculpture 4 1975 s 165; 
A a 5 1965 s 272-274; M Rydbeck, "Two Altar Shrines of Ltibeck-Workshops from Churches in Hal
land" i Meddelanden från Lunds universitets Historiska museum. Kungliga Humanistiska Vetenskaps
samfundets i Lund årsberättelse 1945-1946 (1946). Altarskåpet från Skummeslöv nu i LUHM, nr 17498 
a; i1l i M Rydbeck 1946. Altarskåpet i Hanhals kyrka ill i A Andersson 1980 s 228. 
24M Rydbeck 1946. 
25 A Andersson 1980 s 227f. 
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Fig 70. Krucifix från Steninge kyrka, Halland, ek, början av 1400-talet. Crucifix 
from the church of Steninge, Halland, oak, early 15th century. 
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Fig 71. Pieta i Steninge kyrka, Halland, ek, början av 1400-talet. Pieta in the 
church of Steninge, Halland, oak, early 15th century. 



Fig 72. Piet~ i Steninge kyrka, Halland, ek, hörjan av 1400-talet (detalj). Pieta in 
the church of Steninge, Halland, oak, early 15th century (detail). 
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Fig 73. Krucifix i Vessige kyrka, Halland, trä, om
kring 1400. Crucifix in the church of Vessige, Hal
land, wood, ca. 1400. 
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Fig 74. Krucifix från Torups kyrka, Hal
land, ek, 1500-talets första del. Crucifix 
from the church of Torup, Halland, oak, 
first part of 16th century. 



riktning av den nordtyska 1500-talsskulpturen, med skånska paralleller i Mariekrön
ingsgruppen från Tåssjö och gruppen från ett altarskåp i Höör (pl 296, 328-337).26 

De enda halländska arbeten från detta skede som äger en direkt anknytning till 
Skåne är två figurer, S:t Laurentius och en stående madonna, från ett försvunnet altar
skåp från Tönnersjö (fig 75).27 S:t Laurentius resliga gestalt, beniga fysionomi och 
yviga lockkrans kring hjässan har nära motsvarigheter hos flera figurer i gruppen 
från ett altarskåp i Hallaröd i Skåne (pl 340-344).28 De halländska skulpturerna kan 
kvalitativt sett inte jämföras med den väl arbetade mittgruppen i Hallaröd, men 
Tönnersjöfigurernas likheter med de mindre och grövre sidofigurerna i den skånska 
gruppen är påtagliga. Både de skånska och de halländska figurerna kan i sin tur jäm
föras med ett altarskåp i Årby kyrka på Sj::elland (fig 81-83; se följande avsnitt). 
Om det är riktigt att de tre grupperna härrör från en och samma verkstad, bör denna 
lokaliseras till Sj::elland, där förekomsten av ytterligare ett antal altarskåp och kruci
fix från 1500-talets början tyder på en relativt omfattande lokal produktion, i en in
hemsk variant av den aktuella stilriktningen. 

* 

I Halland, med ett hundratal kyrkor och nio medeltida städer, varav fem mer eller 
mindre säkert kan beläggas redan under 1200-talet, har det funnits ett större under
lag för en lokal skulpturproduktion än i det mindre och fattigare Blekinge.29 Det är 
möjligt att några av madonnorna och helgonskulpturerna är av lokal tillverkning, 
och i fråga om ett par av krucifixen (Kvibille, Enslöv) är det tämligen säkert. Räng
madonnans tydliga likheter med ett par av de halländska madonnorna tyder dock på 
att även skånska verkstäder under 1200-talet försåg de halländska kyrkorna med 
skulptur. Samtidigt utgör Stråvallakrucifixet en indikation på att influenser från 
norsk skulptur under detta skede ägde en viss spridning i landskapets norra del. Un
der senmedeltiden hämtades många skulpturer från nordtyska verkstäder, medan ett 
antal arbeten är rester av en tillverkning av mera anspråkslöst slag i inhemska verk
städer. De enda senmedeltida skulpturer i Halland som är av säker skånsk tillverk
ning är krucifixet och pietan från Steninge. 

12:2 Roskilde stift 

Liksom Skåne var Sj::elland i flera avseenden ett kärnområde i det medeltida Dan
mark. Den politiska makten utövades i stor utsträckning härifrån. De danska kungarna 

26Krucifixet från Torup nu i Hallands läns museum, Halmstad, nr 13240. 
"Figurerna från Tönnersjö nu i Hallands läns museum, Halmstad, nr 5552, 5553. 
28Jfr A Andersson 1980 s 230. 
20Om Hallands städer, se A Andren 1985 Appendix 1, samt respektive volym i Riksantikvarieämbetets 
serie Medeltidsstaden. 
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Pig 75. Madonna och S:t Laurentius från Tönnersjö kyrka, Halland, trä, 1500-talets för
sta del. Virgin and Child and St. Laurentius from the church of Tönnersjö, Halland, 
wood, first part of 16th century. 



residerade under äldre medeltid i Vordingborg och från och med 1400-talet i Ko
benhavn. Under senmedeltiden samlades de danska riksdagama i Kalundborg. På 
Sjrelland inklusive Mon fanns under medeltiden 22 städer. Av dessa grundades åt
minstone sex redan under 1000-talets senare hälft eller 1100-talet, men den huvud
sakliga stadsbildningsperioden inföll på 1200-talet. Merkantilt utvecklades Öre
sundsområdet under senmedeltiden till Danmarks urbana centrum, med de skånska 
och själländska kuststäderna - på den själländska sidan Kobenhavn, Helsingor och 
Koge - som knutpunkter för handeln med Öresundssillen.30 

Sjrelland med Mon var indelat i 28 härader med 366 landsbygdssocknar. Till detta 
skall läggas Roskilde domkyrka, 46 stadskyrkor, 30 klosterkyrkor och minst 45 
kapell i köpstäderna och på landsbygden - sammanlagt närmare 490 kyrkobyggna
der. Antalet socknar och kyrkor är således något mindre än Skånes, men trots detta 
är mängden bevarad träskulptur större, både i absoluta tal och i fråga om från hur 
många kyrkor det finns träskulptur. En genomgång av publicerade volymer om Ro
skilde stift i Danmarks Kirker samt av redaktionens bildarkiv ger en förteckning på 
414 träskulpturer från 246 kyrkor (att jämföras med 311 skulpturer från 186 skånska 
kyrkor). Förutsättningarna för en jämförande utvärdering av representativiteten i det 
skånska skulpturmaterialet är således goda. 

Inledningsvis kan man konstatera att det finns stora överensstämmelser mellan 
Skåne och Roskilde stift vad gäller den kronologiska fördelningen. I hela stiftet 
finns endast fyra skulpturer från 1100-talet. Från och med en bit in på 1200-talet till 
och med 1300-talets början finns omkring sjuttio arbeten. Detta är en dryg sjättedel 
av det samlade beståndet av medeltida skulptur i stiftet, vilket är en lika stor andel 
som den skånska skulpturen (54 stycken) från samma skede utgör av hela det skån
ska beståndet. Från det fortsatta 1300-talet finns strax under 30 skulpturer. I förhål
lande till den totala mängden medeltida skulptur är detta mer än dubbelt så mycket 
som i Skåne, där det finns åtta arbeten från en bit in på 1300-talet till århundradets 
slut. Dominansen av senmedeltida skulptur är lika markant i Roskilde stift som i 
Skåne. Omkring 300 skulpturer, eller tre fjärdedelar av hela beståndet, hör till detta 
skede, varav drygt 200 skulpturer till 1400-talet till och med sekelskiftet 1500, och 
omkring åttio till 1500-talets tre första decennier.31 Förhållandet att drygt 70% av 
det senmedeltida beståndet hör hemma i 1400-talet till och med 1500, och resten i 
det fortsatta 1500-talet fram till reformationen, motsvarar i det närmaste exakt pro
portionerna i det skånska materialet. 

Fördelningen av träskulptur över århundradena i Roskilde stift stämmer således 
påfallande väl överens med förhållandena i Skåne, med den skillnaden att det väster 
om Sundet finns mera kvar från 1300-talet än i Skåne. Även i Roskilde stift är 

'°A Andren 1985 s 87, 100, Appendix 1. 
"Sex skulpturer ges bara den allmänna dateringen "senmedeltida" i Danmarks Kirker, vilket inte ger 
möjlighet att bestämma om de hör till 1400-talet eller 1500-talets första del. 
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mängden skulptur från detta skede emellertid mycket begränsad, med 30 arbeten av 
sammanlagt över 400. Vad gäller typen av skulptur överväger krucifixen lika mycket 
på Sjrelland och Mizln som i Skåne. Drygt halva beståndet utgörs av krucifix och 
kalvariegrupper, eller sidofigurer från kalvariegrupper. Tronande madonnor eller 
enstaka helgonbilder - kategorier som är relativt rikt företrädda i Skåne - är däre
mot avsevärt färre i Roskilde stift. I stället är de senmedeltida altarskåpen och grup
perna av figurer från altarskåp fler än i Skåne. Över 40 hela altarskåp finns bevarade 
och nästan lika många grupper av figurer från altarskåp, vilket kan jämföras med 16 
hela altarskåp, tre reliefer och 20 grupper från altarskåp i Skåne. 

* 

En närmare, stilmässigt och kvalitativt baserad jämförelse, mellan bestånden av 
träskulptur i Roskilde stift respektive i Skåne, visar att den allmänna överensstäm
melsen är stor. En direkt anknytning mellan enskilda verk på ömse sidor om Sundet 
är svårare att påvisa. Det finns ingenting som tyder på att de fyra 1100-talskrucifixen 
på Sjrelland härrör från samma verkstäder som något eller några av de äldsta 
skånska krucifixen.32 Från nästa period, från en bit in på 1200-talet till och med 
1300-talets början, finns ett sjuttiotal arbeten, varav flertalet hör till den sydskandi
naviska stilriktning som dominerar i Skåne under samma skede; Skåne, Sjrelland 
och S!ilnderjylland är de tre danska landskap där flest verk i denna strömning är be
varade. I Roskilde stift är krucifixen och kalvariegruppema drygt 50 till antalet, 
medan periodens bestånd i övrigt utgörs av tronande madonnor eller andra helgon. 
Liksom i Skåne är kvaliteten genomgående hög, med inslag av enklare arbeten. 

Vid en jämförelse av skulptur från 1200-talet i Skåne och Roskilde stift kan en 
"skånsk" respektive "själländsk" karaktär i viss mån urskiljas.33 Ett exempel på detta 
är krucifixet från skånska Önnarp (nu i Gärdslövs kyrka) (pl 21).34 Det företer flera 
drag som är otypiska för de skånska krucifixen, medan likheterna med ett krucifix i 
Vallensved i Sorjij amt (fig 76) är påtagliga. Figurens proportionering och kropps
hållning med rak bål, rakt hängande vänsterben och böjt högerben, håret i en vågig 
massa vid ansiktets och halsens sidor, ögonen som smala skåror på släta ögonrund
lar (ett motiv som i övrigt inte förekommer i skånsk skulptur från detta skede), dia
gonalt utsträckta och magra armar, en platt och rak överkropp med revbenen marke
rade med enkla linjer på sidorna, en rundad avgränsning mot mellangärdet, avsak
nad av sidosår, en drapering av höftklädet som lämnar höger knä bart och bildar ett 

"Två av krucifixen, från Skuldelev och Vellerup i Frederiksborgs amt, kommer från samma verkstad. En 
viss likhet med det skånska Rebbelbergakrucifixet (pi 4) konstateras av Francis Beckett, men de båda 
själländska arbetena står på en betydligt högre nivå än det tämligen enkla skånska krucifixet (F Beckett 
1924-1926 2 s 122f; P Nprlund 1950 s 54). 
33I ett forskningsprojekt som drivs av Ebbe Nyborg och Verner Thomsen vid Danmarks Kirker och Na
tionalmuseet i Kpbenhavn inventeras och undersöks all dansk träskulptur från 1100-talet till 1300 (se 
E Nyborg, V Thomsen 1993/E Nyborg, V Thomsen 1994). När resultaten av denna undersökning förelig
ger kommer mera systematiska jämförelser mellan skulpturen i Skåne och på Sjrelland att kunna göras än 
vad som i dag är möjligt. Resultaten ovan presenteras därför med den reservationen att bilden kan se an
norlunda ut när hela materialet är fullständigt genomgånget och publicerat. 
"Jfr V Åkerman 1964 s 60. 
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par djupa, strama v-veck över vänster lår, samt en uppstående knut på höger höft -
allt detta är drag som de båda Kristusfigurerna har gemensamt. 

Krucifixet från Önnarp är sannolikt ett själländskt arbete, och detsamma kan gäl
la den tronande madonnan från skånska Ravlunda, som står nära en madonna från 
Sels0 i Frederiksborgs amt (pl 47, fig 77).35 De båda Mariafigurernas proportioner, 
fysionomiernas utformning, barnets ställning med vänster fot hängande mellan mo
derns knän och dräktens stora lugna veckfall är karakteristika som förenar de båda 
figurerna (Mariafiguren från Ravlunda har dock ingen drake under fötterna, i mot
sats till Maria från Sels0). Jämfört med andra skånska madonnafigurer, tex madon
nan i Kiaby eller madonnorna från Brösarp och Munkarp (pl 45, 46, 52), avviker 
Ravlundafiguren genom en relativt fri och naturalistisk modellering av anlets
dragen. Knappheten i det bevarade beståndet av figurer totalt sett från perioden gör 
det vanskligt att säkert bestämma tillverkningsplats, men de tydliga likheterna med 
Sels0madonnan tyder på en själländsk härkomst för madonnan från Ravlunda. 

* 

Från det fortsatta 13OO-talet finns ett något rikare bestånd av träskulptur i Roskilde 
stift än i Skåne. Väster om Sundet finns flera, kvalitativt goda skulpturer från 13OO
talets första hälft och mitt, vilket inte i lika stor utsträckning ka.ri sägas vara fallet i 
Skåne under samma skede.36 På Sjrelland och M0n finns 15 krucifix från perioden, 
bland dem flera så kallade lidandekrucifix av ett slag som inte återfinns i Skåne. Det 
enda arbete som har någon parallell i den skånska skulpturen är ett krucifix i Tårn
borg i Sor0 amt, av liknande typ som krucifixet från Östra Tommarp i Skåne 
(fig 78, pl 68). Med hänvisning till att både Tommarpsfiguren och Tårnborgkruci
fixet utgör stilmässigt isolerade arbeten, i jämförelse med övrig östdansk 13OO-tals
skulptur, har jag i avsnitt 9.1 föreslagit båda krucifixen som svenska (småländska?) 
importarbeten. 

Förhållandet att det i Skåne inte finns några bevarade altarskåp från 14OO-talets 
första hälft äger sin motsvarighet i Roskilde stift. 37 Här finns endast två altarskåp 
från detta skede: dels ett praktfullt arbete i stort format som har kommit till Natio
nalmuseet i K0benhavn från Boeslunde i Sor0 amt, och dels reliefer från ett altar
skåp i Havrebjerg i Holbrek amt (i dag infogade i en renässansaltaruppsats; fig 
79).38 Det senare har av Francis Beckett satts i verkstadssamband med altarskåpet i 
Sankt Olof i Skåne (pl 146-152), en koppling som med rätta avvisas av Monica 
Rydbeck, som ser sambandet mellan de båda skåpen i termer av en generell tillhör
ighet till en gemensam stilriktning.39 Den största enskilda skulpturgruppen i stiftet 

35Se!sjilmadonnan nu i Nationalmuseet, Köpenhamn, nr D 11596. 
36Se F Beckett 1924--1926 2 s 129ff och P Norlund 1950 s 7lff. 
37Även i större delen av övriga Danmark är altarskåpen från 1400-talets första hälft få till antalet (se 
F Becket! 1895 s 2). Frän Sonderjyllands kyrkor finns dock en hel rad allarskåp från 1400-talets första 
hälft (E Moltke, E Moller, V Michelsen 1963 s 2808ff). 
38F Beckett 1895 s 12ff; F Beckett 1924-1926 2 s 14lff, 154f (altarskåpet från Boeslunde nu i National
museet, Kobenhavn, nr D 10277). 
39M Rydbeck 1951 b s 120; V Thorlacius-Ussing 1932 s 469ff. 
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Pig 76. Krucifix i Vattensveds 
kyrka, Sjrelland, ek, 1200-
talets mitt till andra hälft. 
Crucifix in the church of 
Vattensved, Zealand, oak, 
middle or second half of 
13th century. 

