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I. Inledning 

Ett medeltida kyrkorum var ett rum fyllt av bilder. I 
vaggarnas och valvens mälningar, i fönstrens mång
färgade glasmåleri, i broderierna på altartextilierna 
och prästernas skrudar, i de liturgiska kärlens graver
ade och emaljerade bilder, i mässböckernas illumin
ationer, och inte minst i skulptur i trä och metall, 
visualiserades de heliga personerna och evangeli
ernas och helgonlegendernas skeenden. Här mötte 
medeltidens människor kyrkans förkunnelse i synlig 
form. Det som finns bevarat i dag av medeltidens 
kyrkliga konst är en ledtråd bakåt i tiden som, gen
om att tolkas och placeras i ett historiskt samman
hang, kan öka vår kunskap om de människor som 
brukade kyrkan och dess bilder under medeltiden. 

Denna bok presenterar i bild och text det samlade 
beståndet av bevarad medeltida träskulptur från 
Skånes kyrkor. Det är ett rikt material om över tre
hundra föremål, från 1100-talets mitt till reforma
tionens genombrott en bit in på 1500-talet. Mycket 
är av hög kvalitet, och flera skulpturer har aldrig tid
igare publicerats . Dokumentationen består dels av 
fotografier, och dels av en katalog med kortfattade 
beskrivningar av varje föremål. I denna inledning till 
katalogen skall de olika typerna av medeltida trä
skulptur presenteras. Skulpturernas roll i kyrklig kult 
och liturgi, tillverkningsprocessen samt de medeltida 
bildernas öde efter reformationen kommer också att 
beröras. 

Samtidigt med detta planschverk utges en av
handling av Lena Liepe i ämnet konstvetenskap, und
er samma titel och i samma serie som denna volym 
(Skånsk senmedeltid och renässans 14 och 1 5). Av
handlingen är en studie över Skånes medeltida trä
skulptur och dess historiska miljö. I undersökningen 
diskuteras skulpturernas datering, produktionsförhål-
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landen, skulpturernas funktion i den kyrkliga kulten, 
samt omständigheterna kring förvärv av träskulptur 
till enskilda kyrkor. 

Planschverkets fotografier är dels nytagna, och 
dels framtagna från äldre negativ och glasplåtar. Lena 
Wilhelmsson och Helene Toresdotter har tagit bilder 
på skulpturer i ett femtiotal kyrkor runtom i Skåne. 
Bengt Almgren har nyfotograferat samtliga skulptur
er i Lunds Universitets Historiska Museums (LUHM) 
och Lunds Domkyrkomuseums samlingar. Omkring 
femtio bilder är hämtade från Stig Axelssons samling 
av fotografier på kyrkor och kyrkliga inventarier i 

Skåne, tagna 1961-1965. Ytterligare ett antal foto
grafier kommer från LUHM:s bildarkiv, och ett tjugo
tal bilder är gjorda efter glasplåtar från 1900-talets 
början i LUHM. Ett mindre antal bilder kommer från 
Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-Topografiska Ar
kiv i Stockholm. 

Il. Krucifix, helgonbilder och altarskåp 

Medeltidens kyrkliga träskulptur är i huvudsak av 
tre slag: krucifix, bilder av Maria med Jesusbarnet 
och av andra helgon, samt altarskåp. Varje skulptur 
har haft sin bestämda plats i det medeltida kyrko
rummet. De stora krucifixen har hängt i triumfbåg
en mellan kyrkans långhus och kor, och kallas därför 
triumfkrucifix. Denna benämning används även för 
senmedeltidens krucifix, trots att Kristus här inte 
längre visas som en triumferande konung, utan som 
lidande och döende, krönt med en törnekrona i 
stället för en kungakrona. Triumfkrucifixen har ofta 
flankerats av två sörjande sidofigurer, Maria på 
Kristi högra sida och Johannes evangelisten på den 



vänstra. 1 En sådan grupp kallas kalvariegrupp, efter 
calvaria som är latin för Golgota, "huvudskalleplats", 
avrättningsplatsen där Jesus korsfästes. Många med
eltida krucifix, som i dag är ensamma, har troligen 
från början ingått i kalvariegrupper där sidofigurer
na har förstörts efter medeltidens slut. Krucifix, 
som är för små för att ha kunnat hänga i en triumf
båge, har haft funktionen som processionskrucifix 
eller altarkrucifix. Man kan också anta att en hel del 
av de senmedeltida krucifixen i litet format har in
gått i en korsfästelsescen i ett altarskåp. 

Helgonskulpturerna har varit placerade i helgon
skåp på kyrkans sidoaltaren. Den äldsta typen av 
madonnaskulptur visar alltid en tronande Maria 
med barnet mitt i skötet, vända frontalt mot betrakt
aren. Den tronande Maria med barnet återkommer 
under hela medeltiden. En ovanlig variant av motivet 
finns bevarad från Fjelie kyrka: Maria som mjölkgiv
erska, med ett blottat bröst som hålls av Jesusbarnet 
i hennes knä (pi 131). 

Under medeltidens lopp tillkommer andra ma
donnatyper. Från och med 1300-talet visas Maria 
ibland stående med barnet sittande på vänster arm 
PllPr halvliggande i famnen. Den så kallade apokalyp
tiska madonnan blir vanlig från och med 1400-talet: 
Maria identifieras med kvinnan "klädd i solen och 
med månen under sina fötter och med en krans av 
tolv stjärnor på sitt huvud" i Bibelns Uppenbarelse
bok (Upp. 12:1), och hon återges därför stående på 
en månskära med barnet i famnen, omgiven av en 

'Alla angivelser av höger och vänster är heraldiska ( det vill säga från 
skulpturen sett}. Med "figurens vänst ra arm" avses således den arm 
som, från betraktaren sett, är till höger, och med "'altarskåpets högra 
flygeldörr"" avses den dörr som, från betraktaren sett, är t ill vänster. 
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krans av solstrålar. Den apokalyptiska madonnan före
kommer ofta i senmedeltida altarskåp. 

Maria var det främsta av medeltidens helgon, och 
madonnaskulpturen hade sin plats på det norra av 
sidoaltarena i långhuset. Skulpturerna av Maria med 
Jesusbarnet var ofta placerade i helgonskåp med 
ryggbräde, krönande baldakin och slutbara dörrar. 
Det samma gäller medeltidens övriga helgonskulptur
er, även om få av dessa helgonskåp finns bevarade i 
dag. Skåpdörrarnas utsidor kan vara målade med 
dekorativa blommönster, medan insidorna antingen 
har målade bilder ur helgonets legend, eller reliefer 
med figurer eller berättande scener (färgpl 3, 7; 
pl 57, 125, 128). De äldsta helgonskulpturerna i Skå
ne, som inte föreställer madonnan, visar tronande 
biskopshelgon eller den norske helgonkungen S:t 
Olof. Ärkeängeln S:t Mikael förekommer relativt ofta 
i nordisk 1200-talsskulptur, men ingen Mikaelsskulp
tur finns bevarad i Skåne från detta skede. 

Under senmedeltiden (från och med 1400-talet) 
tillägnades kyrkornas sidoaltaren en växande skara 
helgon. Bland skånska skulpturer från 1400-talet och 
1500-talets början finns till exempel Johannes döpar
en, S:t Sebastian, S:t Göran, S:t Kristoffer och S:t 
Martin. Ett av de mest omtyckta helgonen under 
senmedeltiden var S:ta Anna, Marias mor och Jesu 
mormor. Det finns åtta så kallade Anna-själv-tredje
grupper med S:ta Anna, Maria och Jesusbarnet be
varade i Skåne. Beteckningen Anna-själv-tredje kom
mer från tyskans "Anna Selbdritt", som har 
innebörden "Anna som den tredje tillsammans med 
två andra", det vill säga Maria och Jesusbarnet. I 
skulpturgrupperna står eller sitter Anna med både 
Maria och Jesusbarnet i famnen, eller också sitter 



hon med Jesusbarnet i knäet medan Maria står bred
vid. 

Det finns ytterligare några typer av skulpturer 
som kunde vara placerade i skåp på sidoaltarena i 
kyrkorna. Hit hör pietagrupperna ( efter italienskans 
pieta, "fromhet"), där den sörjande Maria sitter med 
den döde sonens kropp i knäet. Åtta pietagrupper 
finns bevarade i Skåne. Ett annat motiv är den så 
kallade nådastolen, där Gud fader håller korset med 
den korsfäste sonen framför sig. Ibland är även den 
helige andes duva återgiven, och då blir nådastolen 
en sinnebild för treenigheten. En variant, som kan 
kallas nådafader, visar Gud fader hållande den döde 
sonen i famnen. Denna framställning påminner om 
pietamotivet men med Gud fader på Marias plats. 
Begreppet "nådastol" går tillbaka på Gamla 
testamentet, där nådastol är en beteckning för för
bundsarkens guldlock, platsen för Jahves uppenbarel
se (2 Mos 25:171 20-22, 26:341 3]:6-9). Fem nåda
grupper finns som fristående skulpturer i Skåne, men 
bildtypen finns också i flera altarskåp. 

Även skulpturer av Kristus själv har placerats i 
helgonskåp på sidoaltarena. Ett motiv som förekom
mer under senmedeltiden är smärtomannen, som vis
ar den uppståndne Kristus, törnekrönt och med sår i 
sidan, i händerna och i fötterna. Det finns ingen så
dan fristående skulptur från något skåp bevarad i 
Skåne, men Kristus som smärtoman återfinns tillsam
mans med en stående madonna och S:t Laurentius i 
ett altarskåp i Falsterbo (färgpl 12) och med Maria 
och Johannes evangelisten i en altarskåpsgrupp i 
Hallaröd (pl 340 ). Ett motiv som lätt förväxlas med 
smärtomannen är den sittande Kristus, som egentlig
en återger Kristus i väntan på korsfästelsen. Figuren 
är törnekrönt och har ibland bundna händer, men 
kan skiljas från smärtomansfiguren genom att den 
inte har något sidosår eller genomstungna händer 
och fötter. I Skåne är tre sådana sittande Kristusfig-
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urer bevarade, från Harlösa, Östra Tommarp och 
Frillestad (pl 2231 229, 305). En fjärde sittande Kris
tus har funnits i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo 
(pl 310). 

Under senmedeltiden pryddes korets högaltare i 
de flesta kyrkor av altarskåp. Ett altarskåp består av 
ett mittparti med ett eller flera par slutbara dörrar. 
När altarskåpen är helt öppna visar skåpets mittparti, 
corpus (latin för "kropp"), skulpterade framställning
ar av korsfästelsen, helgonfigurer eller scener från 
evangelierna eller helgonlegenderna. Flygeldörrarna 
kan ha skulptur på insidorna, eller målade scener 
och helgonbilder på både in- och utsidorna. Tidiga 
varianter av altarskåp börjar uppträda i Skandinavi
en under 1300-talets senare hälft. Till slutet av sam
ma århundrade (1398) hör altarskåpet i Lunds dom
kyrka, som är det första riktigt stora bevarade altar
skåpet i Norden (pl 75-77 ). I corpus mitt tronar 
Kristus och Maria i himmelsk härlighet, flankerade 
av sammanlagt fyrtio helgonfigurer i två rader i 
corpus och på flygeldörrarnas insidor (i dag återstår 
26 av de ursprungliga helgonfigurerna medan tolv 
senmedeltida figurer har placerats i altarskåpets 
flygeldörrar på 1800-talet). Flygeldörrarnas utsidor 
har varit målade, liksom båda sidorna på ett yttre 
dörrpar som i dag är borta. 

I Skåne finns endast 16 hela altarskåp bevarade, 
vilket är en bråkdel av alla dem som en gång måste ha 
fyllt de skånska kyrkorna. Altarskåpet från strax före 
1400-talets mitt i Sankt Olofs kyrka har en annor
lunda komposition än Lundaskåpet (pi 146-152). Här 
upptas corpus av en folkrik korsfästelsescen, omgiv
en av 16 helgonfigurer i dubbla rader på flygeldör
rarnas insidor. Altarskåpet har kvar båda paren 
flygeldörrar, och när det inre paret är tillslutet visas 
16 reliefer, med motiv från passionshistorien. Altar
skåpet i Mariakyrkan i Helsingborg från omkring 
1450 har skulpterade scener från Jesu barndom både 



i corpus och på det inre dörrparets insidor, medan 
dörrarnas utsidor och det yttre paret flygeldörrar 
visar målade helgonbilder och scener från passions

historien (pl 153-155, färgpl I o ). 
Utformningen av altarskåpen varierar under hela 

senmedeltiden. Altarskåpen i kyrkorna i Valleberga, 
Oppmanna, Kiaby och från Elleköpinge har två eller 
tre stora helgonfigurer i corpus, omgivna av mindre 
figurer i flygeldörrarna (altarskåpet i Valleberga är 

delvis en rekonstruktion) (pl 239, 315-317, 321, 
322). I altarskåpet i Gualövs kyrka fylls corpus och 
flygeldörrarnas insidor av fem lika stora figurer, och 
det mindre av två altarskåp i Falsterbo har tre figur
er i corpus och ett dörrpar med målade insidor 
(färgpl 12). Sockeln, eller predellan (efter italien
skans predella, "underlag" eller "trappsteg') som bär 
själva skåpet har vanligen målningar av Kristus eller 
olika helgon, men i Gualöv pryds predellan av en re
lief med Kristus och apostlarna efter uppståndelsen. 
Ett av Skånes praktfullaste altarskåp finns i Västra 
Ingelstad och är ett importarbete från Antwerpen 
från omkring 1 520 (färgpl 18; pl 324-327 ). Korsfäs
telsen i centrum omges av fem scener från passions
historien, fyllda av fint skulpterade och livligt age
rande figurer i moderiktiga 1 500-talsdräkter. 

Ett avsevärt antal av helgonfigurerna från 1400-
talet och 1500-talet har säkerligen hört hPrnrna i nu 
försvunna altarskåp. När det finns två eller flera, lik
artade figurer i mindre format från en och samma 
kyrka, kan man förutsätta att de är de enda resterna 
från ett altarskåp, och detsamma gäller sannolikt 
många enstaka figurer. Från några kyrkor finns ett stör
re antal skulpturer från samma altarskåp bevarade. Till 
en grupp i Hallaröds kyrka med smärtomannen, Maria 
och Johannes evangelisten, hör fyra helgonfigurer i 
mindre format (pl 340-344). I Höörs kyrka pryder 
en apokalyptisk madonna och två manliga helgon 
från 1500-talets första del i dag en altaruppsats från 

V 

1 600-talet. Ytterligare nio figurer, från det altarskåp 
som skulpturerna från början har tillhört, finns i 

Lunds universitets Historiska museum (pl 328-337 ). 
En apokalyptisk madonna och två manliga 
helgonfigurer finns i Saxtorps kyrka, medan fem 
figurer och en relief från samma altarskåp finns i 
Statens Historiska Museum i Stockholm (SHM) 
(pi 351-359). 

* 

Antalet kyrkor och kapell i Skåne bör under medelti
den ha uppgått till över 500. Om man räknar med 
att varje kyrklig byggnad har haft upp till fem trä
skulpturer, utgör det nuvarande beståndet bara någ
ot mer än en tiondel. Sannolikt är den verkliga andel
en bevarad skulptur ännu lägre, eftersom skulpturer 
förnyades och byttes ut under seklernas gång, och 
större kyrkor ägde betydligt fler än fem skulpturer. 
Trots detta ger de drygt 300 träskulpturerna, som 
finns kvar från Skånes kyrkor, en både rik och varie
rad bild av den skulpturskatt som en gång har fyllt 
kyrkorna, och som gav synlig form åt medeltidsmän
niskans uppfattning om Kristus, madonnan och de 
heliga personerna från evangelierna och helgonlegen
derna. 

III. Skulpturerna som kultbilder 

------I ;~rje medeltida -kyrka-;::c antingen det var en liten 

sockenkyrka i en by på landsbygden, en församlings
kyrka inne i staden, en klosterkyrka eller en stor 
domkyrka - fanns kultbilder i trä. Sockenkyrkorna 
på landsbygden ägde åtminstone ett triumfkrucifix 
och ett par helgonbilder, och i större kyrkor kunde 
det finnas flera altaren med helgonskåp och altar
skåp. I vallfartskyrkan i Sankt Olof i östra Skåne 



fanns under senmedeltiden nio altaren. Fortfarande 

står tre helgonskåp och ett altarskåp från 1400-talet 

på plats på fyra av altarena (pl 128, 129, 138, 146-
152 ). Helgonbilder som inte var placerade på altaren 
hängde på väggarna eller stod i nischer och på ut

språng i muren. 
Lunds domkyrka ägde vid medeltidens slut ett 

sextiotal altaren, varav de flesta bör ha varit prydda 
med altarskåp eller helgonskåp. I dag återstår från 

domkyrkan endast ett altarskåp, rester från ytterli
gare två samt en madonna, en S:t Kristoffer och ett 

krucifix (färgpl 13; pl 72, 75-77, 126, 233, 246, 247, 
303). En bättre uppfattning om rikedomen på trä
skulptur i Nordens största kyrkor under senmedeltid
en ger klosterkyrkan i den heliga Birgittas kloster
stiftelse i Vadstena. Enligt en besökare ägde kloster

kyrkan 1432 ( två år efter dess färdigställande) 62 
altaren, och fortfarande finns närmare fyrtio trä

skulpturer bevarade, varav tre krucifix och fyra al
tarskåp. 

I dag utgör triumfkrucifixen hälften att det tota

la beståndet av bevarad medeltida träskulptur i Skå
ne. Detta beror på att krucifix i högre grad än altar
skåp, madonnaskulpturer och andra helgonbilder, 

accepterades av kyrkan även efter reformationen. 
Krucifixet eller kalvariegruppen hade sin plats i tri
umfbågen mellan kyrkans kor och långhus. Korset 

och sidofigurerna vilade på en trabesbjälke som löp

te från sida till sida i triumfbågsöppningens övre 
del. Under 1100-talet och 1200-talet förefaller kru
cifixen - med eller utan sidofigurer - ha varit an

bringade ganska lågt, så att de fyllde större delen av 

öppningen, medan de under senare medeltid lyftes 
högre upp, mot muren ovanför triumfbågen. I de fall 

äldremedeltida krucifix har fortsatt att användas 
medeltiden igenom har korsstammen ofta kortats av, 

så att krucifixet skulle få plats högre upp under valv
et. Ett arrangemang där krucifixet reste sig från nå-
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got slag av krucifixpiedestal, ett korskrank eller en 
lektoriemu r ( en murad avgränsning mellan kyrkans 
långhus och kor) är också tänkbart. 

Alla kultbilder var inte alltid synliga. Man får 

anta att krucifixet eller kalvariegruppen framför ko
ret ständigt befann sig inför församlingens ögon. 

Detta var emellertid inte fallet med de helgonbilder 
som var placerade i helgonskåp eller de skulpterade 

figurerna inuti altarskåpen. När skåpens dörrar var 
tillslutna var det de målade framställningarna, av 

helgon eller passionsscener, på dörrarnas utsidor som 
kom till synes. När dörrarna slogs upp vid de stora 

kyrkliga högtiderna eller på respektive helgons fest
dag, framträdde de skulpterade figurerna i skåpens 
inre nästan som levande, med naturtroget målade 

ansikten och klädda i rikt förgyllda dräkter mot en 
guldglänsande bakgrund. Kontrasten till dörrmål

ningarnas tvådimensionella framställning i mer verk
lighetstrogen färgskala, med figurerna placerade i 
landskap eller stadsmiljöer, måste ha varit ytterst 

effektfull, i en tid som i jämförelse med vår egen var 
tämligen fattig på bildupplevelser. 

Öppnandet och slutandet av altarskåp och hel

gonskåp är inte de enda exemplen på hur de medelti
da träskulpturerna hanterades i samband med kult 

och liturgi. Svenska ordinarier (texter med instruk
tioner för liturgin) från 1400-talet beskriver hur 

krucifix bars fram till kyrkans altare, lades på golvet 
framför altaret och kysstes av prästen, i samband 

med långfredagens gudstjänst. Flera slag av träskulp
turer var avsedda speciellt för bruk i samband med 

påskgudstjänsterna. Dit hörde så kallade palmåsnor 
med Kristus på en åsna som kunde dras runt på hjul 

i processioner, krucifix med figurer med rörliga ar
mar som kunde lyftas ned från korsen, eller särskilda 

gravskulpturer som lades i graven på långfredagen 

och var borta på påskdagens morgon. En skulptur av 
det sistnämnda slaget fanns kvar långt efter medelti-



dens slut i Genarps kyrka i Skåne, men avlägsnades 
1685 av de kyrkliga myndigheterna i Lund, eftersom 
kyrkobesökarna hade för vana att offra mynt till 
figuren. 

Den katolska kyrkans officiella syn på bildbruk i 
kyrkan var att bilderna av Kristus och helgonen kun
de vördas för det de representerade, men att denna 
vördnad för de heliga personerna måste skiljas från 
en tillbedjan av bilden i sig. Denna distinktion var 
förmodligen inte alltid så lätt att uppfatta för den 
vanlige kyrkobesökaren, särskilt inte inför så kallade 
nådabilder, som var berömda för att vara särskilt ef
fektiva i förmedlandet av bönhörelse. I Danmark 
vallfärdade många till krucifix i Randers och Kliplev 
på Jylland, och i dominikankonventet i Stockholm 
fanns Helga lösen, en skulpturgrupp av korsnedtag
andet, som var en av Nordens mest kända nådabil
der. En mirakelsamling från 1400-talet innehåller 
vittnesbörd från en mängd tacksamma pilgrimer som 
hade avgivit löften om vallfart till Helga lösen i nö
dens stund, och som hade blivit bönhörda. 

De heliga bilderna kunde även få funktionen av 
relikvarier, det vill säga relikbehållare. En relik är en 
lämning av en helig person, till exempel en skelettdel 
från ett helgon, en bit av en klädnad eller ett före
mål ägt av en helig person, eller en flisa av det heliga 
korset. Varje vigt altare i en katolsk kyrka skulle 
fram till andra Vatikankonciliet 1962-1965 innehålla 
en relik som lades i altarets sepulcrum (latin för 
"grav'), en liten täckt fördjupning i altarskivans mitt 
eller främre kant . Reliker kunde även placeras i spe
ciella relikvarier, och i några fall i träskulpturer. Kru
cifixen från Gärdslöv och Kågeröd i Skåne har runda 
fördjupningar i bröstet där en gång reliker har varit 
placerade, täckta av genomskinliga bergkristaller 
(pl 15, 98). I LUHM finns en liten samling av reliker 
som har hittats i hjässhålet på skånska krucifix och 
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helgonbilder, men det är osäkert om de har lagts dit 
från början eller om placeringen är sekundär. 

* 

I dag möter vi ofta de medeltida träskulpturerna i 
museernas samlingar, och uppskattar dem kanske 
främst för deras skönhetsvärde eller som lämningar 
från en sedan länge gången historisk period. När 
skulpturerna har lyfts bort från sitt ursprungliga 
sammanhang i kyrkorummet till museisalen, blir 
denna attityd naturlig, men det är samtidigt viktigt 
att komma ihåg att de från början skapades för ett 
annat syfte. Träskulpturerna var bruksföremål, av
sedda att användas i kyrkans kult och liturgi. Det 
värde de tillmättes var inte i första hand ett skön
hetsvärde, utan ett bruksvärde, som avgjordes av hur 
väl de fyllde sin funktion som kultbilder. Eller snara
re, under medeltiden var detta ett och detsamma: en 
skön bild var en bild som i sig förenade trons och 
kultens olika aspekter till en helhet. 

IV. Träskulptur i Skåne från 1100-talet 
till 1 500-talet 

Över trehundra skulpturer från fem århundraden -
från I rno-talets mitt till 1500-talets första tredjedel 
- finns bevarade från skånsk medeltid. Även om det 
bara är en liten del av vad som en gång har fyllt de 
skånska kyrkorna, är det ett rikt material. Det ger 
prov både på den inhemska produktionen i lokala 
skånska verkstäder och på den import av träskulptur 
som har ägt rum medeltiden igenom. Den stora 
mängden skulptur är naturligt nog från senmedeltid
en, det vill säga 1400-talet och 1500-talets tre första 
årtionden fram till reformationen 1536. Något under 
en fjärdedel av skulpturbeståndet hör till något av de 
tre tidigare århundradena. 



Från 1 mo-talets mitt till 1200-talets början 

Det första skede från vilket det finns bevarad trä

skulptur sträcker sig från I rno-talets mitt till 1200-
talets första decennier, med sju krucifix och en tro

nande madonna. Krucifixen från denna period visar 
Kristusfiguren levande och upprätt, med rest huvud 

och fötterna placerade bredvid varandra och inte 
lagda ovanpå varandra, som på yngre krucifix. Kru

cifixet från Tryde, som är ett av de förnämsta kru
cifixen från I rno-talet i hela Norden, är ett gott ex

empel på denna figurtyp (färgpl 1). Kristusfiguren 
bär en krona av förgylld koppar, anletsdragen är lug

na och samlade, och den fylliga bålen visar inga spår 
av lidande. Exakt hur Trydekrucifixet har sett ut i 
sitt ursprungliga skick vet vi dock inte, eftersom den 

i dag synliga stafferingen består av flera sekundära 
bemålningsskikt som har blandats samman vid en 

ofullständig framtagning på 1930-talet. 2 Bland annat 
återger den nuvarande gestaltningen av ögonens de
taljer med all säkerhet inte den ursprungliga utform

ningen, och detsamma gäller höftklädets polykromi. 
I samlingarna på Huseby herrgård utanför Växjö i 

Småland finns ett krucifix som köptes från en skånsk 

kyrka i slutet av 1800-talet (färgpl 2; pl 2). Huse
byfiguren står så nära Trydekrucifixet i utförandet 

att de båda krucifixen kan antas ha utförts i samma 
wrkstad - kanske i Lund - vid I rno-talets mitt eller 

andra hälft. Husebykrucifixets rundade släta hjässa 
visar att den har haft en liknande metallkrona som 

Trydekrucifixet. Stafferingen är här den ursprungliga, 

2Begreppet staffering omfattar inte endast skulpturernas polykromi 
och förgyllning, utan avser även grunden under färg och metallbelägg
ning. Grunderingen utgörs mestadels av en krithaltig grund, krede
ring. Utförandet av grunderingen var en väsentlig del av arbetet med 
bemålning av en medeltida träskulptur. En kredering som har bearbe
tats plastiskt genom att hårlockar och detaljer i anletsdrag och dräkter 
har formats före bemålningen, eller mönster har ristats före eller pun
sats in efter förgyllningen, är en viktig förutsättning för skulpturens 
visuella uttryck. 
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med ljust rosa karnation, mörk pupill, brunt hår och 

skägg och ett målat sidosår. Skånes andra krucifix 
med metallkrona finns i Vitaby kyrka. Det är ett 

krucifix från I rno-talets mitt med en krona i för
gylld koppar med infattade bergkristaller (pl 1). Kro

nan passar dock inte riktigt på figurens huvud, som 
inte visar några spår av att från början ha varit avsett 

att krönas. Detta tyder på att kronan, som är av 

skånsk tillverkning, är ett lokalt tillägg till själva kru
cifixet, som troligen är framställt i en verkstad på 
västtyskt område. 

Från medeltida svenskt område finns mer än fem
tio skulpturer med den tronande madonnan från 

1 rno-talets slut och 1200-talets början. Den enda 
skånska motsvarigheten är en madonna från Eljaröd, 

en smalaxlad Maria som sitter på en låg tron (pl 7). 

Tronen har rektangulära sidostycken med spiralfor
made ändknoppar, till skillnad från de runda gavel

stolpar som kännetecknar de svenska skulpturerna. 
Barnet saknas och skulpturen har delvis huggits om 
vid något senare tillfälle: håret är kapat i höjd med 

Mariafigurens hals, och ett djupt jack är inskuret i 
hakan. Detta slags omarbetning av äldre figurer är 
inte ovanlig. 

Ett annat exempel från samma period är ett kru
cifix från Rebbelberga. Under senmedeltiden sågades 

Kristusfigurens huvud av och placerades i en mer 
framåtlutad attityd, benen sågades av vid knäna och 

lades i kors, och kungakronan ersattes av en törne
krona (i dag är benens hållning åter den ursprung

liga) (pl 4). 

Det fortsatta 1200-talet och r 300-talets början 

Först från det fortsatta 1200-talet och till och med 

1300-talets början finns det träskulptur bevarad i 
någon större mängd i Skåne. Det förefaller som om 

det var först nu det blev allmänt förekommande med 



skulpterade triumfkrucifix och helgonbilder i kyrk
orna. Drygt femtio skånska skulpturer - krucifix, 
kalvariegrupper, tronande madonnor och andra hel
gonfigurer - kan dateras till denna period. Ett av de 
finaste arbetena är kalvariegruppen från Gualöv, där 
Kristusfiguren visar de karakteristiska dragen hos 
periodens krucifix: något svängd kroppshållning, hu
vudet lätt lutat åt höger, lång och rak bål, höftklädet 
hängande ned i rika veck från en bred vulst i midjan, 
och korslagda fötter (pl 25-28). Gestalten äger mera 
av lidande och smärta än de äldre krucifixen, men 
fortfarande präglas framställningen av ett upphöjt 
lugn och en samlad värdighet. Figuren saknar i dag 
krona, och det är ovisst om den från början har burit 
en kungakrona eller en törnekrona - bådadera före
kom under 1200-talet. På ansiktets stora släta ögon
rundlar syns inga konturer som antyder ögonens 
form, utan detta tillkom vid stafferingen. Däremot 
är de båda sidofigurernas ögon skurna i relief. Själva 
korset är format som två korslagda trädstammar med 
avhuggna grenutskott. Det är korset som livets träd 
som åsyftas: genom sin död på korset kunde Kristus 
återuppstå och öppna vägen till evigt liv. 

Övriga krucifix från detta skede är till typen mer 
eller mindre lika Gualövsfiguren. Det finns flera på
fallande fina arbeten, till exempel ett fragmentariskt 
krucifix från Ignaberga, ett krucifix i Kiaby, med 
skor av ornerat silverbleck som figuren är ensam om 
i Norden, och ett krucifix från Vedby (pi 8, g, 12, 
13, 16). Nära krucifixet i Kiaby i utförandet står ett 
krucifix från en okänd skånsk kyrka, i dag placerat i 
S:t Clemens kyrka i Helsingborg (pl 11). Andra kru
cifix är av enklare slag, till exempel krucifixen i Hov, 

Gislöv och Välluv (pl 37, 41, 43). 
Både i Ignaberga kyrka och i Kiaby kyrka finns 

madonnaskulpturer från samma skede, och i Ignaber
ga dessutom ett stående manligt helgon (pl 4 S, 51, 
62). På samma sätt som krucifixen allmänt sett ligger 
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nära varandra i utförandet, samtidigt som de skiljer 
sig åt i enskildheterna, har madonnaskulpturerna 
från perioden en mängd gemensamma drag, men är 
ändå alla olika - utom madonnorna i Östra Vram 
och från Brösarp som har så stora likheter att de 
måste komma från samma verkstad (färgpl 3, 4; pl 
52). 

1200-talets Mariafigurer sitter vända framåt på 
en låg bänk med Jesusbarnet på vänster knä. Både 
mor och barn är krönta och bär klädnader som dra
peras med många tunna veck. Trots de kungliga kro
norna och moderns frontala hållning finns där min -
dre av 1100-talsskulpturernas högtidliga majestät, 
och den senare medeltidens allt ömmare skildring av 
modern och barnet kan anas redan här. Hos 
Mariafigurerna från Ravlunda och Perstorp ersätts 
det äldre skedets stränga anletsdrag av ett mjukare 
uttryck, och Maria från Munkarp ler ett fint litet 
leende som upprepas hos barnet på hennes knä 

(pl 46, 47, 50). 
Både krucifix och madonnaskulpturer, liksom öv

riga helgonskulpturer från perioden, hör till en stil
riktning som har kallats den sydskandinaviska stilen, 
eftersom skulptur i samma strömning återfinns även 
på annat håll i det dåvarande Danmark. Influenserna 
kommer från början från Frankrike, men mängden 
bevarade skulpturer visar att den inhemska tillverk
ningen måste ha varit ganska omfattande. Två den
drokronologiska dateringar ( av Mariafiguren i kalva
riegruppen från Gualöv till efter 121 s och av ma
donnan och en S:t Olofskulptur i Östra Vram till 
början av 1300-talet) visar att den sydskandinaviska 
stilen var förhärskande under närmare hundra år. 

Det fortsatta 1300-talet 

Det fortsatta 1300-talet är påfallande fattigt på be
varad träskulptur. Från århundradets första hälft 



finns några krucifix och helgonfigurer, de flesta av 
enklare slag. Från perioden efter 1300-talets mitt 
finns i stort sett ingenting kvar. De enda mer fram
stående arbetena kommer från Östra Tommarp: en 
tronande madonna och ett krucifix från 1300-talets 
första hälft respektive mitt. Trots madonnaskulptu
rens skadade skick framgår den höga kvaliteten tyd
ligt, i Marias fint skurna anletsdrag och i dräktens 
breda, mjukt svepande veck (pl 66, 67 ). Enligt en be
skrivning från 1700-talet har barnet suttit på Marias 
vänstra arm, men i dag återstår endast barnets ben, 
med foten på moderns högra knä. Krucifixet från 
Östra Tommarp är ett arbete av en helt annan karak
tär. Figuren är tung och kraftfull med en hållning 
och ett uttryck som åskådliggör den korsfästes plåga 
och dödsångest (pl 68). Det här slaget av krucifix 
från 1300-talet kallas lidandekrucifix, med en star
kare betoning av korsfästelsen som offerdöd än tidi
gare. Båda arbetena är importerade. Madonnan kom
mer sannolikt från Nordtyskland, medan krucifixet 
är tillverkat på medeltida svenskt område, möjligen i 
Småland, där det finns flera jämförbara verk. 

I Visseltofta i Nordskåne, nära Smålandsgränsen, 
finns den äldsta skånska skulpturen med en stående 
madonna (pl 69). Maria är krönt och bär slöja, och 
det brett leende barnet sitter vänt framåt på hennes 
vänstra arm. I samma kyrka finns en tronande S:t 
Olof som är av en ålderdomligare typ, trots att 
den är tillverkad i samma verkstad som madonnan 
(pl 70). Dessa båda skulpturer visar att en lokal 
verkstad kunde blanda äldre och nyare drag i sin till
verkning av träskulptur. 

Från r 300-talets slut till r 500 

Först frän och med slutet av 1300-talet okar mäng
den bevarad träskulptur. En exakt datering finns för 
ett av de främsta skulpturarbetena från perioden, 
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nämligen altarskåpet på högaltaret i Lunds domkyrka 

(pl 7 5-77 ). 1398 testamenterade fru Ide Pedersdatter 
(Falk) av Gladsax tio mark silver som slutbetalning 
för det nyss färdigställda altarskåpet. Skåpet är till
verkat i Nordtyskland, i en nordtysk variant av en 
stilriktning som var förhärskande under decennierna 
kring 1400, och som brukar benämnas internationell 
gotik. Materialtekniska undersökningar har visat att 
skåpet är gjort i samma verkstad som ett mindre al
tarskåp från S:t Petri klosterkyrka i Ystad (färgpl 6; 

pl 78, 79). 
Ytterligare skånska arbeten i samma riktning är 

en pietagrupp från Lilla Bedinge, ett litet riddarhel
gon från ett altarskåp i Bjäresjö, ett krucifix i Hörby 
och ett altarskåp i S:ta Maria i Ystad (färgpl 8; pl 80, 
81, 84-87). Ett helgonskåp, med en manshög skulp
tur av S:t Kristoffer med Jesusbarnet i S:ta Gertruds 
kyrka i Falsterbo, är samtida med övriga arbeten, 
men kan vara av mera östligt, troligen böhmiskt, ur
sprung (färgpl 7; pl 83). Kristofferskulpturen har en 
enastående välbevarad ursprunglig staffering, med 
guldrosor på helgonets röda livklädnad och grön
skande ekblad målade i kronan på det unga träd han 
stödjer sig på. 

Från och med 1400-talets inledning ökar antalet 
träskulpturer påtagligt, liksom bredden och variatio
nen både i stilhänseende och kvalitativt. Krucifixen 
frän 1400-talets första hälft visar större återhållsam
het i skildringen av korsfästelsens plåga än under 
1300-talet. Till århundradets början hör tio krucifix 
från en och samma verkstad. Ett av de finaste kru
cifixen i gruppen hänger i Maglarps kyrka (pl 88). Fi
guren är rak och platt med stort, tungt lutat huvud, 
håret hängande i en lång spetsig test framför höger 
skuldra, och blodådror och senor i relief på armarna 
och benen. Till samma grupp hör krucifixen frän 
Brågarp, Flädie, Lyby, Näs, Stora Harrie, Stävie, Sö
dervidinge, Törringe och Vellinge (pl 89-97 ). Efter-



som samtliga krucifix kommer från kyrkor i västra 
och sydvästra Skåne bör verkstaden ha legat i Lund 
eller Malmö. 

Krucifixen från Kågeröd och Farstorp represente
rar två andra figurtyper från 1400-talets första hälft . 
Kågerödskrucifixets figur är lång och kraftig, och 
hänger med kroppen i en spänd båge på korset 
(pl 98). Revbenen är grova upphöjningar på bröstkorg
ens sidor och höftklädet är draperat med en knut på 
höger höft. Figuren från Farstorp är mindre drama
tisk till gestaltningen, med ett känsligt skuret ansik
te och en mjukare rundning i modelleringen av bålen 
(p 118). Kring båda krucifixen kan samlas ytterligare 
arbeten av likartad utformning. 

Omkring 1400-talets mitt framträder en ny kru
cifixtyp under inflytande av nordtysk skulptur, och 
då framför allt lybsk; i Lubeck finns flera krucifix av 
detta slag fortfarande kvar. Krucifixet i Södra Rörum 
är ett av de finaste exemplen i Skåne. Figuren hänger 
rakt med uppdragna knän, bröstkorgens utformning 
är mindre stiliserad än i exemplen från 1 400-talets 
första hälft, höftklädet är kort och svept om länder
na med ändarna korsande varandra mitt fram, hår 
och skägg är fint räfflade och törnekronan sluter tätt 
om hjässan (pl 1 57 ). Krucifixet är säkerligen ett im
portarbete från en nordtysk, möjligen just lybsk, 
verkstad. 

Krucifixen och kalvariegrupperna från 1400-
talets senare hälft och 1500-talets början är många, 
ofta av ordinärt och i flera fall tämligen enkelt, utfö
rande. Kalvariegruppen från Asmundtorp och kru
cifixet i Mörarp är karakteristiska för den tidigare 
delen av denna period (pi 161 1 162). Kristusfigurer
na är långa och kraftiga, med tunga bröstkorgar och 
lågt placerade, korta höftkläden. Fysionomierna är 
ganska summariskt skurna, med ögonen som smala 
springor och halvöppna munnar - hos Asmund
torpsfiguren syns den övre tandraden i relief. Kru -
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cifixen i Kävlinge, Gråmanstorp, Saxtorp och från 
Harlösa är av liknande slag (pl 1631 165-167). När
mare 1400-talets slut blir krucifixens Kristustyp nå
got annorlunda proportionerad, med kortare bröst
korg, magrare ben, ett omfångsrikt höftkläde, långt 
och rikt lockat hår och en bred törnekrona. Som 
några exempel bland många kan nämnas krucifixen 
från Högestad, Båstad, Östra Karaby och Skanör, 

samt det lilla krucifixet i Östraby (pl 190-192, 194, 
198). 

Ett par krucifix avviker från mängden genom sin 
annorlunda utformning och stiltillhörighet. Det gäl
ler till exempel en kalvariegrupp från Kvidinge, med 
korset och sidofigurerna placerade på en ornerad 
trabesbjälke, som har utgjort krönet på ett korskrank 
eller liknande (pl 209). Kalvariegruppen kan vara av 
nordtysk tillverkning, men visar samtidigt en tydlig 
påverkan från nederländsk skulptur. Ett annat säre
get arbete är krucifixet i Östra Vram. Kristusfiguren 
hänger på korset iklädd en hellång, gyllene livkläd
nad med ett långt skärp om midjan, samt målade 
skor och handskar (färgpl 9; pl 122). Figuren är 
krönt, och fötterna är placerade sida vid sida som i 
äldre krucifixframställningar. Krucifixet kommer 
troligen från polskt område, och det är ett av flera 
liknande krucifix, som finns eller har funnits i Dan
mark och andra länder i Östersjöområdet. De klädda 
krucifixen hade rykte om sig som särskilt effektiva 
att anropa i nöd, och kallades ibland S:t Hjälpare 
("sunte hulpe", "sanct~ hj~lpare'} 

De tronande madonnorna som dominerar i 1 200-
talets träskulptur förekommer även under 1400-
talet, men får nu sällskap av en stor mängd andra 
helgonbilder. I Sankt Olofs kyrka finns ett helgonskåp 
med en madonna från strax före 1400-talets mitt . 
Samma kyrka äger även ett helgonskåp med Anna
själv-tredje, från samma verkstad, och ett stort skåp 
med en nådastol (pl 1281 1291 138). Gruppen av tro-



nande madonnor är inte lika stilmässigt sammanhål

len som under 1200-talet och 1300-talets början: 
madonnorna i Falsterbo, i Bjällerup, från Svalöv och 

från Farstorp - samtliga från 1400-talets början -

illustrerar mångfalden i återgivningen av motivet 

(pl 123, 127, 130, 132). 
Den stående madonnan, ibland på en månskära 

och omgiven av solstrålar ( den apokalyptiska madon

nan) hör till senmedeltidens motivrepertoar. En apo
kalyptisk madonna och en stående Anna-själv-tredje 

från Vittskövle är bland det finaste som finns bevarat 

i Skåne från 1400-talet (pl 134-136). Skulpturerna 
beställdes från en lybsk verkstad omkring 1420 för 
ett nyuppfört S:ta Annakapell i Vittskövle kyrka. Ett 
annat samtida nordtyskt arbete är en pietaskulptur 

som har kommit till LUHM från en okänd skånsk 
kyrka (pl 142). Gruppen är i näst intill naturlig stor

lek och har kvar rester av skåpets ryggbräde. Mo
derns endast antydda anletsdrag med stora släta 
ögonrundlar, kontrasterar mot den detaljerade åter

givningen av sonens skarpt skurna fysionomi. 
Rester av två S:t Göransgrupper representerar 

den nordtyska importen till Skåne under 1400-talets 
senare hälft och slut. Från Ljungby kyrka (nuvarande 
Trolle-Ljungby) återstår bara själva helgonfiguren 

utan ben (pl 232). Häst, drake och prinsessa är för
svunna. Den andra S:t Göranskulpturen är en relief 

från ett altarskåp, som har varit placerat på ett av 
Lunds domkyrkas altaren (pl 233). Riddaren sitter 

till häst i full rustning med höjd arm, men själva ar
men, liksom draken och prinsessan, saknas även här. 

Däremot är en del av bakgrunden bevarad, med träd 
och klippor samt längst upp murar och byggnader i 

staden som befriades från draken av S:t Göran. 
Det finns en hel mängd ytterligare helgonbilder 

frän ohka delar av 1400-talet som skulle kunna nam

nas i detta sammanhang, både av inhemsk tillverk
ning och importerade. Dit hör en Johannes döparen i 

XII 

Björka, en pietagrupp i Gärds Köpinge, en Anna

själv-tredje i Östra Nöbbelöv, en liten stående ma
donna i Ljungby, en S:t Sebastian från Dalby, sittan

de Kristusfigurer från Tommarp, Frillestad och Har

lösa, och många fler (pl 137, 139, 1401 1431 223 1 

2291 2371 305). Det viktigaste i en senmedeltida 
skulpturverkstads produktion var emellertid inte 

helgonfigurer, utan altarskåp. 

flera av de skånska altarskåpen har redan nämnts 
i presentationen av de olika typerna av medeltida 
skulptur. Altarskåpet i Lunds domkyrka och de båda 

skåpen från Ystad är de äldsta, från 1300-talets sista 

år (färgpl 61 8; pl 75-81). Till skedet kring 1400-
talets mitt hör altarskåpen i Sankt Olof och i Maria
kyrkan i Helsingborg, och dessutom ett enklare skåp 
i Västra Hoby som uppenbart är av lokal tillverkning 

(färgpl rn; pl 146-156). Helsingborgskåpet är förvär
vat från en verkstad i någon av de nordtyska köpstä

derna, möjligen Liineburg. Altarskåpet i Sankt Olof 
är däremot sannolikt ett inhemskt arbete, från den 
verkstad som också har gjort madonnaskåpet och 

Anna-själv-tredjeskåpet i samma kyrka, pietågrup
pen i Gärds Köpinge samt ett krucifix i Fjälkinge 

(pl 1151 1281 1291 143). En nordtysk tillverkning får 
förutsättas för altarskåpen i Bosjökloster och från 
Elleköpinge (nu i S:ta Maria i Åhus), liksom för det 

mindre av två altarskåp i Falsterbo (färgpl 11 1 12; 

pl 239 1 242). De tre sistnämnda skåpen är från 1400-
talets senare hälft eller slut. 

Förutom de tio fullständiga altarskåp som finns 

kvar i dag från slutet av 1300-talet och 1400-talet, 
återstår elva grupper av figurer som har hört ihop i 

nu försvunna skåp. Flera är av ett kvalitativt gott ut

förande, till exempel tre helgon (S:t Martin och två 
biskopshelgon) från Farstorps kyrka, och en grupp 

med en apokalyptisk madonna och två mmdre hel

gon från Smedstorp (pl 251-253). Altarskåpen som 
respektive figurgrupp har ingått i tillverkades i nord-



tyska verkstäder vid 1400-talets slut. Detsamma gäl
ler sannolikt ett altarskåp i Ljungby varifrån tre stör
re kvinnliga figurer och fem apostlar i mindre format 
är kvar (pl 248-250). Särskilt de kvinnliga helgonen, 
med sina stora runda ansikten och nästan näbblikt 
trutande munnar, är av en egenartad typ, som har 
sina närmaste motsvarigheter i skulptur från Li.i
beck. 

Ett nu försvunnet altarskåp i Lunds domkyrka be
skrivs i en inventering från 1828 och av domkyrkoar
kitekten Carl Georg Brunius i hans bok om domkyr
kan från 1836. Sannolikt var det samme Brunius som 
tog tolv helgonfigurer från skåpet och placerade dem 
på tomma platser i högaltarets skåp från 1398 
(pi 246, 247). I LUHM:s samlingar finns en helt liten 
relief som har hört till samma altarskåp, och som vis
ar jungfru Maria i templet omgiven av fyra andra 
flickor och en präst eller lärare (färgpl 13). Skåpet 
har hört till ett altare som instiftades av ärkebiskop
en Jens Brostrup 1483. 

r 500- talets första tredjedel 

I Kiaby och Oppmanna i nordöstra Skåne finns två 
altarskåp som är tillverkade i samma verkstad vid 
1500-talets början. Skåpen har varit av nästan exakt 
samma format, och båda har tre lika stora figurer i 
corpus. Av skåpet i Oppmanna återstår dock bara 
mittpartiet, medan skåpet i Kiaby har kvar sina 
flygeldörrar med helgonfigurer i två rader (pl 31 5-
317 ). Ett annat slags korrespondens föreligger mellan 
ett altarskåp från 1500-talets början i Gualövs kyrka, 
en nådafader från Osby och en apokalyptisk madon
na från Brösarp (pl 318-320). Mittgruppen i Gualöv
skåpet är en nådagrupp, där fadern håller den döde 
sonen i sina armar, och i altarskåpets högra flygeldörr 
står en apokalyptisk madonna. I fråga om kompo
sition och figurtyp har altarskåpets båda figurer sina 
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nära motsvarigheter i nådagruppen från Osby res
pektive madonnan från Brösarp. Skiljaktigheter i 
formspråket mellan altarskåpet å ena sidan, och de 
två fristående skulpturerna å den andra, tyder på att 
det inte är samma bildhuggare som har gjort alla tre 
verken. Däremot har de otvivelaktigt tillverkats efter 
samma förlagor, sannolikt i form av grafiska blad som 
var vitt spridda under senmedeltiden och ofta an
vändes i skulpturverkstäderna. 

Ett altarskåp i Tolånga och det större av de två 
skåpen i Falsterbo är tillägnade den apokalyptiska 
madonnan. På båda skåpen fylls corpus mittparti av 
madonnan på månskäran, omgiven av apostlarna i 
corpus sidopartier och på flygeldörrarnas insidor 

(färgpl 17; pl 240, 241, 314). I början av 1900-talet 
byggde domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin om me
deltidskyrkan i Valleberga. Wåhlin lät också rekon
struera kyrkans altarskåp: flygeldörrarna och skulp
turerna av Petrus och Paulus i naturlig storlek är ori
ginal, medan själva corpus och stafferingen är rekon
struktioner (pl 321, 322). Huvudreliefen från corpus 
i ett altarskåp, som vid 1500-talets början förvärva
des till kyrkan i Everöd, kom också till förnyad an
vändning efter medeltidens slut, som mittparti i ett 
altarverk från 1600-talet (pl 323). Reliefen är ett ex
empel på den nederländska påverkan som kommer 
till synes i den nordtyska skulpturproduktionen vid 
medeltidens slut. Denna stilströmning kan studeras i 
originaltappning i Skånes enda bevarade nederländ
ska altarskåp, i Västra Ingelstads kyrka. Altarskåpet 
är tillverkat i Antwerpen omkring 1 520 (färgpl 1 8; pl 

324-327). 
Från I 500-talets första del finns flera enskilda 

skulpturer och grupper av figurer som är bland det 
främsta som finns bevarat i Norden från medeltidens 
slut. Dit hör till exempel en grupp med en Marie
kröning i Tåssjö kyrka. I gruppen knäböjer en gracil 
Maria mellan Gud fader och Kristus, som tillsam-



mans håller en krona över hennes hjässa (kronan är 
till stora delar rekonstruerad) (pl 296). Stilmässigt 
står Tåssjögruppen nära madonnan från ett altarskåp 
i Höörs kyrka, i dag placerad i en altaruppsats från 
1600-talet tillsammans med två av de mindre figu
rerna från altarskåpet (pl 328-330). En mycket likar
tad Mariekröningsgrupp finns i dag i LUHM (färgpl 
14). Här är rester av den ursprungliga stafferingen 
bevarade, med små metallblommor fastnitade längs 
figurernas mantelfållar. Två stora helgonfigurer i Häg
linge, Johannes evangelisten och S:t Olof, är ytterli
gare exempel på skånsk träskulptur vid 1500-talets 
början (pl 338, 339). I samtliga fall rör det sig med 
all sannolikhet om förvärv från nordtyska verkstäder. 

Till samma skede hör ett antal krucifix, varav 
flera är storslagna arbeten med en kraftfull Kristus
gestalt av monumentala proportioner. Ett krucifix 
från Ljungby (nuvarande Trolle-Ljungby kyrka) är ett 
i alla avseenden imponerande arbete, med en Kris
tusfigur i mer än naturlig storlek hängande utsträckt 
med tungt framåtlutat huvud, fint skuret ansikte, 
bred törnekrona och ett höftkläde som fladdrar ut i 
veckrika våder från höfterna (pl 262, 263). Figuren 
visar stark påverkan från sydtysk träskulptur, men är 
troligen ett arbete från kretsen kring Benedikt Dreyer, 
som var en av de främsta verkstadsledarna i Li.ibeck 
vid medeltidens slut. I S:ta Maria kyrka i Ystad finns 
en kalvariegrupp, där Kristusfiguren är av liknande 
typ som Ljungbykrucifixet. I Ystad är den korsfäste 
Kristus dock kraftigare, med en bred muskulös över
kropp (pl 264). Sidofigurerna i naturlig storlek är 
återgivna med en individualiserad personkarakterist
ik, som saknar motstycke i senmedeltidens skandina
viska skulptur (pl 2651 266). Gruppen har tillskrivits 
en bildhuggare vid namn Hans Bri.iggemann, känd för 
ett altarskåp till kyrkan i Bordesholm i Slesv1g (nu 1 
Slesvigs domkyrka). 

XIV 

Ett tredje exempel på ett 1500-talskrucifix av nå
got mindre format finns i Holmby kyrka (pl 273). 
Holmbykrucifixet är sannolikt ett nordtyskt import
arbete, men det finns också flera krucifix av liknande 
utförande, av trolig inhemsk tillverkning. Som exem
pel kan nämnas krucifixen i Fränninge, Vollsjö, Hö

rup och Sörby (pl 271 1 275 1 2771 278). Några av des
sa och ytterligare andra är svåra att datera exakt. 
Även efter reformationen kan det ha förekommit en 
viss tillverkning av krucifix, och det är inte alltid 
möjligt att avgöra om ett enskilt arbete skall betrak
tas som medeltida eller eftermedeltida. Detta gäller 
bland andra krucifixen från Borlunda och Djurröd 
samt krucifixen i Emmislöv och Norra Rörum 

(pl 282, 283, 285, 289). 
Det bäst kända namnet från senmedeltiden vad 

gäller dansk träskulptur är Claus Berg, en bildhuggare 
som kom till Danmark från Nordtyskland i början av 
1500-talet och satte upp sin verkstad i Odense. I 
skånsk skulptur är det framför allt det lilla 
krucifixet i Barsebäck som har förknippats med hans 
verkstad (pl 267 ). Likheterna mellan det skånska 
krucifixet och krucifix från Bergs produktion är 
emellertid av generell art, och Barsebäckskrucifixet 
är snarare ett arbete från en nordtyskt verkstad, som 
allmänt sett stod under påverkan av de sydtyskt 
präglade stilströmningar som Claus Berg ( tillsam
mans med Benedikt Dreyer i Li.ibeck) representera
de. Detsamma gäller en nådafader från en okänd 
skånsk kyrka (i dag i LUHM) och en pietagrupp i Ar
rie kyrka, båda från en och samma verkstad (färgpl 

16; pl 290, 291). Det verk i det skånska beståndet 
som ligger närmast Claus Bergs produktion är ett 
krucifix från Bjärshög (pl 270). Här finns det större 
anledning att förutsätta en direkt eller indirekt 
kopplmg till Claus Berg. 

* 



I denna mycket kortfattade översikt, av det som 
finns kvar av medeltida träskulptur i Skåne, har ma
terialet sorterats och presenterats på grundval av en 

kronologisk, stilmässig och motivmässig indelning. 
Detta är infallsvinklar som sedan gammalt har till

ämpats i konsthistorisk forskning. Det finns emeller
tid även andra aspekter på studiet av medeltida trä

skulptur. Ett område som har givit spännande resul
tat de senaste decennierna är den materialtekniska 

forskningen. Följande kapitel skall handla om tekni
ken bakom tillverkningen av medeltida träskulptur. 

V Tillverkning av träskulptur 

Tillverkningen av en medeltida träskulptur var en 
process i flera steg, som involverade ett antal olika 

hantverkare. Medeltida skulpturer bör i de flesta fall 
ses som resultat av en kollektiv insats av de anställda 
i en verkstad. De enskilda namn som kan knytas till 

enstaka senmedeltida skulpturer är namn på verk
stadsledare, som hade flera medarbetare till hjälp för 
varje skulpturbeställning. Detta gäller till exempel 
kända nordtyska mästare som Bernt Notke, Henning 

von der Heide och Claus Berg. De verk som med 
större eller mindre grad av säkerhet kan tillskrivas 
dessa personer är knappast i varje detalj egenhändigt 

utförda av respektive mästare. Gesäller och lärlingar 
har haft en stor andel i verkstadens produktion, sär

skilt i fråga om större uppdrag som altarskåp och 
monumentala skulpturgrupper. 

I bevarade handlingar kallas mästarna ofta "må

lare", och mycket tyder på att verkstadsledarna i all
mänhet var målare snarare än bildhuggare. Staffe

ringen (grundering, förgyllning och bemålning, jfr 

not s VIII) ansågs som det väsentliga momentet i 
framställningen av en träskulptur, medan själva 
skulpturarbetet närmast kan beskrivas som ett un-
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derlag för färgen. I dag har många skulpturer förlorat 
det mesta av sin ursprungliga färg eller blivit ommå

lade i senare tid, och den dimension som staffering
en tillförde skulpturerna är försvunnen. Många 

skulpturer kan i dag uppfattas som väl så vackra i 
sitt nuvarande trärena tillstånd, men för ett medel

tida öga skulle ett sådan arbete endast framstå som 
ett ofärdigt råämne till den slutliga produkten: en 

omsorgsfullt stafferad figur med glansigt porslinsak
tig karnation (hudfärg), fint penslade ögonhår, rosiga 

kinder och en guldglänsande klädnad, kanske prydd 
med ädelstenar och brokad i relief och med ärm- och 

mantelfoder i blått eller rött. 
Det första steget i tillverkningen av en träskulp

tur var valet av träslag. Här skedde ett skifte under 
1200-talet. Under 1100-talet och 1200-talets inled

ning användes lättare träslag som lind, asp, björk, al 
och sälg. I det skånska beståndet är till exempel kru
cifixet från Tryde av sälg och krucifixet från Rebbel

berga, och den äldre av två madonnor från Eljaröd av 

lind (färgpl 1; pl 4, 7). Ett par decennier in på 1200-
talet ersattes dessa träslag med ek, som under hela 
återstoden av medeltiden dominerade vid tillverk
ningen av träskulptur. I Liibeck fanns skråregler som 
helt förbjöd använqandet av andra träslag än ek. I al

tarskåp som kommer från andra delar av Nordtysk
land eller som är framställda i Norden · kan valnöt, 

lind och andra lövträslag förekomma i figurskulptur
en, medan själva skåpen och deras ornamentik är 
gjorda i ek eller furu. · 

Det är svårt att avgöra om bildhuggarna använde 

sig av lagrat, torkat trä eller färskt trä förskulpturer
na. Sannolikt har detta varierat. Vanligen är trä

skulpturerna urholkade på ryggsidan för att undvika 
sprickbildning, ni.en även massiva skulpturer före

kommer. Urholkningarna kan vara mycke~ djupa och 
endast lämna ett .tunt träskal kvar, men de kan också 
bestå av helt grunda fördjupningar i skulpturernas 



baksida. Det är inte ovanligt att urholkningen har 
brutit igenom träet till skulpturens framsida och la

gats med ett separat stycke trä eller täckts med en 
fastlimmad linnelapp. 

Detaljutförandet i skulpturarbetet växlar från ett 

ytterst noggrant återgivande av ögonens konturer, 
hårlockarnas slingor och händernas ådring, till en 

mera summarisk huggning, där de finare enskildhe
terna i stället utfördes i stafferingen. Av denna an

ledning kan det vara svårt att bedöma verkan hos en 
träskulptur som i dag saknar sin medeltida staffe

ring. Som en förberedelse för stafferingen jämnades 
träets yta till och sprickor och skador lagades och 
täcktes med linnelappar. Skulpturen täcktes därefter 

med en grundering - i allmänhet en kredering bestå
ende av krita och lim - som underlag för bemålning 

och förgyllning. Krederingen kunde även formas 
plastiskt som en komplettering till skulpturarbetet, 

och det är inte ovanligt att detaljer i fysionomier och 
dräkter har byggts upp i krederingen. 

"Färgen" på medeltida träskulpturer utgörs till 

stor del av förgyllning. Figurernas dräkter och skåp
ens insidor och ornamentik var i allmänhet helt och 
hållet förgyllda, med detaljer i kontrasterande färger. 

Förgyllningen består inte alltid av rent bladguld; även 
silver med olika lasyrer eller så kallat laminatguld 

(guldimitation på vitmetall) kom till användning. Syf
tet var inte endast att hälla materialkostnaderna nere 

utan också att åstadkomma en varierad effekt i sam
spelet mellan skulpturens och skåpets olika delar. 

Metallytan kunde poleras på olika sätt och mönster 
kunde ristas under, punsas genom eller målas på för

gyllningen. Under senmedeltiden använde man sig av 
ett antal olika tekniker för att ge illusion av dyrbar 

guldbrokad i helgonens dräkter. 

Förgyllningen utfördes först och därefter gjordes 
övrig bemålning: karnation på ansikten och händer; 

anletsdragen, ofta med ett omsorgsfullt återgivande 
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av ögonens detaljer med iris, pupillreflex och ögon

hår; figurernas hår och skägg; samt enskildheter i 
klädedräkterna och i altarskåpens bakgrunder, med 

byggnader och träd. Även här arbetade man medve

tet med kontrasterna mellan laserande färger i flera 
skikt som reflekterar ljus, och matta ytor med 

kornigare färgstruktur. 
De hål i hjässan som finns i nästan alla medeltida 

träfigurer är spår efter tillverkningen. Figurerna 
skulpterades fastspända i en arbetsbänk där de kun

de vridas runt allt efter som arbetet fortskred. I un
dersidan syns ofta små hål efter vassa spetsar som 

höll skulpturen på plats, vanligen tre stycken ställda 
i trekant. I hjässan borrades ett hål och en trästång 
stacks in för att figuren bekvämt skulle kunna hante

ras. När stafferingen var avslutad sågades trästången 
av och en plugg blev sittande i hjässan. Sådana hål 

kallas ibland relikgömmor, men i de fall reliker har 
hittats i hjässan på en figur har detta snarast varit 
en sekundär användning av hjässhålet. 

I det projekt som tillverkningen av en träskulptur 
eller ett altarskåp utgjorde var ett antal olika hantver
kare engagerade, var och en med sin specialitet. I en 

större verkstad kunde en hanl verkare snida figurerna 
och en annan altarskåpets ornamentik, en tredje ut
föra grunderingen och en fjärde förgyllningen, med

an bemålningen av figurerna respektive flygeldörrar

nas utsidor gjordes av ytterligare andra specialister, 
kanske delvis från andra verkstäder. Konservator 
Peter Tångeberg har visat att altarskåpet i Lunds 

domkyrka och altarskåpet från S:t Petri klosterkyrka 

i Ystad har framställts med kort mellanrum i samma 
verkstad i slutet av 1300-talet, och att samma hant

verkare troligen har utfört samma arbetsmoment i de 

båda altarskåpen (färgpl 6; pl 75-79). 
Ett större arbete kunde ta åtskilliga år att färdig

ställa. I Falsterbo finns en knäböjande prinsessa som 
är det enda som är kvar av en S:t Göransgrupp 



(färgpl 1 5). Gruppen beställdes 1509 av en borgare i 
Falsterbo från en verkstad i Rostock, under en mäs
tare vid namn Heninck Roleves (kallad "meler", det 
vill säga målare, i urkunderna). Först 1522, tretton 
år efter att beställning hade gjorts, stod gruppen på 
plats i kyrkan. Dessförinnan hade Roleves avlidit och 
det var änkan som med visst besvär fick kräva ut be
talningen för gruppen, vars förgyllning hade blivit 
mer kostsam än man först räknat med. 

Den kännedom som vi i dag har om tillverkningen 
av medeltida träskulptur hänför sig framför allt till 
nordtyska förhållanden under senmedeltiden, och 
baseras på bevarade skråföreskrifter och andra hand
lingar som berör produktionen av träskulptur i Han
sastädernas verkstäder. Det är svårt att veta i vilken 
utsträckning tyska villkor är tillämpliga även för den 
inhemska nordiska tillverkningen och för äldre ske
den. Man kan anta att många lokala verkstäder arbe
tade under enklare förhållanden, där mästaren bara 
hade en eller kanske ett par medhjälpare, och där 
hantverkarna måste vara mångsidiga och kunna utfö
ra flertalet av de olika arbetsmomenten. 

VI. Medeltidens bilder i nyare tid 

År 1536 genomfördes reformationen slutgiltigt i 
Danmark. I de protestantiska kyrkorna fanns det inte 
längre behov av madonnaskulpturer, helgonskåp och 
altarskåp, och produktionen och importen av trä
skulptur upphörde. Någon omfattande ikonoklasm, 
eller bildstorm, verkar emellertid inte ha ägt rum i 
danska kyrkor. Det enda som finns omtalat i den vä
gen i Skåne är att bilder och andra inventarier i S:t 
Petri kyrka i Malmö förstördes vid ett tillfälle i no
vember 1529. Tre liknande incidenter är kända från 
andra håll i Danmark. 

Träskulpturerna försvann således inte i systema-
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tiska utrensningar. Det är tack vare denna relativt 
toleranta inställning till medeltidens bilder som det 
trots allt finns så pass mycket kvar av medeltida trä
skulptur i Nordens kyrkor. Det som är bevarat är 
ändå bara en bråkdel av allt som en gång har funnits. 
Mycket förstördes och kastades under seklens lopp, 
eller lades undan på kyrkvindarna och ruttnade 
bort. 1800-talets ombyggnader och nybyggnader av 
Skånes kyrkor måste ha medfört att många medeltida 
träskulpturer försvann. 