Pig 77. Madonna från Sel
S\<I kyrka, Sjrelland, ek, 
1200-talets mitt. Virgin 
and Child from the church 
of Sels\<I, Zealand, oak, 
mid 13th century. 



18 

Fig 78. Krucifix i Tårnborg kyrka, Sja:lland, trä, 1300-talets mitt. Crucifix in the church 
of Tårnborg, Zealand, trä, mid 14th century. 
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Fig 79. Gisslandet, relief 
frän altarskåp i Havrebjerg 
kyrka, Sjrelland, ek, 1400-
talets första hälft till mitt. 
The flagellation, relief 
from reredos in the church 
of Havrcbjcrg, Zcaland, 
oak, first half or middle of 
15th century. 

Fig 80. Relief frän al
tarskåp i Kirke Stillinge 
kyrka, Sjrelland, ek, 
1470-1480-talet. Relief 
from reredos in the 
church of Kirke Stil
linge, Sjrelland, oak, 
1470's-1480's. 



från 1400-talets första hälft är krucifixen, varav ett drygt tiotal är bevarade. Flertalet 
framstår som ordinära eller tämligen enkla arbeten. Ett kvalitativt sett bättre utfö
rande representeras av ett antal madonnaskulpturer från 1400-talets andra fjärdedel, 
vilka är (importerade) arbeten i den nordtyska stilriktning som i enklare form upp
träder i exempelvis helgonskåpen i Sankt Olof, eller den lilla stående madonnan i 
Ljungby i Skåne (pl 128, 129, 137).4° 

Två tredjedelar av träskulpturen i Roskilde stift hör till 1400-talets andra hälft 
eller 1500-talets första tredjedel. Den stora mängden skulptur utgörs, nu som under 
tidigare skeden, av krucifix. Ett hundratal krucifix och kalvariegrupper hör hemma i 
1400-talets andra hälft, medan över femtio krucifix och kalvariegrupper är från 
1500-talets tre första decennier. Liksom i Skåne omfattar 1400-talsbeståndet på 
Sjrelland och Mpn i stor utsträckning arbeten av enklare slag, medan skulpturen från 
medeltidens sista skede generellt ligger på en något högre nivå. 

Mängden bevarade krucifix på Sjrelland har föranlett danska konsthistoriker att 
konstruera flera anonymverkstäder. Poul Nprlund lokaliserar en verkstad, ledd av en 
inflyttad nordtysk bildhuggare, till Slagelse i Sorp amt och för till dennas produk
tion ett antal krucifix från 1400-talets andra hälft.41 En större grupp krucifix från 
omkring 1500 återfinns i Sorp, Holbreks och Kpbenhavns amter. Ett särdrag hos 
dessa är skulpterade änglar, som har varit fästade vid korset, samlande Kristi blod i 
kalkar.42 Flera krucifix från 1500-talets första del tillskrivs av Francis Beckett ano
nymnarnnet "Store Fuglede-Mesteren", men har senare delats upp i ett par besläktade 
grupper under benämningarna "Stevns-gruppen" och "Nrestved-Mesteren".43 De 
båda gruppernas krucifix är av monumental karaktär med tydlig påverkan från sam
tida sydtyska stilströmningar. Av det bevarade skånska materialet att döma har de 
själländska verkstäderna emellertid inte skickat krucifix till kyrkor öster om Sundet. 

I Roskilde stift finns drygt sextio altarskåp och grupper från altarskåp från 1400-
talets senare hälft. Många av skåpen och grupperna är påfallande enkelt utförda och 
exemplifierar en kvalitativ bredd, som säkerligen har präglat även det skånska mate
rialet. Altarskåpen väster om Sundet visar tydligt det starka inflytandet från den 
nordtyska/lybska verkstadstraditionen, både vad gäller rena importarbeten och in
hemsk tillverkning. Reliefer från ett altarskåp i Kirke-Stillinge i Sorp amt (i dag in
fogade i en renässansaltaruppsats; fig 80) har tillskrivits Bernt Notkes verkstad, och 
det finns flera ytterligare exempel på nordtyska skåp i samma stiltradition. Ett antal 
lokalt tillverkade skåp från samma skede har förts till den så kallade "Apostelhus
Mesteren", med verkstad i Nrestved.44 

Ett tjugotal altarskåp och grupper från altarskåp hör till 1500-talets första tredje
del. Jag har redan flera gånger nämnt ett altarskåp i Årby kyrka i Holbreks amt 

'°Se V Thorlacius-Ussing 1950 s 90f. 
41V Hermansen, P N(llrlund 1938 s 1242f. 
42V Hermansen, P N(llrlund 1938 s 1243; E Moltke, E M(llller 1951-1953 s 2250f. 
43F Beckett 1924-1926 2 s 182f; V Hermansen, CA Jensen 1933-1935 s 1073ff. 
44F Beckett 1924-1926 2 s 176; V Hermansen, CA Jensen 1933-1935 s 1073; V Hermansen, P N(llrlund 
1938 s 1243; E Moltke, E M(llller 1951-1953 s 2249f; V Thorlacius-Ussing 1950 s 101. 
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Fig 81. Altarskåp i Årby kyrka, Sjrelland, ek, 1500-talets första del (de
talj). Reredos in the church of Årby, Zealand, oak, first part of 16th cen
tury (detail). 



Fig 82. S:t Paulus i altarskåp 
i Årby kyrka, SjaJland, ek, 
1500-talets första del. St. 
Paul in reredos in the church 
of Årby, Zealand, oak, first 
part of 16th century. 

Fig 83. S:t Matteus i altar
skåp i Årby kyrka, Zealand, 
ek, 1500-talets första del. St. 
Matthew in reredos in the 
church of Årby, Zealand, 
oak, first part of 16th century. 
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(fig 81 ), vars kantiga, litet summariskt skurna figurer visar tydliga likheter med de 
mindre sidofigurerna från ett altarskåp i Hallaröd i Skåne, och med två figurer från 
Tönnersjö i Halland. De mag'"a fysionomierna hos helgonen i Årbyskåpet, med 
höga släta pannor omgivna av breda lockkransar, breda ögonslitsar med markerade 
veck under ögonen, raka kinder och bistert slutna munnar (fig 82, 83), återfinns drag 
för drag hos S:t Laurentius från Tönnersjö. De båda S:t Andreasfigurerna i skåpet i 
Årby (fig 81, S:t Andreas längst till höger heraldiskt i nedre raden) respektive i 
gruppen i Hallaröd (pl 341) är i det närmaste identiska, med undanLag för den vänstra 
handens position och livklädnadens veckning. Förekomsten av ytterligare ett antal 
inhemska arbeten av liknande art på Sja:lland tyder på att det här har funnits en 
ganska omfattande produktion i denna stilriktning.45 

* 

Sammanfattningsvis framträder Skåne och Roskilde stift som områden med en 
periodvis omfattande inhemsk tillverkning av kyrklig träskulptur, framför allt under 
1200-talet till och med 1300-talets början, samt under 1500-talets första del. Det 
finns tydliga paralleller i fråga om beståndets kvantitet och stiltillhörighet under olika 
skeden, samtidigt som det mera sällan går att peka på direkta verkstadskontakter. 
Ett mindre antal skånska verk, från 1200-talet och från medeltidens slut, kan härröra 
från verkstäder på Sja:lland, men en så produktiv verkstad som '"Na:stveds-Meste
rens", vid 1500-talets början, har inte avsatt några bevarade arbeten i Skåne. 

Produktionen av träskulptur skiljer sig i detta avseende från muralmåleriet, där 
flera verkstäder arbetade på båda sidor om Sundet under 1400-talet och 1500-talets 
början. "Unionsmästaren" och Everlövsverkstaden är de bäst kända, men det finns 
ytterligare minst fyra exempel från senmedeltiden.46 Den regionala begränsningen 
har, av det bevarade beståndet att döma, varit starkare i fråga om träskulptur än mu
ralmåleri. 

12.3 Växjö stift 

Det medeltida Växjöstiftet omfattade landet Värend, vilket under 1100-talets första 
del anslöts till Sverige. Själva stiftet bildades under 1100-talets senare hälft genom 
en utbrytning ur Linköpings stift. Växjöstiftet var Sveriges minsta, med fem härader 
och 62 socknar. Stiftets enda stad, Växjö, erhöll stadsrättigheter strax före 1300-
talets mitt. Förutom domkyrkan fanns i Växjö ett franciskankonvent, ett kapell och 

"Jag tänker t ex på ett altarskåp i Hårslev i Sor0 amt. 
46CWP 4 s 40ff. 
47L-O Larsson, Växjö stifi under 800 år, Karlskrona 1972 s 48; A Liepe, Medeltida lantkyrkobygge i Vä
rend. Ett försök till relationsanalys kyrka-bygd, Kronobergs boken 1984-1985 (1984 ). 
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Fig 84. Krucifix i Lenhovda kyrka, Småland, lövträ, omkring 1200. Crucifix in the church of Len
hovda, Småland, hardwood, ca. 1200. 
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Fig 85. Madonna från 
Hemmesjö kyrka, 
Småland, lövträ, 1100-
talets slut. Madonna 
from the church of 
Hemmesjö, Småland, 
hardwood, late 12th 
century. 
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Fig 86. Biskop från 
Hemmesjö kyrka, 
Småland, lövträ, 1200-
talets första del. Holy 
bishop from the church 
of Hemmesjö, Små
land, hardwood, first 
part of 13th century. 

Fig 87. Madonna från 
Furuby kyrka, Små
land, lövträ, 1200-
talets första hälft till 
mitt. Madonna from 
the church of Furuby, 
Småland, hardwood, 
first half or middle of 
13th century. 

Fig 88. Biskop från 
Furuby kyrka, Små
land, lövträ, omkring 
1200. Holy bishop 
from the church of Fu
ruby, Småland, hard
wood, ca. 1200. 



ett helgeandshus. Ett par hospital finns också belagda i stiftet.48 Enligt Lars-Olof 
Larsson var Värends knytning till det svenska riket svag, åtminstone under äldre 
medeltid. Landet låg inte heller under danskt politiskt eller kyrkligt inflytande.49 

Det område som under medeltiden omfattades av Växjöstiftet är relativt väl för
sett med medeltida träskulptur; sammanlagt 62 arbeten finns kvar från 26 av stiftets 
68 kända kyrkor. Fördelningen över århundradena ser här annorlunda ut än i Skåne
landskapen och Roskilde stift. I Värend hör närmare hälften (29 stycken) av skulp
turerna till 1100-, 1200- och 1300-talen. Nästan lika många (28 stycken) skulpturer 
är från 1400-talet till och med 1500, medan endast fem skulpturer kan placeras i 
1500-talets första del. Krucifixen och kalvariegrupperna är tillsammans 23 till antalet, 
medan det övriga beståndet fördelar sig på 13 madonnor, 16 helgonfigurer, tre 
altarskåp, en grupp av figurer från ett altarskåp, ett antemensale från 1200-talet, 
samt fem reliefer från försvunna retabler och helgonskåp. 

Fyra krucifix är av den äldre frontala typen med upprätt hållning och parallella 
fötter. Av dessa är endast två (de mycket likartade krucifixen i Lenhovda (fig 84) och 
Tävelsås) från perioden omkring 1200. De båda krucifixen är av relativt gott utförande, 
även om de inte kan jämföras med de främsta bland de skånska krucifixen från 
samma skede, med vilka de inte heller har något stilmässigt gemensamt. De två åter
stående krucifixen (i Hjortsberga och Nottebäck) är 1200-talsarbeten av enklare slag. 

En kategori av tidig skulptur som är rikt representerad i Värend är de äldremed
eltida tronande figurerna. Två madonnor och två heliga biskopar är bevarade från 
grannsocknarna Furuby och Hemmesjö (fig 85-88), och Aron Andersson anger en 
S:t Olof i Dädesjö som ett sent, lokalt arbete i samma tradition (fig 89).50 De fem 
figurerna ingår i en stor grupp av kultbilder från 1100-talets slut och 1200-talets för
sta del, från olika delar av det medeltida Sverige.51 Motsvarigheter saknas från 
medeltida danskt område, med undantag för den tronande madonnan från Eljaröd i 
Skåne (pl 7) och biskopen från Hjortsberga i Blekinge (fig 59). 

Sammanlagt 14 verk kan placeras i nästa skede, från en bit in på 1200-talet till 
och med 1300-talets början. Beståndet är blandat: två kalvariegrupper, fyra tronande 
madonnor, ett fragment av en femte madonna, två andra helgonfigurer, ett helt ante
mensale i trä (fig 90), en dörr till ett helgonskåp samt reliefer från ytterligare tre 
helgonskåp eller retabler. I stilhänseende utgör de uppräknade arbetena variationer 
på den sydskandinaviska riktning som dominerar i skånsk och övrig dansk skulptur 
från samma skede. Några är av ett utförande som kan jämföras med de mera fram
stående verken i det skånska materialet, tex en kalvariegrupp från Bergs kyrka, med 
ett krucifix (fig 91) som både till hållning och till utformning av fysionomi, bål och 

48L-O Larsson 1972 s 44f. 
49L-O Larsson, Det medeltida Värend. Studier i det småländska f(ränslandets historia fram till 1500-
talets mitt, Bibliotheca Historica Lundensis 12, Lund 1964 s 76f. · 
'°A Andersson 1966 s 54 (madonnorna och biskopshelgonen från Furuby och Hemmesjö nu i Smålands 
museum, Växjö: madonna Furuby, nr D 86; biskop Furuby, nr D 87; madonna Hemmesjö, nr D 149; 
samt biskop Hemmesjö, nr D 151). 
"A as 37ff; C R af Ugglas 1915 s 99ff. 
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Fig 90. Antemensale från Bergs kyrka, Småland, ek, 1200-talets andra tredjedel. Altar frontal from the 
church of Berg, Småland, oak, second third of 13th century. 

Fig 89. Helgonskåp med S:t Olof i Dädesjö kyrka, 
Småland, figuren lövträ, kronan, sockelpartiet och 
stolparna ek, skåpet furu, figur 1200-talets början, 
skåp 1200-talets andra hälft. Shrine with St. Olof 
in the church of Dädesjö, Småland, figure hard
wood, crown, posts and socle oak, shrine pine, 
figure early 13th century, shrine second half of 
13th century. 
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Fig 91. Krucifix i Bergs kyrka, Småland, ek, 
1200-talets första hälft. Crucifix in the church 
of Berg, Småland, oak, first half of 13th cen
tury. 



höftkläde ligger påtagligt nära flera av den skånska "Ignabergagruppens" krucifix 
(pl 8-12).52 Proportionerna är emellertid tyngre, och fötternas något klumpigt inåt
vridna position gör att kalvariegruppen i Berg snarast får ses som ett arbete från en 
till "Ignabergaverkstaden" relaterad - skånsk? - verkstad. I övriga arbeten är en 
lokal särart tydligare. En kalvariegrupp i Sjösås beskrivs av Aron Andersson som 
"executed by another provincial master continuing the traditions of the South 
Scandinavian school in a personal way with a softer and freer treatment of forms" 
(fig 92). 53 Även det faktum att flera madonnor och helgon är av ett tämligen an
språkslöst utförande tyder på att stilriktningen, som övertagits från skånsk-danskt 
håll, bearbetades i inhemska småländska verkstäder och blandades med äldre form
traditioner. 