Det finns också flera exempel på nitiska biskopar 
som vid visitationer i kyrkorna runtom i stiftet 
krävde att de katolska kultbilderna skulle ut ur kyr
korna. Den fynske biskopen Jakob Madsens visit
ationsbok från 1 500-talets slut visar att biskopen 
inte tolererade altarskåp med bilder av madonnan 
eller helgonen. Mads Jensen Medelfar, biskop i 
Lunds stift, besökte 1627 kyrkan i Sankt Olof på 
Österlen och slängde med egna händer ut en 
"avgudabild" av S:t Olof, som ansågs undergörande 
och var föremål för årlig vallfart. Detta hjälpte dock 
inte mot den folkliga tron på helgonbildens kraft, 
och det finns flera skildringar från 1700-talets mitt 
och senare hälft av de ceremonier som då fortfaran
de ägde rum på Olofsdagen den 29 juli kring en 
fortfarande bevarad S:t Olofsbild (pl 313). Säkerli
gen är det ofta sockenbornas vördnad för de bilder 
som stod i kyrkan sedan generationer, som har bi
dragit till att många skulpturer har bevarats trots 
motstånd från kyrkliga myndigheter. 

Närmare hälften av de medeltida träskulpturer 
från skånska kyrkor som fortfarande finns kvar 
befinner sig i dag i olika museisamlingar. Merparten 
finns i LUHM, vars skulptursamling är resultatet av 
det intresse för äldre kyrklig konst som tog fart i 
början av 1900-talet. Det genomfördes då landsom
fattande inventeringar av kyrkorna, och ett antal 
stiftsvis ordnade utställningar hölls, där dopfuntar, 



liturgiska kärl, epitafier, järnsmide och medeltida 
träskulptur för första gången presenterades för en 
bredare allmänhet. Det är till stor del tack vare des
sa inventeringar, utförda av unga konsthistoriker och 
museitjänstemän som - ofta cyklande - tog sig runt 
till kyrkorna, som många medeltida skulpturer kunde 
räddas från kyrkvindar och uthus och bevaras till ef
tervärlden. 

En utställning med äldre kyrklig konst från Skå
nes kyrkor arrangerades i anslutning till Baltiska ut
ställningen i Malmö 1914 (pl 372). De skulpturer 
som samlades in från landskapets kyrkor och visades 
där utgör i dag kärnan i LUHM:s samlingar (pl 373). 
Som ett resultat av utställningen publicerades också 
ett antal studier över medeltida träskulptur i Skåne, 
däribland Adolf Anderberg om skånska triumfkru
cifix (1915), Ewert Wrangel om altarskåpen i Lunds 
domkyrka och från S:t Petri klosterkyrka i Ystad 
(1915 och 1917), och om medeltida altarskåp i Skåne 
( 1 92 r), samt Hans Wåhlin om franska stildrag i 
skånsk träskulptur under I 200-talet och I 300-talet 
(1921). Efter denna period har skånsk träskulptur 
varit föremål för enstaka artiklar och uppmärksam
mats i översikter över svensk och dansk träskulptur. 

* 

I dag uppskattar församlingarna sina kyrkors gamla 
träbilder i betydligt högre grad än i början av 1900-

talet. Man är angelägen om att ge skulpturerna den 
plats i kyrkorummet som de en gång har haft: kru
cifixet som hänger i triumfbågen eller på långhusets 
vägg, madonnabilden framför vilken det ständigt 
står en vas med friska blommor, kanske till och med 
ett altarskåp som har återfått sin plats på kyrkans 
högaltare. Men flerhundraåriga träskulpturer löper 
risker i dagens kyrkorum som de aldrig utsattes för 
under medeltiden. Framför allt utgör uppvärmningen 
av kyrkorna ett problem, med ständiga temperatur
växlingar som påverkar skulpturernas trä och staffe
ring på ett sätt som de ofta far mycket illa av. 

Detta är en orsak till att mycket noggranna över
väganden måste göras i de fall en församling kontak
tar ett museum och vill återfå skulptur till kyrkan. 
Var mår skulpturen bäst och var kan den bäst vår
das? Kan den, som varande ett kultobjekt från en 
gången tid, fylla någon funktion i en svensk kyrka i 
dag, eller skall den trots allt betraktas som ett mu
seiföremål, som kommer bäst till sin rätt i en utställ
ning, där den kan presenteras i sitt historiska och 
kulturella sammanhang? Dessa ställningstaganden är 
inte alltid lätta att göra, men frågorna är nödvändiga 
att besvara om det som fortfarande är bevarat av 
träskulptur från fem århundraden skall finnas kvar 
för framtiden, som en vittnesbörd om medeltidens 
kyrkliga bildskatt och om den historiska miljö i vil
ken kultbilderna kom till och brukades. 
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Medieval wooden sculpture in Scania 

Medieval wooden sculpture forms part of a rich he
ritage of church art from the Middle Ages. In the 
wooden images, the holy figures and the events of 
the Gospels and the legends of the saints, were given 
visual form to illustrate the teachings of the 
Church. Today, a study of medieval church art and 
its historical context can deepen our knowledge of 
the period, and of the people for whom the medieval 
churches were built and filled with holy images. In 
this book, the medieval wooden sculpture of Scania 
is presented in words and pictures: a rich and varied 
collection of over 300 objects, from the 1 2th to the 
16th century. The sculpture is documented in pho
tographs, both recently taken and made from older 
negatives and glass plates. The photographs are sup
plemented with a catalogue, in which each o}:,ject is 
given a short description. 

Together with this volume, a dissertation in art 
history is published under the same title and in the 
same series (Skånsk senmedeltid och renässans 1 4 
and 15). The dissertation presents a detailed study 
of the medieval wooden sculpture of Scania, with 
analyses of the dating and manufacturing of the 
sculpture, of the function of the statues in cult and 
liturgy, and of the acquisiton of wooden sculpture 
by the churches. 

* 

Medieval wooden sculpture can be divided into 
three categories: crucifixes, statues of the Virgin 
and Child and of other saints, and reredoses. The 
crucifix had its place in the triumphal arch of the 
church, i.e. the arch between the nave and the chan
cel. When a crucifix is flanked by two mourning 
figures, St. Mary and St. John, it is called a calvary 
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group. Smaller crucifixes have been used for proces
sions or as altar crucifixes, or might have been plac
ed in the centre of a reredos. 

* 

Statues of the Virgin and Child and of other saints 
were placed on the side altars of the church, often in 
shrines with folding doors. The oldest images of the 
Madonna show an enthroned Virgin with the Child 
sitting in the centre of her lap. Later in the Middle 
Ages, the standing Virgin - sometimes depicted as 
the Apocalyptic Virgin of the Revelations, "clothed 
with the sun, and the moon under her feet, and upon 
her head a crown of twelve stars" - became a popu
lar motif. Apart from the Madonna, holy bishops and 
the archangel St. Michael are among the saints that 
were early represented in church sculpture. In Sca
nia, a few images of holy bishops are preserved from 
the 13th century, and also a statue of the Norwegia9-
holy king St. Olof. From the beginning of the 15th 
century, the number of saints increased: St. John the 
Baptist, St. Sebastian, St. George, the Danish natio
nal saint King Canute, St. Barbara, St. Margaret, St. 
Dorothy and St. Catherine were popular saints in the 
15th and early 16th century. 

One of the most favoured saints is St. Anne, the 
mother of St. Mary. St. Anne is shown sitting or 
standing, with the Virgin and the Child in her lap, or 
standing beside her. Other common motifs are the 
Pieta, with the grieving St. Mary with the dead body 
of Christ in her lap, and the Mercy Seat, with God 
the Father holding a crucifix or the dead Son in his 
arms. If the group includes a dove, it is a depiction 
of the Holy Trinity. In the Scanian late medieval 
sculpture, there are also several statues of Christ 
sitting with bound hands, waiting for the 
crucifixion. This motif should not be confused with 



the Man of Sorrows, where Christ is represented af

ter the resurrection, showing his wounds. 
The kind of statues mentioned here were usually 

placed in shrines on the side altars. From the 14th 
century on, the main altar in the chancel also began 

to be furnished with images. The altar-piece from 

1398 in Lund Cathedral is one of the earliest Scandi
navian examples of the fully developed late medieval 
reredos, with a rectangular central piece (corpus) 

and two pairs of folding doors (today, only orre pair 
· remains). Christ and St. Mary are enthroned in the 

centre, surrounded by förty saints in double rows. 
Altogether 1 6 reredoses are preserved more or less 

intact in Scania, exemplifying the several different 
types that belong to late medieval sculpture: reredos

es with a large crucifixion scene or several scenes 
from the Gospels in the corpus and on the inner sid
es of the folding doors; with one or several large stat

ues in the corpus, surrounded by smaller figures; and 
with paintings or reliefs on the inner sides of the 

folding doors and paintings on the outsides. 
Many of the smaller statues that today stand as 

single objects, have probably belonged to now lost re
redoses. If there are several small figures of similar 

shape preserved from a church, one can assume that 
they are the remains of a reredos. In the stock of late 

medieval sculpture in Scania, there are 20 such 
groups with two or more statues. 

* 

Every medieval church was furnished with wooden 
sculpture: the small parish churches in the country

side had at least one crucifix and a couple of shrines 

on the side altars, and <luring the later Middle Ages, 
the larger town churches, Lhe aLLey d1u1d1es aml 

the cathedrals were filled with altars with shrines 

and reredoses. At the Reformation of 15361 there 

XX 

were more than sixty altars in Lund Cathedral. To
day, only a fraction of this wealth of church sculptu

re remains; the present stock of a little more than 

300 statues represents at most ten per cent of what 
has once existed, probably even less. Half of this 

amount comprises crucifixes. The reason for this is 

that crucifixes were tolerated by the Protestant 
church, to a larger extent than statues of the Ma

donna and other saints, and reredoses. 
In the medieval church, the different types of 

wooden images all had their special place and funct

ion. The folding doors of the shrines and reredoses 
were opened up on the important festivals of the 

Church Year, oron the feast of each saint respective
ly. The crucifix was visibile all year round, but could 

be taken clown and handled by the priests on Good 
Friday, when it was laid clown on the floor in front of 
the main altar and kissed. Especially at Easter, there 

were several kinds of statues intended as props for 
processions and ceremonies in the Easter liturgy. 

However, no sculpture of this kind is preserved in 
Scania. 

Sometimes, wooden statues were used as reliqua
ries, i.e. shrines for relics from saints or a splint of 

the Holy Cross. On two Scanian crucifixes, from 
Kågeröd and Gärdslöv, a round hollow in the chest 

can be seen. Here, a relic had its place, covered by a 
rock crystal. In some statues relics have been found 

in the hole on top of the head, but it is uncertain if 
this deposition is original or secondary. 

Today, we often meet these medieval statues in 
the musewn collections, and we appreciate them for 

their aesthetical and historical value. In the setting 

of the museum, this is natural. However, we should 
not forget that the images were made for another 

purpose: they were not meant to be works of art, 
they were articles for use in the cult and liturgy of 

the medieval church. And in the Middle Ages, a be-



autiful image was an image that well fulfilled its 
purpose as a manifestation of the faith and teaching 

of the Church. 

* 

The first period from which any wooden sculpture is 
preserved, is the 12th century up to the first deca
des of the 1 3 th century. Seven crucifixes and one se
ated Madonna can be assigned to this phase. The 
crucifixes are of a characteristic, early type: a living 
figure with raised head, king's crown, open eyes, an 
upright body, parallel feet and, in general, a calm 
and dignified expression. The Virgin and Child from 
Eljaröd is the only example in Scania of a type of 
statue that is rather common in Sweden from the 
late 1 2th and early I 3th century, with a seated, 
crowned Virgin with the Child (now lost) in the 
centre of her lap. 

It is not until the next period, the continuing 
13th century up to the beginning of the 14th centu
ry, that wooden sculpture becomes a more wide
spread feature in the churches of Scania. More than 
fifty statues in Scania belong to this period, half of 
which are crucifixes. In the crucifixes, the body of 
Christ is now slightly bent and the feet are nailed to 
the cross with one nail through both feet. The ex
pression reflects tragedy and controlled pain, even if 
Christ is still depicted as being alive. The king's 
crown is sometimes replaced with a crown of thorns. 
Also the enthroned Madonnas are wearing crowns. 
The Virgin is majestically frontal, but the Child is 
now sitting on the left knee of the mother and both 
figures sometimes show a slight smile. A St. Olof, 
three seated holy bishops and six standing saints also 
date to the 13th or early 14th century. The sculptu
re of the period belongs to the so called south 
Scandinavian style, that was predominating in Den-
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mark during the period. In domestic workshops, 
influence from French sculpture was taken up and 
used in the fabrication of wooden sculpture. Two 
dendrochronological datings to af ter I 2 Is ( the 
mourning St. Mary of the calvary group from Gua
löv) and the 1310's (the shrines of Östra Vram) show 
that the style lasted for at least a century. 

Very little sculpture is preserved from the rest of 
the I 4 th century: four crucifixes, two Madonnas 
and two statues of other saints are all that is left. 
The statues all belong to the first half or middle of 
the century. Two statues from Östra Tommarp are 
foreign works of some quality: a Virgin and Child 
that is probably a North German work, and a cru
cifix that has been acquired from a Swedish work
shop, maybe in Småland. The remaining pieces are 
domestic works of modest execution. 

A donation in a will by the noble lady, Ide Peders
datter (Falk) av Gladsax, dates the reredos of Lund 
Cathedral to 1398. The reredos belongs to the North 
German variant of the International Gothic style. 
Together with six more works of similar execution -
a reredos from the abbey church of St. Peter's in 
Ystad, a reredos in the church of St. Mary in Ystad, a 
pieta from Lilla Bedinge, a shrine with St. Christoph
er in the church of St. Gertrud in Falsterbo, a holy 
knight from a reredos in the church of Bjäresjö and a 
crucifix in the church of Hörby -, it marks the be
ginning of the rich late medieval production and ac
quisition of wooden sculpture. 

Three quarters of the entire stock of medieval 
wooden sculpture in Scania date to the 15th centu
ry and the first three decades of the I 6th century. 
Again, half of the works are crucifixes or calvary 
groups. Several of the crucifixes can be brought to
gether in groups with characteristics that are related 
to contemporary North German sculpture, although 
most of them probably come from domestic work-



shops. The same stylistic dependence on the large
scale North German production of wooden sculptu
re can be seen in the late medieval statues of Ma
donnas and other saints, and also in the reredoses. 
Among the 1 5th century works, there are examples 
of German (Ltibeck?) import of fine quality, for ex
ample statues of the Apocalyptic Madonna and St. 
Anne from Vittskövle, a Virgin and Child and two 
smaller saints from Smedstorp and three figures 
from Farstorp. Two shrines and a reredos in the 
church of Sankt Olof, a pieta in the church of Gärds 
Köpinge, anda crucifix in the church of Fjälkinge, all 
originate from the same workshop. 

In the first three decades of the 16th century, 
the influence from South German sculpture that 
characterizes the production of the North German 
workshops, can be seen also in Scanian sculpture. 
Several crucifixes of monumental proportions and 
impressive stature are left from this phase, and also 
single statues and groups of figures from lost reredos
es that in various ways display this stylistical trend. 
Same are of domestic production - for instance cru
cifixes in Vollsjö, Fränninge and Hörup - but al
though the Scanian production of wooden sculpture 
seems to have flowered <luring the late Middle Ages, 
the import from North German workshops was still 
extant: a large crucifix from Ljungby, a group with 
the Coronation of the Virgin from Tässjö, two saints 
in Häglinge and a group of figures from a reredos in 
Höör are all probably acquired from workshops on 
the south side of the Baltic. This also goes for a cru
cifix in the church of Barsebäck, a pieta in Arrie and 
a Mercy Seat of unknown provenance, that have pre
viously been closely associated with Claus Berg, the 
dominant name of late medieval Danish sculpture. 

* 
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The production of wooden sculpture in the Middle 
Ages was a process that involved several craftsmen 
in a workshop. A statue or a reredos must be seen as 
a result of a collective effort of artisans each specia
lizing in various tasks: the carpentry work of the re
redos, the carving of the figures and the tracery, the 
gilding, the painting of the faces and the details of 
the dresses, and the painting of the panels on the 
wings. Today, most of the statues have lost their ori
ginal colours, but originally the gilding and painting 
was seen as the most important part of the sculptu
re, and in contemporary documents, the masters of 
the workshops are often called painters, rather than 
carvers. 

In the 13th century, a change took place regar
ding what kind of wood that was used. In the 1 2th 
and early 13th century, the statues were made in 
safter kinds of wood: lime, asp, alder, sallow, birch. 
From the 13th century on, oak was the predominant 
kind of wood. Often, the piece of wood was hollowed 
out to avoid cracking. When the carving of the figure 
was finished, the surface was covered with gesso 
( usually based on lime) as foundation for the gilding 
and painting. Sometimes, finer details could be exe
cuted in the gesso. This is one reason why a medieval 
statue that lacks colour gives a misleading impression 
of its original state. Most of the "colour" of the medi
eval sculpture is gilding: on the dresses and sometim
es the hair of the figures, and on the tracery and the 
background of the shrines and reredoses. Different 
materials and techniques were used to vary the lust
re and glass of the gilded surfaces. Also in the paint
ing of faces and details of dresses, a conscious use 
was made of contrasts between smooth shiny surfac
es and matt colours with a rougher texture. 

* 



When the Reformation finally had been carried 
through in 1536, there was no longer any need for 
shrines and reredoses with the Madonna and other 
saints in the churches. However, no iconoclasm to 
speak of seems to have taken place in the churches 
of Scania, or the rest of medieval Denmark, apart 
from a few isolated cases; one of them in the church 
of St. Peter's in Malmö 1529. The loss of medieval 
wooden sculpture during the centuries following the 
Reformation must be ascribed to general neglect, 
discarding in connection with the rebuilding of the 
churches, and sometimes an active condemnation 
from Church authorities. 

Almost half of what is still left of the Scanian 
medieval wooden sculpture is today found in muse
ums. The largest collection belongs to the Historical 
Museum of the Lund University (LUHM), and is a 
result of the inventory of the Scanian churches that 
took place as part of the preparations for an exhibi-
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tian of the older church art of Scania in Malmö in 
1914. As a result of the exhibition, several studies of 
the medieval wooden sculpture of Scania were pu
blished in the 1910's and 1920

1

s. 
Today, many parish congregations wish to have the 

wooden sculpture of their church returned from the 
museums, to put it back where it once belonged. 
However, in a modern church the wooden sculpture 
runs risks that it was never exposed to during the 
Middle Ages: above all, the heating of the churches 
causes changes in temperature that seriously damage 
the wood and the colouring. If the treasure of wood
en sculpture that the Middle Ages have left us is to 
be preserved for future generations, we have to deci
de where the sculpture can be best taken care of, and 
what main purpose it fills for modern man: in a 
church as an object of cult, or in a museum as a testi
mony to the history and culture of centuries long aga. 





Färgplanscher 





1. Krucifix, 1100-talets mitt eller andra hälft, Tryde. Foto: Lennart Karlsson. 
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2. Krucifix, 1100-talets mitt eller andra hälft, okänd kyrka. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

4 



3. Helgonskåp med Maria med Jesusbarnet, 1310-talet, Östra Vram. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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4. Helgonskåp med Maria med Jesusbarnet, 1310-talet, Östra 
Vram (detalj). 
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5. Helgonskåp med Sankt Olof, 1310-talet, Östra Vram 
(detalj). 



6. Altarskåp, 1390-talets slut, S:t Petri klosterkyrka, Ystad. Foto: Bengt Almgren. 
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7. Helgonskåp med S:t Kristoffer, 1300-talets slut till omkring 1400, S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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8. Corpus från altarskåp, omkring 1400, S:ta Maria kyrka, Ystad (mittpartiet). 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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9. Krucifix, 1400-talets första hälft, Östra Vram. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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10. Altarskåp, 1449-1452, S:ta Maria kyrka, Helsingborg. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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11. Altarskåp, 1400-talets andra hälft, Elleköpinge (detalj Maria Cleophas). 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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12. Altarskåp, 1400-talets andra hälft, S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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13. Grupp från altmskåp, 1483, Lunds domkyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 
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14. Mariekröningsgrupp, 1500-talets första del, okänd kyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 
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15. Knäböjande prinsessa från S:t Göransgrupp, 1509-1522, 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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16. Nådafader, 1510-1520-talet, okänd kyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 



17. Altarskåp, 1500-talets början, S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo (corpus). 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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18. Altarskåp, 1520-talet, Västra Ingelstad. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



Från 1100-talets mitt till 1200-talets början 



l. Krucifix, 1100-talets mitt, Vitahy. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter, 
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2. Krucifix, 1100-talets mitt eller andra hälft, okänd kyrka (detalj). 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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3. Krucifix, 1200-talets början, Vankiva. Foto: Stig Axelsson. 
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4. Krucifix, 1100-talets andra hälft, Rebbelberga. Foto: Bengt Almgren. 
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5. Rester av krucifix, 1200-talets början, Vallkärra. Foto: Bengt Almgren. 



6. Krucifix, omkring 1200, Osby. 
Foto: Bengt Almgren. 
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7. Tronande madonna, 1100-talets slut till 
omkring 1200, Eljaröd. Foto: Bengt Almgren. 
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Det fortsatta 1200-talet och 1300-talets början 



8. Krucifix, 1200-talets första hälft, lgnaberga. 
Foto: Bengt Almgren. 



9. Krucifix, 1200-talets första hälft, Ignaberga (detalj). 
Foto: Bengt Almgren. 



10. Krucifix, 1200-talets första hälft, Västerstad. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
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11. Krucifix, 1200-talets första hälft, okänd kyrka. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



12. Krucifix, 1200-talets första hälft, Kiaby. 
Foto: Stig Axelsson. 
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13. Krucifix, 1200-talets 
första hälft, Kiaby (detalj). 
Foto: LUHM g/asplåt. 



14. Krucifix, 1200-talets mitt, Björnekulla. Foto: 
Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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15. Krucifix, 1200-talets första hälft, Gärdslöv. 
Foto: Bengt Almgren. 
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16. Krucifix, 1200-talets andra hälft, Vedby. 
Foto: Bengt Almgren. 



17. Krucitix, J:WU-talets senare del till slut, Simlinge 
Foto: Bengt Almgren. 
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18. Krunf1x, 1200-talets senare del till slut, Östra Herrestad. 
Foto: Bengt Almgren. 



19. Krucifix, 1200-talets mitt till andra 
hälft, Tranås. Foto: Stig Axelsson. 

21. Krucifix, 1200-talets mitt till andra 
hälft, Önnarp. Foto: Stig Axelsson. 
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20. Krucifix, 1200-talets andra hälft, Onslunda. 
Foto: Stig Axelsson. 

22. Krucifix, 1200-talets första hälft, Ljungby. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



23. Krucifix, 1200-talets andra hälft, Skegrie. 
Foto: Bengt Almgren. 

24. Krucifix, 1200-talets andra hälft, Hassle-Bösarp. 
Foto: Bengt Almgren. 



25. Kalvariegrupp, efter 1215, Gualöv. Foto: LUHM. 
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26. Kalvariegrupp, efter 1215, Gualöv 
(detalj Kristusfiguren). Foto: LUHM. 

27. Kalvariegrupp, efter 1215, Gualöv 
(detalj Maria). Foto: LUHM. 

28. Kalvariegrupp, efter 1215, Gualöv 
(detalj Johannes). Foto: LUHM. 



29. Sidofigurer från kalvariegrupp, 1200-talets första hälft, Lyby. Foto: Bengt Almgren. 
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30. Krucifix, 1200-talets andra hälft, okänd kyrka. roio: Henrik Hultgren/RAÄ-AT A. 



31. Krucifix, 1200-talets andra hälft, okänd kyrka (detalj). 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
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32. Krucifix, 1200-talets andra hälft, Bösarp. 
Foto: Bengt Almgren. 



33. Krucifix, 1200-talets första hälft till mitt, 
Äspinge. 
Foto: Bengt Almgren. 

34. Krucifix, 1200-talets mitt till andra 
hälft, Eljaröd. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 

35. Krucifix, 1200-talets första hälft, Ramsåsa. 
Foto: Stig Axelsson. 
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36. Krucifix, omkring 1300, Dalköpinge. 
Foto: Stig Axelsson. 
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37. Krucifix, 1200-talets slut, Hov. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



38. Krucifix, omkring 1300, Benestad. Foto: Stig Axelsson. 
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39. Krucifix, omkring 1300, Brunnby. 
Foto: Bengt Almgren. 



40. Krucifix, 1300-talets början, Hannas. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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41. Krucifix, 1200-talets första hälft, Välluv. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

43. Krucifix, 1200-talets mitt, Gislöv. 
Foto: Stig Axelsson. 

42. Krucifix, 1200-talets slut, Risekatslösa. 
Foto: Stig Axelsson. 

44. Krucifix, 1200-talets mitt, Kyrkoköpinge. 
Foto: Stig Axelsson. 



45. Tronande madonna, 1200-talets första hälft, Kiaby. 
Foto: LUHM glasplåt. 
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46. Tronande madonna, 1200-talets mitt, Munkarp. 
Foto: Bengt Almgren. 



47. Tronande madonna, 1200-talets mitt till andra hälft, 
Ravlunda. Foto: Bengt Almgren. 

48. Tronande madonna, 1200-talets första hälft, Gylle. 
Foto: Bengt Almgren. 



49. Tronande madonna, 1200-talets mitt till andra hälft, 
Räng. Foto: Bengt Almgren. 
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50. Tronande madonna, 1200-talets andra hälft, Perstorp. 
Foto: Bengt Almgren. 



51. Tronande madonna, 1200-talets senare del, lgnaberga . 
Foto: LUHM. 
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52. Tronande madonna, 1300-talets början, Brösarp. 
Foto: Bengt Almgren. 



53. Tronande madonna, 1200-talets mitt, Stenestad. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
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54. Tronande madonna, 1200-talet, Simlinge. 
Foto: Bengt Almgren. 



55. Tronande madonna, 1200-talets mitt till andra hälft, 
Silvåkra. Foto: LUHM glasplåt. 
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56. Tronande madonna, 1200-talets andra hälft till slut, 
Eljaröd. Foto: LUHM. 



57. Helgonskåp med Sankt Olof, 1310-talet, Östra Vram. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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58. Biskopshelgon, 1200-talets första hälft till mitt, 
Bromma. Foto: Bengt Almgren. 
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59. Biskopshelgon, 1200-talets mitt, Eljaröd. 
Foto: Bengt Almgren. 



60. Biskopshelgon, 1200-talets senare del till slut, Brösarp. 
Foto: Bengt Almgren. 
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61. Kvinnligt helgon, 1200-talets första hälft, Osby. 
Foto: Bengt Almgren. 
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62. Manligt helgon, 1200-talets första hälft, lgnaberga. 
Foto: LUHM. 



63. Manligt helgon, 1200-talets början, Bromma. 
Foto: Bengt Almgren. 
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64. Två biskopshelgon, 1200-talets slut, Djurröd. 
Foto: Bengt Almgren. 



65. Kvinnligt helgon, 1200-talets mitt, Torekov. Foto: Bengt Almgren. 
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Det fortsatta 1300-talet 



66. Tronande madonna, 1300-talets första hälft, Östra Tommarp. 
Futu: Benyt Almyren. 
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67. Tronande madonna, 1300-talets första hälft, Östra Tommarp (detalj). Foto: LUHM. 
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68. Krucifix, 1300-talets mitt, Östra Tommarp. Foto: LUHM. 
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69. Stående madonna, 1300-talets mitt, Visseltofta. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

70. S:t Olof, 1300-talets mitt, Visseltofta. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



71. Krucifix, 1300-talets första hälft, Höör. 
Foto: Bengt Almgren. 

72. Krucifix, 1300-talets första hälft, Lunds domkyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 



73. Krucifix, 1300-talets andra tredjedel, Baldringe. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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74. Biskopshelgon, 1300-talets mitt, Brösarp. Foto: Bengt Almgren. 
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Från 1300-talets slut till 1500 



75. Altarskåp, 1398, Lunds domkyrka (corpus). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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76. Altarskåp, 1398, Lunds domkyrka (helgon i höger flygeldörr). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

77. Altarskåp, 1398, Lunds domkyrka (helgon i vänster flygeldörr). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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78. Altarskåp, 1390-talets slut, S:t Petri klosterkyrka, Ystad (corpus). foto: Rengt Almgren. 
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79. Altarskåp, 1390-talets slut, S:t Petri klosterkyrka, Ystad (helgon i höger flygeldörr). Foto: Bengt Almgren. 
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80. Corpus från altarskåp, omkring 1400, S:ta Maria kyrka, Ystad. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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81. Corpus från altarskåp, omkring 1400, S:ta Maria kyrka, Ys
tad (helgon i corpus vänstra parti). Foto: Lena Wilhelmsson, Hel
ene Toresdotter. 
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82. Kvinnligt helgon, 1300-talets sista del, S:ta Gertruds kyrka, Fal
sterbo. Foto: LUHM. 
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83. Helgonskåp med S:t Kristoffer, 1300-talets slut till omkring 1400, S:ta Gertruds kyrka, 
Falsterbo (detalj). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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84. Pieta, 1300-talets slut till omkring 1400, Lilla Bedinge. 
Foto: Stig Karlsson/RAÄ-ATA. 



85. Pietå, 1300-talets slut till omkring 1400, Lilla Bedinge 
(detalj). Foto: Stig Karlsson/RAÄ-ATA. 
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86. Krucifix, 1300-talets slut till omkring 1400, Hörby. 
Foto: Stig Axelsson. 



87. Riddarhelgon, 1300-talets slut, Bjäresjö. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-ATA. 



88. Krucifix, 1400-talets början, Maglarp. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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89. Krucifix, 1400-talets början, Brågarp. 
Foto: Bengt Almgren. 
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90. Krucifix, 1400-talets början, Näs. 
Foto: Bengt Almgren. 



91. Krucifix, 1400-talets början, Lyby. 
Foto: Bengt Almgren. 

92. Krucifix, 1400-talets början, Södervidinge. 
Foto: Bengt Almgren. 



93. Krucifix, 1400-talets början, Stora Harrie. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



94. Krucifix, 1400-talets början, Stävie. 
Foto: LUHM glasplåt. 

96. Krucifix, 1400-talets början, Vellinge. 
Foto: Stig Axelsson. 

95. Krucifix, 1400-talets början, Törringe. 
Foto: Bengt Almgren. 

97. Krucifix, 1400-talets början, Flädie. 
Foto: Stig Axelsson. 
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99. Krucifix, 1400-ta
lets första hälft, Röke. 
Foto: Bengt Almgren. 

101. Krucifix, 1400-talets första hälft till mitt, 
Bosjökloster. Foto: Stig Axelsson. 
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100. Krucifix, 1400-talets första hälft, Norr
vidinge. Foto: Bengt Almgren. 

102. Krucifix, 1400-talets första del, Bromma. 
Foto: Stig Axelsson. 



103. Krucifix, 1400-talets första hälft till mitt, Östra Vram. 
Foto: LUHM. 
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104. Krucifix, 1400-talets första hälft, Össjö. 
Foto: Bengt Almgren. 



105. Krucifix, omkring 1400, Äspö. 
Foto: Stig Axelsson. 

106. Krucifix, omkring 1400, Södra Åby. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



107. Krucifix, omkring 1400, Örsjö. Foto: Bengt Almgren. 
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108. Krucifix, omkring 1400, S:t Petri klosterkyr
ka, Ystad. Foto: Lucas Gölen/Ystads Museer. 

109. Krucifix, 1400-talets första del(?), Lyng
by. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

110. Krucifix, 1400-talet (?), Tåstarp. 
Foto: Stig Axelsson. 
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111. Krucifix, 1400-talets första hälft, Viby. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

113. Krucifix, 1400-talets första hälft, Vitaby. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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112. Krucifix, 1400-talets första hälft, Särslöv. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

114. Krucifix, 1400-talets första hälft, 
Hallaröd. Foto: LUHM. 



115. Krucifix, 1400-talets första hälft, Fjälkinge. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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116. Krucifix, 1400-talets första hälft, Everöd. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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117. Krucifix, 1400-talets första hälft, Stiby. 
Foto: Bengt Almgren. 
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118. Krucifix, 1400-talets första hälft, Farstorp. 
Foto: Bengt Almgren. 



119. Krucifix, 1400-talets första hälft till mitt, 
Brönnestad. Foto: Stig Axelsson. 

121. Krucifix, 1400-talets mitt, Fru Alstad. 
Foto: Stig Axelsson. 
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120. Krucifix, 1400-talets mitt, S:ta Maria kyrka, Ystad. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

122. Krucifix, 1400-talets första hälft, Ös
tra Vram (detalj). Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 



123. Tronande madonna, 1400-talets början, S:ta Gertruds 
kyrka, Falsterbo. Foto: LUHM. 
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124. Tronande madonna, 1400-talets början, Brågarp. 
Foto: LUHM. 