Från det fortsatta 1300-talet finns sex verk: fyra krucifix och två helgonfigurer. 
Ett av krucifixen, från Älghults gamla kyrka, är ett relativt gott arbete, medan övriga 
tre är av enklare slag.54 Periodens förnämsta verk är en tronande S:t Olof från 
1300-talets första hälft, från Nottebäcks gamla kyrka. Aron Andersson för helgon
skulpturen till en verkstad knuten till byggnadshyttan vid Linköpings domkyrka. 55 

Även det samtida krucifixet, och möjligen även den tronande madonnan, från Östra 
Tommarp i Skåne (pl 66-68) kommer sannolikt från verkstäder i Linköpings stift, 
som därmed framstår som något av ett exportcentrum för kultbilder i trä till de 
sydligare provinserna under 1300-talets första hälft. 

* 

Värends senmedeltida skulpturbestånd utgörs av 33 arbeten. Krucifixen är 13 till 
antalet, medan det övriga beståndet fördelar sig på sex madonnor, nio helgonfigurer 
(inklusive en pieta och en smärtoman), tre altarskåp, en grupp från ett altarskåp och 
en relief från ett skåp. Den absolut övervägande andelen skulptur (28 verk) är från 
1400-talet till och med sekelskiftet 1500. Flera krucifix och madonnabilder från detta 
skede är nordtyska importarbeten av god kvalitet. Samtidigt måste andra, mera 
ordinära och i några fall tämligen grova arbeten, tillskrivas en inhemsk produktion. 

Någon närmare anknytning till skånsk skulptur kan inte spåras förrän under 
1500-talets första del. Ett krucifix i Åseda kyrka (fig 93) ligger i utförandet mycket 
nära krucifixet i skånska Hörup (pl 271). De långsträckta kraftiga proportionerna, de 
grova benen, arrangemanget av det breda höftklädet i stora kantiga veck, huvudets 
lutning och de tunga anletsdragen (fig 94) är alltsammans drag som förenar de båda 
figurerna. Likheterna är så stora att Åsedakrucifixet kan föras till samma - skånska 
- verkstad som Hörupkrucifixet. 56 Relationen mellan dessa två krucifix och ett 

52Kalvariegruppens Johannesfigur försvunnen; krucifixet i Bergs kyrka; Maria i Smålands museum, Väx
jö, nr D 11 (ill i A Andersson 1966 s 72). 
53A Andersson 1966 s 73. 
54Älghultskrucifixet nu i Älghults nya kyrka. 
15A Andersson 1966 s 110 (S:t Olofsfiguren nu i Nottebäcks nya kyrka). 
56A Andersson 1980 s 2_32. Aron Andersson föreslår även ett ursprung i Lunds stift för två krucifix i kyr
korna i Långasjö och Almebod_a i Värend (ibid). Långasjökrucifixet framstår vid en jämförelse som en 
enklare och grövre variant av Almebodakrucifixet. Om Almebodafiguren i sin tur är ett danskt arbete, 
måste platsen för dess tillverkning sökas på Sj~lland, snarare än i Skåne, där jämförbara krucifix saknas. 
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krucifix i Hovmantorps kyrka i Värend (fig 95) är svårare att precisera. Hovman
torpfiguren har en fysionomi och ett höftkläde som påminner om Åsedakrucifixet, 
men proportionerna är annorlunda, betydligt kortare och mera kompakta. Om man 
trots detta vill se Hovmantorpkrucifixet som ett skånskt arbete, från samma verkstad 
som Åseda- och Hörupkrucifixen, blir slutsatsen att det i en verkstadsproduktion 
kunde förekomma flera, mer eller mindre v:iriernrle figurtyper. 

I Hemmesjö gamla kyrka finns ett altarskåp (fig 96) som är närstående gruppen 
av figurer från ett altarskåp i Håstad i Skåne, och corpus från ett altarskåp i Sturkö i 
Blekinge (pl 345-349, fig 65). Jag har ovan tillskrivit de sistnämnda verken ett ge
mensamt verkstadsursprung, och altarskåpet i Hemmesjö är ännu ett arbete från 
denna skånska verkstad.57 Hemmesjöhelgonens bredlagda fysionomier med små och 
brett satta ögonspringor, de stora och djupt skärade hårmassorna, de rundaxlade 
figurernas litet stela och manierade hållning samt klädnadernas långa kantiga veck 
är drag som återfinns hos såväl Håstadfigurerna som i Sturköreliefen. Av allt att 
döma har det i medeltidens slutskede funnits en skånsk verkstad med en relativt om
fattande produktion, och med en distribution inte bara inom det egna landskapet, 
utan även till omkringliggande provinser och norrut över riksgränsen. 

* 

I fråga om Värend är det inte helt lätt att avgöra varifrån den kyrkliga skulpturen har 
hämtats under olika skeden. Förhållandet att städer saknas fram till 1300-talets för
sta hälft innebär att åtminstone en del av det äldre skulpturbeståndet rimligen måste 
härröra från verkstäder utanför stiftet. Den enda plats där en lokal produktion av 
kyrklig skulptur är tänkbar under detta skede är biskopssätet Växjö, stiftets kyrkliga 
centrum. Även om en viss produktion av träskulptur kan ha ägt rum här, och resul
terat i den blandning av skånsk påverkan och lokal särart som kan spåras under 
1200-talet, har det åtminstone under 1300-talet förekommit förvärv från Linköpings 
stift. Under senmedeltiden kan en hel del av de enklare arbetena tillskrivas lokala 
verkstäder, medan den nordtyska importen under 1400-talet har avsatt flera skulp
turer i kyrkorna runtom i stiftet. I Värend finns det slutligen ett par exempel på 
skulptur från 1500-talets början från verkstäder i Skåne. 

57Jfr A Andersson 1980 s 230. 
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Fig 92. Kalvariegrupp i Sjösås kyrka, Småland, ek, 1200-talets sista fjärdedel. Calva
ry group in the church of Sjösås, Småland, wood, last quarter of 13th century. 
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Fig 93. Krucifix i Åseda kyrka, Småland, ek, 
1500-talets början. Crucifix in the church of 
Åseda, oak, beginning of 16th century. 
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Fig 94. Krucifix i Åseda kyrka, Småland, ek, 
1500-talets början (detalj). Crucifix in the 
church of Åseda, oak, beginning of 16th century 
(detail). 



Fig 95. Krucifix i Hovmantorps kyrka, Småland, trä, 1500-talets 
början. Crucifix in the church of Hovmantorp, Småland, wood, be
ginning of 16th century. 
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Pig 96. Altarskåp i Hemmesjö kyrka, Småland, ek, 1500-talets första del. Reredos in the church of Hem
mesjö, Småland, oak, first part of 16th century. 
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12.4 Summering 

En viktig slutsats, som kän drns utifrån de jämförelser som jag här här presenternt, 
är att fördelningen av skulptur under medeltidens olika skeden är i stort sett den
samma i övriga östdanska landskap som i Skåne. Framför allt gäller detta Halland 
och Roskilde stift, de två områden som har mest bevarad skulptur. I ett danskt sam
manhang framstår Skåne således som representativt. Mot detta står Växjöstiftet, där 
närmare hälften av skulpturbeståndet hör till perioden från 1100-talets senare hälft 
till och med 1300-talet, och hela fyra skulpturer med tronande madonnor eller bis
kopar finns kvar från skedet omkring 1200. Även om underlaget är begränsat, och 
alla slutsatser är osäkra på grund av bortfallet av skulptur under och efter medeltiden, 
är avvikelsen ändå så stor att den sannolikt speglar en från början annorlunda 
sammansättning. I avsnitt 7.2 har jag föreslagit att bruket av kultbilder i viss ut
sträckning här skilt sig mellan Danmark och Sverige under 1100-talet och det tidiga 
1200-talet. De danska kyrkorna fylldes i första hand med metallskulptur och kalk
målningar, medan de svenska kyrkornas altaren pryddes av träskulptur. Om mitt an
tagande är riktigt är diskrepansen mellan Värend och Östdanmark en illustration av 
detta förhållande. 

Det är intressant att konstatera att Hjortsbergabiskopen - den enda figur i hela 
Danmark som nära ansluter till periodens svenska typ för tronande madonnor och 
biskopshelgon - kommer från Blekinge, som gränsär till Växjöstiftet, och under 
medeltiden ägde flera vägförbindelser till olika delär av Värend.58 Biskopen från 
Hjortsberga har sina närmaste släktingar i Växjöstiftet, i figurerna från Furuby och 
Hemmesjö, snarare än i de övriga Skånelandskapen. Även Halland kan beskrivas 
som en gränsprovins, med flodburna kontakter över riksgränsen till Sverige. 59 Norra 
Halland låg under 1300-talet omväxlande under svenskt och norskt herravälde. Den 
norska karaktären hos 1200-talskrucifixet från Stråvalla i norra Halland är ytterligare 
belägg för att stilströmningarna inte nödvändigtvis följde stifts- och riksgränserna. 
Åtminstone i mera perifera områden kunde kontakter med angränsande regioner 
förekomma, parallellt med inflytandet från stiftets centrala delar. 

Den skånsk-danska skulpturproduktionens vitalitet och betydelse under 1200-
talet till och med 1300-talets början bekräftas av att det är under detta skede som ut
bytet, både av stilinfluenser och av verkstadsprodukter, förefaller ha varit som störst 
mellan de här behandlade områdena. Biskopen från Edestad i Blekinge kommer 
från en Skåneverkstad, flera skulpturer i Skåne och på Sjcelland företer en tydlig 
samhörighet, och på den svenska sidan av riksgränsen arbetade inhemska verkstäder 
i en lokal variant av den sydskandinaviska stilen. Kontrasten till det fortsatta 1300-

58L-O Larsson, "Vägar och förbindelseleder i Värend fram till 1600-talets slut" i Hylten-Cavallius
föreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård. Årsbok 1962- I 963 (1963) s l 17ff; J Rosen, "Det 
gamla gränslandet" i En bok om Blekinge, Karlskrona 1942 s 55f; L Stenholm 1986 s 37ff. 
59J Rosen 1942 s 55f. 
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talet är stor: de få arbeten som finns kvar från den perioden saknar ett inbördes sam
band, och den enda skulpturimporten av någon betydelse över gränserna har bestått 
av ett mindre antal arbeten från verkstäder i Linköpings stift. 

Från och med 1400-talets början blir den nordtyska dominansen, vad gäller pro
duktion och förvärv av kyrklig träskulptur, tydlig i samtliga här behandlade områden. 
Samtidigt har det av bevarade arbeten att döma funnits en hel del lokala verkstäder. 
Krucifixet och pietagruppen från Steninge i Halland kan föras till en skånsk 
verkstad, men för övrigt är det svårt att under detta skede finna direkta kopplingar 
mellan enskilda verk i de olika landskapen. Under 1500-talets första tre årtionden 
har produktionen från de inhemska verkstäderna åter funnit avsättning även i an
gränsande områden. Krucifixen i Hörup i Skåne och Åseda i Värend är exempel på 
detta, liksom gruppen i Håstad i Skåne, altarskåpet i Sturkö i Blekinge och altarskåpet 
i Hemmesjö i Värend, eller grupperna från altarskåp i skånska Hallaröd, halländska 
Tönnersjö och själländska Årby. I de två första fallen har jag föreslagit en skånsk 
verkstad, och i det senare en själländsk tillverkning. 
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13. Slutord 

Den kyrkliga träskulpturen hör till cie rikaste vittnesbörd vi äger om nordisk medel
tid, så som perioden avtecknar sig i kyrkokonsten. Min ambition har varit att placera 
Skånes medeltida träskulptur i ett historiskt sammanhang: att ringa in de andiiga och 
materiella betingelser - den "historiska miljö" - under vilka krucifixen, madonna
bilderna, helgonbilderna, altarskåpen och grupperna av figurer från altarskåp har 
kommit till och brukats. För detta syfte har jag beskrivit, grupperat och daterat de 
bevarade skulpturerna. Relationen mellan import och inhemsk tillverkning har un
dersökts, liksom produktionsförhållandena för de lokala verkstäderna. Vidare har 
jag prövat att förklara variationerna i skulpturbeståndet under olika skeden med för
ändringar i bruket av bilder i kult och liturgi. Slutligen har svaret sökts på frågan om 
vem som bekostade förvärv av träskulptur till kyrkorna, i ett resonemang som har 
tagit sin utgångspunkt i de vittnesbörd som skriftliga och andra källor - stiftarbilder, 
kalkmålningar, kyrkornas arkitektoniska utformning - kan lämna. 

Många av resultaten får snarast betraktas som förslag till rekonstruktioner av de 
verkliga förhållandena. De enda helt säkra fakta som finns att tillgå är de 311 trä
skulpturerna, samt enstaka skriftliga källor. Det historiska sammanhang som jag har 
byggt upp baseras på sannolikhetsresonemang, rimliga antaganden och analogier 
med jämförbara företeelser. De begränsningar som präglar stora delar av framställ
ningen, i fråga om möjligheterna att nå säkra slutsatser, speglar de villkor som gäl
ler för forskning kring medeltidens kyrkobyggande och bildkonst över huvud taget. 
Avsaknaden av skriftliga källor som beskriver hur medeltidens verkstäder för fram
ställning av kyrklig träskulptur var organiserade, på vilka vägar skulpturerna förvärv
ades från verkstaden till sockenkyrkan, formerna för bildbruk i den kyrkliga kulten 
samt den sociala tillhörigheten hos dem som bekostade träskulpturerna nödvändig
gör ett hypotesbygge, i den mån det alls skall vara möjligt att dra några slutsatser. 

Ju fler och allsidigare fakta som uppmärksammas och diskuteras, desto mera 
fullständig blir, förhoppningsvis, bilden av det historiska sammanhang som utgör 
vad vi kallar medeltid. Den föreställning om medeltiden som återfinns i dagens 
konstvetenskapliga forskning ser i många avseenden annorlunda ut än i början av 
seklet, när periodens byggnader och bildkonst på allvar började utforskas. Denna 
avhandling är avsedd som ett bidrag till en pågående omvärdering och omvandling 
av studiet av den nordiska medeltidens kyrkliga konst: en process vars resultat är en 
fördjupad förståelse av ett avlägset och på många sätt främmande, men trots (eller 
tack vare?) detta ständigt fascinerande skede. 

280 





English summary 

Medieval Wooden Sculpture in Scania 

From the churches of Scania - part of medieval Denmark - a total of 311 medieval 
wooden statues are preserved: crucifixes, images of the Virgin and Child and other 
saints, reredoses, and groups of figures from now lost reredoses. The aim of this 
thesis is not only to present this rich and varied material, but also to relate the statu
es to the historical situation in which they were produced and functioned as objects 
of cult and liturgy. In the text, the Scanian wooden sculpture is presented chronolo
gically, and the dating and place of production of the individual pieces are discus
sed. The resulting overview of the material reveals variations in quantity and quality 
between different periods of the Middle Ages. Three factors are seen as crucial for 
the production and acquisition of wooden sculpture: a spiritually conditioned need 
for statues as objects of cult in the church; possession of economic means for the ac
quisition; and the conditions of the workshop production of wooden sculpture. In an 
analysis of these three factors <luring different periods of the Middle Ages, the vari
ations in the stock of wooden sculpture from period to period can be explained. 

In the presentation of Scanian medieval wooden sculpture, the material is placed 
into five chronological periods. The distribution of sculpture over these periods is 
shown in Table 1 (p 13). Of a total of 311 statues, eight belong to the 12th century or 
the early 13th century; 54 statues are from the later 13th century or the early 14th 
century; eight statues date to the later 14th century; 162 statues can be placed in the 
period covering the very end of the 14th century and the 15th century up to ca. 
1500; and 69 statues belong to the last three decades of the Middle Ages, from the 
early 16th century to the 1530's. Ten statues cannot be given an exact date. Of the 
311 statues, more than half (159) are crucifixes or calvary groups. There are 29 sta
tues of the enthroned Virgin with Child, and 12 statues of the standing Virgin with 
Child. 72 statues show other saints (this category also includes statues of the coro
nation of the Virgin, pietas and Mercy seats). Many of the single statues have, no 
doubt, originally formed part of a now lost reredos. If two or more figures belong 
together, they count as a group from a lost reredos, while the single figures are pla
ced in the categories of statues of saints or of the Virgin. There are 20 groups of sta
tues from lost reredoses, comprising anything from two to twelve figures, and also 
three reliefs that have originally belonged to reredoses. When it comes to entire re
redoses, 16 are preserved from Scanian churches, in a more or less complete state. 

The art historical study of Scanian wooden sculpture formed part of the main in
ventory and investigation of medieval church art in Sweden, <luring the first decades 
of the 20th century. The Exhibition of Older Church Art in Malmö 1914 - part of 
the Baltic Exhibition - resulted in studies of medieval crucifixes and reredoses, and 

282 



of French influence on Scanian sculpture. Since then, art historians have concentra
ted mainly on single statues or groups of statues, above all the reredos of Lund Cat
hedral and affiliated works, or 13th and early 14th century sculpture. Scanian sculp
ture is also included in surveys of Danish and Swedish medieval sculpture. A more 
thorough study of Scanian sculpture as a whole, however, has not been attempted 
since the 1910's and 1920's. Consequently, this dissertation is the first complete 
presentation of the medieval wooden sculpture of Scania. 

* 

Recent studies of the founders and patrons of church building and mural painting in 
the 12th and 13th centuries, have focused on members of the privileged echelons. 
Judging from elements in the architecture - towers, galleries - and mural paintings 
of benefactors, it was above all members of (the category that during the 13th centu
ry would become) the lay nobility, that had the churches built and the murals pain
ted. During the later Middle Ages - the 15th century and the first part of the 16th 
century -, commoners do appear in inscriptions and paintings of benefactors, but -
according to most historians, art historians and archaeologists - it was still the nobi
lity that paid for most of the chapels, vaults and murals. 

When it comes to wooden sculpture, there is no corresponding information about 
benefactors from the earlier periods, i.e. the 12th, 13th and 14th centuries. During 
the late medieval period, records, inscriptions and images of benefactors confirm 
the role of members of the lay nobility as donators of sculpture, above all reredoses. 
Some of the largest and most lavish of the reredoses were paid for by members of 
the upper echelons of the church nobility - bishops and archbishops - or by the roy
al family. At the same time, there is evidence that donations of church sculpture 
were made by members of the commoner estates. Furthermore, accounts preserved 
from parish churches in Sweden and Denmark, indicate that the parish church itself 
as an institution could order and pay for statues and reredoses. This was organised 
by the church priest and the churchwardens, and the costs were covered by means 
from the building fund (fabrica). 

The question of the location of the workshops from which the wooden sculpture 
was ordered can, for the 12th, 13th and 14th centuries, only be answered through a 
study of the statues themselves, and comparisons with sculpture from other parts of 
Scandinavia and Europe; there are no written records concerning from where the 
sculpture was acquired during this early period. From the 15th and early 16th centu
ry, there is plenty of evidence of an import of wooden sculpture to Scandinavia, 
above all from workshops in Ltibeck and in other towns in northern Germany. We 
also know of several domestic workshops, especially in Sweden, where the names 
of a number of workshop leaders are documented in records or inscriptions. 

However, for the greater part of the medieval sculpture from Scanian churches, 
nothing is known about the place of production, or the circumstances of acquisition. 
Using comparisons with architecture and mural paintings, and information in in
scriptions, images of benefactors and written records from other parts of medieval 
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Denmark and Scandinavia, assumptions can also be made conceming this large, 
"mute" majority of wooden sculpture. 

* 

An important factor to consider is the degree of representativity in the stock of 
sculpture that remains today. The amount of preserved sculpture is a maximum of 
between 6 and 8 per cent of what has once existed in the churches of Scania. There 
are no indications that the Reformation resulted in any major purging of medieval 
cult images in the churches. The difference between the share of preserved statues 
from the remaining medieval churches on the one hand, and the newly built chur
ches from the 19th and early 20th century on the other, is not so large as to sustain a 
conclusion that the building of new churches meant an overall discarding of medie
val wooden sculpture. This could mean that most of the sculpture disappeared earli
er, during the centuries following the Reformation of 1536. Even if there do exist a 
few instances of statues that have been moved from one church to another, there is 
no reason to assume that this has been a common feature. When nothing points to 
the contrary, I therefore presuppose that the statues remain in the churches for 
which they were originally acquired. 

The crucifixes are largely over-represented in the remaining stock of sculpture, 
no doubt because of a more tolerant attitude towards them in post-Reformation ti
mes, as compared with images of the Virgin and the saints. The later rejection of 
medieval sculpture was probably based more on motif than on quality or age. This 
means that the material that is preserved today can be seen as representative of the 
qualitative standard of the production, but also to a certain extent as regards the 
quantitative distribution of sculpture in different periods of the Middle Ages. That 
this is the case, is indicated by the fäet that more wooden sculpture is preserved 
from the 13th century in Scania than from the following phase, the 14th century. 
Normally more sculpture is preserved from the later Middle Ages than from the ear
lier centuries. However, factors other than distance intime can influence the quanti
ty of sculpture to be found. 

* 

Eight statues remain from the period covering the 12th century and the early 13th 
century: seven crucifixes and one enthroned Virgin and Child. Two crucifixes from 
Tryde and in the collections of Huseby (Småland) represent a high level of quality. 
The crucifixes may originate from a workshop situated in Scania (possibly in Lund, 
where the building of the cathedral was in progress), but led by a foreign master 
working in the sculpture tradition of the Maas-region. The crucifix in Vitaby is pro
bably as old as from the first half or middle of the 12th century, and is imported 
from a workshop in western Germany. The remaining five statues are seen as exam
ples of a domestic production, in workshops located in the early medieval towns of 
Scania. 
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One reason for the lack of preserved sculpture from this first phase is obviously 
that much has been destroyed during the following eight centuries. However, consi
dering the comparatively large amount of 12th and early 13th century sculpture 
from medieval Sweden, and the fäet that medieval Denmark - including Scania -
has left us substantially more Romanesque murals and metal sculpture than Sweden 
or any other part of Scandinavia, leads to the conclusion that it was not until the 
subsequent 13th century that wooden sculpture became a more wide-spread feature 
of Scanian - and Danish - parish churches. This assumption is sustained by the con
siderable amount of preserved sculpture from this period. 

Only seven of the eight pieces have a known provenance. Four of the churches 
show, in architecture or in mural paintings, signs of commitment from members of 
the aristocracy. From three parishes, there is evidence from a somewhat later stage 
of manars belonging to lay nobility. Sculpture from seven churches is a flimsy 
foundation for conclusions about the patrons of church sculpture. In any case, the 
results do not contradict the nation of historians, art historians and archaeologists, 
of the aristocracy as the main force behind the building and fumishing of churches 
in the early Middle Ages. 

* 

The rest of the 13th century and the early 14th century stand out as the first period 
during which wooden sculpture was produced and acquired in any larger amount in 
Scania. More than fifty statues are preserved from this period, forming part of the 
South Scandinavian style that characterised Danish wooden sculpture during the 
13th century. A considerable domestic production took place in several workshops 
in the more important of the Scanian towns. At least one of those workshops, the 
"Ignaberga"-workshop, can be traced in a group of crucifixes and enthroned Vir
gins. A number of statues were probably acquired from workshops outside Scania, 
on Zealand or in northem Germany. 

There are several reasons for the increase in church sculpture during this period. 
The final acceptance of the conception of the sacrifice of the mass in 1215 implied a 
belief in the presence of Christ in the Sacrament, and an accentuation of the holiness 
of the chancel and the high altar. Correspondingly, the crucifixes and calvary 
groups can be seen as visible manifestations of this nation of the Eucharist. Also, 
the emphasis on concrete representations of biblical events, the passion and the lives 
of the saints in the preaching of the mendicant orders, is reflected in church art of 
the period. Lastly, the increasing number of altar foundations established by private 
individuals, resulted in a demand for images of the Virgin and the saints to place on 
the altars. 

Members of the lay nobility appear as the main benefactors of church art also du
ring the 13th and the early 14th century. In a few instances, connections between a 
parish church and the archbishop or a convent may have been of relevance for the 
acquisition of sculpture for the parish church. It has been assumed that the parish 
congregations gradually obtained control over the fabrica during this period, but it is 
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not possible to find a case where a statue can be proved to have been paid for from 
the fabrica, or donated by an individual commoner. However, in parishes with no 
indications of an interest from either lay nobility or church authorities for the 
church, it is not unreasonable to assume that the capital for a wooden sculpture has 
been provided by the church's own means. 

* 

Very little sculpture is preserved from the rest of the 14th century. This indicates a 
substantial decline in the production and acquisition of wooden sculpture. Judging 
from what remains, a modest local production was to a certain degree supplemented 
by imports from Swedish and North German workshops. 

It is difficult to establish a manifest connection between the lack of church sculp
ture in the 14th century, and specific historical circumstances. A plausible explana
tion for the decrease in the production of sculpture - as in church building and mu
ral painting in Scania and other parts of Scandinavia - is a combination of dramatic 
upheavals during the period: changes in population as a result of the so called agra
rian crisis and the Black Death, a reorganization of the economical structure, and a 
political and social instability in general. 

* 

The main bulk of wooden sculpture is from the period covering the last years of the 
14th century and the 15th century up to ca. 1500: more than half of the total amount 
of medieval sculpture in Scania belongs to this phase. In a will, the reredos of Lund 
Cathedral is dated to 1398. Two more reredoses (one of which is produced in the 
same workshop as the Lund reredos), a shrine with St. Christopher, a single figure 
from a lost reredos, a monumental pieta, and a crucifix, are close to the Lund rere
dos both in style and date. The stock of sculpture from the subsequent 15th century 
contains a number of fine quality statues, imported from Ltibeck or other towns in 
northem Germany, or from the Netherlands and the Rhine area. Among the rather 
more average works, many probably represent the simpler part of the production of 
North German workshops, while others are the result of domestic manufacture. In 
the text, a discussion mainly about the relation between import and local produc
tion, is the basis for a hypotethical construction of a number of Scanian workshops, 
to which several of the 15th century crucifixes are attributed. 

The abundance of wooden sculpture from the late medieval period forms part of 
a general concentration on church building and church fumishing. Spiritually, the 
need for more cult images in the churches is connected toa new, more popular per
sonal religiosity and piety. As a result, the churches were filled with private altar 
foundations, the number of saints increased, new types of motifs became popular 
(pietas, St. Anne with the Virgin and Child, Christ waiting for the crucifixion), and 
also the holy image began to play a more important role in private devotions. 

In search of the patrons of late medieval church sculpture, the text deals with the 
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group of works connected to the reredos of Lund Cathedral, and with the 15th cen
tury reredoses and groups of figures from lost reredoses in general. The results part
ly confirm the common assumption in historical, art historical and archaeological 
studies, that members of the lay nobility lay behind the donations of church art. At 
the same time, accounts preserved from Danish and Swedish parish churches show 
that the church' s own funds - the fabrica - were often used for the acquisition of 
cult statues. I have suggested that this was the case in a number of churches where 
there are no documented connections with lay nobility or church authorities. It is 
also probable that individual commoners sometimes paid for statues, although this 
is difficult to prove without preserved records of any kind. One exception is the 
church of Farstorp, with painted images of benefactors of the commoner estates. 
Accordingly, a group of figures from a lost reredos from Farstorp can be the result 
of a similar donation. 

* 

The last three decades of the Middle Ages are also rich in wooden sculpture. The 
distribution between the different types of sculpture is not the same as <luring the 
previous epochs: the crucifixes and the statues of the Virgin and Child are propor
tionally fewer, and the reredoses and groups of figures from lost reredoses are more 
numerous (see Table 1). The stock of sculpture is partly the result of an import from 
North German workshops, partly of domestic origin. In both cases, direct or indirect 
influence from southern German sculpture is visible. One reredos is an Antwerpen 
work from the 1520's, and there are also a few examples of imports from the Rhine 
area. 

In several of the parishes where reredoses or groups of figures from lost reredo
ses are preserved, the existence of manors or the holding of land provide a connec
tion with members of the lay nobility. In other parishes, where records of this kind 
are missing, the fabrica can have been used to finance the acquisition of a statue. I 
have also suggested that church institutions - a convent or the archbishop - are pos
sible donators of reredoses in some cases. In reality, it is difficult to get any further 
than to more or less plausible presumptions. More studies are needed on the conse
quences of the land owning of different social categories in a parish, for the parish 
church and its cult images. 

In an excursus, the wooden sculpture from churches that are known to have been 
incorporated into the cathedral chapter or a convent, is discussed. Too little is pre
served for any definite conclusions. All the same, there are no indications of any 
cancern in general of the chapter and the convents, for the furnishing of an incorpo
rated parish church, although there are some exceptions. 

* 

In the last chapter, comparisons are made between the stock of medieval wooden 
sculpture in Scania, and the surrounding provinces: Blekinge, Bornholm and Hal-
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land, provinces that together with Scania constituted the diocese of Lund; the is
lands of Zealand and M0n, forming the adjoining Danish diocese (the diocese of 
Roskilde); and Värend in Småland, the adjoining diocese on the Swedish side of the 
barder (the Växjö diocese). The result shows that the distribution of sculpture over 
the different periods of the Middle Ages in Scania, is representative insofar as the 
chronological distribution of sculpture in Halland and Zealand (the provinces with 
the largest amount of preserved sculpture besides Scania) corresponds closely. In 
Värend, hovv1ever, the distribution is quitc different: here, almost half of the statues 
belong to the 12th, 13th and 14th centuries. In the presentation of the 12th and early 
13th century sculpture in Scania, I have suggested that Danish churches in this early 
phase were fumished with wooden statues to a lesser extent than Swedish churches. 
If this is correct, this explains the discrepancy between Scania and Värend in this re
spect. 

It is interesting to observe that the only Danish statue that adheres closely to the 
early Swedish type of enthroned Virgin or saint - the bishop from Hjortsberga - ori
ginates from a church i Blekinge, bordering on Värend and with several land con
nections to different parts of the Swedish province. Four figures of the same type 
are preserved from churches in Värend. Also Halland is a barder province, with 
connections through the rivers to Sweden. The Norwegian traits of a crucifix from 
Stråvalla in northem Halland, is another indication of the fäet that stylistical influ
ences not necessarily followed the barders of dioceses and countries. 