125. Helgonskåp med tronande madonna, 1400-talets början, Norra Nöbbelöv. Foto: Bengt Almgren. 
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126. Tronande madonna, 1400-talets första del, Lunds dom
kyrka. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

127. Tronande madonna, 1400-talets första del, Bjällerup. 
Foto: Stig Axelsson. 
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128. Helgonskåp med tronande madonna, 1400-talets första hälft, Sankt Olof. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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129. Helgonskåp med Anna-själv-tredje, 1400-talets första hälft, Sankt Olof 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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130. Tronande madonna, 1400-talets början, Farstorp. 
Foto: Bengt Almgren. 
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131. Tronande madonna, 1400-talets början, Fjelie. Foto: 
Bengt Almgren. 



132. Tronande madonna, 1400-talets början, Svalöv. 
Foto: Bengt Almgren. 
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133. Tronande madonna, 1400-talets första hälft, okänd kyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 



134. Stående madonna, 1400-talets första del, Vittskövle. 
Foto: Bengt Almgren. 
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135. Anna-själv-tredje, 1400-talets första del, Vittskövle. 
Foto: Bengt Almgren. 



136. Anna-själv-tredje, 1400-talets första del, Vittskövle (detalj S:ta Anna). Foto: Ben_qt Almgren. 
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137. Stående madonna, 1400-talets första hälft till mitt, 
Ljungby. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



138. Helgonskåp med nådastol, 1400-talets första hälft, Sankt 
Olof. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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139. Rester av helgonskåp med Johannes döparen, 1400-talets för
sta del, Björka. Foto: LUHM g/asplåt. 
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140. Anna-själv-tredje, 1400-talets första hälft, Östra Nöbbelövs 
kyrka. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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141. S:ta Agnes, 1400-talets början, okänd kyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 



142. Pietä, 1400-talets första del, okänd kyrka. Foto: Bengt Almgren. 
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143. Pietå, 1400-talets första hälft, Gärds Köpinge. Foto: Stig Axelsson. 
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144. Pieta, 1400-talets första del, Bromma. 
Foto: Bengt Almgren. 
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145. Pieta, 1400-talets första hälft, Fjärestad. 
Foto: Stig Axelsson. 



146. Altarskåp, 1400-talets första hälft, Sankt Olof(corpus). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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147. Altarskåp, 1400-talets första hälft, Sankt Olof (höger 
inre flygeldörr, framsidan). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene 
Toresdotter. 
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148. Altarskåp, 1400-talets första hälft, Sankt Olof (vänster 
inre flygeldörr, framsidan). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene 
Toresdotter. 



149. Altarskåp, 1400-talets första hälft, Sankt 
Olof (höger yttre flygeldörr, mellansidan). 
Foto: Stig Axelsson. 

151. Altarskåp, 1400-talets första hälft, Sankt 
Olof (vänster inre flygeldörr, mellansidan). 
Foto: Stig Axelsson. 
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150. Altarskåp, 1400-talets första hälft, 
Sankt Olof (höger inre flygeldörr, mellansi-

152. Altarskåp, 1400-talets första hälft, Sankt 
Olof (vänster yttre flygeldörr, mellansidan). 
Foto: Stig Axelsson. 



153. Altarskåp, 1449-1452, S:ta Maria kyrka, Helsingborg (corpus). Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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154. Altarskåp, 1449-1452, S:ta Maria kyrka, Helsingborg 
(höger inre flygeldörr, framsidan}. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 
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155. Altarskåp, 1449-1452, S:ta Maria kyrka, Helsingborg 
(vänster inre flygeldörr, framsidan}. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 



156. Altarskåp, 1400-talets mitt, Västra Hoby. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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157. Krucifix, 1400-talets mitt, Södra Rörum . Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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159. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Perstorp. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

rrg 

160. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Gullarp. 
Foto: Bengt Almgren. 



161. Kalvariegrupp, 1400-talets andra hälft, Asmundtorp. Foto: Bengt Almgren. 
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162. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Mörarp. Foto: Stig Axelsson. 
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163. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Harlösa. 
Foto: Bengt Almgren. 
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164. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Lackalänga. 
Foto: Bengt Almgren. 



165. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Kävlinge. 
Foto: Stig Axelsson. 
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166. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Saxtorp. 
Foto: Stig Axelsson. 



167. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Gråmanstorp. 
Foto: Stig Axelsson. 168. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Svensköp. 

Foto: Bengt Almgren. 
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169. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Borrby. 
Foto: Bengt Almgren. 

171. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Bårslöv. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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170. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Glemminge. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

172. Krucifix, 1400-talets mitt eller andra hälft, 
Glostorp. Foto: Stig Axelsson. 



173. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Kyrkheddinge. 
Foto: Stig Axelsson. 

175. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Väs
tra Vemmenhög. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 

126 

17 4. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Raus. 
Foto: LUHM guisplåt. 

176. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Västra 
Sönnarslöv. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene To
resdotter. 



177. Krucifix, 1400-talets andra hälft, 
Bolshög. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 

179. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Munkarp. 
Foto: Bengt Almgren. 
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178. Krucifix, 1400-talets 
andra hälft, Sövde. 
Foto: Bengt Almgren. 

180. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Silvåkra. 
Foto: Bengt Almgren. 



181. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Gylle. 
Foto: Stig Axelsson. 

183. Krucifix, 1400-talets an
dra hälft, Svalöv. 
Foto: Bengt Almgren. 

182. Krucifix, 1400-talets 
andra hälft, Kropp. 
Foto: Bengt Almgren. 



184. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Lin
deröd. Foto: Bengt Almgren. 

185. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Mölleberga. 
Foto: Bengt Almgren. 
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186. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Tottarp. 
Foto: Stig Axelsson. 

188. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Färlöv. 
Foto: Stig Axelsson. 
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187. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Jonstorp. 
Foto: Stig Axelsson. 

189. Krucifix, 1400-talets andra hälft, Östra 
Kärrstorp. Foto: LUHM glasplåt. 



190. Krucifix, 1400-talets slut till omkring 1500, Östraby. Foto: Stig Axelsson. 
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191. Krucifix, 1400-talets slut till omkring 1500, S:t Olofs kyrka, 
Skanör. Foto: Stig Axelsson. 
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192. Krucifix, 1400-talets slut till omkring 1500, Högestad. 
Foto: Bengt Almgren. 



193. Krucifix, 1400-talets slut, Norrvidinge. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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194. Krucifix, 1400-talets slut till omkring 1500, Östra Ka
raby. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



195. Krucifix, omkring 1500, S:ta Maria kyrka, Helsing
borg. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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196. Krucifix, omkring 1500, Bjällerup. 
Foto: Stig Axelsson. 



197. Krucifix, 1400-talets slut, Norra Nöbbelöv. 
Foto: Bengt Almgren. 

199. Krucifix, 1400-talets slut till omkring 
1500, Västra Karaby, Foto: Bengt Almgren. 
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198. Krucifix, 1400-talets slut till omkring 1500, 
S:ta Maria kyrka, Båstad. Foto: LUHM glasplåt. 

200. Krucifix, 1400-talets senare del 
eller slut, Björka. Foto: LUHM g/asplåt. 



201. Krucifix i kalvariegrupp, omkring 1500, Bjäresjö. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

203. Krucifix, 1400-talets slut, Borrie. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

202. Sidofigurer i kalvariegrupp, om
kring 1500, Bjäresjö. Foto: RAÄ-ATA. 

204. Krucifix, omkring 1500, Hyby. Foto: Lena Wilhelms
son, Helene Toresdotter. 



205. Krucifix, omkring 1500, Maglehem. 
Foto: Stig Axelsson. 

207. Krucifix, senmedeltida, Bjuv. 
Foto: Stig Axelsson. 
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206. Krucifix, 1400-talets andra hälft till 
slut, S:ta Maria kyrka, BåsLaJ. Futo: Lena 
Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

208. Krucifix, senmedeltida, Långaröd. 
Foto: Stig Axelsson. 



209. Kalvariegrupp, 1400-talets slut, Kvidinge. Foto: Bengt Almgren. 



210. Tronande madonna, 1400-talets andra hälft, S:ta Maria 
kyrka, Båstad. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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211. Tronande madonna, 1400-talets slut, Raus. 
Foto: LUHM glasplåt. 



212. Stående madonna, 1400-talets slut, Brunnby 
(före restaurering 1910). Foto: Theodor Wåhlin. 
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213. Stående madonna, 
1400-talets slut ( efter 
restaurering 1910). 
Foto: Henrik Hult

grenl l{AÄ-A 'J 11. 



214. Kvinnligt helgon, 1400-talets andra hälft, Ravlunda. 
Foto: Bengt Almgren. 

215. Stående madonna, 1400-talets andra hälft, Vånga. 
Foto: Bengt Alm.gren. 



216. Manligt helgon, 1400-talets andra 
hälft, Torekov. Foto: Bengt Almgren. 

217. Stående Kristus, 1400-talets mitt, S:ta 
Maria och S:t Petri klosterkyrka, Lund. 
Foto: Bengt Almgren. 



218. Johannes döparen, 1400-talets mitt, Fränninge. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
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219. S:t Olof, 1400-talets mitt, okänd kyrka. 
Foto: Sven-Olof Larsen/Helsingborgs museum. 



220. Stående Maria, 1400-talets senare del eller slut, Bolshög. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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221. Manligt helgon, omkring 1500, Bolshög. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



222. Pieta, 1400-talets andra hälft, Ask. 
Foto: Bengt Almgren. 
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223. Sittande Kristus, 1400-talets andra hälft, 
Östra Tommarp. Foto: Bengt Almgren. 



224. Anna-själv-tredje, omkring 1500, Räng. 
Foto: Bengt Almgren. 

226. Johannes döparen, 1400-talets 
andra hälft, Norra Skrävlinge. 
Foto: Bengt Almgren. 
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225. Anna-själv-tredje, 1400-
talets andra hälft eller slut, 
Tryde. Foto: Henrik 
Hultgren/RAÄ-A TA. 

227. Pietå, 1400-talets andra hälft, 
Nymö. Foto: Bengt Almgren. 



228. Helgonskåp med S:t Olof, 
1400-talets andra hälft, Norra 
Strö. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 

230. Anna-själv-tredje, 1400-talets 
slut, Östraby. Foto: Stig Axelsson. 

229. Sittande Kristus, 1400-talets 
andra hälft, Frillestad. 
Foto: Bengt Almgren. 

231. Manligt helgon, 1400-talets 
andra hälft, Blentarp. 
Foto: Bengt Almgren. 



232. S:t Göran, 1400-talets slut, Ljungby. Foto: Bengt Almgren. 
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233. Relief från altarskåp med S:t Göran, omkring 1480, Lunds domkyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 
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234. S:t Kristoffer, 1400-talets 
andra hälft, Ravlunda. 
Foto: Bengt Almgren. 

235. S:t Martin, 1400-talets slut, 
Silvåkra.Foto: LUHM glasplåt. 

236. Nådastol, 1500-talets början, 
Bolshög. Foto: Lena Wilhelmsson, Hele
ne Toresdotter. 



237. S:t Sebastian, 1400-talets slut till omkring 1500, Dalby. 
Foto: Bengt Almgren. 



238. Tavla med Kristi anlete, 1400-talets slut till omkring 1500, Dalby. Foto: Stig Axelsson. 



239. Altarskåp, 1400-talets andra hälft, Elleköpinge. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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240. Altarskåp, 1400-talets slut till omkring 1500, Tolånga. Foto: LUHM glasplåt. 
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241. Altarskåp, 1400-talets slut till omkring 1500, Tolånga (corpus). Foto: LUHM glasplåt. 
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242. Altarskåp, 1400-talets slut, Bosjökloster (corpus). Foto: LUHM. 



243. Relief från altarskåp, 1400-talets slut till omkring 1500, Hörröd. 
Foto: Bengt Almgren. 
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244. Johannes döparen från altarskåp, 
1400-talets andra hälft, Vitaby. Foto: 
Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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245. Manligt helgon från altarskåp, 
1400-talets andra hälft, Vitaby. Foto: 
Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



246. Figurer från altarskåp, 1483, Lunds domkyrka. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

247. Figurer från altarskåp, 1483, Lunds domkyrka. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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248. Kvinnliga helgon från altarskåp, 1400-talets slut, Ljungby. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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249. Apostlar från altarskåp, 1400-talets slut, 
Ljungby. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene 
Toresdotter. 

250. Apostlar från altarskåp, 1400-talets slut, Ljungby. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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251. Apokalyptisk madonna från altarskåp, 1400-talets slut, 
Smedstorp. Foto: Bengt Almgren. 



252. Biskopshelgon och S:ta Maria Magdalena från altarskåp, 1400-talets slut, Smedstorp. Foto: Bengt Almgren. 



253. Grupp från altarskåp, omkring 1500, Farstorp. Foto: Bengt Almgren. 



254. Grupp från altarskåp, omkring 1500, Risekatslösa. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



255. Grupp från altarskåp, 1400-talets slut, Södra Sandby. Foto: Bengt Almgren. 
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256. S:t Mikael från altarskåp, 1400-talets slut, Norra Strö. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

257. Kvinnligt helgon från altarskåp, 1400-talets slut, Norra Strö. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



258. Madonna och Johannes döparen, 1400-talets slut, okänd kyrka. Foto: Bengt Almgren. 
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259. Apostlar från altarskåp, omkring 1500, okänd kyrka. Foto: Bengt Almgren. 



260. Botfärdig rövare från altarskåp, omkring 
1500, Björka. Foto: LUHM g/asplåt. 
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261. Obotfärdig rövare från altarskåp, omkring 
1500, Björka. Foto: LUHM glasplåt. 



1500-talets första tredjedel 



262. Krudfix, 1520-tal~t, Ljungby. Foto: Bengt Almgren. 
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263. Krucifix, 1520-talet, Ljungby (detalj). Foto: Bengt Almgren. 
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264. Krucifix i kalvariegrupp, 1520-talet, S:ta Maria kyrka, Ystad. 
Foto: Henrik Hultgren!RAÄ-ATA. 
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265. Maria i kalvariegrupp, 1520-talet, 
S:ta Maria kyrka, Ystad. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
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266. Johannes i kalvariegrupp, 1520-talet, 
S:ta Maria kyrka, Ystad. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 



267. Krucifix, 1510-1520-talet, Barsebäck. Foto: Lena Wilhelrnsson, Helene Toresdotter, 



268. Kalvariegrupp, 1500-talets första del, Strövelstorp. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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269. Krucifix, 1500-talets första del, Reslöv. 
Foto: Bengt Almgren. 

270. Krucifix, 1510-1520-talet, Bjärshög. 
Foto: Bengt Almgren. 



271. Krucifix, 1500-talets början, Hörup. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter 
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272, Krucifix, 1500-talets början, Borgeby. 
Foto: LUHM glasplåt. 

27 4. Krucifix, 1500-talets första del, Önnestad. 
Foto: Stig Axelsson. 
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273. Krucifix, 1500-talets början, Holmby. 
Foto: LUHM. 

275. Krucifix, 1500-talets första del, Fränninge. 
Foto: Stig Axelsson. 



276. Krucifix, 1500-talets första hälft, 
Järnshög. Foto: Lena Wilhelmsson, Hel

ene Toresdotter. 

277. Krucifix, 1500-talets första del, Voll
sjö. Foto: LUHM glasplåt. 

278. Krucifix, 1500-talets första hälft, Sörby. 
Foto: Stig Axelsson. 
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279. Krucifix, 1500-talets första del, Sireköpinge. 
Foto: Bengt Almgren. 

280. Krucifix, 1500-talets första del, Västra Torup. 
Foto: Bengt Almgren. 



281. Kalvariegrupp, 1500-talets början, Vanstad. Foto: Bengt Almgren. 



282. Krucifix, 1500-talets första hälft, Borlunda. 
Foto: Bengt Almgren. 

284. Krucifix, 1500-talets bör
jan, Fränninge. Foto: Henrik 
Hultgren/RAÄ-A TA. 

283. Krucifix, 1500-ta
lets första hälft, Djurröd. 
Foto: Bengt Almgren. 

285. Krucifix, 1500-talets första hälft, 
Emmislöv. Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 



286. Krucifix, 1500-talets 
första hälft, Sjörup. 
Foto: Bengt Almgren. 

288. Krucifix, 1500-talets första hälft, 
Rörum. Foto: Bengt Almgren. 
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287. Krucifix, 1500-talets 
första hälft, Raus. 
Foto: Bengt Almgren. 

289. Krucifix, 1500-talets första hälft, 
Norra Rörum. Foto: LUHM glasplåt. 



290. Pietå, 1510-1520-talet, Arrie. Foto: Stig Axelsson. 
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291. Relief, 1510-1520-talet, Arrie. Foto: Stig Axelsson. 



292. S:t Olof, 1510-1520-talet, okänd kyrka. Foto: Bengt Almgren. 
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293. Nådastol, 1510--1520-talet, Herrevads kloster. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

189 

294. S:t Petrus, 1500-talets första del, Färlöv. 
Foto: Stig Axelsson. 



295. Apokalyptisk madonna, 1510-1520-talet, Hallaröd. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-AT A. 
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296. Mariekröningsgrupp, 1510-1520-talet, Tåssjö. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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297. Apokalyptisk madonna, 1510-1520-talet, Norra Strö. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



298. S:t Olof, 1500-talets början, Dalby. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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299. Manligt helgon, 1500-ta
lets början, okänd kyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 

301. Biskopshelgon, 1500-talets för
sta del, lgnaberga. Foto: LUHM. 
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300. Anna-själv-tredje, 
1500-talets första del, lgna
berga. Foto: LUHM 

302. S:t Jakob d ä, 1500-talets början, 
lgnaberga. Foto: LUHM. 



303. S:t Kristoffer, 1500-talets första del, Lunds domkyrka. 
Foto: Bengt Almgren. 
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304. Kvinnligt helgon, 1500-talets början, Torekov. 
Foto: Bengt Almgren. 
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305. Sittande Kristus, 1500-talets början, Harlösa. 
Foto: Bengt Almgren. 



306. Tronande madonna, 1500-
talets början, Törringe. 
Foto: Bengt Almgren. 

308. Apokalyptisk madonna, 
1500-talets första del, Fågeltof
ta. Foto: Lena Wilhelmsson, Hele
ne Toresdotter. 
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307. Tronande madonna, 
1500-talets början, Ilstorp. 
Foto: Bengt Almgren. 

309. Anna-själv-tredje, 1500-talets 
första del, Djurröd. Foto: Bengt Alm
gren. 



310. Sittande Kristus, 1500-talets bör
jan, S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo. 
Foto: LUHM. 

312. Stående madonna, 
1500-talets första del, Val
leberga. Foto: Stig Axelsson. 
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311. Apokalyptisk madon
na, 1500-talets början, Hör
by. Foto: Henrik Hultgren/ 
RAÄ-ATA. 

313. S:t Olof, 1500-talets första 
del, Sankt Olof. Foto: Lena Wil
helmsson, Helene Toresdotter. 



314. Altarskåp, 1500-talets början., S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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315. Altarskåp, 1500-talets första del, Kiaby. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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316. Altarskåp, Kiaby, 1500-talets första del 
(höger flygeldörr). Foto: Lena Wilhelmsson, Hel
ene Toresdotter. 

201 



317. Corpus från altarskåp, 1500-talets första del, Oppmanna. Foto: LUIIM glasplåt. 
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318. Altarskåp, 1500-talets första dd, Gualöv. Futo: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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319. Apokalyptisk madonna, 1500-talets första del, Brösarp. 
Foto: Bengt Almgren. 
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320. Nådafader, 1500-talets första del, Osby. 
Foto: Bengt Almgren. 



321. Rekonstruerat altarskåp, 1500-talets första del, Valleberga. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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322. Rekonstruerat altarskåp, 1500-talets första del, Valleberga (S:t Paulus samt höger flygeldörr}. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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323. Relief från altarskåp, 1500-talets första del, Everöd. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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324. Altarskåp, 1520-talet, Västra Ingelstad. Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

325. Altarskåp, 1520-talet, Västra Ingelstad (detalj) . 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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326. Altarskåp, 1520-talet, Västra Ingelstad (detalj). 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 

209 

327. Altarskåp, 1520-talet, Västra Ingelstad (detalj). 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



328. Apokalyptisk madonna från altarskåp, 1510-1520-talet, Höör. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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329. Manligt helgon från altarskåp, 1510-1520-talet, Höör. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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330. Manligt helgon från altarskåp, 1510-1520-talet, Höör. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 



331. Kvinnligt helgon från altarskåp, 
1510--1520-talet, Höör. Foto: Bengt 
Almgren. 

333. Kvinnligt helgon från altarskåp, 
1510--1520-talet, Höör. Foto: Bengt 
Almgren. 
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332. S:ta Margareta från altarskåp, 
1510--1520-talet, Höör. Foto: Bengt 
Almgren. 

334. S:ta Barbara från altarskåp, 
1510-1520-talet, Höör. Foto: Bengt 
Almgren. 



335. Diakonhelgon från altar
skåp, 1510-1520-talet, Höör. 
Foto: Bengt Almgren. 

336. S:t Kristoffer från altar
skåp, 1510--1520-talet, Höör. 
Foto: Bengt Almgren. 

337. Tre änglar från altarskåp, 1510--1520-talet, Höör. Foto: Bengt Almgren. 
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338. S:t Olof från altarskåp, 1510--1520-talet, Häglinge. 
Foto: Lena Wilhelinsson, Helene Toresdotter. 
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339. Diakonhelgon från altarskåp, 1510--1520-talet, Häglinge. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotte1·. 



340. Mittfigurer från altarskåp, 1500-talets första del, Hallaröd. 
Foto: Lena Wilhelmsson, Helene Toresdotter. 
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341. S:t Andreas från al
tarskåp, 1500-talets för
sta del, Hallaröd. 
Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Taresdotter. 

343. S:t Olof från al
tarskåp, 1500-talets 
första del, Hallaröd. 
Foto: Lena Wilhelms
son, Helene Taresdotter. 
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342. S:t Kristoffer från 
altarskåp, 1500-talets 
första del, Hallaröd. 
Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Taresdotter. 

344. Juhauues tlöparen från 
altarskåp, 1500-talets första 
del, Hallaröd. 
Foto: Lena Wilhelmsson, 
Helene Toresdotter. 



345. Apokalyptisk madonna från altarskåp, 1510-1520-talet, 
Håstad. Foto: Stig Axelsson. 
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346. S:ta Katarina från altarskåp, 
1510-1520-talet, Håstad. Foto: Stig 
Axelsson. 

348. S:ta Margareta från altarskåp, 1510-1520-
talet, Håstad. Foto: Stig Axelsson. 
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347. S:ta Dorotea från altarskåp, 1510-1520-ta
let, Håstad. Foto: Stig Axelsson. 

349. S:ta Barbara från altarskåp, 1510-1520-ta
let, Håstad. Foto: Stig Axelsson. 



350. Grupp från altarskåp, 1500-talets första del, Östra Tommarp. Foto: Bengt Almgren. 
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351. Apokalyptisk madonna från altarskåp, 1500-talets första del, 
Saxtorp. Foto: Stig Axelsson. 
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352. Helig påve från altarskåp, 1500-talets första del, 
Saxtorp. Foto: Stig Axelsson. 
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353. S:t lvo av Bretagne från altarskåp, 1500-talets första 
del, Saxtorp. Foto: Stig Axelsson. 



354. Kvinnligt helgon från altarskåp, 
1500-talets första del, Saxtorp. 
Foto: Henrik Hultgren!RAÄ-A TA. 

356. S:ta Urst.ila från altarskåp, 1500-
talets första del, Saxtorp. Foto: Henrik 
Hultgren/RA,1-ATA. 
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355. S:t Kristoffer från altarskåp, 
1500-talets första del, Saxtorp. 
Foto: Henrik Hultgren!RAÄ-A TA. 

357. Anna-själv-tredje från altarskåp, 
1500-talets första del, Saxtorp. 
Foto: Henrik Hultgren!RAÄ-A TA. 



358. Nådafader från altarskåp, 1500-talets första del, Sax
torp. Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 
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359. Relief med de tiotusens martyrium från altarskåp, 
1500-talets första del, Saxtorp. 
Foto: Henrik Hultgren/RAÄ-A TA. 



360. Johannes evangelisten från altarskåp, 
1500-talets första del, Kågeröd. 
Foto: LUHM g/asplåt. 

361. Stående madonna från altarskåp, 
1500-talets första del, Kågeröd. 
Foto: LUHM glasplåt. 

362. Johannes döparen från altarskåp, 1500-
talets första del, Kågeröd. 
Foto: LUHM glasplåt. 
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363. Stående madonna och S:ta Katarina i grupp, 1500-talets första 
del, Trelleborg. Foto: LUHM glaspf_åt. 
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364. Ängel i grupp, 1500-talets första del, Trelleborg. 
Foto: LUHM glaspf_åt. 



365. Grupp frän altarskåp, 1500-talets första del, Onslunda. Foto: Bengt Almgren. 



366. Krucifix, odaterat, Stora Herrestad. Foto: LUHM guisplåt. 
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367. Krucifix, odaterat, Tofta. Foto: Stig Axelsson. 



368. Sittande figur, odaterad, 
Örsjö. Foto: Bengt Almgren. 

370. Stående madonna, oda
terad, Djurröd. Foto: Bengt 
Almgren. 
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369. Diakonhelgon, odaterad, 
Simlinge. Foto: Bengt Almgren. 

371. Kvinnligt helgon, 
odaterad, Djurröd. Foto: 
LUHM g/.asplåt. 



372. Interiör från "Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne" 1914, Malmö realskolas gymnastiksal. Foto: LUHM gl.asplåt. 
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373. Interiör från Lunds universitets Historiska museum 1995. Foto: Bengt Almgren. 
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Katalog 

Katalogen är topografiskt och alfabetiskt ordnad efter de 
socknar i vars kyrkor skulpturerna har hört hemma. Sist 
beskrivs skulpturer med okänd proveniens. Skulpturer 
från tre kyrkor återfinns under socknarnas medeltida 
namn - Ljungby (nu Trolle-Ljungby), Näs (nu Trollenäs) 
samt Viby (nu Gustav Adolf) - eftersom de nuvarande 
ortnamnen är så starkt förknippade med eftermedeltida 
förhållanden. Däremot kommer sockennamnen Risekats
lösa (tidigare Katslösa) och Östraby (tidigare Österstad) 
att användas för undvikande av missförstånd. Socknarnas 
nutida häradstillhörighet skiljer sig i några fall från me
deltidens. Här anges socknarnas häradstillhörighet så 
som den framgår i Lunds stifts landebok.' Av liknande 
skäl ingår ett krucifix i Järnshög (Listers härad i Ble
kinge) i katalogen: Järnshög hörde till 1639 till Villands 
härad i Skåne. 

För varje skulptur anges en mer eller mindre precis 
datering.' Ett fåtal arbeten kan ges en exakt datering 
med hjälp av bevarade urkunder (ett altarskåp, en grupp 
av figurer från ett altarskåp och en relief med S:t Göran 
från Lunds domkyrka, samt en knäböjande prinsessa i 
Falsterbo), förekomsten av vapensköldar (altarskåpet i 
S:ta Maria kyrka i Helsingborg) eller dendrokronologiska 
bestämningar (en kalvariegrupp från Gualöv, två helgon
skåp i Östra Vram). För övriga skulpturer måste date
ringarna utgå från stilanalys och jämförelser med samti
da skulptur från nordiskt och nordeuropeiskt område. 
De närmare resonemangen kring dateringen av enskilda 
skulpturer förs i en avhandling under samma titel och i 
samma serie som föreliggande volym (Skånsk senmedel
tid och renässans 14 respektive 15).' 

Så långt möjligt har uppmätningar av skulpturerna 
gjorts i samband med den inventering som är katalogens 
utgångspunkt. I flera fall försvårar skulpturernas place
ring detta - det gäller framför allt högt placerade kru
cifix. I de fall måttuppgifterna är hämtade från littera
tur eller andra källor anges detta i not. Där en källhän
visning inte föreligger är måttangivelserna baserade på 
egna mätningar. Måttet på figurbredd vad gäller krucifix 
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avser avståndet mellan fingerspetsarna eller motsvaran
de. Korsets mått anges bara i de fall detta är medeltida. 

Mått på figurhöjd hos helgon och figurgrupper inklu
derar fotplattor där dessa förekommer. 

Det är önskvärt, men inte alltid möjligt, att bestäm
ma skulpturernas träslag. I de fall där skulpturerna helt 
täcks av sentida övermålningar kan träslaget inte avgö
ras. När uppgifter om träslag har inhämtats från konser
vator eller från litteratur anges detta i not. Övriga upp
gifter om träslag är egna, med eventuella reservationer 
markerade med frågetecken. 

I katalogen är beskrivningarna av skulpturernas tek
niska utförande relativt kortfattade. Tillverkningstek
niska detaljer redogörs för i den mån skulpturernas till
gänglighet har tillåtit en närmare undersökning. På 
grund av placeringen har det t ex varit omöjligt att på 
ett antal krucifix kontrollera om det finns tapphål i hjäs
san. Det kan också vara svårt att avgöra om figurer i ett 
altarskåp har urholkad eller massiv baksida. Krucifixfigu
rernas armar är undantagslöst gjorda separat och intap
pade i bålen. När fötterna är korslagda är höger fot all
tid lagd över vänster. Sidosår är alltid placerade på 
bröstkorgens högra sida. Detta nämns inte på varje en
skild post i katalogen. Stafferingen (bemålningen inklusi
ve den underliggande grunderingen) beskrivs bara i de 
fall denna är, eller kan antas vara, medeltida. En full
ständig analys av och redogörelse för tekniska detaljer 
och staffering på en medeltida träskulptur kan endast 
utföras av konserveringsutbildad expertis, något som i 
allmänhet inte har funnits att tillgå i föreliggande un
dersökning. De beskrivningar som görs i katalogen base
ras på en okulär besiktning av skulpturerna på plats i 
kyrkorna eller i museisamlingarna, och måste läsas i 
medvetande om denna begränsning. 

Alla angivelser av höger och vänster är heraldiska 
(det vill säga från skulpturen sett). Med "figurens vänstra 
arm" avses således den ann som, från betraktaren sett, är 
till höger, och med "altarskåpets högra flygeldörr" avses 
den dörr som, från betraktaren sett, är till vänster. 



Litteraturhänvisningarna till varje skulptur är i ur
val. Äldre beskrivningar, brev, konserveringsrapporter 
och liknande opublicerat material återfinns, där ingen-

1. Arrie, Oxie härad (pl290, 29rJ 
Arrie kyrka 
grupp från altarskåp; 1510-1520-talet 
ek 
pietagruppen höjd: 88,5 cm 
figurreliefen höjd: 55,5 cm 
figurreliefen bredd: 62 cm 
det större ornamentikfragmentet höjd: 21 cm 
det större ornamentikfragmentet bredd: 113 cm 
det mindre ornamentikfragmentet höjd: 21 cm 
det mindre ornamentikfragmentet bredd: 49,5 cm 

Grupp bestående av en pietaskulptur, en figurrelief, två 
fragment av arkitekturornamentik. 
Pietagruppen: Modern sittande vänd åt vänster på en 
bred tron med höga gavelstycken. Huvudet lutat framåt. 
Ansiktet litet med mycket bred panna, ögonen små och 
brett placerade, munnen sluten med uppdragna mungi
por. Livklädnad med åtsittande liv och långa veckrika är
mar. Mantel i skarpt brutna veck över vänster arm och 
framför benen. På vänster sida av huvudet ett huvuddok 
i en stor veckad flik. Sonen liggande över moderns knän 
med bålen vriden utåt. Vänster hand i moderns vänstra 
hand. Benen och höger arm slappt hängande. Kroppen 
mager och utmärglad. Ansiktet knotigt med hög panna, 
ögonen djupt liggande och slutna med en smal ögonskå
ra, munnen halvt öppen med neddragna mungipor. 
Höftkläde med kraftiga raka och brutna veck. 

* 
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ting annat anges, i Riksantikvarieämbetets Antikvarisk
Topografiska arkiv i Stockholm. Detta gäller också 1828 
års inventering och Inventeringen 1918-1932. 

Figurreliefen: Kristus inför Pilatus. I mitten Kristus om
given av sex manliga gestalter. En skäggig soldat med 
pansarkrage och ryggsköld griper om Kristus högra arm. 
I en dörröppning till höger en sjunde figur . Till vänster 
Pilatus på en tron. Bredvid Pilatus en gosse med ett 
tvättfat, på golvet en vattenkanna. 
Två fragment av arkitekturornamentik: raka lister med 
rundade slingor i form av flikiga blad med knoppar och 
druvklasar. 

Separat gjorda delar: sonens ben, huvuddokets flik 
bakom moderns hjässa, tronens framstycke på vänster 
sida samt gavelstyckena. Mellan framstycket och gavel
stycket på vänster sida ett smalt skarvstycke. Baksidan 
urholkad. I moderns hjässa ett tapphål med kvarsittande 
tapp. Reliefen sammansatt av tre delar: vertikala skarvar 
genom Kristus vänstra sida och till höger om soldaten i 
reliefens mitt. Baksidan massiv. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Sonens vänstra fot till hälften avbruten. Tronen 

mycket defekt . Näsorna skadade på tre figurer i reliefen. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 226; L Liepe 1992 as 6; M Rydbeck 
1947 s 249; 0 Rydbeck 1921 as 26; 0 Rydbeck 1921 b s 
162; H Wåhlin 1919 s 199 

Pieta, relief and two architectural ornaments from reredos; 
r 5 ro 's-r 520 's; oak; colouring not medieval; defects slight. 



2. Ask, Onsjö härad (pl 222) 

LUHM 17281 b 
pietå; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 110,5 cm 

Modern sittande med överkroppen lutad åt höger. An
siktet avlångt och grovt skuret, ögonen stora släta rund
lar, munnen sluten med neddragna mungipor. Huvud
dok över hjässan och i en grunt veckad våd framför hal
sen. Livklädnad med enkla raka veck. Mantel över skul
drorna och framför underbenen i grunda, raka och brut
na veck, mitt fram ett tjockt v-veck, på höger sida en 
sicksackvåd. Sonen mycket mindre än modern, halvlig
gande med huvudet åt höger, lutat i moderns högra hand 
och vänt utåt. Ansiktet litet och trekantigt, ögonens 
konturer i relief, munnen halvt öppen med neddragna 
mungipor. Törnekronan virad. Höger arm hängande rakt 
ned, vänster arm liggande över höfterna. Bålen slät med 
rakt sidosår. Höftklädet kort. Benen hängande längs mo
derns vänstra sida. Bänken hög med profilerad framsida. 

Två stycken i moderns högra sida separat gjorda. Bän
kens sidostycken separat gjorda. Baksidan urholkad. I 
moderns hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Sliten och maskäten. Fingrarna på sonens högra hand 

samt tårna avbrutna. Ett stort stycke på vänster lår bor
ta. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1919 s 181 

Pieta; second hal/ of I 5th century; oak; no colouring; de
fects moderate. 

3. Asmundtorp, Rönnebergs härad (pl r6I) 
LUHM 24265 
kalvariegrupp; 1400-talets andra hälft 
ek 
Kristusfiguren höjd: 162 cm 
Kristusfiguren bredd: 152 cm 
Maria höjd: 123,5 cm 
Johannes höjd: 120,5 cm 
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Kristusfigurens huvud lutat framåt och åt höger. Ansik
tet långdraget och magert, ögonen spetsovaler med en 
längsgående ögonspringa, munnen halvt öppen med ned
dragna mungipor och övre tandraden skulpterad. Håret i 
testar framför skuldrorna. Törnekronan virad med om
tag. Armarna raka och diagonalt utsträckta. Bålen lång 
med framskjutande bröstkorg, smal markerad midja, 
rundad buk. Rakt sidosår. Lågt sittande höftkläde knutet 
mitt fram, på sidorna långa sicksackvåder. Benen brett 
satta med böjda knän, fötterna korslagda. 
Sidofigurerna långsträckta och smala. Marias huvud vri
det åt vänster. Händerna lyftade och knäppta framför 
bröstet. Nedanför vänster arm en bokpåse. Ansiktet li
tet, ögonen tätt sittande springor, munnen rak och slu
ten. På hjässan ett huvuddok, på sidorna om ansiktet i 
sicksackveck, framför bröstet i en båge. Livklädnad med 
längsgående obrutna veck, smalt midjeskärp. Mantel 
över skuldrorna och om höger arm, nedtill i en sicksack
våd och utstående v-veck. 
Johannes stående med huvudet vridet åt höger, kroppen 
i en båge med höfterna förskjutna åt höger. Händerna 
lyftade med höger hand lagd ö~er vänster framför brös
tet. Ansiktet kantigt med bred haka, veck mellan ögon
brynen, munnen rak och sluten: Håret i kraftigt skärade 
korkskruvslockar. Livklädnad med längsgående obrutna 
veck. Mantel över vänster arm och i en båge från vänster 
arm till höger sida, nedtill i utstående v-veck och diago
nala veck. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Kristusfigurens 
ryggsida urholkad. Sidofigurernas ryggsidor massiva. I 
sidofigurernas hjässor tapphål: hos Maria med delvis 
kvarsittande tapp, hos Johannes med bortfallen tapp. I 
Kristusfigurens hjässa inget tapphål. I sidofigurernas fot
plattor djupa tapphål, hos Maria med kvarsittande tapp. 

Rester av staffering. Karnationen rosa. På Krist
usfiguren spår av rött blod i ansiktet, höftklädesfodret 
blått, törnekronan grön. Mari~s näsborrar och läppar 
röda, ögonen med brun kontur, ljus vita, grönaktig iris 
och svart pupill, huvuddoket förgyllt med vit bård, röd 
kant; dokets insida vit med ornamentik i rött, livklädnad
en förgylld med grönt fod~r, manteln blå med förgylld 
kant, rött foder, bokpåsen och skärpet rött. Johannes hår 
mörkt, livklädnaden förgylld med grönt foder, manteln 
röd med blått foder. 



Törnekronans taggar borta, Kristusfigurens fingrar 
avbrutna, en nedhängande hårlock på höger sida skadad, 
sprickor framtill i bröstet, t årna skadade och avbrutna. 
Kors saknas. Yttersidorna på Marias händer avbrutna, 
fotplattan sprucken, ett stycke på höger sida borta. Jo
hannes näsa avslagen, manteln multnad och delvis borta 
på vänster sida, ett stycke av fotplattan bortbrutet på 
vänster sida. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 56f, 6of, 135f; S Fernlund 1980 s 
206; 0 Rydbeck 1943 as 98 

Calvary group; second hal/ of r 5th century; oak; medieval 
colouring partly preserved; defects moderate; cross missing. 

4. Baldringe, Herrestads härad (pi 73) 
Baldringe kyrka 
krucifix; 1300-talets andra tredjedel 
ek; huvudet annat träslag• 
figuren höjd: 1 oo cm 
figuren bredd: 86 cm 
korset höjd: 168 cm 
korset bredd: ro4 cm5 

Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna. Bålen 
fyllig och rak. Skuret sidosår saknas. Höftklädet knälångt 
med en stor rund knut på höger höft; utståe.nde v-veck 
på vänster sida. Benen kraftiga, lätt böjda och korslagda. 
Det ursprungliga huvudet ersatt av sekundärt huvud. 
Ansiktet grovt utfört, litet och runt. Ögonen tätt place
rade rundlar, munnen sluten, skägget en ojämn kant . 
Törnekronan stor och virad. 
Kors med plan framsida, runda utsprång längs kanterna, 
rund mittskiva, i korsstammens övre ände en rund änd
platta med runda hörnblad. 

Huvudet sekundärt, fogat till halsen med en snedfa
sad kil. Törnekronan separat gjord. Ryggsidan urholkad. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Ursprungligt huvud borta. Höger hand sprucken. Ne

dre halvan av vänster arm avbruten (sekundärt förnyad). 
Båda fötterna spruckna. Höftklädets knut delvis avbru
ten. Tre ändplattor borta. 
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LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 96f, 167; J Barfod 1986 s 114; N G 
Bruzelius 1866 ( opubl) s 67 

Crucifix; second third of 14th century; oak- head seconda
ry and in different kind of wood; colouring not medieval; 
defects moderate; three end tablets of cross missing. 

5. Barsebäck, Harjagers härad (pl 267) 
Barsebäcks kyrka 
krucifix; 15ro-1520-talet 
ek 
figuren höjd: 95 cm 
figuren bredd: 75 cm 
korset höjd: 190 cm 
korset bredd: 144 cm' 

Huvudet lutat framåt och åt höger. Ansiktet smalt, ögo
nen stora och djupt liggande, munnen sluten med ned
dragna mungipor. Törnekronan virad. Armarna diago
nalt utsträckta, händerna slutna. Överkroppen vriden åt 
höger. Knäna högt uppdragna. Kroppen tunn och spens
lig, lemmarna beniga. Djupt sidosår på bröstkorgens un
derkant. Höftklädet virat om höfterna och mellan låren 
med kantiga djupa veck, på höger höft en stor öglefor
mad flik. Tånaglar och ådror i relief på fötterna. 
Kors med plan framsida, upphöjda kantlister, rund mitt
skiva, tredelade spetsiga utsprång längs kanterna. Stora 
fyrpassformade ändplattor med liljeformade hörnblad, 
evangelistsymboler med skriftband: överst örn, nederst 
bevingad människa, på höger sida lejon, på vänster sida 
oxe. Mellan mittskivan och den övre ändplattan en smal 
svängd titulus med upprullade ändar. Nedtill en kort 
tapp. 

På lårens undersida hål efter en (försvunnen) höftklä
desflik, intappad i vänster höft. Ryggsidan massiv. Rygg
slutet och lårens baksida flathugget. 

Bemålningen restaurerad efter fragmentariska spår 
av ursprunglig(?) staffering.7 

Skador 1915: två fingrar på vardera handen avbrutna, 
flera taggar i törnekronan borta, höftklädets utbuktande 
flik på höger sida skadad, alla utom fem av korsets ut
språng borta, ett av hörnbladen på höger ändplatta av
brutet.' Skador 1926: höger arm avbruten i armhålan, en 



bit av armen borta, en bit av korsets mittskiva och kors
stammens nedre del avbrutna.9 Alla saknade detaljer 
utom törnekronans taggar förnyade. En höftklädesflik på 
vänster höft borta. Korsstammen avkortad ovanför mitt
skivan. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s Soff, 159f; A Andersson 1980 s 226, 
269; F Beckett 1926 s 186; E Hervius, R Halmberg 1972 s 
föff; L Liepe 1992 as 6; M Rydbeck 1947 s 249; 0 Ryd
beck 1921 as 25; 0 Rydbeck 1921 b s 162; Utställning af 
äldre kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 23 

Crucifix; r 5 ro 's-r 520 's; oak; colouring restored to original 
(?) colours; de/ects moderate - missing parts renewed ex
cept for flap of loin-cloth an left side, thorns in the crown of 
thorns; upper part of cross stem shortened. 

6. Benestad, Ingelstads härad (pl 38) 
Benestads kyrka 
krucifix; omkring 1300 
lövträ (lind?)'° 
höjd: 85 cm 

Endast huvud, bål och höftskynke återstår. Ögonrund
larna stora och släta, ögonbrynen diagonalt uppdragna. 
Håret i vågiga släta valkar på halsens sidor. Törnekronan 
stor och virad. Bröstkorgen lång och kraftig. Kort rakt si
dosår. Höftkläde med smal vulst i midjan, mitt fram 
raka veck, på sidorna v-veck. 

Rest av höger arm intappad i hål i skuldran . Ryggsi
dan urholkad. 

Staffering saknas. 
Starkt sliten. Armar och ben borta. Vänster skuldra 

och bakre delen av huvudet multnat, större delen av tör
nekronan borta. En spricka i nackens baksida sammanhål
len med järnbeslag. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

T Eriksson 1972 a; T Eriksson 1973 s 31 

Crucifix; ca. r 300; hardwood (lime?); no colouring; badly 
damaged: arms and legs missing, shoulder and head on left 
side mouldered away; cross missing. 

7. Bjuv, Luggude härad (pl 207) 
Bjuvs kyrka 
krucifix; senmedeltida 
ek 
figuren höjd: 87 cm 
figuren bredd: 82 cm 
korset höjd: 153 cm 
korset bredd: 106 cm 

Ansiktet stort och runt med kort haka, breda ögon, rak 
och sluten mun. Törnekronan liten och virad. Armarna 
långa och horisontalt utsträckta, händerna öppna med 
raka fingrar. Bålen oformligt lång och rak. Höftklädet 
rakt nedhängande från en midjevulst, på sidorna ned
hängande ändflikar. Benen korta och rakt hängande, föt
terna korslagda. 
Kors med rundad framsida, upphöjda plana kantlister, 
halvcirkelformade utsprång längs kanterna, trepassfor
made ändplattor med rak profilerad kant. Tapp i neder
änden. 

Ryggsidan urholkad. Tapphål saknas i hjässan. 
Bemålningen är inte medeltida. På korset bakom 

figuren enstaka rester av medeltida staffering: grönt, 
orangerött.'' 

Samtliga tår på vänster fot avbrutna. Omfattande 
skador (åtgärdade vid konservering) efter vandalisering 
1994· 

Crucifix; late medieval; oak; no medieval colouring except 
for green, orange on the cross behind the figure; repaired 
a/ter being vandalized in r994. 

8. Bjällerup, Torna härad (pl r27) 
Bjällerups kyrka 
tronande madonna; 1400-talets första del 
ek 
höjd: 87 cm 

Maria sittande frontalt på en låg bänk med profilerade 
sidor och sittdyna. Marias ansikte ovalt och fylligt, ögo
nen utstående med kupade ögonlock, munnen rak och 
sluten. På hjässan en krona. Huvuddok i sicksackflikar 
framför skuldrorna. Livklädnad med grunda vertikala 
veck. Slätt midjeskärp. Mantel över skuldrorna, framför 



underbenen i strutveck. I halsen ett stort runt spänne. 
Barnet stort och kraftigt proportionerat, sittande på mo
derns vänstra arm vänt åt höger med vänster fot mot 
moderns högra knä. Överkroppen naken, om höfter och 
ben ett kläde. 

Spirorna i Marias krona samt figurens högra arm se
parat gjorda. Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett 
tapphål med kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Spirorna i Marias krona borta. Marias händer avbrut

na (förnyade)." Brott eller skada av annat slag på barnets 
vänstra arm. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 41; H 
Wåhlin 1921 s 145f 

Seated Virgin and Child; first part of 15th century; oak; 
colouring not medieval; defects slight; hands of Virgin re
newed. 

9. Bjällerup, Torna härad (pl 196) 
Bjällerups kyrka 
krucifix; omkring 1500 
ek 
figuren höjd: 65 cm'' 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet smalt, ögonen släta 
med en smal bågformig skåra i underkanten, munnen 
sluten. Skägget långt och spetsigt, räfflat i vågiga lockar. 
Törnekronan bred och virad med omtag. Armarna tunna 
och diagonalt utsträckta, händerna öppna med lätt krök
ta fingrar. Bålen spenslig med framskjutande bröstkorg, 
slätt mellangärde. Skuret sidosår saknas. Höftklädet 
kort, knutet mitt fram. Benen magra med uppdragna 
knän, stora korslagda fötter. 

Ryggsidan massiv. Korset en kopia av kors från kru
cifix i Barsebäck (nr 5). 

Bemålningen är inte medeltida. 
Samtliga fingrar på höger hand och alla utom ett 

finger på vänster hand avbrutna (förnyade). Spricka i hu
vudets högra sida. Ursprungligt kors saknas. 
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LITIERA TUR: 

N G Bruzelius 1880 (opubl) s 61; Utställning af äldre 
kyrklig konst frdn Skdne 191 4 s 21 

Crucifix; ca. 1 500; oak; colouring not medieval; defects 
slight; cross secondary. 

1 o. Bjäresjö, Herrestads härad (pl 87) 
SHM 7136:3 
riddarhelgon; 1300-talets slut 
ek'• 
höjd: 49,5 cm 

Helgonet stående med lyftade armar. Vänster ben fram
skjutet. På huvudet en toppig hjälm med diamantfaset
terad kant. Pansarkrage i trubbig spets över bröstet. 
Ögonrundlarna släta, munnen liten och sluten. Harnesk 
med välvt bröstparti, indragen midja, höftskört. På höf
terna ett brett diamantfasetterat bälte. Mantel från 
skuldrorna ned till fotplattan. 

Ryggsidan massiv. Tapphål i hjälmens baksida. 
Enstaka spår av staffering. Läpparna röda. På man

telns utsida och på höftbältet spår av förgyllning. Fot
plattan grön. 

Näsan avslagen. Båda armarna avbrutna. En stor bit 
av fotplattans främre stycke med höger fot avbruten. 

LITTERATUR: 

J C Jensen 1956 (opubl) s 304, 308ff; Medieval Wooden 
Sculpture in Sweden 4 s 104; 0 Rydbeck 1946 s u2; C R 
af Ugglas 1942; C R af Ugglas 1943 

Holy knight; end of 14th century; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects moderate. 



11. Bjäresjö, Herrestads härad (pl201 1 202) 
krucifix, Bjäresjö kyrka; sidofigurer, SHM 7136:1, 2 

kalvariegrupp; omkring 1500 
ek 
Kristusfiguren höjd: 182 cm 
Kristusfiguren bredd: 155 cm 
korset höjd: 205 cm 
korset bredd: 230 cm 
Maria höjd: 140 cm' 5 

Johannes höjd: 141 cm'' 

Kristusfigurens huvud lutat framåt och åt höger. Ansik
tet brett, ögonen smala springor, munnen halvt öppen 
med tänder i relief. Skägget i korkskruvslockar, håret 
med liknande kraftig räffling. Tjock virad törnekrona. 
Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna med böj
da fingrar. Bålen lång och spolformad, revbenen grova 
upphöjningar. Brett sidosår. Höftklädet kort, knutet 
mitt fram. Benen svagt böjda med korslagda fötter. Föt
terna långa, huden i veck ovanför spikhålet. 
Kors med plan framsida, runda ändplattor med rundade 
hörnblad. 
Maria stående med en svag lutning åt höger. Vänster 
hand lyftad mot bröstet, i höger hand en flik av manteln. 
Ansiktet fyrkantigt och fylligt, ögonen högt placerade, 
munnen rak och sluten. På hjässan ett huvuddok. Liv
klädnad med vida veckrika ärmar. Mantel över skuldror
na, på sidorna i tjocka utstående v-veck. 
Johannes stående frontalt. Vänster arm lyftad i midje
höjd, höger hand hållen mot kinden. Ansiktet bredlagt, 
fysionomi som Marias. Håret i parallella korkskruvslock
ar till axlarna. Mantel draperad frän höger sida till un
der vänster arm med tjocka brutna veck, på vänster sida 
över skuldran och ned på bröstet. Livklädnaden nedtill 
bruten över fötterna och fotplattan. Bälte i midjan, från 
bältet en bokpåse med fyrkantiga beslag. 

Kristusfigurens ryggsida massiv. Sidofigurernas rygg
sidor grunt urholkade. I Kristusfigurens hjässa ett tapp
hål. Korsets ändplattor gjorda av sammanfogade delar. 

Kristusfigurens bemålning är inte medeltida. På 
sidofigurerna rester av medeltida (?) staffering.' 1 Marias 
karnation ljus, huvuddoket vitt, livklädnaden mörkt 
grön med röda ärmar och skärp, manteln gul med grått 
foder. Johannes karnation ljus, håret rödbrunt, manteln 

ljust röd med mörkgrönt foder, livklädnaden vit med 
förgyllda ärmar, bälte och bokpåse röda. 

Fyra fingrar på Kristusfigurens vänstra hand avbrutna 
(förnyade), flera taggar i törnekronan borta, korsstam
mens övre del avkortad. Tre fingrar på Marias vänstra 
hand avbrutna, en stor bit av fotplattan med vänster fot 
avbruten. Johannes hårlockar skadade på vänster sida, 
delar av fotplattan med vänster fot avbrutna, brott på 
manteln baktill på vänster sida. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1866 (opubl) s 40, 52; Medieval Woaden 
Sculpture in Sweden 4 1975 s ro3f; Utställning af äldre 
kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 23 

Calvary group; ca. r 500; oak; an crucifi.x na medieval co
louring; on maurning fi.gures remains af medieval (?) co
louring; defects slight; upper part of crass stem shortened. 

12. Bjärshög, Bara härad (pl 270) 

LUHM 24259 
krucifix; 1510-1520-talet 
ek 
höjd: 98,5 cm 

Huvudet lutat åt höger och framåt, vänster skuldra upp
dragen. Ansiktet smalt och benigt med hög panna, mar
kerade kindben. Ögonen djupt liggande diagonala 
springor med upphöjd ögonlockskant, munnen liten och 
något öppen. Håret i rundade, räfflade testar vid ansik
tets sidor och framför höger skuldra. Törnekronan bred 
och virad. Bröstkorgen framskjutande med en hög av
gränsning mot mellangärdet. Sidosåret litet och djupt. 
Midjan bred, höfterna rundade. Höftklädet diagonalt 
med en stor veckad våd från vänster till höger framför 
höfterna. Benen magra, rakt hängande med inåtvridna 
korslagda fötter. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Ryggsidan mas
siv. I hjässan flera borrhål utan tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Armarna borta. Törnekronan något skadad. Hårlock 

på vänster sida avbruten. Skulderpartiet multnat på hö
ger sida. Höftklädets veckade våd sliten i kanterna. Föt
ternas nedre del avbruten. Kors saknas. 



LITTERATUR: 

0 Rydbeck 1921 as 23 n 1 

Crucifix; 15ro's-152o's; oak; colouring not medieval; de
fects considerable: arms and feet missing, shoulder moulde
red away on right side; cross missing. 

13. Björka, Färs härad (pi 139) 
Björka kyrka 
rester av helgonskåp med Johannes döparen; 1400-talets 
första del 
figuren, sockeln ek; ryggbrädet, sockelns kantlist furu 
figuren höjd: roo cm 
ryggbrädet höjd: 137 cm 
ryggbrädet bredd: 37 cm 
bottenplattan bredd: 35 cm 
bottenplattan djup: 22 cm 
sockelns sida höjd: 16 cm 
sockelns sida djup: 27 cm 
sockelns övre kantlist längd: 29,5 cm 

Johannes döparen och rester av helgonskåp. Helgonet 
stående med lyftade händer och bara fötter brett isär. I 
vänster hand en bibel med klövarna från ett lamm (bor
ta). Huvudet ovalt med hög rundad panna, ögonen smala 
och diagonala med kupade breda ögonlock. Långt skägg i 
räfflade lockar. Håret i en valk med grunda skåror runt 
hjässan . Mantel över skuldrorna, nedtill i djupa bågveck. 
Nedanför manteln en kamelhudsklädnad med huvud och 
klövar. Fotplattan hög och rundad. 
Skåpet: Sockeln lådformad ( endast höger sida och en 
kantlist original). Ryggbrädet rektangulärt och smalt. I 
ryggbrädets övre kant en fals och runda hål efter en bal
dakin. 

I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. 
Rester av staffering. Karnationen rosagrå, läpparna 

röda. Manteln förgylld med blått foder. Kamelhudskläd
nadens insida röd. Bibeln röd. Ryggbrädet rött med 
mönster av förgyllda rosor. Lockarna på kamelhudskläd
nadens utsida skulpterade i krederingen. Under staffe
ringen linneväv. 

Djupa diagonala hack i pannan. Ett finger på höger 
hand avbrutet. Lammet på bibeln borta. Skåpet endast 
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bevarat i fragment (de saknade delarna av sockeln förny
ade). 

Remnant of shrine with St. John the Baptist; first part of 
15th century; figure, socle oak, backboard of shrine and ed
ging of socle pine; medieval colouring partly preserved; de
Jects moderate; shrine preserved in part - missing parts of 
socle renewed 

14. Björka, Färs härad (pi 200) 

Björka kyrka 
krucifix; 1400-talets senare del eller slut 
figuren ljust lövträ; korset ek 
figuren höjd: 144 cm 
figuren bredd: 125 cm 
korset höjd: 210,5 cm 
korset bredd: 132,5 cm'8 

Överkroppen böjd något åt höger. Huvudet lutat mot 
höger skuldra. Ögonen smala springor, i ögonvrårna ryn
kor, munnen halvt öppen med urholkad munhåla. Hår 
och skägg i täta runda lockar. Törnekronan virad. Höger 
arm diagonalt utsträckt, vänster arm horisontal. Händer
na öppna med krökta fingrar. Bröstkorgen kraftigt fram
skjutande, revbenen rundade upphöjningar. Diagonalt 
sidosår på bröstkorgens kant. Höftkläde knutet mitt 
fram med tjocka rundade veck. Benen böjda med kor
slagda fötter. 
Korset plant med rakt avslutade korsarmar. Tituli se
kundära. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Rester av staffering. Karnationen gulbeige med 

mörkt rött blod vid och nedanför spikhålen i händer och 
fötter och i sidosåret. Ögonens övre konturer svarta, ne
dre konturer ljust bruna, ögonvitan ljus, iris grå. Hår och 
skägg mörkt; skägget avslutat mot kinderna med fint 
penslade linjer. Törnekronan grön. Höftklädesfodret 
blått. Korset blått. Under stafferingen linneväv. 

Samtliga fingrar utom tummen på vänster hand och 
två fingrar på höger hand avbrutna. Framsidan sprucken. 



LlITERATUR: 

A Anderberg 1915 s 161 6iff, 145ff; F Beckett 1926 s 
186; C G Brunius 1850 s 553f; S Fernlund 1980 s 54; 0 
Rydbeck 1921 as 24; 0 Rydbeck 1943 as 98 

Crucifix; late ar end of 15th century; figure light hard
wood, cross oak; medieval colouring partly preserved; de
fects slight; titulus boards secondary. 

15. Björka, Färs härad (pl 2601 26!) 
Björka kyrka 
grupp från altarskåp; omkring 1500 
ljust lövträ 
grupp med den botfärdige rövaren och ängel höjd: 72 cm 
den botfärdige rövaren höjd: 54 cm 
ängeln höjd: 21 15 cm 
den obotfärdige rövaren höjd: 54 cm 

Sannolikt rester från korsfästelsescen i altarskåp. Rövar
na fastbundna på T-formade kors. Den botfärdige röva
rens ansikte vänt rakt fram. Den obotfärdige rövarens 
ansikte vänt uppåt. Ansiktena breda och knotiga. Ögo
nen runda och utstående med smala ögonspringor. Den 
botfärdige rövarens hår räfflat med raka parallella fåror. 
Den obotfärdige rövarens hår och skägg i stora runda 
lockar. Armarna böjda uppåt och bakåt över korsens tvä
rarmar. Båda figurernas bröstkorg kraftigt välvd. Figu
rerna nakna så när som på tätt smitande brokar. Höfter
na rundade, benen grova och brett satta. rötterna kor
slagda och sammanbundna. 
Korsen grova trädstammar med avhuggna grenutskott. 
På en platta ovanför den botfärdige rövarens kors en 
knäböjande ängel, på armen rövarens själ som ett litet 
naket barn. Ängeln i alba med vid och veckad krage, 
långa ärmar. På skuldrorna hål efter vingar. 

Rövarna gjorda i ett med korsen. Ängeln separat 
gjord. Ängelns vingar separat gjorda. Ryggsidorna massi
va. Inga tapphål i hjässorna. 

Rester av staff ering. Den botfärdige rövarens karna
tion rosa, håret mörkt, såren röda, brokarna blå. Ängelns 
livklädnad förgylld. Korset och ängelns fotplatta gröna, 
repen svarta. Den obotfärdige rövarens karnation gråvit, 
hår och skägg mörkt; i övrigt som den botfärdige röva
ren. 

Den botfärdige rövarens högra underarm, vänstra 
arm och vänster del av korsets tvärarm avbrutna, höger 
fot skadad. Ängelns vingar borta. Den obotfärdige röva
rens näsa, högra arm och högra delen av korsets tvärarm 
avbrutna, håret skadat på höger sida, två fingrar på vän
ster hand avbrutna, höger fot och vänster stortå avbrut
na. Korsstammens nedre del sekundärt skarvad baktill. 
Djävulsfiguren som har hämtat den obotfärdige rövarens 
själ borta. 

LITTERATUR: 

Se ovan nr 14. 

Thieves from crucifixion scene in reredos; ca. 1500; light 
hardwood; medieval colouring partly preserved; defects 
considerable: arms of crosses and arms and feet of figures 
braken ar damaged, wings of angel missing, devil with the 
soul of the unrepentant thief missing. 

16. Björnekulla, Södra Åsbo härad (pl 14) 
Björnekulla kyrka 
krucifix; 1 200-talets mitt 
ek 
figuren höjd: 137 cm 
figuren bredd: 1 20 cm 
korset höjd: 265 cm 
korset bredd: 178 cm'• 

Huvudet böjt framåt och vridet åt höger. Ansiktet ovalt 
med hög slät panna, ögonen spetsovala med upphöjda 
ögonlockskanter, munnen rak och sluten. Skägget åtta 
runda lockar. Håret i vågiga slingor med upprullade än
dar framför skuldrorna. Hjässpartiet med törnekronan 
sekundärt. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öpp
na med raka fingrar. Bålen lång och flat med höfterna 
förskjutna något åt vänster, revben och muskulatur som 
raka skåror. Halvmånformat sidosår. Knälångt höftkläde 
i raka vertikala veck och v-veck, i midjan en löst virad 
bred vulst, på höger höft en uppstående knut, på sidorna 
rundade överhäng, nedanför midjevulsten en kortare ho
risontal våd. Benen kraftiga och korslagda, fötterna pe
kande rakt ned. 
Kors med rundad framsida, upphöjda plana kantlister 
med ovala fördjupningar, rundade utsprång längs kan-



tema, rund mittskiva, fyrpassformade ändplattor med 
spetsiga hörnblad. 

Ryggsidan urholkad. Hjässpartiet med ursprunglig 
kungakrona ersatt av senmedeltida hjässa och törnekro
na. 

Fragment av karnation och brun färg vid öronen. Röd 
korsstam. Spår av förgyllning med mörka ornament på 
höger ändplatta.'0 

Ursprungligt hjässparti och krona borta. Hål på höger 
sida vid halsen. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 37, 131, 170; H Wåhlin 1921 s 95ff 

Crucifi,x; middle of 13th century; oak; slight remains of me
dieval colouring; top of the head and crown of thorns secon
dary; def ects very slight. 

17. Blentarp, Torna härad (pl 231) 
LUHM 16931 b 
manligt helgon; 1400-talets andra hälft 
ljust lövträ 
höjd: 102 cm 

Figuren stående med överkroppen lutad åt höger, höger 
ben böjt . I vänster hand en bok. Ansiktet bredlagt med 
markerade kindben, ögonen breda spetsovaler med sma
la ögonlock, munnen rak och sluten. Mustasch, skägg och 
hår skärade med tunna böjda räfflar. Livklädnad med 
slätt liv, midjebälte, längsgående obrutna veck nedtill. 
Mantel över höger skuldra och i en båge från vänster 
sida till höger hand med utstående, kantigt brutna veck. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. 

Enstaka rester av staffering. Livklädnaden blå. Boken 
grön. 

Mycket vittrad och sliten. Hjässan, skulderpartiet, 
vänster hand och boken, höger arm, veckens kanter samt 
fotplattan helt eller delvis bortmultnat. Näsan avslagen. 

LITTERATUR: 

0 Rydbeck 1921 as 24; H Wåhlin 1921 s 160 n 2 

Male saint; second hal/ of 15th century; light hardwood; 

slight remains of medieval colouring; badly damaged: 
figure very weathered and worn. 

18. Bolshög, Järrestads härad (pl 177) 
Österlens museum 4232 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: ro8 cm 

Huvudet lutat framåt och åt höger. Ansiktet kantigt 
skuret, ögonen släta rundlar, skägget en valk på hakan. 
Törnekronan virad. Höger arm diagonalt utsträckt. 
Bröstkorgen kraftigt framskjutande, revbenen ojämna 
fördjupningar. Grunt sidosår. Höftklädet kort, knutet 
mitt fram. Benen grova och böjda med inåtvridna kor
slagda fötter. Fötterna breda, huden uppdragen i valk 
ovanför spikhålet. 

Ryggsidan massiv. I hjässan tapphål med bortfallen 
tapp, i sätets undersida tapphål med kvarsittande tapp. 

Enstaka rester av staffering under sentida övermål
ning. Karnationen beige. Törnekronan grön. 

Vänster arm borta, höger arm lossnad. Fingrarna på 
höger hand avbrutna. Törnekronans taggar borta. Höger 
sida på höger fot avbruten. Kors saknas. 

Crucifix; second hal/ of 15th century; oak; slight remains of 
medieval colouring beneath later painting; defects conside
rable: left arm missing, right arm braken off; cross missing. 

19. Bolshög, Järrestads härad (pl220) 
Österlens museum 4232 
stående Maria; 1400-talets senare del eller slut 
ek 
höjd: 80 cm 

Figuren stående frontalt med händerna korslagda fram
för livet. Ansiktet stort och ovalt, ögonen släta rundlar, 
munnen liten och fyllig. Huvuddok över pannan och i 
breda sicksackflikar framför skuldrorna. Livklädnad med 
ett grunt vertikalt veck mitt fram. Mantel över skul
drorna, nedtill i tjocka, oformligt brutna veck. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. I fotplattans undersida ett hål. 



Enstaka rester av staffering. Karnationen grårosa. 
Livklädnaden blå. 