The vitality and importance of the Scanian - and overall Danish - sculpture pro
duction during the 13th and early 14th century is confirmed by the fäet that the 
sculpture from the surrounding provinces (Halland, Blekinge, Värend) generally 
speaking is part of or is influenced by the southem Scandinavian style. At least one 
statue in Blekinge - the Edestad bishop - originates from a Scanian workshop, and 
a number of Scanian figures show an obvious affiliation with Zealand works. In 
contrast, the little that is left of sculpture in the different provinces from the rest of 
the 14th century, is very heterogenous and show no signs of mutual connections or 
influences. 

From the beginning of the 15th century, the North German domination is ob
vious everywhere. At the same time, a certain local production has taken place. A 
small crucifix and a pieta from Steninge in Halland, come from the same workshop 
that has left ten crucifixes in western Scania. In the first part of the 16th century, se
veral connections between works from different provinces indicate the existence of 
domestic workshops with a marketing of their products in adjoining provinces, and 
even countries. A crucifix in Åseda (Värend) is an example of a statue from a Sca
nian workshop, and reredoses in Sturkö (Blekinge) and Hemmesjö (Värend) are two 
more. Groups of figures from last reredoses in Hallaröd (Scania) and from Tönner
sjö (Halland) on the other hand, probably originate in a workshop in Zealand. 
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Fig 7. Krucifix från Hangvar kyrka, Gotland. Gotlands Fornsal, Visby, nr D 3601:b. Foto: 
Göran Ström/Gotlands Fornsal, Visby. 

Fig 8. Kiststol från Blakar, Opland. Universitetets Oldsaksamling, Oslo, nr 1629. Foto: © 
Universitetets Oldsaksamling, Oslo. 

Fig 9. Krucifix i Kirchtimke kyrka, Niedersachsen. Foto: efter J Sommer 1962. 
Fig 10. Krucifix i Siisels kyrka, Slesvig-Holsten. Foto: efter J Sommer 1962. 
Fig 11. Krucifix i Kirchtimke kyrka, Niedersachsen (detalj). Foto: efter J Sommer 1962. 
Fig 12. Huvud från krucifix i Roskilde domkyrka. Nationalmuseet, Kl')benhavn, nr 1122. 

Foto: Nationalmuseet, Kl')benhavn. 
Fig 13. Relief från kalvariegrupp i Roskilde domkyrka. Nationalmuseet, Kl')benhavn, nr 

D 13676. Foto: Nationalmuseet, Kl')benhavn. 
Fig 14. Biskop i Näsby kyrka, Småland. Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-ATA. 
Fig 15. Madonna från Linde kyrka, Gotland. SHM, nr 8084:2. Foto: Henrik Hultgren/RAÄ

ATA. 
Fig 16. Krucifix i Bringetofta kyrka, Småland. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 17. Altarskåp från Warendorpkapellet, Liibecks domkyrka. St. Annen-Museum, Liibeck, 

nr 1948/133. Foto: St. Annen-Museum, Liibeck/Werkstatt för schwarz-weiss Fotografie, 
Ratekau. 

Fig 18. Corpus i altarskåp från Petrikirche, Hamburg. Hamburger Kunsthalle, nr 500. Foto:© 
Elke Walford, Fotowerkstatt Hamburger Kunsthalle. 

Fig 19. Altarskåp från Landkirchen kyrka, Fehmarn (detalj). Schleswig Holsteinische 
Landesmuseum, SchloB Gottorf, nr 1898/234. Foto: Schleswig Holsteiniche Landes
museum, SchloB Gottorf. 

Fig 20. Krucifix i domkyrkan, Giistrow, Mecklenburg. Foto: efter C Helwig, Der Dom zu 
Giistrow, GroBe Baudenkmäler Heft 413, Miinchen/Berlin 1993. 

Fig 21. Krucifix i Nikolaikirche, Stralsund, Pommern. Foto: efter N, R Zaske, Kunst in 
Hansestädten, Köln/Wien 1986. 

Fig 22. Krucifix i S:t Lars kyrka, Söderköping, Östergötland. Foto: Henrik Hultgren/RAÄ
ATA. 
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Fig 23. Kalvariegrupp i Nikolaikirche, Elbing, Västpreussen (nu Elblag, Polen). Foto: efter 
K H Clasen 1939. 

Fig 24. Krucifix i Ägidienkirche, Liibeck. Foto: St. Annen-Museum, Liibeck/Werkstatt för 
schwarz-weiss Fotografie, Ratekau. 

Fig 25. Krucifix från kalvariegrupp i domkyrkan, Liibeck. Foto: St. Annen-Museum, 
Li.ibeck/Werkstatt för schwarz-weiss Fotografie, Ratekau. 

Fig 26. Kalvariegrupp i domkyrkan, Liibeck. Foto: efter W Paatz 1939. 
Fig 27. Kalvariegrupp från Nivelles, Brabant. Musee du Louvre, Paris, nr RF 822. Foto: 

Agence Photographique de la Reunion des musees nationaux, Paris. 
Fig 28. Anna-själv-tredje, klosterkyrkan i Vadstena, Östergötland. Foto: Henrik 

Hultgren/RAÄ-AT A. 
Fig 29. Madonna, Andries Holthuys. Collectie Rijksmuseum Amsterdam, nr BK-Br-534. 

Foto: Rijksmuseum Stichting, Amsterdam. 
Fig 30. Nådastol i Domnau kyrka, Ostpreussen (nu Domnovo, Kaliningrad). Foto: efter K H 

Clasen 1939. 
Fig 31. Nådastol i Liebschau kyrka, Pommem (nu Lubieszewo, Polen). Foto: efter K H 

Clasen 1939. 
Fig 32. Pieta från S.;nder Alslev kyrka, Sjrelland. Nationalmuseet, K.;benhavn, nr 5887 a. 

Foto: Nationalmuseet, K.;benhavn. 
Fig 33. S:t Göransgrupp från St.-Ji.irgen-Hospital, Liibeck. St. Annen-Museum, Li.ibeck, nr 

221. Foto: St. Annen-Museum, Li.ibeck/Werkstatt för schwarz-weiss Fotografie, Ratekau. 
Fig 34. S:t Göransgrupp från St.-Ji.irgen-Hospital, Li.ibeck (detalj). St. Annen-Museum, 

Li.i beck, nr 221. Foto: efter W Paatz 1939. 
Fig 35. Altarskåp från Marienkirche, Li.ibeck (detalj). Förstört 1942. Foto: efter C G Heise, 

Lubecker Plastik, Bonn 1942. 
Fig 36. Altarskåp i Nikolaikirche, Li.ineburg, Niedersachsen (detalj). Foto: efter W Meyne 

1959. 
Fig 37. Altarskåp i Nikolaikirche, Liineburg, Niedersachsen (detalj). Foto: efter W Meyne 

1959. 
Fig 38. Altarskåp i Nikolaikirche, Reva!, Livland (nu Tallinn, Estland) (detalj). Foto: efter 

S Karling 1946. 
Pig 39. Altarskåp i ~Hkolaikirche, Reva!, Livland (nu Tallinn, Estland) (detalj). Foto: efter 

S Karling 1946. 
Fig 40. Apokalyptisk madonna från Jakobikirche, Li.ibeck. St. Annen-Museum, Liibeck, nr 

2482 d. Foto: St. Annen-Museum, Li.ibeck/Werkstatt för schwarz-weiss Fotografie, Rate
kau. 

Fig 41. Madonna i B.; kyrka, Nordland (dubbelkopierad). Foto: E Engelstad/© Universitetets 
Oldsaksamling, Oslo. 

Fig 42. Madonna i B.; kyrka, Nordland (detalj). Foto: E Engelstad/© Universitetets Oldsak
samling, Oslo. 

Karta 3. Tio kyrkor med krucifix från en verkstad i Malmö eller Lund. Grafik: Kenneth 
Behrmann. 

Karta 4. Sex kyrkor med krucifix från en verkstad i Helsingborg eller Landskrona. Grafik: 
Kenneth Behrmann. 

Karta 5. Fyra kyrkor med krucifix från en verkstad i östra Skåne. Grafik: Kenneth Behrmann. 
Karta 6. Åtta kyrkor med krucifix från en verkstad (möjligen två verkstäder) i Helsingborg, 

Landskrona eller Lund. Grafik: Kenneth Behrmann. 
Fig 43. Helgonskåp med S:t Antonius från Burgkirche, Liibeck. St. Annen-Museum, Liibeck, 

nr 1. Foto: St. Annen-Museum, Li.ibeck/Werkstatt för schwarz-weiss Fotografie, Ratekau. 
Fig 44. Begråtelsen, Bordesholmaltaret i domkyrkan, Slesvig. Foto: Horst Appuhn. 
Fig 45. Krucifix i Skamby kyrka, Fyn. Foto: Poul N.;rlund/Nationalmuseet, K.;benhavn. 
Fig 46. Krucifix i Vindinge kyrka, Fyn. Foto: Nationalmuseet, K.;benhavn. 
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Fig 47. Mariekröningsgrupp. Nationalmuseet, K0benhavn, nr D 11360. Foto: Nationalmu
seet, K0benhavn. 

Fig 48. Corpus i altarskåp från Birket kyrka, Lolland. Nationalmuseet, K0benhavn, nr 8451. 
Foto: Nationalmuseet, K0benhavn. 

Fig 49. Apokalyptisk madonna, Bordesholmaltaret i domkyrkan i Slesvig. Foto: Horst 
Appuhn. 

Fig 50. Apokalyptisk madonna i kyrkan i Wiendorf, Mecklenburg. Foto: efter H Gräbke 
1941. 

Fig 51. Teckning med altare och altarskåp i kryptan, Lunds domkyrka. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 52. Mariekröning från Jakobikirche, Liibeck. St. Annen-Museum, Ltibeck, nr 10. Foto: 

St. Annen-Museum, Ltibeck/Werkstatt för schwarz-weiss Fotografie, Ratekau. 
Fig 53. Corpus i altarskåp i Kraaks kyrka, Mecklenburg. Foto: efter H Ende, Kirchen in 

Schwerin und Umgebung, Berlin 1990. 
Fig 54. Helgon från Hildesheimverkstad. Roemer-und-Pelizaeus-Museum, Hildesheim, nr 

K 1633. Foto: efter F Stuttmann, G von der Osten 1940. 
Fig 55. Altarskåp i Everloh, Niedersachsen. Foto: efter F Stuttmann, G von der Osten 1940. 
Fig 56. Madonna i altarskåp i Nikolaikirche, Stralsund, Pommern. Foto: efter E Frtindt 1963. 
Fig 57. Nådastol i altarskåp i Nikolaikirche, Stralsund, Pommern. Foto: efter E Frtindt 1963. 
Fig 58. Madonna från Tyresö kyrka, Södermanland. SHM, nr 6267:2. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 59. Biskop från Hjortsberga kyrka, Blekinge. SHM, nr 15662. Foto: Henrik 

Hultgren/RAÄ-A TA. 
Fig 60. Helgonskåp med biskop från Edestads kyrka, Blekinge. Blekinge läns museum, 

Karlskrona, nr 1246. Foto: Blekinge läns museums arkiv. 
Fig 61. Biskop från helgonskåp från Edestads kyrka, Blekinge. Blekinge läns museum, Karls

krona, nr 1246. Foto: Blekinge läns museums arkiv. 
Fig 62. Krucifix i S:t Nikolai kyrka, Sölvesborg, Blekinge. Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-

ATA. 
Fig 63. Krucifix i Elleholms kyrka, Blekinge. Foto: 0 Svensson/RAÄ-ATA. 
Fig 64. Corpus i altarskåp i Tvings kyrka, Blekinge. Foto Henrik Hultgren/RAÄ-ATA. 
Fig 65. Corpus från altarskåp i Sturkö kyrka, Blekinge. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 66. Krucifix i Östra Kamps kyrka, Halland. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 67. Madonna från Strå valla kyrka, Halland. Hallands läns museum, Varberg, nr 826. 

Foto: Karin Petersson/Hallands läns museum, Varberg. 
Fig 68. Madonna i Fagereds kyrka, Halland. Foto: E Skiöld/RAÄ-ATA. 
Fig 69. Krucifix från Stråvalla kyrka, Halland. Hallands läns museum, Varberg, nr 825. Foto: 

Karin Petersson/Hallands läns museum, Varberg. 
Fig 70. Krucifix från Steninge kyrka, Halland. Hallands läns museum, Halmstad, nr 13212. 

Foto: Jan Svensson/Hallands läns museum, Halmstad. 
Fig 71. Pieta i Steninge kyrka, Halland. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 72. Pieta i Steninge kyrka, Halland (detalj). Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 73. Krucifix i Vessige kyrka, Halland. Foto: E Skiöld/RAÄ-ATA. 
Fig 74. Krucifix från Torups kyrka, Halland. Hallands läns museum, Halmstad, nr 13240. 

Foto: Jan Svensson/Hallands läns museum, Halmstad. 
Fig 75. Madonna och S:t Laurentius från Tönnersjö kyrka, Halland. Hallands läns museum, 

Halmstad, nr 5552 och 5553. Foto: Jan Svensson/Hallands läns museum, Halmstad. 
Fig 76. Krucifix i Vallensved kyrka, Sj:rlland. Foto: Nationalmuseet, K0benhavn. 
Fig 77. Madonna från Sels0 kyrka, Sj:rlland. Nationalmuseet, K0benhavn, nr D 11596. Foto: 

Nationalmuseet, K0benhavn. 
Fig 78. Krucifix i Tåmborg kyrka, Sj:rlland. Foto: Nationalmuseet, K0benhavn. 
Fig 79. Gisslandet, relief från altarskåp i Havrebjergs kyrka, Sj:rlland. Foto: Niels 

Elswing/N ationalmuseet, K0benhavn. 
Fig 80. Relief från altarskåp i Kirke Stillinge kyrka, Sj:rlland. Foto: Nationalmuseet, K0ben

havn. 
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Fig 81. Altarskåp i Årby kyrka, Sj~lland (detalj). Foto: Nationalmuseet, Kpbenhavn. 
Fig 82. S:t Paulus i altarskåp i Årby kyrka, Sj~lland. Foto: Lennart Larsen/Nationalmuseet, 

Kobenhavn. 
Fig 83. S:t Mattens i altarskåp i Årby kyrka, Sj~lland. Foto: Lennart Larsen/Nationalmuseet, 

Kpbenhavn. 
Fig 84. Krucifix i Lenhovda kyrka, Småland. Foto: Sören Hallgren/RAÄ-ATA. 
Fig 85. Madonna från Hemmesjö kyrka, Småland. Smålands museum, Växjö, nr D 149. Foto: 

Smålands museum, Växjö. 
Fig 86. Biskop från Hemmesjö kyrka, Småland. Smålands museum, Växjö, nr D 151. Foto: 

Henrik Hultgren/RAÄ-ATA. 
Fig 87. Madonna från Furuby kyrka, Småland. Smålands museum, Växjö, nr D 86. Foto: 

Henrik Hultgren/RAÄ-AT A. 
Fig 88. Biskop från Furuby kyrka, Småland. Smålands museum, Växjö, nr D 87. Foto: 

Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
Fig 89. Helgonskåp med S:t Olof i Dädesjö kyrka, Småland. Foto: RAÄ-ATA. 
Fig 90. Antemensale från Bergs kyrka, Småland. SHM nr 15574. Foto: Henrik 

Hultgren/RAÄ-AT A. 
Fig 91. Krucifix i Bergs kyrka, Småland. Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-ATA. 
Fig 92. Kalvariegrupp i Sjösås kyrka, Småland. Foto: Sören Hallgren/RAÄ-ATA. 
Fig 93. Krucifix i Åseda kyrka, Småland. Foto: Sören Hallgren/RAÄ-ATA 
Fig 94. Krucifix i Åseda kyrka, Småland (detalj). Foto: Sören Hallgren/RAÄ-ATA. 
Fig 95. Krucifix i Hovmantorps kyrka, Småland. Foto: S Wahlgren/RAÄ-ATA. 
Fig 96. Altarskåp i Hemmesjö kyrka, Småland. Foto: Smålands museum, Växjö. 
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Register 

Skånska orter hänvisas till med sockennamn en
bart. Övriga orter - dock ej större städer - hänvi
sas till med tillägg av landskap eller motsvarande. 
Kursiv siffra hänvisar till bild i denna volym. 
Planscher hänvisas till med pi och återfinns i föl
jande volym i denna serie: Den medeltida träs
kulpturen i Skåne. En bilddokumentation, Skånsk 
senmedeltid och renässans 15 (1995). 