Näsan avslagen. Fingrarna slitna, tre fingrar avbrutna. 

St. Mary; late or end of 1 5th century; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects slight. 

20. Bolshög, Järrestads härad (pl 221) 
Österlens museum 4232 
manligt helgon; omkring 1500 
ek 
höjd: 81 cm 

Figuren stående frontalt. Armarna lyftade, vänster hand 
hållen mot bröstet med raka fingrar. Ansiktet ovalt, ögo
nen breda med kupade ögonlock, munnen lågt placerad 
och halvt öppen. Håret slätt över hjässan, i vågor räfflade 
med djupa böjda skåror till skuldrorna. Livklädnaden 
lång, i platta veck ovanför midjebältet. Mantel över 
skuldrorna, nedtill på vänster sida i grunda brutna veck. 

Höger hand separat gjord. Ryggsidan massiv. I hjässan 
ett tapphål med kvarsittande tapp. I fotplattans undersi
da ett hål. 

Enstaka rester av staffering. Livklädnaden grön. Man
teln röd med blått foder. 

Höger hand och en del av vänster arm och hand av
brutna. En flisa borta ur sockeln. 

Mule .saint; ca. 1 500; oak; slight remains of medieval colou
ring; defects moderate. 

21. Bolshög, Järrestads härad (pl236) 
Österlens museum 4232 a 
nådastol; 1500-talets början 
ek 
höjd: 77 cm 

Gud fader sittande frontalt med lyftade armar. Huvu
det stort, pannan hög och rundad, ögonen djupt liggande 
och spetsovala med ögonlockskanterna i relief. Skägget 
kraftigt, räfflat med grunda böjda skåror. Livklädnad i 
parallella brutna veck. Mantel över skuldrorna och från 
knäna i tjocka och kantigt brutna veck. 

Faderns händer med krucifixet ursprungligen separat 

gjorda. Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med 
kvarsittande tapp. 

Enstaka rester av staffering. Karnationen grårosa, 
ögonen med blå iris. Skägg och hår grått. Livklädnaden 
och manteln förgyllda på röd bolus. Mantelns och liv
klädnadens foder rött. 

Faderns händer och krucifixet borta. Fotplattan ska
dad framtill. 

LITTERATUR: 

G Bringeus l 992 s 3 

Mercy Seat; beginning of 16th century; oak; medieval ca
louring partly preserved; defects considerable: hands of 
God the Father with crucifix missing. 

22. Borgeby, Torna härad (pl 272) 
försvunnet (förstört i brand 1915) 
krucifix; 1500-talets början 
ek" 
höjd: 152 cm" 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet långsträckt med tunga 
drag, smala diagonala ögonspringor, sluten mun med 
neddragna mungipor. Mustasch, hår och skägg räfflade 
med djupa böjda skåror. Håret i två långa böjda lockar 
framför skuldrorna. Törnekronan bred och virad med 
tredelade omtag. Armarna diagonalt utsträckta, händer
na halvt slutna med krökta fingrar. Bålen kraftig med 
höfterna förskjutna något åt höger, bröstkorgen fram
skjutande. Skuret sidosår. Höftklädet knutet mitt fram 
med platta brutna veck. Benen korta, rakt hängande med 
höger ben och fot framför vänster. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 104; A Andersson 1980 s 232; N G 
Bruzelius 1880 (opubl) s 18; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 24 

Crucifix; beginning of 16th century; oak; destroyed in fire 
1915 



23. Borlunda, Frosta härad (pl 282) 
LUHM 16072 C 

krucifix; 1500-talets första hälft 
ek 
höjd: 72 cm 
bredd: 69 cm 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ansiktet bredlagt, 
ögonen släta rundlar med en böjd skåra i nederkanten, 
munnen sluten. Skägget runda lockar i platt relief. Hå
ret en räfflad massa på huvudets sidor och framför höger 
skuldra. Törnekronan smal och virad med tre omtag. Ar
marna diagonalt utsträckta, händerna slutna med böjda 
fingrar. Skuldrorna muskulösa, bålen kraftig med fram
skjutande bröstkorg och breda höfter. Diagonalt sidosår. 
Höftklädet kort och knutet mitt fram, på höger höft och 
framtill sicksackvikta ändflikar. Benen kraftiga, knäna 
böjda, fötterna korslagda och nedåtpekande. 

Ryggsidan massiv. I hjässan inget tapphål. 
Rester av staffering under sentida övermålning. Kar

nationen mörkt rosabeige, på kinderna mörkare rött . 
Höger tumme avbruten. På höger sida sprickor. Vän

ster häl avbruten. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

0 Rydbeck 1921 as 23 n 1 

Cruci/ix; first half of 16th century; oak; remains of medieval 
colauring beneath later painting; defects slight; cross missing. 

24. Borrby, Järrestads härad (pl 169) 
LUHM utan inventarienummer 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 19015 cm 
bredd: 192 cm 

Huvudet vridet åt höger och lutat något framåt. Ansik
tet stort och avlångt, ögonbrynen framskjutande, ögonen 
släta rundlar, munnen lågt placerad och öppen med ned
dragna mungipor och tungan och den undre tandraden i 
relief. Skägg och hår räfflade med grova böjda skåror. 
Törnekronan virad med tredelade omtag. Armarna hori
sontalt utsträckta, tjocka och stockliknande med ådror i 
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relief. Händerna stora med raka fingrar. Bålen lång
sträckt, bröstkorgen spolformad. Sidosåret brett och dia
gonalt. Höfterna smala och raka. Höftklädet kort, hori
sontalt med grunda veck, på vänster höft en ändflik med 
tillbakavikta kanter. Benen kraftiga, brett satta med 
svagt böjda knän, fötterna korslagda. 

Törnekronans törnen separat gjorda. Vänster ben 
gjort i flera delar. J{yggsidan urholkad. 

Rester av kredering och linneväv under sentida över
målning. 

Törnekronans taggar borta. Huvudet sprucket på 
vänster sida. Fingrarna avbrutna på vänster hand. Vän
ster fot avbruten, höger fot delvis borta. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

Borrby kyrka i äldre beskrivningar 1943 s 35, 39; S Fem
lund 1980 s 207; 0 Rydbeck 1921 as 23 n 1 

Crucifix; second hal/ of I 5th century; oak; remains of gesso 
and linen beneath later painting; defects moderate; cross 
missing. 

25. Borrie, Herrestads härad (pl 203) 
Borrie kyrka 
krucifix; 1400-talets slut 
ek 
figuren höjd: 138 cm 
figuren bredd: 124 cm 
korset höjd: 230 cm 
korset bredd: 184 cm 
Huvudet lutat något framåt, vridet åt höger. Ansiktet 
brett, ögonen stora släta rundlar, munnen halvt dold av 
mustasch i trekantiga flikar över skägget. Håret i runda
de testar på huvudets sidor. Törnekrona med fyrdelade 
omtag. Armarna kraftiga och diagonalt utsträckta, hän
derna stora och öppna, fingrarna krökta. Bröstkorgen 
massiv och framskjutande, revbenen grova upphöjningar. 
Skuret sidosår saknas. Höftklädet kort, knutet mitt 
fram. Benen grova, fötterna stora och korslagda. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, rundade ut
språng längs kanterna. 

De yttersta delarna på bröstkorgens och höftklädets 
vänstra sida skarvade med separat gjorda stycken. Rygg
sidan massiv. Den främre delen av korsets nederände 



och utsprången längs korsets kanter separat gjorda. Kor
sets ändplattor med evangelistsymboler sekundära. 

Bemålningen är inte medeltida. Rester av linneväv på 
baksidan. 

Vänster stortå avbruten (förnyad). 

Crucifix; end of I 5th century; oak; colouring not medieval 
- on the back remains of linen; defects very slight; end ta
blets of cross secondary. 

26. Bosjökloster, Frosta härad (pl IOI) 

Bosjökloster kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft eller mitt 
ek 
figuren höjd: 156 cm 
figuren bredd: 160 cm 
korset höjd: 290 cm 
korset bredd: 230 cm'' 

Huvudet lutat framåt, vridet åt höger. Ansiktet brett 
med hög fårad panna, ögonen djupt liggande rundlar 
med tunn ögonspringa. Mustasch i breda trekantiga 
flikar över kort tudelat skägg. Håret i en smal räfflad 
test framför höger skuldra. Törnekronan virad. Armarna 
långa med senor och blodådror som upphöjda strängar, 
händerna öppna med utspärrade fingrar. Bålen spolfor
mad, revbenen täta upphöjningar. Litet rakt sidosår. 
Höftklädet virat omlott med tjocka utstående veck. Be
nen kraftiga och rakt utsträckta med korslagda nedåtpe
kande fötter. 
Kors med plan framsida, smala kantlister, fyrkantig 
mittskiva, fyrkantiga ändplattor, stora utsprång med tre 
vågiga blad längs kanterna. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. Ett smalt 
ribbkors framför det större korset samt ändplattornas 
reliefer sekundära.'' 

Bemålning saknas utom på krucifixets ändplattor: 
svaga spår av målade evangelistsymboler under reliefer
na.'' 

Törnekronans taggar delvis borta. Ett finger på vän
ster hand avbrutet. Flertalet av korsets utsprång avbrut
na (förnyade vid konservering). Gloriaskiva på korsmit
ten borta. ' 6 
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LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 58f1 15of; F Beckett 1926 s 185; Ut
ställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 21 

Crucifix; first half or middle of I 5th century; oak; no colou
ring except for on end tablets of cross: faint traces of pain
ted evagelist symbols beneath the reliefs; defects moderate: 
hala of cross missing; several crockets of cross renewed. 

27. Bosjökloster, Frosta härad (pl 242) 
Bosjökloster kyrka 
altarskåp; 1400-talets slut 
corpus sidopartier höjd (utom predellan): 190 cm 
corpus mittparti höjd (utom predellan): 243 cm 
flygeldörrarna höjd: 190 cm 
altarskåpet bredd totalt: 342 cm 
corpus bredd: 170 cm 
höger flygeldörr bredd: 85 cm 
vänster flygeldörr bredd: 84 cm 
predellan höjd: 44 cm 
predellans överkant bredd: 208 cm 
predellans nederkant bredd: 186 cm 
reliefgruppen höjd i höger ytterkant: 83 cm 
Johannes evangelisten i corpus höjd: 54 cm 
reliefgruppen bredd nederkanten: 137 cm 

Rektangulärt corpus med förhöjt mittparti. På corpus 
sidor ett par släta flygeldörrar, på det förhöjda mittpar
tiets sidor ett par mindre flygeldörrar. Längs corpus inre 
kanter spiralkolonnetter på höga baser. I de övre hörnen 
breda svängda lister med näsor och två motställda asym
metriska bågar med korsblommor på spetsarna. I vinklar
na mot corpus hörn triangelformade genombrytningar 
med infogade trepassornament. Överst i corpus förhöjda 
mittparti en tresidig baldakin: kraftiga kölbågar med 
rundbågar och korsblommor, ett bakomställt gotiskt 
fönsterverk. Längs corpus nederkant en smal nätverks
fris med fiskblåsformad ornamentik. Predellans framsida 
slät med svängda kanter. 
I corpus en korsnedtaganderelief med 18 figurer: Kris
tus, rövarna på T-formade kors, Gud fader i en molnsky 
ovanför Kristus kors, de sörjande och andra figurer ned
anför. Kristus fästad vid korset med spikar genom föt
terna och vänster hand, höger hand lösgjord. På höger 



sida om korset Josef av Arimatea i hellång livklädnad, 
bälte med väska, mantel och huvudbonad, mottagande 
Kristus. På stege på vänster sida om korset en liten figur 
i harnesk med skulderstycken och armbucklor, lossande 
spiken i Kristusfigurens vänstra hand. Maria Magdalena 
omfamnande korset med ryggen vänd utåt, klädd i slöja, 
lång mantel. Rövarnas ställningar förvridna med armarna 
bakåtböjda över korsarmarna. Den obotfärdige rövarens 
ögon förbundna. Nedanför den botfärdige rövarens kors 
Johannes evangelisten med Maria, ytterligare tre kvin
nor och en manlig figur. Samtliga i långa livklädnader 
och mantlar, på de kvinnliga figurerna uppdragna över 
hjässorna. Till vänster nedanför Kristus kors en soldat i 
hjälm och harnesk med knuten lyftad högerhand. Nedan
för den obotfärdige rövaren en grupp om fyra manliga 
figurer, tre med huvudbonader och ämbetsdräkter: lång 
ärmrock över kort jacka, lång livklädnad med knäppning 
och mantel, respektive knappförsett överplagg och bälte 
med väska. Till vänster om Kristus kors en liten knäböj
ande stiftare bakom en vapensköld. 
Figurerna långa och smalaxlade med stora huvuden, 
Kristus lång och muskulös. De manliga figurernas fysio
nomier bredlagda med låga pannor, ögonen breda, mun
narna raka och slutna, dragen runt munpartiet omsorgs
fullt modellerade. De kvinnliga figurernas ansikten ova
la, ögonen tätt sittande släta rundlar, mungiporna ned
dragna. Klädnaderna i kraftiga raka veck eller tunnare 
brutna veck, i Maria Magdalenas utbredda mantel rikare 
veckbildning i skarpt brutna trekanter. 

Den stora figurgruppen gjord i två eller tre delar. 
Händer och andra mindre detaljer gjorda separat. Kris
tusfigurens kors gjort separat, rövarna gjorda i ett med 
sina kors. 

Bemålningen är inte medeltida. Flygeldörrarna nymå
lade på 1580-talet (målningen kraftigt restaurerad). ' 7 

Inga synliga skador. 

LITTERATUR: 

F Beckett 1926 s 233; E Cinthio 1969 s 125; L Liepe 1992 
as 8; L Liepe 1994 as 113; U Otterstedt 1929 passim; M 
Rydbeck 1947 s 245; Sockenbeskrivningar från Frosta hä
rad 1920 s 25; Utställning af äldre kyrklig konst från Skå
ne 1914 s 37f; E Wrangel 1921 s 2481 267ff 
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Reredos; end of r 5th century; colouring not medieval; no 
visible defects. 

29. Bromma, Herrestads härad (pl 63) 
LUHM 16070 b 
manligt helgon; 1200-talets början 
ek 
höjd: II6 cm 

Helgonet stående frontalt med lyftade armar. På vänster 
arm rester av attribut (en bok?). Huvudet sekundärt 
men medeltida. Ögonen antydda med släta rundlar, 
munnen sluten med fyllig underläpp. Skägget parallella 
rundade testar. Utstående öron. Håret en tjock slät mas
sa. Klädnaden hel och sluten med grunda diagonala och 
u-formade veck framtill och på sidorna. Nederkanten di
agonal. Nedtill en livklädnad i parallella vertikala veck. 
Under fötterna en mänsklig underliggare på rygg. 

Huvudet sekundärt tillfogat. Höger hand, attributet 
på vänster hand och underliggarens huvud separat gjor
da . Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 

Fragmentariska rester av staffering. Klädnaden för
gylld på röd bolus. Livklädnaden skiftande i blått, rosa, 
violett. Övrig bemålning och klädnadens nuvarande för
gyllning eftermedeltida. 

Det ursprungliga huvudet borta. Näsan skadad. Hö
ger hand avbruten. Attributet i vänster hand borta. Un
derliggarens huvud och fötter avbrutna. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s 117; CA Nordman 1964 s 85; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; H Wåhlin 1921 s 103 

Male saint; beginning of 13th century; oak; slight remains 
of medieval colouring beneath later painting; head seconda
ry; defects moderate. 



29. Bromma, Herrestads härad (pl 58) 
LUHM 16070 a 
biskopshelgon; 1200-talets första hälft eller mitt 
ek 
höjd: 88 cm 

Biskopen sittande frontalt på en låg bänk med lyftade 
händer. Ansiktet avlångt, ögonen små och spetsovala 
med ögonlockskanter i relief, munnen rak och sluten 
med fyllig underläpp. Skägget smala vågiga upphöjningar 
på hakan. Håret en tjock vågig massa bakom öronen. Mi
tran låg och rak. Kort uppstående amictus. Mässhake i 

grunda och täta bågveck, mellan knäna stramare och dju
pare veck, på sidorna framför bänken täta vertikala veck 
och sicksackvåder. Nedanför mässhaken en rakt avslutad 
dalmatika. Albans nederkant i släpveck över fötterna 
och fotplattan . 

Händerna och bänkens sidostycken separat gjorda. 
Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med delvis 
kvarsittande, multnad tapp. 

Rester av kredering, enstaka färgspår. Läpparna röda. 
Bänkens sidor gröna. 

Mitrans spetsar avbrutna. Näsan skadad. Händerna 
borta. Stycken ur fotplattans sidor avbrutna. Sprucken, 
vittrat och sliten, framför allt nedtill. 

LITTERATUR: 

T Eriksson 1976 s 52 n 1; E Nyborg 1977 s 179 n 39; H 
Wåhlin 1921 s 124f 

Holy bishop; first hal/ or middle oj 13th century; oak; slight 
remains of medieval colouring, gesso; defects moderate: 
figure weathered and worn. 

30. Bromma, Herrestads härad (pl 144) 
LUHM 16070 C 

pietå; 1400-talets första del 
ek 
höjd: 83,5 cm 

Modern sittande på en bred bänk med överkroppen och 
huvudet lutat åt höger. Ansiktet litet, ögonen stora och 
släta med rak övre kontur, munnen liten och sluten med 
fylliga läppar. Huvuddok med tandad framkant på hjäs-

san, i tjocka, sicksackvikta våder på sidorna och i en båge 
framför bröstet. Livklädnad med slätt liv. Omfångsrik 
mantel över armarna, från knäna i rika våder av tjocka u
veck och strutveck, nedtill i långa släpveck över sockeln. 
Sonen liggande på rygg med ansiktet vänt utåt. Ansiktet 
knotigt, ögonen djupt liggande släta rundlar, munpartiet 
framskjutande, munnen rak och sluten. Skägget räfflade 
korta lockar. Håret en oregelbundet vågig valk på höger 
sida. Törnekronan virad. Bålen rak, mellangärdet insjun
ket. Smalt och rakt sidosår. Höftklädet horisontalt med 
längsgående veck. 

Sonens huvud med moderns högra hand under nack
en samt benen separat gjorda. Ryggsidan urholkad. I mo
derns hjässa ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Moderns vänstra hand avbruten. Ett stycke av sonens 

panna och törnekronan på höger sida borta. Sonens näsa 
skadad. Sonens armar och ben avbrutna. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1919 s 194f 

Pieta; first part of 15th century; oak; colouring not medie
val; def ects moderate. 

31. Bromma, Herrestads härad (pl 102) 
Bromma kyrka 
krucifix; 1400-talets första del 
ek 
figuren höjd: 71,5 cm 
figuren bredd: 55 cm 

Kroppen hängande i en svag båge åt höger med bålen nå
got vriden åt höger. Huvudet lutat framåt och åt höger. 
Ansiktet litet, pannan hög, hakan kort och framskjutan
de. Anletsdragen summariskt skurna. Håret i en smal 
nedhängande test på höger sida. Törnekronan virad med 
stora taggar. Armarna kraftiga och böjda med senor och 
blodådror i relief, händerna öppna med svagt krökta 
fingrar. Bålen lång och spolformad, revbenen täta runda
de upphöjningar, på buken grunda korsande linjer. Sku
ret sidosår saknas. Höftklädet korslagt med kraftiga 
veck, på vänster höft en knut med nedhängande ändflik. 
Benen knotiga, rakt utsträckta. Fötterna korslagda, ned-



åtpekande med upphöjda åsar från spikhålen till tårna 
Ryggsidan massiv. Korset sekundärt. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Tre fingrar på höger hand och fyra fingrar på vänster 

hand avbrutna. Vänster sida på höger fot avbruten. Ur
sprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1919 s 194 n 2 

Crucifi.x; first part of 15th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight; cross secondary. 

32. Brunnby, Luggude härad (pl 39) 
LUHM 18595 
krucifix; omkring 1300 
ek 
figuren bruten i två stycken; höjd övre stycke: 43 15 cm 
höjd nedre stycke: 58 cm 

Överkroppen vriden åt vänster. Huvudet nedsjunket 
mot höger skuldra. Ansiktet avlångt, ögonen antydda 
som släta upphöjningar, munnen liten och sluten med 
rundad underläpp. Skägget en slät upphöjning. Håret en 
oartikulerad massa till skuldrorna. Bröstkorgen rak och 
platt, revbenen raka skåror. Brett sidosår. Höftklädet i 
tjocka utstående v-veck mitt fram, i midjan en veckad 
vulst. Benen böjda med knäna riktade åt höger, höger 
ben lagt framför vänster. Fötterna nedåtpekande 

I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. Ryggsidan 
urholkad. 

Rester av kredering. 
Mycket skadad. Armarna avbrutna. Kronan borta. Fi

guren i två stycken: bålens och höftklädets vänstra sida 
samt ett stycke av mellangärdet och buken framtill bor
ta. Tårna skadade och slitna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 132f; 0 Rydbeck 1921 a s 25; Ut
ställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 19; H 
Wåhlin 1921 s 98 n 1 
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Crucifi.x; ca. 1300; oak; remains of gesso; badly damaged: 
crown and arms missing, trunk broken i two parts and 
partly missing; cross missing. 

33. Brunnby, Luggude härad (pl 2121 213) 
Brunnby kyrka 
stående madonna; 1400-talets slut 
ek 
höjd: 16215 cm 

Maria stående med vänster ben något framskjutet och 
böjt. Ansiktet ovalt, pannan hög och slät. Ögonen smala 
springor i grund relief. Kring hjässan ett diadem av släta 
och pärlbesatta band. Håret i tjocka lockar räfflade med 
djupa s-formade skåror. Livklädnaden löst hängande med 
fyrkantig ringning. Mantel över skuldrorna, nedtill i sto
ra och täta brutna veck. Barnet naket, halvliggande med 
huvudet åt höger i moderns famn. Endast barnets under
kropp och lår återstår i original. Buken rundad med na
veln som en grund cirkel. Benen brett satta. 

Ryggsidan urholkad från strax nedanför skuldrorna. I 
Marias hjässa ett tapphål med delvis kvarsittande, mult
nad tapp. Marias händer möjligen separat gjorda. 

Enstaka rester av staffering. Marias hår förgyllt. Spår 
av kredering inuti mantelvecken. 

Marias händer och barnets överkropp och underben 
borta. Marias ansikte, hjässa, hals och ringning skadade. 
Draperingens nedre partier slitna och multnade (ersätt
ningar för de skadade och saknade delarna nytillverkade 
i gips rgro). 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 2351 269; S Fernlund 1980 s 99; U 
Haastrup 1994 s 271 32; L Liepe 1994 as 117f 

Standing Virgin and Child; end of 15th century; oak; 
slight remains of medieval colouring; defects considerable: 
hands of Virgin and head, upper part of the body and legs 
of Child missing, Jace and chest of Virgin damaged ( mis
sing and damaged parts renewed in plaster). 



34. Brågarp, Bara härad (pl r24) 
Brågarps kyrka 
tronande madonna; 1400-talets början 
ek 
höjd: 82 cm 

Maria sittande frontalt på en låg bänk med profilerade 
sidor. Huvudet stort. Ansiktet ovalt och fylligt, ögonen 
stora släta rundlar, munnen liten och sluten. På hjässan 
en krona. Håret räfflat med djupa c-formade skåror, vid 
tinningarna två rundade testar. Livklädnaden samman
dragen strax nedanför barmen . Mantel över skuldrorna, 
från knäna i strutveck och ett långt diagonalt veck ned 
till fotplattan. Fållen i en omegakontur framför vänster 
underben. Barnet i en livklädnad med stora djupa veck 
framför benen, sittande frontalt på moderns vänstra 
knä. Ansiktet brett med runda kinder, ögonen ovala slä
ta upphöjningar. 

Den främre delen av Marias huvud, kronan med spi
ror och figurens händer separat gjorda. Ryggsidan urhol
kad. I Marias hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Marias högra hand och kronans spiror avbrutna. Ma

rias hjässa sprucken. Barnets näsa och båda armar av
brutna. Fotplattan sliten och skadad. Nederdelen 
sprucken och medfaren med spår av reparationer; kraftig 
spricka på höger sida (sekundärt igenfylld). 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1878 (opubl) s 35; M Rydbeck 1942 s 166; 
0 Rydbeck 1917 as 121; 0 Rydbeck 1921 as 29; Utställ
ning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 41; E 
Wrangel 1915 s 126f; E Wrangel 1917-1918 s 130 

Seated Virgin and Child; beginning of r5th century; oak; 
no colouring; defects moderate. 

35. Brågarp, Bara härad (pl 89) 
LUHM 18636 a 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
höjd: 83 cm 

Huvudet vridet åt höger och lutat framåt . Ansiktet 
stort, pannan hög och fårad, ögonbrynen diagonala och 
framskjutande, ögonen stora släta upphöjningar, mun
nen sluten med fyllig underläpp. Skägget tudelat, skärat 
med breda böjda räfflor. Håret i en lång spetsig test med 
parallella längsgående räfflor framför höger skuldra. 
Törnekronan virad. Bålen platt och spolformad, revbe
nen parallella raka upphöjningar. Skuret sidosår saknas. 
Höftklädet draperat omlott med kraftiga bågveck, på si
dorna långa nedhängande sicksackvåder. Benen böjda 
med långa underben, fötterna inåtvridna och korslagda. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Mörkt rosa karnation under sentida övermålning. 
Armarna borta. Törnekronans taggar och en bit av 

törnekronan mitt fram borta. Högra fotens vänstra sida 
och vänstra fotens högra sida avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 66, 68ff, 154; N G Bruzelius 1878 
(opubl) s 35; L Liepe 1994 b; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 20 

Crucifix; beginning of I 5th century; oak; remains of medi
eval colouring beneath later painting; defects moderate: 
arms missing, feet braken; cross missing. 

36. Brönnestad, Göinge härad (pl I r9) 
Brönnestads kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft eller mitt 
ek 
figuren höjd: 123 cm 
figuren bredd: 121 15 cm28 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet kantigt skuret, ögon
brynen diagonalt uppdragna, ögonlockens konturer i re
lief, munnen halvt öppen med neddragna mungipor och 
skulpterad övre tandrad och tunga. Skägget en slät tude
lad valk. Törnekronan bred med omtag. Armarna diago
nalt utsträckta med senor och blodådror som upphöjda 
längsgående strängar. Händerna öppna med krökta 
fingrar. Bålen spolformad, revbenen rundade upphöj
ningar. Skuret sidosår saknas. Höftklädet draperat från 
sida till sida med bågformade veck, på höger höft en 



nedhängande ändflik. Benen korta och tunna, knäna böj
da, fötterna korslagda. 

Huvudets främre del separat gjord. Ryggsidan mas
siv. Korset sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Brott på höger ben ovanför knäet och på båda fötter

na vid spikhålen. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 59, 64, 98, 158; F Beckett 1926 s 
184; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 
22 

Crucifix; first hal/ or middle of I 5th century; oak; colou
ring not medieval; defects slight; cross secondary. 

37. Brösarp, Albo härad (pl 60) 
LUHM 16708 a 
biskopshelgon; 1200-talets senare del eller slut 
ek 
höjd: 96 cm 

Figuren sittande frontalt på en bred bänk med profilera
de sidor. Händerna lyftade. Halsen rak och kraftig. An
siktet bredlagt, ögonen släta rundlar, munnen rak och 
sluten med fyllig underläpp. Skägget rundade upphöj
ningar, håret en tjock vågig massa, öronen stora. Mitran 
låg och rak. Vid uppstående amictus, mässhake i grova 
lamelliknande v-veck framför livet och underbenen, från 
armarna breda sicksackvåder. Nedtill en dalmatika iver
tikala veck. Albans nederkant i släpveck över fötterna 
och fotplattan. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Staffering saknas. 
Mycket sprucken, vittrad och sliten. Händerna borta. 

Mitrans övre del avbruten. Näsan skadad. Mitt fram 
ovanför vänster ben ett stort hål. Flera bitar avbrutna 
från fotplattan. 

LITTERATUR: 

T Eriksson 1976; E Nyborg 1977 s 179 n 39; H Wåhlin 
1921 s 103f 
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Holy bishop; late or end of 13th century; oak; no colouring; 
defects considerable: hands missing, figure very worn and 
weathered. 

38. Brösarp, Albo härad (pl 52) 
LUHM 16708 b 
tronande madonna; 1300-talets början 
ek 
höjd: 106 cm 

Maria sittande frontalt. Ansiktet ovalt med runda kin
der, ögonen stora släta rundlar, munnen rak och sluten 
med fyllig underläpp. Håret en tätt veckad massa. På 
bakhuvudet ett dok, på hjässan en slät kronring. Livkläd
nad med slät halsbård. Mantel omlott över livet i långa, 
svagt böjda veck, från knäna och framför bänken i täta 
vertikala veck, på vänster sida en sicksackvåd, över fot
plattan en mjukt s-formad kontur. Barnet sittande på 
moderns vänstra knä vänt åt höger. Knäna böjda, höger 
fot stödd mot moderns högra knä . I vänster hand ett 
klot, höger arm lyftad mot moderns bröst. Huvudet 
ovalt, halsen kraftig. Ögonen släta rundlar, munnen rak 
och sluten. Håret en veckad massa. På hjässan en låg 
kronring. Lång livklädnad i skarpa v-veck över livet, ned
till i raka och svängda veck. 

Kronornas spiror separat gjorda. Marias ryggsida ur
holkad. I Marias hjässa ett tapphål med kvarsittande 
tapp. 

Staffering saknas. 
Kronornas spiror borta. Marias högra hand avbruten. 

Hål framtill mellan Marias underben samt på vänster 
sida. 

LIITERA TUR: 

A Anderberg 1915 s 34; J Barfod 1 986 s 114; F Beckett 
1926 s II5; T Eriksson 1976; CA Nordman 1964 s 83f; E 
Nyborg 1977 s 179 n 39; E Nyborg, V Thomsen 1993 s 
178f; E Nyborg, V Thomsen 1994 s 49; B Skans 1991 s 991 

107; C R af Ugglas 1915 s 171 n 6; H Wåhlin 1921 s 98ff, 
II5, 120,156 

Seated Virgin and Child; beginning of 14th century; oak; 
no colouring; defects slight. 



39. Brösarp, Alba härad (pl 74) 
LUHM 16708 C 

biskopshelgon; 1300-talets mitt 
ek 
höjd: u8 cm 

Figuren stående frontalt med lyftade händer . Ansiktet 
ovalt, ögonen breda och spetsovala med ögonlock i reli
ef, munnen rak och sluten. Håret släta rundningar vid 
ansiktets sidor. Mitran hög och vid med infulae. Bred 
amictus. Mässhake i bågformade, tätt åtsmitande veck. 
Nedanför mässhaken en dalmatika, längst ned en alba i 
släpveck över fotplattan. 

Armarna separat gjorda. Ryggsidan urholkad. I hjäs
san ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Rester av kredering. 
Näsan avbruten. Armarna borta. Vecken vid armar

nas yttersidor slitna. Fotplattan skadad framtill. 
LITTERATUR: 

T Eriksson 1976 s 51 n 1 

Holy bishop; mid 14th century; oak; remains af gesso; de
fects moderate. 

40. Brösarp, Albo härad (pi 319) 
LUHM 16708 d 
apokalyptisk madonna; 1500-talets första del'9 

ek 
höjd: 131 cm 

Maria stående på månskäran med överkroppen lutad åt 
höger, höfterna förskjutna åt vänster och höger ben lutat 
åt höger. Ansiktet runt med hög panna, ögonen spetso
vala med kupade ögonlock, kinderna fylliga, munnen 
bred och sluten, hakspetsen framskjutande . Håret i två 
tjocka, tätt räfflade valkar ned till skuldrorna. På hjässan 
rester av en krona. Livklädnadens ringning fyrkantig, li
vet åtsittande, nedanför barmen ett slätt skärp, ärmarna 
vida och veckrika, kjolen i stora, skrynkligt brutna veck. 
Över skuldrorna en mantel i kantigt ovala veck. På mån
skäran en bred rundad tåhätta. Barnet naket, sittande 
vänt halvt åt höger på Marias vänstra arm. Ansiktet runt 
med drag som moderns. Bröstkorgen slät, buken rundad. 

En hårslinga på Marias högra sida ursprungligen sepa
rat gjord. Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål 
med bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Mycket vittrad och sliten. Kronan till stor del borta. 

Hårslinga på höger sida avbruten. Fingrarna på Marias 
högra hand, barnets armar och månskärans spetsar av
brutna. Hål från baksidan på vänster sida. 

Apocalyptic Madonna; first part af 16th century; oak; no 
colouring; defects considerable: figure very worn and 
weathered. 

41. Bårslöv, Luggude härad (pi 171) 
Bårslövs kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 70 cm 
figuren bredd: 6r cm 
korset höjd: 126 ,5 cm 
korset bredd: 91 cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet böjt fram
åt, vridet åt höger. Ansiktet långdraget och grovt skuret 
med djupa fåror över kinderna. Ögonen högt placerade 
med en smal springa i relief, munnen halvt öppen. Skäg
get en oartikulerad valk. Törnekronan virad. Armarna 
korta, händerna nästan helt slutna. Bålen lång, bröstkor
gen kraftigt välvd. Horisontalt sidosår. Höftklädet kort 
och knutet mitt fram, på vänster höft en nedhängande 
veckad våd. Benen magra och korta, knäna böjda, fötter
na korslagda. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, rund mitt
skiva, trepassformade utsprång längs kanterna. Runda 
ändplattor med trekantiga hörnblad, evangelistsymboler 
i relief: överst örn, nederst oxe, på höger sida bevingad 
människa, på vänster sida lejon. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan . 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Vänster hands fingrar och 

två fingrar på höger hand avbrutna. Vänsterfotens högra 
sida avbruten. Korsets översta ändplatta skadad. Ut
sprången på vänster tvärarm och ett hörnblad på denne-



dersta ändplattan avbrutna (skadade delar på korset för
nyade). 

LITTERATUR: 

T Mårtensson 1963 s 223f 

Crucifix; second half of r 5th century; oak; colouring not 
medieval; defects moderate - damaged parts of cross rene
wed. 

42. Båstad, Bjäre härad (pl 210) 
S:ta Maria kyrka, Båstad 
tronande madonna; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 82 cm 

Maria sittande frontalt. Armarna lyftade. Ansiktet stort 
och ovalt, pannan mycket hög, ögonen kulformade. Hå
ret en slät massa, på hjässan en kronring. Livklädnad 
med slätt liv, brett skärp. Mantel över skuldrorna, fram
för underbenen i grunda, raka och brutna veck. I halsen 
ett stort fyrpassformat spänne. Barnet naket, klumpigt 
format, sittande till hälften vänt åt höger på moderns 
vänstra knä med höjda armar, böjda ben. 

Marias högra hand separat gjord. Ryggsidan urholkad. 
I Marias hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Marias högra hand och barnets vänstra arm och vän

stra ben avbrutna (förnyade). Spirorna på Marias krona 
avbrutna. En spira eller liknande i Marias högra han<l 
borta. Nederdelen sliten, multnad. 

Seated Virgin and Child; second half of r 5th century; oak; 
no colouring; defects moderate; right arm of Virgin and left 
arm and left leg of Child renewed. 

43. Båstad, Bjäre härad (pl 206) 
S:ta Maria kyrka, Båstad 
krucifix; 1400-talets andra hälft eller slut 
ek 
figuren höjd: 65 cm 
figuren bredd: 60 cm 
korset höjd (inklusive tapp): 138 cm 
korset bredd: 94 cm 

Krucifix infogat i altaruppsats från 1700-talet. Kroppen 
svagt böjd, höfterna förskjutna åt vänster. Huvudet lutat 
åt höger. Ansiktet långdraget, ögonen högt placerade, 
munnen halvt öppen med skulpterad tunga. Skägget tu
delat, krusat med jämna vågiga skåror. Törnekronan vi
rad. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna med 
lätt krökta fingrar. Bröstkorgen framskjutande med run
dade sidor. Horisontalt sidosår. Höftklädet kort och 
knutet mitt fram, på höger sida en nedhängande veckad 
flik. Benen smala och böjda, fötterna korslagda. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, rundade ut
språng längs kanterna, fyrpassformade ändplattor. Ned
till en decimeterlång tapp av samma bredd som kors
stammen. 

Ryggsidan massiv. 
Bemålningen är inte medeltida. 
En bit av hjässan och törnekronan borta på höger 

sida. Fingrarna avbrutna på båda händerna. Vänster häl 
avbruten. 

Crucifix; second half or end of r 5th century; oak; colouring 
not medieval; defects moderate. 

44. Båstad; Bjäre härad (pl 198) 
LUHM 17543 b 
krucifix; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
höjd: 154 cm 
bredd: 1 58 cm 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ansiktet smalt och 
avlångt, ögonbrynen framskjutande, ögonen djupt lig
gande rundlar med diagonala ögonspringor i nederkan
ten, munnen bred och öppen med neddragna mungipor 
och den övre tandraden i relief. Skägg med breda böjda 
skåror. Håret kantigt räfflade spirallockar, på höger sida 
i en slinga framför skuldran. Törnekronan virad. Armar
na nästan horisontalt utsträckta och svagt böjda, händer
na öppna med raka fingrar. Bröstkorgen smal med slät 
framsida, revbenen breda diagonala upphöjningar. Brett 
sidosår. Höftklädet kort och knutet mitt fram med stora 
runda veck, framtill en bred veckad flik, på höger höft 
en längre ändflik. Benen tunna, brett satta med svagt 
böjda knän. Fötterna inåtvridna, korslagda. 



Törnekronans taggar separat gjorda. Höger del av 
vänster fot separat gjord. Ryggsidan massiv. Inget tapp
hål i hjässan . 

Enstaka rester av staffering. Sidosåret rött. Munöpp
ningen röd. Rester av kredering. På höftklädet linneväv. 

Huvudet och halspartiet illa sprucket och skadat, 
stycken av hjässan mitt fram och på höger sida borta. 
Törnekronans taggar avbrutna. Näsan avslagen. Hårlock 
på höger skuldra skadad. Fingrarna på båda händerna av
brutna. Vänster arm sprucken vid skuldran. Ändfliken 
på höger höft sliten och skadad. Två tår på höger fot av
brutna, höger sida på vänster fot borta. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 54f, 60, ro3, 141 

Crucifi,x; end of I 5th century or ca. I 500; oak; slight re
mains of medieval colouring, gesso and linen; defects mode
rate; cross missing. 

45. Bösarp, Skytts härad (pl 32) 
LUHM 24195 
krucifix; 1200-talets andra hälft 
ek 
höjd: rn2 cm 

Bålen och benen vridna något åt höger. Halsen lång, 
nästan horisontalt utsträckt. Huvudet vänt åt höger. An
siktet litet och smalt med hög panna, ögonen smala 
springor med ögonlockens konturer i relief, munnen li
ten och sluten. Skägget avlånga upphöjningar. Öronen 
stora och ovala. Håret i spetsiga slingor på skuldrorna. 
Höger arm diagonalt utsträckt och något böjd, handen 
öppen med raka fingrar. Bålen rak och platt, revbenen 
smala skåror. Skuret sidosår saknas. Höftkläde med täta 
och skarpa, raka, diagonala och u-formade veck, i midjan 
en smal veckad vulst, på höger sida en uppstående knut 
med nedhängande ändflik, nedanför vulsten en kortare 
horisontal våd med sicksackslingrande kant, fållen brant 
diagonal. Höger ben hängande lutat åt vänster framför 
vänster ben. Fötterna smala, nedåtpekande. 

Kronan separat gjord. Benens nedre del och fötterna 
separat gjort. I hjässan ett litet borrhål utan tapp. Rygg
sidan urholkad. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Vänster arm och kronan borta. Fyra fingrar på höger 

hand avbrutna. Stortån på höger fot avbruten. 

Crucifix; second half of 13th century; oak; colouring not 
medieval; defects moderate; left arm and crown missing; 
cross missing. 

45. Bösarp, Skytts härad 
LUHM 24195 
kors från krucifix; senmedeltida 
ek 
korsstammen höjd: I 59 cm 
korsarmarna bredd: 66-67 cm 

Tre fragment från kors: korsstam, tvärarm i två delar. 
Plan framsida, svagt upphöjda kantlister, rundade ut
språng längs kanterna, rund mittskiva, fyrpassformade 
ändplattor med spetsiga hörnblad. 

Enstaka rester av staffering under sentida övermål
ning. Korsets kanter röda. 

Korsstammens ändar avsågade. 

Fragments of cross from crucifi,x; late medieval; oak; re
mains of medieval colouring beneath later painting; ends 
sawn off 

47. Dalby, Torna härad (pl 238) 
Dalby Heligkorskyrka 
trätavla med Kristi anlete; 1400-talets slut eller omkring 
1500 
ek 
tavlan utom ramen höjd: 6r cm 
tavlan utom ramen bredd: 43,5 cm 
ramen höjd: 67 cm 
ramen bredd: 52 cm 
Kristusansiktet höjd: 40,5 cm 

Tavla med Kristusansikte i relief. Själva tavlan samman
fogad av två bräder, omgiven av snedställd ramlist. Kris
tusansiktet kraftfullt modellerat med rundad panna, 
ögonen djupt liggande med rak nedre och svängd övre 
kant och breda kupade ögonlock, näsan kraftigt fram
skjutande. Mustasch i två stora trekantiga flikar på ömse 



sidor om skägg i två symmetriska lockar, räfflade med 
djupa s-formade skåror. Hår i rundade spiralräfflade 
slingor vid ansiktets sidor, längst ned tre-fyra runda 
lockar. Gloria med avlånga, radiellt utstrålande fördjup
ningar med rundade ändar, längst upp och på sidorna 
fyrpass. 

Träpluggar från ursprunglig sammanfogning delvis 
bevarade (tavlan i dag sammanfogad med järnspik). 

Enstaka rester av staffering. I ansiktet rester av kre
dering, näsborrarna röda. Hår och skägg brunt. Bakgrun
den blågrön. Ramen röd med mönster av (mörknade) ro
sor. 

Kristusansiktets näsa maskäten. Tavlans nederkant 
skadad. 

LITTERATUR: 

S Anjou 1980 s 20; C G Brunius 1850 s 568; N G Bruze
lius 1880 (opubl) s 64f; J Åkerman 1828 s 137 

Tablet with the Holy Face; end af 15th century ar ca. 1500; 
oak; remains af medieval colouring; defects slight. 

48. Dalby, Torna härad (pl 237) 
LUHM 13184 b 
S:t Sebastian; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
figuren höjd inklusive fotplattan: 146 cm 
höjd totalt: 16915 cm 

Överkroppen lutad åt höger. Huvudet lutat åt vänster. 
Höger arm lyftad ovanför huvudet, vänster arm vriden 
bakom ryggen. I pannan och över hela kroppen hål efter 
pilar. Ansiktet benigt, ögonen stora spetsovaler med 
ögonlockens konturer i relief, kinderna insjunkna, mun
nen liten och sluten, hakspetsen framskjutande. Håret 
stora, brett skärade lockar. Bröstkorgen kort med runda
de sidor, revbenen breda upphöjningar. Höftklädet lagt 
omlott, tätt smitande om länderna med grunda brutna 
veck, breda veckade våder på lårens baksida. Benen böj
da med utåtvridna knän. Bakom figuren en trädstam 
med lutning åt höger, kraftigt utskjutande grenutväxter. 

Vänster arm och en trädgren på vänster sida separat 
gjorda. Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

2 53 

Bemålningen är inte medeltida. 
Pilarna borta. Näsan skadad. Höger arm avbruten. 

Fingrarna på vänster hand skadade. Ytterkanten på höger 
fot och tårna på vänster fot avbrutna. En gren på trädets 
högra sida och en gren på vänster sida delvis avbrutna. 

LITTERATUR: 

S Anjou 1980 s 20; N M Mandelgren 1866 avsnitt 4 

St. Sebastian; end af 15th century ar ca. 1500; oak; colou
ring not medieval; defects moderate. 

49. Dalby, Torna härad (pl 298) 
Dalby Heligkorskyrka 
S:t Olof; 1500-talets början 
ek 
höjd: 84 cm 

Figuren sittande med huvudet vridet åt vänster. Armar
na lyftade, i vänster hand ett ciborium. Ansiktet bred
lagt, pannbenet framskjutande, ögonen spetsovala med 
ögonlockens konturer i relief, munnen rak och sluten. 
Hår och skägg räfflade med raka parallella fåror. På hjäs
san en krona. Buktande bröstharnesk med kort höftskört. 
Mantel över skuldrorna och från knäna i tjocka platta 
veck. Mellan helgonets fötter en drake. Halsen lång och 
slät, riktad åt vänster med ett krönt skägglöst manshu
vud. På fotplattans främre kant stora tretåiga tassar. 

Drakens hals och huvud separat gjorda. Ryggsidan 
massiv. I S:t Olofs hjässa ett tapphål med bortfallen 
tapp. 

Enstaka rester av staffering. Mantelfodret ljusrött. 
Bänkgavelns främre kant svart. Rester av kredering. 

Spirorna på S:t Olofs krona borta. H_öger hand och 
spetsen på höger fot avbrutna. Kraftiga sprickor från 
hjässan till skuldrorna och mitt fram mellan benen. Dra
kens näsa och krona skadade. 

LITTERATUR: 

S Anjou 1980 s 20; N G Bruzelius 1880 (opubl) s 63; F B 
Wallem 1947 s 91f 

St. Olof; beginning af 16th century; oak; slight remains af 
medieval colouring; defects moderate. 



50. Dalköpinge, Skytts härad (pl 36) 
Dalköpinge kyrka 
krucifix; omkring 1300 
ek 
figuren höjd: 85 cm3' 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet brett med slät panna, 
ögonen smala och högt placerade, munnen halvt öppen. 
Skägget kort, räfflat med vågiga skåror. På hjässan en av
fasning för en krona. Armarna diagonalt utsträckta. Bå
len rak och platt, revbenen parallella upphöjningar. Si
dosåret brett och rakt. Höftklädet långt, höger del fram
till dragen diagonalt över vänster, mitt fram kraftiga v
veck, i midjan en slät vulst, på höger höft en tjock 
ändflik. Benen smala, rakt hängande med höger ben lagt 
framför vänster. Fötterna korslagda, nedåtpekande. 

Kronan och höftklädesfliken på höger höft separat 
gjorda. På ryggsidan två urholkningar: från skuldrorna 
till midjan och från midjan till höftklädets nederkant, 
skilda åt av ett horisontalt utsprång. Händer och kors se
kundära. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kronan borta. Underarmar och händer avbrutna (för

nyade). Höftklädesfliken på höger höft avbruten. Två tår 
på vänster fot avbrutna. Ursprungligt kors saknas. 

Crucifi,x; ca. r 300; oak; colouring not medieval; crown 
missing; defects moderate: lower part of arms plus hands 
renewed; cross secondary. 

sr. Djurröd, Gärds härad (pl 64) 
LUHM 16710 e 
biskopshelgon; 1200-talets slut 
ek 
höjd: 94,S cm 

Figuren stående frontalt med lyftade armar. Ansiktet li
tet och grovt skuret, ögonen breda spetsovaler med ku
pade ögonlock, munnen liten och sluten. Håret en slät 
valk. Mitran rak med en slät bård längs kanterna och 
mitt fram. Mässhake med antydda tjocka v-veck i grund 
relief. Nedtill en alba i tre tjocka böjda veck över fot
plattan. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 
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Staffering saknas. 
Båda armarna avbrutna. Fotplattan sliten och delvis 

avbruten. 

Holy bishop; end of I 3th century; oak; no colouring; defects 
moderate. 

52. Djurröd, Gärds härad (pl 64) 
LUHM 16710 f 
S:t Dionysius; 1200-talets slut 
ek 
höjd: gg cm 

Figuren stående frontalt. I vänster hand övre delen av 
ett avhugget huvud med mitra. Ansiktet runt och grovt 
skuret, ögonen smala springor med kupade ögonlock i 
relief, munnen liten och sluten. Håret en slät valk vid 
ansiktets sidor. Mitran rak med en slät bård längs kan
terna och mitt fram . Mässhake med antydda tjocka v
veck i grund relief. Dalmatika med hög slits synlig på 
vänster sida. Alba i raka obrutna veck ned till fotplat
tan. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 

Staffering saknas. 
Höger arm och bakre spetsen på mitran avbrutna. 

St. Dionysius; end of 13th century; oak; no colouring; de
fects moderate. 

53. Djurröd, Gärds härad (pl 309) 
LUHM 16710 d 
Anna-själv-tredje; 1500-talets första del 
ek 
höjd: 56 cm 

S:ta Anna sittande med huvudet vridet åt höger. I knäet 
Jesusbarnet (borta). Ansiktet brett och grovt skuret, 
ögonen smala springor, över kinderna veck, munnen lågt 
placerad och sluten med fylliga läppar. Över hjässan ett 
kraftigt veckat dok, framför hakan och halsen ett halslin . 
Livklädnad med slätt liv i raka parallella veck. Mantel 
över skuldrorna och knäna, nedtill i stora, skrynkligt 
brutna veck. Maria stående på höger sida, vänd åt vän-



ster. Armarna lyftade. Huvudet mycket litet. Anlets
drag motsvarande S:ta Annas. Håret i stora, brett 
räfflade slingor bakom ryggen. På hjässan en hög kron
ring. Livklädnadens liv åtsittande, ärmarna vida och 
veckiga, kjolen i raka parallella veck. Mantel över skul
drorna, på höger sida i skrynkligt oformliga veck. 

Yttre delen av S:ta Annas vänstra arm separat gjord. 
Ryggsidan urholkad. I S:ta Annas hjässa ett tapphål med 
kvarsittande tapp. 

Enstaka rester av kredering. 
Vittrad och sliten. Jesusbarnet borta. Spirorna på 

Marias krona avbrutna. S:ta Annas händer och Marias 
vänstra hand avbrutna. 

St. Anne with Virgin and Child; first part af I6th century; 
oak; slight remains af gesso; defects considerable: figure we
athered and worn, Child missing, hands af St. Anne and 
left hand of Virgin missing. 

54. Djurröd, Gärds härad (pl 283) 
LUHM 16710 a 
krucifix; 1 500-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 73 cm 
korset höjd: 108 cm 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ansiktet brett, ögon
brynen diagonalt uppdragna, ögonen smala skåror mel
lan kupade ögonlock, i de yttre ögonvrårna rynkor, mun
nen liten och något öppen. Hår och skägg djupt skårade 
korkskruvslockar, framför höger skuldra en nedhängande 
test. Törnekronan virad. Bålen kort, höfterna breda. Si
dosåret grunt och smalt. Höftkläde knutet mitt fram 
med längsgående upphöjda veck, på höfterna långa ned
hängande, skrynkligt veckade ändflikar. Låren kraftiga, 
underbenen långa och smala. Fötterna inåtvridna och 
korslagda. Huden i valk nedanför spikhålet. 
Korsstam med slät framsida. 

Ryggsidan massiv. I hjässan inget tapphål. 
Rester av staffering under sentida övermålning. Kar

nationen rosa med röda blodspår i pannan och på fötter
na. Håret mörkt. Höftklädet förgyllt med blått foder, 
grön framkant. Korset grönt. 

Armarna borta. Höftklädets ändflik något skadad på 
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höger sida. Båda stortårna avbrutna. Korsets tvärarm 
borta, korsstammens övre del avbruten. 

Crucifi,x; first hal/ af I6th century; oak; remains af medie
val colouring beneath later painting; defects moderate: 
arms missing, cross arms missing, upper part af cross stem 
braken alf 

55. Djurröd, Gärds härad (pl 370) 
LUHM 16710 b 
stående madonna; odaterad 
ek 
höjd: 84 cm 

Figuren stående frontalt. Livklädnad med längsgående 
obrutna veck. Mantel över skuldrorna, i en båge över 
midjan, framför nederdelen i tre stora grunda v-veck. 
Barnet sittande på moderns högra arm med kropp och 
ben riktade åt vänster, huvudet vridet bakåt åt höger. 
Naket, klumpigt proportionerat. 

Ryggsidan urholkad. 
Staffering saknas. 
Mycket skadad. Marias huvud och vänstra arm borta. 

Stort hål på vänster sida. Vittrad och sliten. 

Standing Virgin and Child; oak; no colouring; badly da
maged: head and left arm ofVirgin missing, figure weathe
red and worn. 

56. Djurröd, Gärds härad (pl 37 I) 
försvunnen (stulen 1992) 
kvinnligt helgon; odaterad 
höjd: 41 cm'' 

Figuren stående frontalt. I vänster hand en bok. På hjäs
san rester av en krona. Lång livklädnad. Mantel samman
hållen framför halsen och draperad från vänster sida till 
höger hand med utstående bågveck. 

Mycket sliten och multnad; anletsdrag och finare de
taljer utplånade. Vänster hand avbruten. Nederdelen 
delvis borta. 

Female saint; badly damaged: figure very weathered and 
worn, lower part missing; figure stolen I992. 



57. Eljaröd, Albo härad (pl 7) 
LUHM 16073 C 

tronande madonna; 1100-talets slut eller omkring 1200 
lind" 
höjd: 84 cm 

Maria sittande frontalt med lyftade händer. Huvudet li
tet, ansiktet fyrkantigt med raka kinder, bred haka. Ögo
nen stora släta spetsovaler med markerade konturer, 
munnen liten och sluten. Håret som en slät hjälm ned 
till halsen (sekundärt avkortat) . På hjässan en slät kron
ring med urtag för spiror. Axlarna smala, överkroppen 
lång och rak. Livklädnad med slät bred halsbård, svagt 
blusande, grunda veck, midjeskärp. På varje knä veck 
som en rund ristad kontur och två bågformade linjer. 
Framför underbenen mycket grunda, spetsiga v-veck. 
Nederkanten i en omegaformad kontur över fotplattan. 
Kort mantel med ett par grova obrutna veck över skul
drorna och överarmarna. 
Stol med hela rektangulära sidostycken med diagonal 
överkant. Hörnstolpar med fyrkantig genomskärning, 
spiralformad ändknopp. Sidostyckena upptill och nedtill 
kantade av breda lister, på mitten en slät tvärslå i relief. 
Ryggstyckets övre kant svängd. 

Kronspetsarna, Marias händer och Jesusbarnet ur
sprungligen separat gjorda; Jesusbarnet ursprungligen 
fäst med tre spikar i moderns sköte. Stolens sidostycken 
och bakstycke separat gjorda; bakstycket fäst med tre 
trätappar i figurens ryggsida. Ryggsidan nedtill urhol
kad. I Marias hjässa ett tapphål med kvarsittande tapp. 
Marias huvud sekundärt omarbetat: håret avhugget i 
höjd med halsen, i hakan ett djupt jack. 

Ovanpå äldre, bortskrapad staffering rester av staffe
ring från senare medeltid. På halsen rester av beigerosa 
karnation. Livklädnaden troligen ljust gråvit med mörka
re ornamentik, blått ärmfoder, blå halsbård. Manteln 
försilvrad med metallsilver. På baksidan rester av krede
ring och rödockra. Tronsidornas kantlister röda, mittfäl
ten vitgula med ornamentik i vitt." 

Jesusbarnet borta. Kronans spiror avbrutna. Höger 
hand avbruten, fingrarna på vänster hand avbrutna. Fot
plattan sprucken och skadad. 

LITTERATUR: 

F Beckett 1926 s 113; T Eriksson 1973 s 30; T Eriksson 
1974; T Eriksson 1976 s 35, 40; L Liepe 1992 as 2; E Ny
borg 1977 s 169, 179 n 39; P N0rlund 1950 s 57; 0 Ryd
beck 1943 a s 88; P Tångeberg 1986 s 5 n 2; H Wåhlin 
1921 s 69ff, 153 

Seated Virgin and Child; end oj 12th century ar ca. 1200; 
light hardwood; remains oj late medieval colouring cove
ring removed older colouring; dejects moderate: Child mis
sing; head secondarily reworked: hair cut oj!, notch cut in 
chin. 

58. Eljaröd, Albo härad (pl 59) 
LUHM 16073 b 
biskopshelgon; 1200-talets mitt 
ek 
höjd: 82 cm 

Figuren sittande frontalt på en bred bänk med profilera
de sidor. Händerna lyftade, höger hand i en välsignande 
gest med två böjda fingrar. Ansiktet smalt, ögonen spet
sovala med ögonlockens konturer i relief, munnen rak 
och sluten med tunna läppar. Skägget som rundade ur
tag på hakan. Håret en slät massa bakom öronen. Mitran 
låg och rak. Vid uppstående amictus, mässhake med 
grunda och lösa u-formade veck framför livet och över 
armarna, från knäna i tjockare v-veck. Dalmatika och 
alba draperade över bänken i kraftiga vertikala veck. 

Huvudet separat gjort. Ryggsidan urholkad. I hjässan 
ett tapphål med bortfallen tapp. 

Rester av staffering. På mässhakens framsida frag
ment av förgyllning på röd bolus. Mässhakens foder 
grönt. Dalmatikan röd med blått foder. Alban vit. Skor
na svarta. Bänksidorna med fördrivningar i grått, rött 
och grönt . Linneväv vid vänster hand. 

Vänster hand borta, fingrarna på höger hand avbrut
na. Amictus kant skadad. Flera hål vid höger arm. Höger 
bänksida borta. Stycken av fotplattan på höger sida och 
mitt fram borta. 

LITTERATUR: 

T Eriksson 1976; E Nyborg 1977 s 179 n 39; H Wåhlin 
1921 s 123f 



Holy bishop; mid 13th century; oak; medieval colouring 
partly preserved; defects moderate. 

59. Eljaröd, Albo härad (pi 34) 
Eljaröds kyrka 
krucifix; 1200-talets mitt eller andra hälft 
ek 
figuren höjd: 64,5 cm 
figuren bredd: 55 cm 
korset höjd: 153 cm 
korset bredd: 96 cm 

Överkroppen lutad något åt vänster. Huvudet vridet åt 
höger. Ansiktet flackt skuret, dragen summariskt åter
givna. På hjässan en krona med omväxlande större och 
mindre spetsar. Armarna diagonalt utsträckta, händerna 
öppna med raka fingrar. Överkroppen bred och rak med 
bröst- och bukmuskulaturen i stora flata plan. Skuret si
dosår saknas. Höftkläde med raka och svängda veck, i 
midjan en rikt veckad midjevulst, på höger höft en stor 
utstående knut, nedanför vulsten en kortare veckad våd, 
fållen diagonal. Benen böjda, höger ben lagt framför vän
ster. 
Korsstam med plan framsida, avfasade kanter, korsarmar 
med rundad framsida, plana kantlister, cirkelrunda ut
språng längs kanterna, cirkelrund mitt, fyrkantiga änd
plattor med runda fördjupningar. Nedtill en kort tapp. 

Ryggsidan grunt urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Kronans spiror skadade (troligen delvis förnyade). 

Crucifix; middle ar second half af 13th century; oak; colou
ring not medieval; defects slight - spires of crown probably 
renewed. 

60. Eljaröd, Albo härad (pi 56) 
Eljaröds kyrka 
tronande madonna; 1200-talets andra hälft eller slut 
ek 
höjd: 138 cm 

Maria sittande frontalt med lyftade armar. Ansiktet 
ovalt med slät panna, ögonen smala med ögonlockskon
turer i grund relief, munnen liten och sluten. Håret 

257 

smala vågor, på hjässan ett huvuddok. Livklädnad med 
slät halsbård. Mantel omlott framför livet, från knäna 
och framför sittbänken i långa obrutna veck, mantelfål
len i en sicksackformad kontur över fotplattans högra 
sida. Livklädnadens fåll i omegaformad veckning på fot
plattans vänstra sida. Barnet i en lång livklädnad med 
bågformade veck mellan knäna, sittande vänt halvt åt 
höger på moderns vänstra knä. Höger ben stött mot mo
derns högra knä. Högerarmen lyftad mot madonnans liv, 
i vänster hand ett klot. Huvudet litet, kroppen lång
sträckt. Ögonen släta rundlar, munnen rak och sluten. 
Håret en slät hjälm på hjässan. 

Ryggsidan djupt urholkad. I Marias hjässa ett tapphål 
med bortfallen tapp. 

Rester av staffering. Karnationen gråbeige. Marias 
huvuddok vitaktigt. Livklädnaden röd med mörknat 
mönster av fembladiga rosor. Manteln förgylld med 
blått mantelfoder. På barnets nu mörknade dräkt svaga 
spår av rosenmönster. På bänksidorna spår av röd och vit 
bemålning. Under stafferingen linneväv. Ansiktena del
vis ommålade i nyare tid. 

Övre delen av spiran i Marias högra hand avbruten. 
Marias fotspetsar och fotplattans framsida borta. Krafti
ga sprickor på flera ställen. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 34f; T Eriksson 1974 s 14; T Eriks
son 1976; L Liepe 1992 as 2; CA Nordman 1964 s 83; E 
Nyborg 1977 s 169, 179 n 39; 0 Rydbeck 1921 as 45; H 
Wåhlin 1921 s 98, 101f, 115, 156 

Seated Virgin and Child; second hal/ ar end af I 3th centu
ry; oak; linen and medieval colouring partly preserved, in 
faces later repainting; defects slight. 



6i. Elleköpinge, Villands härad {järgpl 11, pl 239) 
S:ta Maria kyrka, Åhus" 
altarskåp; 1 400-talets andra hälft 
ek 
altarskåpet höjd (utom predellan): 173 cm 
altarskåpet bredd totalt : 162 cm 
corpus bredd: 132,5 cm 
flygeldörrarna bredd: 64 cm 
predellan höjd: 40,5 cm 
predellans överkant bredd: 213 cm 
predellans nederkant bredd: 141 cm 
corpus mittfigurer höjd: 103-106 cm 
helgonfigurerna i flygeldörrarna höjd: 60-67 cm 

Rektangulärt corpus med ett par flygeldörrar. I corpus 
övre del en arkitektonisk ornamentik med tre tresidiga 
baldakiner i flera våningar: nederst kraftiga kölbågar, i 
mitten gotiskt fönsterverk, överst tunn rankornamentik 
i nedåtvända rundbågar. Mellan baldakinerna hängande 
strävpelare. Mellan helgonfigurerna strävpelare med spi
ralvridna kolonnetter med mindre figurer (borta) och 
fialer med korsblommor. Längs corpus nederkant en 
plan sockel delad i tre segment av korta strävpelare. I 
flygeldörrarnas övre kant enklare ornamentik med kölbå
gar med liljeformade spetsar, inuti bågarna rankverk, 
överst ett gotiskt fönsterverk. Predellans framsida slät 
med insvängda kanter. 
I corpus tre stående kvinnliga helgon. I flygeldörrarna 
åtta mindre helgon, två och två i dubbla rader (sex figu
rer återstår). Helgonen i corpus: Maria Cleophas med 
fyra barn (till höger), madonnan (i mitten), Maria Salo
me med två barn (till vänster). Alla tre stående frontalt 
med ett barn på höger eller vänster arm, övriga barn vid 
fötterna. Fysionomierna långdragna med höga rundade 
pannor, ögonen släta rundlar, munnarna små och slutna. 
Maria Cleophas med huvuddok, Jungfru Maria krönt, 
Maria Salome med turbanliknande huvudbonad. Löst 
fallande livklädnader. Mantlar draperade i stora v-for
made och diagonala veck. Jesusbarnet och barnet på Ma
ria Cleophas arm nakna, de tre barnen vid Maria Cleop
has fötter med långa livklädnader, Johannes evangelisten 
i Maria Salomes famn med öppen livrock, Jakob d ä vid 
Maria Salomes fötter med pilgrimshatt, lång livrock, 
käpphäst. 

Flygeldörrarnas helgon: S:ta Barbara med torn i vänster 
hand; S:t Andreas med andreaskors; S:t Mattias med yxa; 
S:ta Dorotea med korg; två kvinnliga helgon. De kvinnli
ga helgonen krönta, i övrigt som de tre stora figurerna. 
De två manliga helgonen med stora skägg, bredlagda fy
sionomier, långa livklädnader, midjebälten, mantlar. 

Kronornas spiror och Jesusbarnets vänstra arm sepa
rat gjorda. I hjässorna tapphål. Ryggsidorna massiva. 

Rester av staffering. Karnationen blekrosa med röda 
kinder och läppar. Ögonen med mörka konturer, blåvit 
ögonvita, mörk iris. Mantlarna förgyllda på röd bolus. 
Livklädnaderna förgyllda (Jungfru Maria, ett av Maria 
Cleophas barn, tre av flygeldörrarnas helgonfigurer), 
röda (Maria Salome, ett av Maria Cleophas barn, två av 
flygeldörrarnas helgonfigurer), mörkt gröna (Maria Salo
me, en av flygeldörrarnas helgonfigurer). Mantelfodret 
rött eller blått. På flera dräkter dekorativa guldbårder 
(Johannesbarnets livrock, Maria Salomes livklädnad ned
till, de manliga helgonens bälten). 
Skåpets insida förgylld på röd bolusgrund. Arkitekturor
namentiken förgylld med detaljer i rött och blått. Bak
om arkitekturornamentiken ursprungligen färgat pap
per: rött i corpus, blått i flygeldörrarna .35 Under staffe
ringen linneväv. 
På predellan en målning med två svävande änglar hållan
de en svetteduk med Kristi anlete. 