Adam van Diiren 189 
Adelöv, Småland, krucifix 115 
"Alamästaren" 21 
Albert Krummedick 185 
Albo härad 52, 55 
"Alsikekrucifixet" 88, 91, 104 
Alsike socken, Uppland 88 
Anders Bing 189 
Andrarums kyrka 55 
Andries Holthuys 144 
Ankarnesk, Trpndelag, krucifix 68 
Anne Rml.~clotter 224 
Antwerpen 18,206,211,217, 224f, 228 
Antvorskov, Sjrelland, johannitkloster 37 
"Apostelhus-Mesteren" 263 
Aranäs, Halland 246 
Arboga, Västmanland 18, 35 
Arrie, kyrka och socken 55 
Arrie, pieta och relief 201, 217,p/ 290,291 
Ask, krucifix 200 
Ask, pieta 148, pi 222 
Asperup, Fyn, kalvariegrupp 199 
Asmundtorp, kalvariegrupp 136, 171, 174,pl 161 
Asmundtorpgruppen 139 
Asnres, Sjrelland, krucifix 68 
Avaskär, Blekinge 237,243 

Baldringe, krucifix 117f, 120, pi 7 3 
Baldringe, kyrka och socken 120 
Bara härad 52 
Barsebäck, krucifix 196, 199, 201, pi 267 
Barsebäcks kyrka 29 
Benedikt Dreyer 192f, 200f, 212 
Benestad, krucifix 92, pi 38 
Berg, Värend, antemensale 97,270 
Berg, Värend, helgonskåp med S:t Olof 97, 270 
Berg, Värend, kalvariegrupp 92,269,270, 271 
Berga kyrka, Bjärred, krucifix 56 
Bergen 35 
Bemt Notke 18, 21, 23f, 29, 35f, 133, 137, 152, 
157,162,166,185,206,250,263 
Bertram av Minden 26f, 124, 126 
Bielefeldt, Westfalen, Altstädter Nikolaikirche, 
altarskåp 211 
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Billeätten 188, 225 
Bingätten 188 
Birket, Lolland, altarskåp 201,203 
Bjersjöholm sätesgård 182f, 188 
Bjuv, krucifix 16,pl 207 
Bjällerup, krucifix 137, pi 196 
Bjällerup, madonna 140f,pl 127 
Bjäresjö, kalvariegrupp 137,pl 201,202 
Bjäresjö, kyrka och socken 75, 182f 
Bjäresjö, riddarhelgon 28, 124, 127, 180, 182, pi 87 
Bjärshög, krucifix 196,p/ 270 
Björka, grupp 137,pl 260,261 
Björka, Johannes döparen 146,pl 139 
Björka, krucifix 137, 139,pl 200 
Bjömekulla, krucifix 87, 101, 104,p/ 14 
Blakar, Opland, stol 73, 74f 
Blekinge 5f, 227, 236ff, 255,277 
Blentarp, manligt helgon pi 231 
Boeslunde, Sjrelland, altarskåp 259 
Bogense, altarskåp 35, 37 
Bohuslän 22 
Bollerup sätesgård 186 
Bolshög, krucifix 136, 17 4, 232f, pi 177 
Bolshög, kyrka och socken 232 
Bolshög, manligt helgon 148, 232f, pi 221 
Bolshög, Maria 148, 232f,p/ 220 
Bolshög, nådastol 152, 232f, pi 236 
Bolstad, Dalsland, S:ta Gertrud 38 
Bordesholmaltaret 193, 195, 201, 203 
Borgeby, krucifix 12, 199, pi 272 
Borgeby kyrka 47 
Borlunda, krucifix 200, pi 282 
Bornholm 5f, 236f, 246 
Borrby, krucifix 136, 230,pl 169 
Borrby, kyrka och socken 54,231 
Borrie, krucifix 137, pi 203 
Bosarps kyrka 230 
Boserup sätesgård 188 
Bosjö benediktinkloster 47, 121, 186, 224, 227 
Bosjökloster, altarskåp 37, 39, 57, 157f, 186, pi 242 
Bosjökloster, krucifix 127f, 139, 171,pl 101 
Braheätten 226 
Brandstads kyrka 105 
Brarup, Falster, biskopshelgon 98 
Bringetofta, Småland, krucifix 115, 116 
Bro, Gotland, krucifix 70 
Broddetorp, Västergötland, gyllene altare 77 
Bromma, biskopshelgon 98, pi 58 
Bromma, krucifix 127f, 148,p/ 102 
Bromma, manligt helgon 98, pi 63 
Bromma, pieta 148, pi 144 
Brostrupätten 188, 225 
Brunn by, krucifix 92, pi 39 



Brunnby, madonna 144, pi 212,213 
Bryssel 18,206 
Brågarp, krucifix 127, 170, pi 89 
Brågarp, madonna 140, pi 124 
Brönnestad, krucifix 128f, 139, 171,pl 119 
Brösarp, biskopshelgon (1) 98, 111, pi 60 
Brösarp, biskopshelgon (2) 111,118, 231,pi 74 
Brösarp, kyrka och socken 55, 111, 230f 
Brösarp, madonna (1) 96ff, lOlf, 103, 111, 259, 
pl52 
Brösarp, madonna (2) 210,217,221, 231,pi 319 
Bunge, Gotland, S:t Olof 114 
"Bungemästaren" 21, 114 
B Utzow, Mecklenburg, altarskåp 209 
Bårslöv, krucifix 136,pi 171 
Bårslövs kyrka 29 
Båstad, krucifix (I) pi 206 
Båstad, krucifix (2) 137, pi 198 
Båstad, madonna 143, pi 210 
Bäckaskogs premonstratenskloster 1 lOf, 121, 
226f, 232 
Bälinge, Uppland, altarskåp 18, 37 
B0, Nordland, madonna 162, 164, 165 
Böhmen 126 
Bösarp, krucifix 91, 104,pl 32 
Bösarp, kors I 6 
Bösarps kyrka 230 

Cappenberg, Westfalen, klosterkyrkan, krucifix 66 
Christine, drottning av Danmark 37 
Claus Berg 23f, 35, 37, 193, 196, 199ff, 204,206, 
2llf, 217 
Claus Nielsen (Sparre) 231 

Dalarna 22 
Dalby, Heligkorskyrkan 105 
Dalby, Kristi anlete 177, pi 238 
Dalby, S:t Olof 206, pi 298 
Dalby, S:t Sebastian 152, pi 237 
Dalköpinge, krucifix 92, pi 36 
Dalköpinge kyrka 230 
Danzig 22, 133, 146, 168 
Danzig, Katharinenkirche, krucifix 133 
Damm, J y Iland, madonna I 61 
Djurröd, Anna-själv-tredje 208, pi 309 
Djurröd, biskopshelgon (1) 98, pi 64 
Djurröd, biskopshelgon (2) 98, pi 64 
Djurröd, krucifix 200, pi 283 
Djurröd, kvinnligt helgon 12, 16, pi 371 
Djurröd, madonna 16, pi 370 
Doberan, Mecklenburg, altarskåp 26, 126 
Domnau, Ostpreussen, nådastol 147 
Dädesjö, Värend, helgonskåp med S:t Olof 97, 
269,270 

Edestad, Blekinge 237 
Edestad, Blekinge, helgonskåp med biskopshel
gon 97,238,240,241,243,277 

Edestad, Blekinge, krucifix (1) 239 
Edestad, Blekinge, krucifix (2) 238 
Edestad, Blekinge, madonna (I) 238 
Edestad, Blekinge, madonna (2) 243 
Edestad, Blekinge, S:t Martin 243 
"Ekemästaren" 21 
Elbing, Västpreussen, krucifix 129,132 
Elisabet, drottning av Danmark 37 
Eljaröd, biskopshelgon 54, 98, 111, pi 59 
Eljaröd, krucifix 54, 111, pi 34 
Eljaröd, kyrka och socken 54, 82f, 111 
Eljaröd, madonna (1) 30, 54, 74ff, 82ff, 111, 237, 
269, pi 7 
Eljaröd, madonna (2) 54, 96, 101, 111, pi 56 
Elleholm, Blekinge 237 
Elleholm, Blekinge, krucifix 238, 242, 246 
Elleköpinge, altarskåp 56, 156f, 178, 187, 
färgpi 11, pi 239 
Elleköpinge, kyrka och socken 56, 187 
Ellinge sätesgård 231 
Emmislöv, krucifix 200, pi 285 
Enköping 18, 35 
Enslöv, Halland, krucifix 247, 255 
Erik Trolle 224 
Everard van Orley 21 I 
Everloh, t~iedersachsen, altarskåp 215 
Everlöv, krucifix 200 
Everlövsverkstaden 266 
Everöd, relief från altarskåp 210f, 223f, pi 323 
Everöd, krucifix 56, 128f, 139, 171,pl 116 
Everöd, kyrka och socken 223f 

Fagered, Halland, madonna 247,249 
Falkenberg, gamla 246 
Falkenberg, nya 246 
Falster 98 
Falsterbo 35, 39f, 52, 56, 100, 183f, 204,223 
Falsterbo, Skånefararnas kyrka, helgonbilder 38, 
183f 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka 56, 183, 223 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, altarskåp (I) 157, 
färgpl 12 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, altarskåp (2) 37, 
184, 209, 223,färgpl 17, pi 314 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, kvinnligt helgon 
123,127,180, 183,pl82 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, madonna 140, 183, 
pil23 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, sittande Kristus 
12, I77,208,pi310 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, S:t Göransgrupp 
18, 29, 3f, 38,184,204, 217,färgpl 15 
Falsterbo, S:ta Gertruds kyrka, S:t Kristoffer 27, 
123[, 127, 180, 183,färgpl 7, pi 83 
Parhult, krucifix 68 
Farstorp, grupp 162, 190, pi 253 
Farstorp, krucifix 128,139, 171,pi 118 
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Farstorp, kyrka och socken 44, 190 
Farstorp, madonna 141,pl 130 
Farstorpsgruppen 30 
Fjelie kyrka och socken 232f 
Fjelie, madonna 141, 232f, pi 131 
Fjälkinge, krucifix 128,139,154, 171,p/ 115 
Fjälkingeverkstaden 226 
Fjiirestarl, pieta 148, pl 145 
Flensburg 39, 169 
Flyinge socken 189 
FlåvIBr, Norge, gyllene altare 77 
Flädie, krucifix 56, 127, 170, pi 97 
Flädie, kyrka och socken 53 
Frillestad, sittande Kristus 177, pl 229 
Fru Al stad, krucifix 129, pl 121 
Fränninge, Johannes döparen pl 218 
Fränninge, krucifix (1) pi 284 
Fränninge, krucifix (2)199,pl 275 
Fröskog, Dalarna, helgonskåp med madonna 97 
Fulltofta kyrka 141,201 
Funbo, Uppland, helgonbilder 38 
Furuby, Värend, biskopshelgon 268, 269, 277 
Furuby, Värend, madonna 268,269,277 
Fyn 59, 119 
Fågeltofta, madonna pl 308 
Färingtofta kyrka 4 7 
Färlöv, krucifix pl 188 
Färlöv, S:t Petrus 201,213, pl 294 

Galenätten 8 lff, 111, 225 
Gammalstorp, Blekinge 237 
Genarp, Kristi grav 51, 54 
Genarps kyrka 47 
Gettorfs kyrka, Slesvig 38 
Gislöv, krucifix 92, pi 43 
Gislövs kyrka 230 
Gladsax sätesgård 82 
G!emminge, krucifix 136, pl 170 
Glimminge sätesgård 189 
Glimmingehus 189 
Glostorp, krucifix 136, pl 172 
Gotland 21, 28, 70, 114, 178,236 
Grabow, Mecklenburg, altarskåp 124, 126 
Grevlunda sätesgård 82 
Gråmanstorp, krucifix 136,171, 174,pll67 
Gröningen, Sachsen, benediktinkloster 63 
Gualöv, altarskåp 209f, 217, 225, pl 318 
Gualöv, kalvariegrupp 28, 58, 86ff, 93, 96, 104, 
l lOf, pl 25-28 
Gualöv, kyrka och socken 8 lf, 11 Of, 225 
Gullarp, krucifix 133, 232, pl 160 
Gullarp, kyrka och socken 232 
Gumlösa kyrka 75, 82 
Gustav Adolf, se Viby 
Gylle, krucifix 171, 174,pl 181 
Gylle, madonna 96, pi 48 
Giistrow, Mecklenburg, krucifix 129,130 
Gåsekil, Halland 246 
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Gåsinge, Södermanland, madonna 74 
Gärds härad 4 7 
Gärds Köpinge, pieta 148, 154, pl 143 
Gärdslöv, krucifix 56, 87, 102, 104, 258f, pi 15 
Gärdslövs kyrka 230 
Göinge härad 52, 83 
G0yeätten 188 

Haaken Gulleson 19, 35,216 
Hablingbo, Gotland, krucifix 91 
Haldskåpet, se Randers 
Halland 5f, 227, 236f, 246ff, 277 
Hallaröd, grupp 212,227,255,266,278, 
p/340-344 
Hallaröd, krucifix, pl 114 
Hallaröd, kyrka och socken 227 
Hallaröd, madonna 201,212, 216f, pl 295 
Halmstad 246 
Halmstads län 246 
Hamburg 126, 156 
Hamburg, Petrikirche, altarskåp 26, 124, 125 
Hangvar, Gotland, krucifix 70, 73 
Hanhals, Halland, altarskåp 250 
Hannas, krucifix 92, pl 40 
Hans Borneman 156 
Hans Briiggemann 23,193,201, 217 
Hans Hesse 18, 23 
Hans Snitker 156 
Hardeberga kyrka och socken 189 
Harjagers härad 52 
Harlösa, krucifix 136, 171,pl 163 
Harlösa, sittande Kristus 177,208, pi 305 
Hasle, Bornholm 246 
Hasle, Bornholm, altarskåp 246 
Hassle-Bösarp, krucifix 92, 104, pi 24 
Havrebjerg, SjIBlland, reliefer från altarskåp 259, 
262 
Helge å 29 
Helsingborg 56, 75, lOOf, 106,169,171,175,187 
Helsingborg, S :ta Maria kyrka 186f, 230 
Helsingborg, S:ta Maria kyrka, altarskåp 25, 37, 
39,57, 154,156, l86f,230,färgpl 10,p/153-155 
Helsingborg, S:ta Maria kyrka, krucifix 137, 230, 
pi 195 
Helsingborg, S:t Clemens kyrka, krucifix 56, 87, 
l0lf,pl 11 
Helsing0r 257 
Helsingpr, karmelitkloster, altarskåp 37 
Hemmesjö, Värend, altarskåp 212,272,276, 278 
Hemmesjö, Värend, biskopshelgon 98, 268, 269, 
277 
Hemmesjö, Värend, madonna 268, 269, 277 
Hemmet, Jylland, biskopshelgon 161 
Heninck Roleves 18, 35,204,206 
Henning von der Heide 29, 150, 152, 162,166,250 
Henrik Krummedige 224f 
Hermen Rode 35f, 157, 166,209 
Herrestads härad 4 7, 184 



Herrevads cistercienskloster 52, 232 
Herrevads cistercienskloster, nådastol 201, pi 293 
Hialmsvith 110 
Hildesheim 213 
Hjortsberga, Blekinge 237 
Hjortsberga, Blekinge, biskop 77,237,238, 269, 277 
Hjortsberga, Blekinge, krucifix 239 
Hjortsberga, Blekinge, pieta 243 
Hjortsberga, Värend, krucifix 269 
Hjälsta, Uppland, helgonbilder 38 
Holbreks amt 263 
Holmby, krucifix 53, 199, 230,pl 273 
Holmby, kyrka och socken 53,230 
Hordalands fylke 58 
Houtskär, Åboland, altarskåp 38 
Hov, krucifix 92, pi 37 
Hovmantorp, Värend, krucifix 272, 275 
Huseby herrgård, Värend, krucifix 62ff, 67f, 70, 
75,80,84,färgpl2,pl2 
Husum, Slesvig 193,217 
Hvideätten 81 
Hyby, krucifix 137,pl 204 
Hårslev, Sjrelland, altarskåp 266 
Håstad, grupp 212, 243, 272, 278, pi 345-349 
Häglinge, grupp 53, 212, 217, 225, pi 338,339 
Häglinge, kyrka och socken 53,225 
Hälsingland 19, 35, 39 
Härjedalen 39 
Härnösand 22 
Högestad, krucifix 137, 174, pi 192 
Hörby, krucifix 123, 126f, 180, 184f, 250,pl 86 
Hörby, kyrka och socken 185 
Hörby, madonna 208,pl 311 
Hörröd, relief 158, pi 243 
Hörup, krucifix 199,239,243, 271f, 278, pi 271 
Höör, grupp 211f, 216f, 227, 255,pl 328-337 
Höör, krucifix 117, 120,pl 71 
Höör, kyrka och socken 120f, 227 

!dala, Halland, krucifix 247 
Ide Pedersdatter (Falk) till Gladsax 36, 82, 122, 181f 
Ignaberga, altartavla 54 
Ignaberga, Anna-själv-tredje 206, pi 300 
Ignaberga, biskopshelgon 206, pi 301 
Ignaberga, Jakob d ä 206, pi 302 
Ignaberga, krucifix 86, 101, 110, 239, pi 8, 9 
Ignaberga, kyrka och socken 110 
Ignaberga, madonna 96ff, 101, 103, 110, pi 51 
Ignaberga, manligt helgon 98, 101, 103, 110, 
pl62 
Ignabergagruppen 103,271 
"Ignabergamästaren" 27, 30, 101 
Ignabergaverkstaden 102f, 112, 271 
Ilstorp, madonna 208, pi 307 
Imperialissimakretsen 162 
"Imperialissimamästaren" 161f, 166,209 
Ingeborg Filipsdotter (Tott) 224 
Ingelstads härad 52 

Ingvar Ågesen (Båd) 183 
Ivösjön 110 

Jakob Kremberg 53 
Jakob Madsen 51, 59 
Jakob Rpd 100 
Jakob Ulfson 224 
Jens Brostrup 37, 159, 188 
Jens Holgersen Ulfstand 189 
Jerusalem, det himmelska 178 
Joachim Fleming 37, 186 
Johan Ullberg 53 
Johannes Junge 143, 166 
Johannes Snickare 18, 35 
Johannes Stenrat 18, 23, 35f, 159 
Jon i Mangårde 38 
Jonstorp, krucifix 136, pi 187 
Jordan Målare 18, 35 
Jylland 102, 119 
Järnshög, krucifix 200, pi 276 
Jämshögs kyrka 29 
Jämtland 39 
Järrestads härad 53 

Kalundborg 236, 257 
Karl Knutsson Bonde 37 
Kiaby, altarskåp 209, 226f, 232f,pl 315,316 
Kiaby, krucifix 87, lOlf, llOf, 121, 226,pl 12, 13 
Kiaby, kyrka och socken llOf, 121, 226f, 230,232 
Kiaby, madonna 97, lOlf, llOf, 121,226, 259,pl 45 
Kiel 25,211 
Kinnared, Halland, krucifix 247,250 
Kirchtimke, Niedersachsen, krucifix 88, 89, 90, 91 
Kirke-Stillinge, Sjrelland, altarskåp 158,262, 263 
Kleve, Rhenlandet 144 
Kleve, Rhenlandet madonna 217 
Knut den store 29 
Knutstorp, sätesgård 226 
Knästorp, krucifix 200 
Korpo 38 
Kort Rogge 37,224 
Kraak, Mecklenburg, altarskåp 213,214 
Kristian I 187 
Kristian Il 37, 39,224 
Kristoffer av Bayern 187 
Krognosätten 186, 225f 
Kropp, krucifix pi 182 
Krusenbergs herrgård, Uppland 88 
Kumla, Närke, helgonbilder 39 
Kungsbacka, Halland 246 
Kvesarum 141,201 
K vibille, Halland, altarskåp 250 
Kvibille, Halland, krucifix 247,255 
Kvidinge, kalvariegrupp 137, 139,pl 209 
Kyrk.heddinge, krucifix 136, 230, pi 173 
Kyrkheddinge kyrka 230 
Kyrkoköpinge, krucifix pi 44 
Kågeröd, grupp 213, 216f, 225f,pl 360-362 

317 



Kågeröd, krucifix 127, 139, 171, pi 98 
Kågeröd, kyrka och socken 225f 
Kågerödsgruppen 139 
Kävlinge, krucifix 136, 171, pi 165 
Kävlinge kyrka 29 
Kpbenhavn 257 
Kpbenhavn, krucifix 68 
K!ilbenhavn, Slottskyrkan, altarskåp 224 
Kpbenhavns amt 25, 263 
Kpge 257 
Köln, Georgskirche, krucifix 65 

Lackalänga, krucifix 136, 171, pi 164 
Lagaholms län 246 
Laholm246 
Landkirchen, Fehmarn, altarskåp 26,125, 126 
Landskrona 171, 17 5 
Langätten 225 
Lars Germundsson 18, 35 
Lars Snickare 35 
Lenhovda, Värend, krucifix 267, 269 
Lid, Södermanland, krucifix 70, 72 
Liebschau, Pommern, nådastol 147 
Lilla Bedinge, kyrka och socken 184 
Lilla Bedinge, pieta 123f, 126f, 180, 184, pi 84, 85 
Linde, Gotland, madonna 116 
Linderöd, krucifix, pi 184 
Linköpings domkyrka 271 
Linköpings stift 115, 236, 266, 271f, 278 
Litslena, Uppland, krucifix 129 
Ljungby, grupp 159, 161, 188, pi 248-250 
Ljungby, krucifix (1) pi 22 
Ljungby, krucifix (2) 188, 192f, pi 262,263 
Ljungby, kyrka och sätesgård 188f 
Ljungby, madonna 143f, 188, 263,pl 137 
Ljungby, S:t Göran 150, 152, 188, pi 232 
Ljunits härad 47, 52, 184 
Lolland 98 
Lolland-Falster 119 
Lukas Målare 39 
Lund 5, 56, 68, 75, 83f, lOOf, 106, 112, 128, 
169ff, 187 
Lund, Allhelgonaklostret 224, 232 
Lund, domkyrkan 2, 12, 50, 52, 58, 105, 122, 
181f, 204,224 
Lund, domkyrkan, grupp från Jens B.rostrups al
tarskåp 37, 39, 51, 57, 122, 158f, 188,färgpl 13, 
pi 246,247 
Lund, domkyrkan, högaltarskåp 15, 25ff, 30f, 36, 
39, 50f, 57, 122ff, 126, 140, 152, 178, 180f, 
pi 75-77 
Lund, domkyrkan, krucifix 117, pi 72 
Lund, domkyrkan, madonna 30, 51, 140f,pl 126 
Lund, domkyrkan, relief med S :t Göran 51, 57, 
150,152, 158,p/233 
Lund, domkyrkan, S:t Kristoffer 51,206,207, 208, 
pl303 
Lund, domskolan 233 
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Lund, Helgeandsklostret 232 
Lund, S:t Botulfs kyrka 47 
Lund, S:ta Maria och S:t Petri benediktinkloster 232 
Lund, S:ta Maria och S:t Petri benediktinkloster, 
stående Kristus 16, pi 217 
Lunds stift 5, 43, 51, 115 
Lunkende 185 
Luntertun 56 
Liibeck 18, 21f, 36, 45, 91, 114, 117, 143f, 146, 
150, 157, 159, 164, 166ff, 175, 190, 192f, 200, 
204,210,212,217,221,246,250 
Liibeck, Burgkirke, S:t Antonius 193,194 
Liibeck, Burgkirche, Fronleichnamaltarskåpet 150 
Liibeck, domkyrkan, kalvariegrupp 133,134,135, 
185 
Liibeck, domkyrkan, Warendorpkapellet, altar
skåp 116, 117 
Liibeck, Heiligen-Geist-Hospital, altarskåp 210 
Liibeck, Heiligen-Geist-Hospital, krucifix 117 
Liibeck, J akobikirche, krucifix 117 
Liibeck, Jakobikirche, madonna 161,163 
Liibeck, Jakobikirche, Mariekröningsgrupp 212,214 
Liibeck, Marienkirche 177 
Liibeck, Marienkirche, altarskåp 153, 154 
Liibeck, Marienkirche, Johannes evangelisten 212 
LiibeL:k, SL.-Jlirgen-Hospilal, S:t Gi.iransgrupp 
150,151 
Liibeck, Ägidienkirche, krucifix 133, 134 
Lyby, krucifix 127, 170,pl 91 
Lyby, sidofigurer från kalvariegrupp 28, 58, 87, 
93, 103,pl 29 
Lyckå, Blekinge 237 
Lye, Gotland, altarskåp 38 
Liineburg 91, 156 
Liineburg, Nikolaikirche, Lambertialtarskåpet 
155,156 
Lyngby, krucifix pi 109 
Lyngby sätesgård 224 
Lyngsjö, gyllene altare 77 
Långaröd, krucifix 16, pi 208 
Långasjö, Värend, krucifix 271 
Löddeköpinge kyrka 47 
Lösen, Blekinge, krucifix 238 

Maastricht, Sint Servaaskerk, helgonskrin 68 
Maastricht, Sint Servaaskerk, relikvarier 68 
Mads Jensen Medelfar 51 
Magdeburg ärkebiskopsdöme 178 
Maglarp, krucifix 127, 170f, 175, 232f, 250, pi 88 
Maglarp, kyrka och socken 82, 232 
Maglehem, krucifix 137,pl 205 
Malmö 55f, 169f, 175 
Malmö, Helgeandsklostret 50, 56, 224f 
Malmö, S:t Petri kyrka 50, 224f 
von Maltzahnätten 223 
Mariager, Jylland, birgittinkloster 175 
Marienwohlde, Holsten, birgittinkloster 143 
Maties Scroder 35, 38,204 



Mathis Olsen 38 
Mecklenburg 209,217,223 
Misericordieverkstaden 21 
Mo, Västergötland, madonna 74 
Moltkeätten (Dk) 223f 
Moltkeätten (Ty) 223 
Munkarp, krucifix 136, pi 179 
Munkarp, madonna 96, 104, 259,pl 46 
Munkätten 188 
Månstorps sätesgård 224 
Mölleberga, krucifix 174, 232, pi 185 
Mölleberga kyrka och socken 232 
"Möllnmästaren" 143 
Mon 6, 76, 93, 236, 255ff 
Mörarp, krucifix 136, 171, pi 162 

Nederländerna 166, 190,209,211 
Nekso, Bornholm 246 
Niedersachsen 64 
Niels Hak 189 
Niels Jensen Haller 187 
Nivelles, Brabant, kalvariegrupp 137,138, 139 
Norra Mellby, krucifix 16 
Norra Nöbbelöv, krucifix 137,pl 197 
Norra Nöbbelöv, kyrka och socken 53 
Norra Nöbbelöv, madonna 59, 140, pi 125 
Norra Rörum, krucifix 200, pi 289 
Norra Rörums socken 227 
Norra Sandby, krucifix 200 
Norra Skrävlinge, Johannes döparen 148, pi 226 
Norra Strö, grupp 164, 189,230, pi 256,257 
Norra Strö, kyrka och socken 189, 230f 
Norra Strö, madonna 189,204,206, 230,pl 297 
Norra Strö, S:t Olof 148, 189, 230f, pi 228 
Norra Åsbo härad 52 
Norrvidinge, krucifix (1) 127, 139, 171, pi 100 
Norrvidinge, krucifix (2) 137, pi 193 
Nottebäck, Värend, krucifix 269 
Nottebäck, Värend, S:t Olof 271 
Nykpbing 236 
Nymö, krucifix 128 
Nymö,pieta 148,pl227 
Ntirnberg 193 
Näs, krucifix 127, 170, pi 90 
Näsby, Småland, biskopshelgon 98, 99 
Nrestved 98, 263 
"Nrestved-Mesteren" 263 

Odense 35, 193, 196, 204 
Odense Gråbröderskyrkan 37 
Olof Andersson 38 
Olof Haraldsen 29 
Oluf Esbernsen 208 
Omp38 
Onslun<la, grupp 216f, 225,pl 365 
Onslunda, krucifix 101, pi 20 
Onslunda kyrka och socken 225 
Oppmanna, altarskåp 209, 226f, 232f, pi 317 

Oppmanna kyrka och socken 226f, 230, 232 
Osby, krucifix 74f, 83, pi 6 
Osby, kvinnligt helgon 98, 103,pl 61 
Osby, kyrka och socken 82f 
Osby, nådafader 209f, 217,pl 320 
Osbygård sätesgård 185 
Osbyholm sätesgård 185 
Ove 44,190 
Oxie härad 52, 54f 

Parlerfamiljen 126 
Perstorp, krucifix 133, pi 159 
Perstorp, madonna 96,pl 50 
Petrus Sommar 182 
Pommem 166 
Preetz, Holsten, altarskåp 210 
Prrestp amt 25 

Quedlingburg, Sachsen, stiftskyrkan 63 

Ramsåsa, krucifix 25, 91, pi 35 
Randers, Jylland, altarskåp 161 
Raus, krucifix (1) 136, pi 174 
Raus, krucifix (2) pi 287 
Raus kyrka 29 
Raus, madonna 141,pl 211 
Ravlunda, kvinnligt helgon 148, pi 214 
Ravlunda, kyrka och socken 56 
Ravlunda, madonna 96, 259,pl 47 
Ravlunda, S:t Kristoffer 150, 152, pi 234 
Rebbelberga, krucifix 23, 28, 68, 70, 75, 83, 258, 
pl4 
Rebbelberga, kyrka och socken 82f 
Renier av Huy 68 
Reslöv, krucifix 199, pi 269 
Reva! 22, 168 
Reva!, Nikolaikirche, altarskåp 159,160, 161 
Rhenlandet 64, 190 
Ribe 39 
Ringsaker, Hadeland, altarskåp 224 
Rinkaby, krucifix 200 
Riseberga kyrka 47 
Risekatslösa, grupp 162,175, 188,pl 254 
Risekatslösa, krucifix 92, pi 42 
Risekatslösa, kyrka och socken 188 
Rom 105 
Romsey, Hampshire, "Romsey Rood" 67, 69 
Ronneby 237,243 
Ronneby, krucifix 239 
Rosenkrantzätten 225 
Roskilde domkyrka 93, 101, 111,257 
Roskilde domkyrka, kalvariegrupp 93, 94, 95, 104 
Roskilde stift 6, 76, 236, 255ff, 277 
Rostock 18, 29, 35f, 204,206, 223 
Räng, Anna-själv-tredje 148, pi 224 
Räng, madonna 96,247,255, pi 49 
Röke, krucifix 127, 139, 171,pl 99 
Ronne, Bornholm 246 
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Rönnebergs härad 55 
Rörum krucifix 232f, pl 288 
Rörum, kyrka och socken 55,232 

Saksk0bing, Falster, altarskåp 210 
Sankt Olof, altarskåp 37, 39, 57, 128, 139, 152, 
154,175, 185f,259,pll46-152 
Sankt Olof, Anna-själv-tredje 57, 140f, 148, 154, 
263,pl 129 
Sankt Olof, kyrka och socken 185f 
Sankt0lof,madonna57, 140f, 148, 154,263,p/128 
Sankt Olof, nådastol 57, 146, pl 138 
Sankt Olof, S:t Olof 208, pl 313 
Sankt Olof, vallfartsbild 51, 54 
Saxtorp, grupp 213, 216f, 226,pl 351-359 
Saxtorp, krucifix 136, 171, pl 166 
Saxtorp, kyrka och socken 226 
Schwaan, Mecklenburg 204 
Schwerin, krucifix 129 
Sels0, Sjrelland, madonna 259,260 
Sibbarp, Halland, krucifix 150 
Silvåkra, krucifix 136, pl 180 
Silvåkra, madonna 96, pl 55 
Silvåkra, S:t Martin 152, pl 235 
Simlinge, diakonhelgon 16,p/ 369 
Simlinge, krucifix 28, 87, 91,p/ 17 
Simlinge, madonna 97, pl 54 
Simrishamn 100, 104,221 
Simrishamn, krucifix 200 
Sireköpinge, krucifix 200, pl 279 
Sjrelland 6, 76, 93, 98, 111, 119, 152,181,236, 
255ff, 277 
Sjörup, krucifix 200, pl 286 
Sjösås, Värend kalvariegrupp 271,273 
Skamby, Fyn, krucifix 196,197 
Skanör 52, 56, 100, 183f, 223 
Skanör, krucifix 137, 174,p/ 191 
Skanör, S:t Olofs kyrka 2 
Skara stift 115 
Skegrie, krucifix 87, 104,p/ 23 
Skuldelev, Sjrelland, krucifix 258 
Skummeslöv, Halland, altarskåp 250 
Skummeslöv, Halland, madonna 250 
Skytts härad 4 7, 184 
Skånella, Uppland, altarskåp 206 
Slagelse 263 
Slesvig 24f, 58, 76f, 87, 93, 119 
Slesvig, domkyrkan, altarskåp 193,195,201,203 
Slesvig-Holsten 18, 35, 53, 168, 211 
Slättåkra, Halland, krucifix 24 7 
Smedstorp, grupp 161f, 188,p/ 251,252 
Smedstorp, kyrka och socken 188 
Smedstorp sätesgård 188 
Småland 42, 236 
Soest, S :t Patrocli kyrka 63 
Sor0 amt 25, 263 
Sparreätten 224f 
Stafsinge, Halland, krucifix 250 
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Statius Otto 53 
Stavelot, Liege, benediktinkloster, retabel 68, 71 
Sten Sture d ä 37, 185 
Stenestad, madonna 96, pl 53 
Steninge, Halland, krucifix 250,251,255,278 
Steninge, Halland, pieta, 250,252,253,255,278 
Stevnsgruppen 263 
Stiby, krucifix 128f, 139, 171,p/ 117 
Stiby, kyrka och socken 54 
Stockholm 18, 22, 35, 168, 175 
Stockholm, Storkyrkan, S:t Göransgrupp 21, 37, 185 
Stora Harrie, krucifix 127, 170, pi 93 
Stora Herrestad, krucifix 16, 230, pi 366 
"Store Fuglede-Mesteren" 263 
Stralsund 156,211,217,223 
Stralsund, Nikolaikirche, altarskåp 216,218,219 
Stralsund, Nikolaikirche, krucifix 129, 131 
Stralsund, Nikolaikirche, smärtoman 129 
Stråvalla, Halland krucifix 247,249,255,277 
Stråvalla, Halland, madonna 247,248 
Strängnäs 21 
Strängnäs, domkyrkan, altarskåp 224 
Strövelstorp, kalvariegrupp, 196, 199, 230ff, 243, 
pl 268 
Strövelstorps kyrka och socken 230ff 
Sturkö, Blekinge, altarskåp 212, 239, 2113, 245, 
246,272,278 
Stävie, krucifix 127, 170, pl 94 
Stöde, Medelpad, helgonbilder 38 
Svalöv, krucifix 232f, pi 183 
Svalövs kyrka och socken 47,232 
Svalöv, madonna 141, 232,pl 132 
Svaneke, Bornholm 146 
Svartrå, Halland, krucifix 250 
Svartrå, Halland, madonna 247 
Svendborg, Fyn 101 
Svensköp, krucifix 136, pi 168 
Siisel, Slesvig-Holsten, krucifix 88, 90, 91 
Sreby, altarskåp 224 
Sällstorp, Halland, madonna 247 
Sällstorp, Halland, S :t Olof 24 7 
Särslöv, krucifix, pl 112 
Sättna, Medelpad, altarskåp 216 
Söderköping, krucifix 129,131 
Södervidinge, krucifix 127, 170, pi 92 
Södra Mellby, kyrka och socken 55 
Södra Rörum, krucifix 133, 136, pi 157 
Södra Rörums socken 141,201 
Södra Sandby, grupp 162, 164, 189,pl 255 
Södra Sandby, krucifix 200 
Södra Sandby, kyrka och socken 189 
Södra Åby, krucifix 128, pl 106 
Södra Åsbo härad 55,232 
Sölvesborg 237 
Sölvesborg, S:t Nikolai kyrka, krucifix 238,242, 
246 
S0nder Alslev, Sjrelland, pieta 148,149 
S0nderjylland 25, 75, 152, 166, 258f 



Sörby, krucifix 199f, pi 278 
Sövde, krucifix 136, pi 178 
Sövde socken I 87 

"Tingstädemästaren" 21 
Tirstrup, Jylland, krucifix 68 
Tj0m0, Vestfold lOOf 
Tofta, krucifix 16, pi 367 
Tolånga, altarskåp 157, 187, pi 240,241 
Tolånga, krucifix 200 
Tolånga, kyrka och socken 187 
Tommarp se Östra Tommarp 
Tongeren, Limburg, relief 68 
Torbjörn 44, 190 
Torekov, kvinnligt helgon (I) 98, pi 65 
Torekov, kvinnligt helgon (2) 208, pi 304 
Torekov, manligt helgon 148,pl 216 
Torekov, träskulptur 54 
Torna härad 52f 
Torup sätesgård 82 
Torup, Halland, krucifix 250, 254, 255 
Tosterups kyrka 47 
Tottarp, krucifix 174, pi 186 
Tranås, krucifix 87, pi 19 
Trelleborg lOOf, I 06 
Trelleborg, grupp 12, pi 363,364 
Trier, domkyrkan, altarskåp 206,208 
Trolle-Ljungby, se Ljungby 
Trollenäs, se Näs 
Tryde, Anna-själv-tredje 148, pi 225 
Tryde, krucifix 20, 23, 25, 27, 29f, 62ff, 67f, 70, 
75, 80f, 83f,färgpl 1 
Tryde, kyrka och socken 80ff 
Tunbyholm sätesgård 188 
Tving, Blekinge, altarskåp 239, 243, 244, 250 
Tyge Krabbe 231 
Tyresö, Södermanland, madonna 216f, 220 
Tårnborg, Sjrelland, krucifix 115,259,261 
Tåssjö, Mariekröningsgrupp 204, 212, 216f, 255, 
p1296 
Tåstarp, krucifix pi 110 
Tävelsås, Värend, krucifix 269 
Tonders kontrakt 38 
Tönnersjö, Halland, grupp 212,255,256,266, 278 
Törringe, krucifix 127, 170, pi 95 
Törringe, madonna 208, pi 306 
"Törringemästaren" 26, 139 

Ugitus 110 
Ulfstandätten 225 
"Unionsmästaren" 266 
Uppland 41, 76, 82 
Uppsala 18, 35, 37 
Urneätten 188 

Vadstena birgittinkloster, altarskåp 18, 37 
Vadstena birgittinkloster, Anna-själv-tredje 141,142 
Valentin van Orley 211 

Valleberga, altarskåp 57,210, 225,pl 321,322 
Valleberga kyrka och socken 225 
Valleberga, madonna 216f, pi 312 
Vallensved, Sjrelland, krucifix 104, 258f, 260 
Vallkärra, krucifix 74f, 81ff,pl 5 
Vallkärra, kyrka och socken 8 lff 
Vankiva, krucifix 23, 68, 70, 75, 83, pi 3 
Vankiva, kyrka och socken 82f 
Vanstad, kalvariegrupp 200, pi 281 
Varberg 236 
Varberg, gamla 246 
Varberg, nya 246 
Varbergs län 246 
Veckholm, Uppland, altarskåp 224 
Vedby, krucifix 87,pl 16 
Vegeholms sätesgård 231 
Veit Stoss 193 
Vellerup, Sjrelland, krucifix 258 
Vellinge, krucifix 127, 170,230, pi 96 
Vemmenhögs härad 55, 184 
Vessige, Halland, krucifix 250, 254 
Westfalen 64 
Viby, krucifix, pi 111 
Wiendorf, Mecklenburg, madonna 204,205, 206 
Viklan, Gotland, madonna 7 4 
Vindinge, Fyn, krucifix 196, 198 
Visby 114 
Wismar 209 
Visseltofta, kyrka och socken 120 
Visseltofta, madonna 115f, 118, 120, pi 69 
Visseltofta, S:t Olof 116, 118, 120, pi 70 
Vitaby, grupp 158, 175, pi 244, 245 
Vitaby, krucifix (1) 23, 25, 27, 30, 63f, 67, 70, 75, 
82ff, pi 1 
Vitaby, krucifix (2) pi 1 J 3 
Vitaby, kyrka och socken 82f 
Vittskövle, Anna-själv-tredje 143, pi 135, 136 
Vittskövle, madonna 143, pi 134 
Vollsjö, krucifix 199, pi 277 
Vordingborg 257 
Vånga, kyrka och socken 232 
Vånga, madonna 174, 232f,pl 215 
Vä 100 
Vä, krucifix 200 
Vä premonstratenskloster 110, 226 
Vä, S:ta Maria kyrka 105 
Välluv, krucifix 92, pi 41 
Välluvs kyrka 29 
Värend 6, 115, 236, 243, 266ff, 277 
Västergötland 22, 42 
Västerstad, krucifix 86, !Olf, pi 10 
Västmanland 22 
Västra Hoby, altarskåp 156, 175, 187f,pl 156 
Västra Hoby, kyrka och socken 53, 187f 
Västra Ingelstad, altarskåp 50, 56,211,217, 224f, 
färgpl 18, pi 324-327 
Västra Ingelstad, kyrka och socken 224 
Västra Karaby, krucifix 137,p/ 199 
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Västra Sallerups kyrka 226, 231 
Västra Sönnarslöv, krucifix 136, pi 176 
Västra Tommarp, krucifix 115 
Västra Torup, krucifix 200, pl 280 
Västra Vemmenhög, krucifix 136, pi 175 
Västra Vram, krucifix 133, pi 158 
"Vätemästaren" 21 
Växjö 236, 266, 272 
Växjö stift 115, 236, 266ff, 277 

Xanten, Rhenlandet 144 

Ystad 56, lOOf, 104, 107 
Ystad, S:ta Maria kyrka, altarskåp 26f, 57, 122f, 
127,140,152,178,180, l84,färgp18,pl80,81 
Ystad, S:ta Maria kyrka, kalvariegrupp 193,217, 
pl264-266 
Ystad, S:ta Maria kyrka, krucifix pi 120 
Ystad, S :ta Maria, kyrka och socken 56, 184 
Ystad, S:t Petri franciskankloster 52, 18lff 
Ystad, S :t Petri franciskankloster, altarskåp 26f, 
57, 122ff, 126, 140, 152, l80ff,färgpl 6, pi 78, 79 
Ystad, S:t Petri franciskankloster, krucifix 128, 
pll08 
Ytterselö, Södermanland, altarskåp 206 

Åbo 38 
Åge Axelsen 183 
Åge Ingvarsen (Båd) 182f 
Ågerup, Sjrelland, altarskåp 38 
Åhus lOOf, 104, 106, 187, 221 
Åhus, altarskåp 56, 156f, 178, 187 
Åhus, S :ta Maria kyrka 111 
Åkirkeby, Bornholm 246 
Årby, Sjrelland, altarskåp 212,255,263,264,265, 
266,278 
Århus 39 
Århus, domkyrkan, altarskåp 18, 24, 157 
Ås, Halland, krucifix 24 7 
Åseda, Värend, krucifix 27lf, 274,278 

Älghult, Värend, krucifix 271 
Älmeboda, Värend, krucifix 271 
Äspinge, krucifix 87, pi 33 
Äspö, krucifix 128, pll05 
Ätran 246 

Öland 42, 236 
Önnarp, krucifix 56, 87, lOlf, 104, 258f,pl 21 
Önnestad, krucifix 199, pl 274 
0rbrek, Fyn, madonna 162, 164 
Örsjö, krucifix 128, pi 107 
Örsjö, sittande figur 16, pi 368 
Össjö, krucifix 127,139, 171,pl 104 
Östergötland 236 
Östra Herrestad, krucifix 87, 91, 104, pi 18 
Östra Karaby, krucifix 137, pi 194 
Östra Karup, Halland, krucifix 247,248 

322 

Östra Kärrstorp, krucifix 136, pi 189 
Östra Nöbbelöv, Anna-själv-tredje 146, pi 140 
Östra Strö, krucifix 200 
Östra Sönnarslöv, krucifix 56 
Östra Tommarp 75 
Östra Tommarp, grupp 54, 213, pi 350 
Östra Tommarp, krucifix 54, 115, ll 7f, 121,259, 
271,pl68 
Östra Tommarp, madonna 54, 114f, 118, 121,271, 
pl66,67 
Ostra Tommarp, sittande Kristus 54, 148, 177, 
pi 223 
Östra Tommarp, spetälskehus 83 
Östra Tommarp, S:ta Maria kyrka och socken 54, 
121,213 
Östra Tommarp, S:t Petri premonstratenskloster 
54,121,213,224,226,232 
Östra Vemmerlövs kyrka 226 
Östra Vram, krucifix (1) 25, 53, 129, 133, 
färgpl 9, pi 122 
Östra Vram, krucifix (2) 53, 127, 139, 171, 175, 
pl 103 
Östra Vram, kyrka och socken 53, 56, 112 
Östra Vram, madonna 29, 53, 86, 88, 96ff, lOlff, 
112,färgpl 3, 4 
Östra Vram, S:t Olof 29, 53, 86, 88, 96ff, lOlff, 
l 12,färgpl 5, pi 57 
"Östra Vrammästaren" 30 
Östraby, Anna-själv-tredje, pl 230 
Östraby, krucifix 136, pi 190 
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