Två mindre helgonfigurer borta. Små figurer som har 
stått på kolonnetter i corpus borta. Näsorna på flera 
figurer skadade eller avslagna (Jungfru Maria och Jesus
barnet, två av barnfigurerna hos Maria Cleophas, barnet 
Jakob d ä, S:ta Barbara, ett av de kvinnliga helgonen). 
Kronornas spiror avbrutna. Höger hand avbruten på fyra 
figurer (barnet på Maria Cleophas arm, barnet längst 
fram på höger sida om Maria Cleophas, barnet bredvid 
S:ta Dorotea i vänster flygeldörr, ett av de kvinnliga hel
gonen), vänster hand avbruten på ett av de kvinnliga hel
gonen. Jesusbarnets högra fot avbruten. Fotplattan på 
ett av de kvinnliga helgonen skadad, fotplattan på det 
andra kvinnliga helgonet skadad och en tåspets avbru
ten. Arkitekturornamentiken illa skadad: det finare 
rankverket helt eller delvis bortbrutet, i den högra 
flygeldörrens nedre del helt borta. 



LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 184; F Beckett 1926 s 16of; E Cin
thio r 969 s 125; L Liepe 1992 a s 8; U Otterstedt 1929 s 
13, 19, 24f; M Rydbeck 1947 s 243; M Rydbeck 1949 s 
70; 0 Rydbeck 1921 a s 28; 0 Rydbeck 1924 s 77; 0 
Rydbeck 1943 b s 18; P Tt'mgeber8 roRfi -~ r3R n ?,p; Ut
ställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 34; E 
Wrangel 1921 s 253ff (hos samtliga utom L Liepe 1992 a 
som ett arbete från S:ta Maria kyrka i Åhus). 

Reredos; second half af I 5th century; oak; medieval colou
ring partly preserved; defects moderate: two smaller saints 
missing. 

62. Emmislöv, Göinge härad (pl 285) 
Emmislövs kyrka 
krucifix; 1500-talets första hälft 
figuren höjd: 73 cm36 

Överkroppen lutad aningen åt höger. Huvudet lutat 
framåt, vridet åt höger. Ansiktet brett, ögonen smala 
springor mellan kupade ögonlock, munnen liten och slu
ten med framskjutande underläpp. Skägget i räfflade 
lockar. Törnekronan stor och virad. Armarna diagonalt 
utsträckta, händerna öppna med krökta fingrar. Skulder
partiet muskulöst, bröstkorgen framskjutande, mellan
gärdet indraget. Skuret sidosår saknas. Höftklädet virat 
horisontalt om länderna med kraftiga raka och brutna 
veck, på höger höft en rund knut med spetsig nedhäng
ande flik, bakom vänster lår en ändflik. Benen långa och 
magra, knäna knotiga. Fötterna breda, korslagda. 

Ryggsidan massiv. Korset sekundärt . 
Bemålningen är inte medeltida. 
Fingrarna avbrutna på båda händerna. Ursprungligt 

kors saknas. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 23 

Crucifix; first half af r6th century; colouring not medieval; 
defects slight; cross secondary. 
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63. Everöd, Gärds härad (pl 1 r6) 
Östra Sönnarslövs kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 82 cm 
fignr~n hr~dd: 79 cm 
korset höjd: 187 cm 
korset bredd: 127 cm 

Huvudet böjt framåt, vridet åt höger. Ansiktet smalt 
med magra kinder, ögonen släta rundlar, munnen halvt 
öppen. Skägget i spetsiga flikar. Håret kantigt formade 
testar framför skuldrorna. Törnekrona med fyrdelade 
omtag. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna 
med krökta fingrar. Bålen kraftig. Bröstkorgen välvd, bu
ken rundad. Revbenen grunda upphöjningar. Kort rakt 
sidosår. Höftklädet lågt placerat, draperat i båge från 
höft till höft, på höger sida en knut med en nedhängande 
flik i flera våder. Benen böjda, fötterna inåtvridna och 
korslagda. 
Kors med plan framsida, snedfasade kanter, stora runda
de utsprång längs kanterna, rund mittskiva, fyrpassfor
made ändplattor med hörnblad som rätvinkliga utskott i 
svicklarna. Nedtill en lång tapp. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Nackpartiet skadat. Fingrarna avbrutna på båda hän

derna. Hårslinga på vänster sida avbruten. Höger stortå 
delvis borta. Ett av korsstammens utsprång avbrutet. 

LITTERATUR: 

L Liepe 1992 as 5 

Crucifix; first half af I 5th century; oak; colouring not me
dieval; defects moderate. 



64. Everöd, Gärds härad (pi 323) 
Everöds kyrka 
relief från altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
Kristusfiguren höjd: 70 cm 
Kristusfiguren bredd: 66 cm 
skulpturgruppen höjd i vänster ytterkant: 107 cm 
skulpturgruppen bredd: 109 cm 

Relief med korsfästelsescen: Kristus flankerad av de två 
rövarna, tolv figurer nedanför. Korsen T-formade. De 
korsfästa proportionellt mindre än figurerna i förgrun
den. Kristus lång och muskulös, fysionomi och muskula
tur noggrant modellerat, höftklädet i två veckrika flikar. 
Rövarnas ställningar förvridna med armarna bakåtböjda 
över korsarmarna, fötterna fritt sparkande. Fysionomier
na grova med slokmustascher, lemmarna knotiga. Längst 
fram nedtill Maria, framåtlutad med utslagna händer, 
stödd av Johannes. I gruppen av sörjande ytterligare två 
kvinnor: Maria Magdalena i hornförsedd huvudbonad 
samt en kvinna med knäppta händer och huvudet täckt 
av manteln. Nedanför korsen fyra soldater i olika slag av 
rustningar och ytterligare tre manliga figurer, tittande 
eller pekande upp mot de korsfästa. Längst fram en sit
tande manlig skrivare i hatt och mantel, i vänster hand 
ett bläckhorn, skrivande med pensel på dokument (titu
lus?) i knäet. 
Gestalterna välproportionerade, fysionomierna indivi
dualiserade, gestiken varierad. De kvinnliga figurernas 
ansikten runda och släta, ögonen smala springor, mun
narna små och slutna. De manliga figurernas anletsdrag 
kraftfullt modellerade med veck i ögon- och munparti
erna, skägg och lockfall av växlande utförande. Ett par av 
de manliga figurernas fysionomier groteskt överdrivna, 
grimaserande. Mantlar och livklädnader i stora tygsjok 
med styvt brutna veck. 

De korsfästa figurernas armar och kors samt Kris
tusfigurens utböljande höftklädesflikar separat gjorda. 
De korsfästa figurernas ryggsidor massiva. Den stora 
figurgruppen gjord i två delar med en skarv genom Ma
riafiguren. Detaljer - vapen, skrivarens pensel, vänster 
arm på soldaten till vänster - separat gjorda. Figurgrup
pens ryggsida grunt urholkad. 

Reliefen placerad i ramverk från 1600-talets första hälft. 
Bemålningen är inte medeltida. 
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Fingrarna avbrutna på några figurer. Främre kanten 
på figurgruppens fotplatta skadad och skarvad. 

LITTERATUR: 

W Andersson 1938 s 47; C G Brunius 1850 s 544; E Cin
thio 1969 s 125; L Liepe 1992 as 9; U Otterstedt 1929 s 
19, 94 n 4; W Paatz 1929-1930 s 147; M Rydbeck 1947 s 
245; 0 Rydbeck 1943 b s 18; E Wrangel 1921 s 271ff 

Relief from reredos; first part of 16th century; oak; colou
ring not medieval; defects slight. 

65. Falsterbo, Skytts härad (pi 82) 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo 
kvinnligt helgon; 1300-talets sista del 
ek; kronan järnbleck37 

höjd: 95 cm 

Lång rank figur i graciös s-attityd. Huvudet litet. Ansik
tet ovalt, pannan hög och slät, ögonen välvda med smal
nande ögonvrår och antydan till ögonlock, munnen liten 
och sluten, hakan fyllig. Håret i vågiga lockar med s-for
made skåror. Mantel tätt slutande om skuldrorna och 
överkroppen, framför livet i fina tunna veck, mellan de 
lyftade armarna och nedtill framskjutande bågveck. 
Nedanför mantelns kant en livklädnad i långa obrutna 
veck ned till fotplattan. 
På huvudet en krona med mönster i punsad gravyr av 
hjärtan med kors och cirklar. 

Höger arm separat gjord. Ryggsidan urholkad genom 
en smal längsgående öppning. I hjässan ett tapphål med 
bortfallen tapp. 

Fragment av staffering. Håret förgyllt på röd bolus. 
Livklädnaden och manteln försilvrade på röd bolus. Kro
nan förgylld. 

Sliten och sprucken. Kronans spiror avbrutna. Båda 
armarna avbrutna. Hål från baksidan på fyra ställen. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 21 1 264; P N0rlund 1950 s 72f; M 
Rydbeck 1942 s 166; M Rydbeck 1947 s 243; 0 Rydbeck 
1921 as 47; P Tångeberg 1986 s 170 n 318,246; H Went
zel 1938 s 110, 112; E Wrangel 1915 s 126; E Wrangel 
1921 s 265f; H Wåhlin 1921 s 16r n 2 



Female saint; last part af I4th century; oak, crown tin-pla
te; slight remains af medieval colouring; defects moderate. 

66. Falsterbo, Skytts härad (färgpl 7 pl 83) 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo 
helgonskåp med S:t Kristoffer och Jesusbarnet; 1300-ta
lets slut eller omkring 1400 
ek; Jesusbarnets gloria tenn eller bly38 

helgonskåpet höjd totalt: 214 cm 
sockeln höjd: 1 8 cm 
sidodörrarna höjd: 179 cm 
helgonskåpet bredd mellan ytterkanterna: 98 cm 
höger sidodörr bredd: 56 cm 
vänster sidodörr bredd: 55 cm 
gruppen höjd totalt: 175 cm 
S:t Kristoffer höjd: 139 cm 

Skåpet högt och smalt med femkantig botten, snedställ
da sidoväggar, ett par hela släta dörrar. Krön med kant
list med krenelering längs överkanten. På undersidan av 
skåpets överkant tre flacka rundbågar, i var och en tre 
tunnare rundade bågar med rosor på spetsarna. I vinklar
na mellan de stora rundbågarna och skåpets överkant tri
angelformade genombrytningar med trepassornament. 
Låg fyrkantig sockel. 
S:t Kristoffer stödjande sig på träd med lång böjd stam 
och tre rundade bladkronor. Ansiktet ovalt, pannan hög 
och fårad, ögonen spetsovala med ögonlock i grund reli
ef, munnen liten och sluten. Skägget i sex långa s-sling
rande lockar med böjda skåror i djup relief. Kort livkläd
nad. Mantel omlott om bålen och låren i tunna bågveck, 
från vänster arm i en sicksackvåd. Jesusbarnet i en lång 
livklädnad med grunda raka veck, sittande gränsle över 
helgonets skuldror med höjda armar. Huvudet något 
framåtlutat, ansiktet runt, ögonen spetsovala. Håret i 
runda lockar med små böjda skåror. På hjässan en platt 
metallgloria. 

Jättens armar och högra hand separat gjorda, barnets 
underkropp och ben gjorda i ett med S:t Kristoffer, bar
nets överkropp separat gjord, skuldrorna och huvudet 
separat gjort. Trädets stam i tre delar utöver stycken 
gjorda i ett med S:t Kristoffers händer. S:t Kristoffers 
ryggsida urholkad. Inget tapphål i hjässan. 

Staffering i äggtempera till stora delar bevarad." 

Karnationen grårosa med röda kinder och läppar. S:t 
Kristoffers ögon med ljus vita, stor grå iris med ljus 
reflex och svart pupill. Ögonbrynen bruna. Barnets liv
klädnad och S:t Kristoffers mantel förgyllda (laminat
guld eller silver täckt av gul lasyr)40 på svart bolus. Längs 
klädnadernas kanter dubbla svarta och vita konturlinjer. 
Fodret på S:t Kristoffers mantel grönt. Jättens livkläd
nad röd med schablonmålat mönster av rosor i oljeför
gyllning. Fodret grönt. Korset på Jesusbarnets gloria för
gyllt mot röd bakgrund med guldrosor. På trädkronorna 
ekliknande blad i grönt och gulbrunt. Trädstammen 
mörk. Fotplattan brungrön. Omfattande retuscher fram
för allt i ansiktena. 
Helgonskåpets fond och tak inuti mörkt blå (azurit) med 
applicerade stjärnor i guldpapper. Sidoväggarnas insidor 
svarta med mönster av blad, vinrankor och vinklasar i 
vitgrönt och (delvis mörknat) silver på svart grund. Skå
pets ytterkanter röda med mörka liljor och bladorna
ment. Spröjsverket och den krönande listen i skåpets 
övre kant med rester av röd, grön och blå färg. Sockeln 
vit med spröjsverk och rosetter i mörk silhuett. 
På sidodörrarnas insidor rester av målningar med S:t 
Kristoffers helgonlegend; på höger sidodörr tillfångata
gandet, på vänster sidodörr halshuggningen. 

Fem fingrar på Jesusbarnets högra hand och ett finger 
på barnets vänstra hand avbrutna. S:t Kristoffers högra 
tumme avbruten. Spröjsverket något skadat. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 26, 264; W Andersson 1928 s 41f; 
W Andersson 1938 s 43; F Beckett 1926 s 139; J von 
Bonsdorff 1993 s 86; C G Brunius 1850 s 536ff; E Cin
thio 1969 s 123; B Conrades 1930 s 31; S Fernlund 1980 s 
105, ro8; C Habicht 1926 s 4f, 40; J C Jensen 1956 
(opubl) s 304ff; KLNM 9 sp 359; L Liepe 1992 as 4; A 
Lindblom 1916; C von Linne 1751 s 235; F A Martens 
1936 s 30; P N0rlund 1950 s 86; G Pauli 1923 s 35; J 
Roosval 1926 s 30; J Roosval 1928 s 43f; M Rydbeck 1942 
s 164ff; M Rydbeck 1947 s 244; 0 Rydbeck 1917 as 121; 
A Stange 1936 s 153; A Stange 1967 s 186f; V Thorlaci
us-Ussing 1933 s So; P Tångeberg 1986 passim; P Tånge
berg 1993 as 68, s Sof n 168; C R af Ugglas 1942 s 34; C 
R af Ugglas 1943 s 35f; E Wrangel 1921 s 252, 265 



Shrine with St. Christopher; end of 14th century or ca. 
1400; oak, Child's hala pewter or lead; medieval colouring 
preserved; defects slight. 

67. Falsterbo, Skytts härad (pl 123) 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo 
tronande madonna; 1400-talets början 
ek 
höjd: 76 cm 

Maria sittande frontalt med lyftade armar. Ansiktet 
ovalt och bredlagt med framskjutande hakspets, ögonen 
släta och svagt spetsovala, munnen liten och sluten med 
fyllig underläpp. På hjässan en krona. Håret en s-räfflad 
massa, vid tinningarna två rundade testar. Livklädnad i 
grunda veck. Mantel över skuldrorna och armarna, mel
lan knäna i djupa grova v-veck, ned till fotplattan i dia
gonala veck och strutveck. Barnet i en livklädnad med 
stora v-veck och bågveck, sittande på moderns vänstra 
knä vänt halvt åt höger. Kraftigt proportionerat, ansik
tet stort och runt, ögonen brett sittande rundlar. Håret 
en krans av oformligt skurna lockar. 
Tron med ornamenterade sidogavlar (en återstår). Över
kanten diagonal, krönt av två fialer. Övre delen genom
bruten med fiskblåsformad ornamentik. Framkanten 
nedtill indragen i två rundade bågar, längst fram en smal 
kolonnett. 

Marias högra arm separat gjord. Ryggsidan grunt ur
holkad. I Marias hjässa ett tapphål med delvis bevarad 
tapp. 

Spår av staffering. Karnationen rosa. Marias hår för
gyllt på röd bolus. Marias livklädnad röd med mörknade 
(silver-) rosor. Manteln försilvrad. Barnets livklädnad 
röd. 

Spirorna på Marias krona avbrutna. Marias hår skadat 
på höger sida. Marias högra arm borta. Barnets båda ar
mar och en fågel i barnets knä avbrutna. Mantelns nedre 
del och fotplattan skadade på vänster sida. Tronens hög
ra sidogavel borta, främre delen nedtill på vänster sido
gavel avbruten, krönet skadat.'' 

LITTERATUR: 

S Fernlund 1980 s IIo; M Rydbeck 1942 s 166; 0 Ryd
beck 1921 as 29; P Tångeberg 1986 s 170 n 318 

Seated Virgin with Child; beginning of 1 5th century; oak; 
remains of medieval colouring; defects moderate. 

68. Falsterbo, Skytts härad (färgpl 12) 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo 
altarskåp; 1400-talets andra hälft 
ek 
altarskåpet höjd: 145 cm 
altarskåpet bredd totalt: 230 cm 
corpus bredd: 1 1 s cm 
flygeldörrarna bredd: 57 cm 
smärtomannen höjd: 87 cm 
S:t Laurentius höjd: 87 cm 
madonnan höjd: 83 cm 

Rektangulärt corpus med ett par släta flygeldörrar. 
Längs corpus överkant en genombruten nätverksorna
mentik med varierade mönster i tre rektangulära sektio
ner. Mellan sektionerna listverk och små strävpelare . 
Längs corpus underkant en slät sockel. 
I corpus tre stående figurer: Kristus som smärtomannen 
(i mitten), madonnan (till höger), S:t Laurentius (till 
vänster). Fysionomierna långsmala, ögonen brett place
rade, ögonlocken kupade och hos de manliga figurerna i 
relief på ögonrundlarna, munnarna små och slutna med 
fylliga läppar. Maria krönt, håret i tjocka räfflade vågor. 
Mantel draperad över höger arm, framtill i stora platta 
v-veck. Barnet naket, klumpigt format, sittande på mo
derns vänstra arm med vänster fot i höger hand. Smärto
mannens kropp kraftigt proportionerad: bålen fyllig, be
nen korta och grova. Höger hand hållen mot sidosåret . 
På hjässan en törnekrona. Mantel med ett stort fyrpass
format spänne i halsen. Kort höftkläde knutet mitt fram. 
I S:t Laurentius högra hand en uppslagen bok, i vänster 
hand ett halster (borta). Håret en krans av runda spiral
lockar. Dalmatika i grunda v-veck framtill. Längst ned 
en alba i vertikala veck mot fotplattan. 

Spirorna i Marias krona, smärtomannens högra hand 
samt S:t Laurentius halster separat gjorda. Ryggsidorna 
urholkade. Tapphål i figurernas hjässor: med bortfallen 
tapp hos S:t Laurentius, med bevarad tapp hos smärto
mannen och Maria . 

Omfattande rester av staffering. Karnationen beige
rosa (blekare hos sidofigurerna, starkare rosa hos smärto-



mannen) med röda kinder. Ögonens iris mörkt grå hos 
smärtomannen och S:t Laurentius, ljusare grå hos Maria, 
pupillen mörk, ögonens konturer mörka. Rött blod i 
smärtomannens panna, över kinderna, över halsen och 
bålen, vid sidosåret, på låren. Törnekronan grön. Höft
klädet och manteln förgyllda på röd bolus, fodret blått 
(höftklädet) och rött (manteln). Marias hår förgyllt. Liv
klädnaden och manteln förgyllda, fodret blått. S:t Lau
rentius dalmatika förgylld, fodret blått, nedtill en blå 
frans. Alban vit, längst ned en förgylld bård kantad av 
tunna linjer i rött och blått. 
Corpus bakgrund förgylld på röd bolus. I guldgrunden 
bakom helgonens hjässor inpunsade glorior. Skåpsidorna 
röda. 
På skåpdörrarnas insidor rester av målningar med S:t 
Laurentius helgonlegend. Överst på höger flygeldörr: 
kejsar Valerianus befaller S:t Laurentius att hämta kyr
kans skatter; nederst på höger flygeldörr: S:t Laurentius 
torteras; överst på vänster flygeldörr: S:t Laurentius vi
sar kejsar Valerianus på de fattiga; nederst på vänster 
flygeldörr: S:t Laurentius martyrium. 
På predellan en målning med två svävande änglar hållan
de en svetteduk med Kristi anlete. 

Brott på smärtomannens högra hand, fingrarna delvis 
avbrutna, ett finger avbrutet på vänster hand. Spirorna 
på Marias krona borta, Jesusbarnets vänstra arm avbru
ten. S:t Laurentius halster borta, figuren skadad nedtill 
på höger sida. 

LITTERATUR: 

C G Brunius 1850 s 535ff; L Liepe 1992 a s 8; M Ryd
beck 1947 s 244; P Tångeberg 1986 s 129 n 230, 137 n 
235; E Wrangel 1921 s 266 

Reredos; second half af 15th century; oak; medieval colou
ring preserved; defects moderate. 

69. Falsterbo, Skytts härad (Järgpl 17; pl 314) 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo 
altarskåp; 1500-talets början 
ek 
altarskåpet höjd (utom predellan och ramen): 128,5 cm 
altarskåpet bredd totalt (utom ramen): 226 cm 
corpus bredd: 112 cm 

flygeldörrarna bredd: 56 cm 
predellan höjd: 46,5 cm 
predellans överkant bredd: 232 cm 
predellans nederkant bredd: 162 cm 
ramen höjd: 135,5 cm 
ramen bredd: 231 cm 
krönet höjd: 18 cm 
den apokalyptiska madonnan höjd: 69 cm 
apostelfigurerna höjd: 40,5-42 cm 

Rektangulärt corpus med två par flygeldörrar. Hela skå
pet infattat i en fast rektangulär ram med gotiskt fön
sterverk på sidorna, krön av flätade bågar prydda med 
flikiga band och snodda pärlstavar. Arkitekturornamen
tik i corpus och flygeldörrarnas överkant och under av
satser som delar flygeldörrarna och corpus sidopartier i 
två halvor: ovanför varje figur en kraftig styltad rundbå
ge inskriven i rätvinkligt listverk. Mellan bågarna små 
kantiga kolonnetter krönta av fialer med korsblommor. I 
rundbågarna sirlig genombruten rankornamentik med 
treklöverblad, flikiga krabbor på spetsarna. I flygeldör
rarna mellan figurerna kolonner med framförställda tun
na kolonnetter på baser av varierande höjd. I corpus 
mittparti två större rundbågar. Mellan corpus mittparti 
och sidopartierna smala strävpelare med korsblommelik
nande utsprång. Predellans framsida slät med svängda 
kanter. 
I corpus mittparti en apokalyptisk madonna omgiven av 
fyra apostlar. I flygeldörrarnas insidor åtta apostlar i ra
der om två och två (fyra figurer återstår). Maria stående 
på månskäran och omgiven av solstrålar och en moln
krans. På molnkransen sex små änglar: två med händerna 
i Marias hår, två med musikinstrument - violin och luta 
- och två lyftande manteln. Marias proportioner krafti
ga, fysionomin rundlagd. Ögonen små och smala, mun
nen liten och sluten, hakan rundad. På hjässan en krona. 
Håret i brett räfflade slingor. Livklädnad med ett längs
gående obrutet veck mitt fram. Mantel draperad från 
vänster sida till höger arm, på vänster sida i stora och 
kantigt utstående veck. Barnet naket och klumpigt for
mat, sittande på moderns vänstra arm. Utanför moln
kransen i corpus mittparti fyra små figurgrupper, 
prefigurationer för inkarnationen: till höger nedtill Au
gustus och den tiburtinska sibyllan; till höger upptill 



Moses och den brinnande busken; till vänster nedtill Gi
deon framför ullen; till vänster upptill Hesekiel framför 
en stängd stadsport. 
Av apostlarna i corpus sidopartier och i flygeldörrarna 
kan identifieras: S:t Petrus med nycklar; S:t Jakob d ä 
med pilgrimshatt, väska, stav; S:t Paulus med svärd; S:t 
Andreas med andreaskors; S:t Jakob d y eller S:t Judas 
Taddeus med påkliknande stång; samt möjligen S:t Si
mon med såg (?). De återstående två figurerna med bok 
respektive lång stång. Apostlarnas proportioner som Ma
rias: huvudena stora på små rundaxlade kroppar. Ögo
nen breda och placerade långt isär, veck över kinderna, 
munnarna slutna med neddragna mungipor. Hår och 
skägg lockat och räfflat i olika varianter. Långa livklädna
der med midjebälten. Mantlar draperade i stora kraftiga 
veck. 

Madonnan, molnkransen med änglarna och grupper
na med prefigurationer i corpus i ett stycke med undan
tag för änglarnas vingar, spirorna i Marias krona och 
kransen av solstrålar. Apostlarnas attribut separat gjor
da. Apostlarnas ryggsidor massiva. I figurernas hjässor 
tapphål, hos samtliga apostlar utom hos figuren nedtill i 
höger flygeldörr med kvarsittande tapp. Sidostyckena 
och krönet på ramen som innesluter altarskåpet eventu
ellt sekundära.'' Altarskåpets baksida förstärkt med mo
dernt ramverk i ek. 

Omfattande rester av staffering i äggtempera. Karna
tionen vitaktig med röda kinder. Ögonen med ljus vita 
och grå, blå eller brun iris med mörk pupill och ljusa 
reflexer. Läpparna ljust rosa med munspringan som röd 
linje. Hår genomgående brunt med undantag för S:t Pe
trus och S:t Andreas med grått hår. Mantlar och livkläd
nader förgyllda på röd bolus. Dräkternas foder rött eller 
blått. Bältena röda eller bruna. Längs kanten på Marias 
mantel en punsad bård. Strålkransen omkring madonnan 
förgylld på röd bolus. Molnkransen djupblå (azurit, se
kundärt övermålad med ljusare blå färg), månansiktet 
grönt. Bakom strålkransen rester av rött och gult pap
per, under detta en röd grund. Änglarnas hår förgyllt el
ler brunt, dräkterna och vingarna förgyllda. Relieferna 
med prefigurationer målade i huvudsakligen blått, grönt 
och brunt, figurernas dräkter förgyllda. På Marias krona 
linneväv under stafferingen. 
Baldakinernas bågar förgyllda med detaljer i rött och 

blått. Arkitekturornamentiken förgylld, ursprungligen 
med färgat papper som bakgrund (borta). Skåpfonden 
förgylld på röd bolus. Glorior punsade bakom apostlar
nas huvuden i corpus, målade i blått med punsad bård i 
flygeldörrarna. Det nedersta partiet bakom varje apostel 
i flygeldörrarna vitt med kraftiga svarta vertikala våglin
jer. På ramen rester av röd bemålning med geometriskt 
mönster i mörknat silver. Skåpets krön förgyllt på röd 
bolus. 
På de inre flygeldörrarnas utsidor målningar: på höger 
sida överst bebådelsen, nederst omskärelsen; på vänster 
sida överst födelsen, nederst konungarnas tillbedjan. På 
det yttre dörrparets insidor målningar med helgon: på 
höger sida S:t Nikolaus, på vänster sida Johannes döpa
ren. På predellan målningar med Kristus som smärto
mannen flankerad av en Anna-själv-tredjegrupp på höger 
sida, S:t Antonius på vänster sida. Längst ut i varje ände 
porträtt av knäböjande stiftare med skriftband: på höger 
sida en man, på vänster sida en kvinna. I predellans yt
terkanter bakom stiftarna vapensköldar: på höger sida 
Moltke, på vänster sida von Maltzahn." 

Fyra apostlafigurer borta ( ersatta med gipsfigurer). 
Tre av de fyra ursprungliga spirorna på Marias krona av
brutna (förnyade). Båda vingarna avbrutna hos tre av 
änglarna på molnkransen, en vinge avbruten hos de åter
stående tre, den violinspelande ängelns stråke borta. 
Augustus högra hand och Gideons båda händer avbrut
na. Klingan på S:t Paulus svärd borta, attributen hos 
aposteln överst i den högra flygeldörren och aposteln 
längst till vänster i den vänstra flygeldörrens övre rad 
avbrutna. Baldakinernas ornamentik skadad, de nedre 
kolonnetterna i båda flygeldörrarna borta (ersatta med 
gipskopior), fönsterverket i ramens sidostycken skadat, 
altarskåpets krön skadat, delvis borta (förnyat). 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 225; W Andersson 1928 s 54; J von 
Bonsdorff 1993 s 86f; C G Brunius 1850 s 532ff; S Fem
lund 1980 s 105ff; L Liepe 1992 as 8; L Liepe 1994 as 
114f; K K Meinander 1908 s 147 n 2; V Moore 1993 
(opubl); U Otterstedt 1929 passim; M Rydbeck 1942 s 
166; M Rydbeck 1947 s 244; P Tångeberg 1986 s 137, 
141 n 252; E Wrangel 1921 s 263ff 



Reredos; beginning of r6th century; oak; medieval colou
ring preserved; Jour apostles missing (renewed in plaster); 
defects moderate; all colonnettes in lower rows of wings re
newed in plaster. 

70. Falsterbo, Skytts härad (Järgpl r5) 
S:ta Gertruds kyrka, Falsterbo 
prinsessa från S:t Göransgrupp; 1509-152244 

ek 
höjd: 88 cm 

Prinsessan knäböjande med lyftade armar, händerna 
sammanförda med lätt krökta fingrar . Ansiktet avlångt 
och ovalt, ögonen högt placerade små springor, näsan 
smal och lång, kinderna runda, munnen liten och sluten 
med uppdragna mungipor, hakan lång och fyllig. På hjäs
san en hätta med hög rundad kulle: längs hättans kant 
små piggar av trä (för tygslöja, metallornament eller lik
nande?) . Smal skulpterad slöja över vänster skuldra. Hå
ret i långa och tjocka, brett räfflade lockar över ryggen. 
Livklädnad med snävt liv, ärmarna långa och tvådelade, 
en undre ärm synlig genom snörning vid armbågarna, 
kjolen vid och böljande i långa smala veck. Baktill en 
mantel med kraftigt utbuktande brutna veck. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Omfattande rester av staffering. Karnationen rosa
beige med röda läppar. Ögon med mörka konturer, brun 
iris, mörk pupill med ljus reflex. Slöjan vit med förgylld 
bård kantad av röda och svarta linjer. Livklädnaden för
gylld på röd bolus. De undre ärmarna vita. Hättan för
gylld. Manteln förgylld på röd bolus, dekor av flikigt 
bladmönster i svart, bred blå kantbård med svart orna
mentering. Skärpet förgyllt med svarta ornament, blå 
kant; baktill och på vänster sida ett djupt räfflat rut
mönster (framtill dolt under väv och kredering). Under 
krederingen linneväv. 

Något sliten med viss sprickbildning. S:t Göran med 
hästen samt draken borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 235 n 133; W Andersson 1928 s 54; 
J von Bonsdorff 1993 s 87; S Fernlund 1980 s rn8f; HA 
Gräbke 1941; L Liepe 1994 a s II6; C G Linne 1751 s 

235; M Rydbeck 1942; M Rydbeck 1947 s 244; J Svan
berg 1990 s 40; J Svanberg 1993 s 144, 200 

Kneeling princess from group with St. George and the dra
gon; r 509-r 522; oak; medieval colouring preserved; de
fects very slight. 

71. Falsterbo, Skytts härad (pl 3ro) 
försvunnen (stulen 1975) 
sittande Kristus; 1500-talets början 
ek 

Figuren sittande frontalt med lyftade armar. Ansiktet 
smalt med markerade kindben, ögonen små och spetsa
vala med ögonlockskanter i relief, munnen rak och slu
ten. Hår och skägg i stora, kraftigt skårade runda lockar. 
Törnekronan bred och virad med fyrdelade omtag. Ar
marna kraftiga, händerna stora och sammanhållna av 
grovt rep. Bålen kort och rak. Höftkläde om länderna, 
lagt mellan låren, på höger sida en bred veckad ändflik. 
Benen böjda och korsade. Sittkulle med ojämnt kantiga, 
utstående upphöjningar. 

Stafferingen sannolikt medeltida: långa bloddroppar 
grupperade tre och tre över bålen. 

Seated figure of Christ; beginning of 16th century; oak; co
louring probably medieval; stolen r975. 

72 . Farstorp, Göinge härad (pl r30) 
LUHM 16052 e 
tronande madonna; 1400-talets början 
ek 
höjd: 92 cm 

Maria sittande frontalt på en bred bänk med slät framsi
da. Vänster arm lyftad. Ansiktet litet med hög panna, 
ögonen med svängd övre och rak nedre kontur, ögon
locken tunna veck, munnen liten och sluten, hakspetsen 
framskjutande. På hjässan en vid kronring med urtag för 
spiror. Huvuddok i sicksackveck vid ansiktets sidor och i 
en veckad båge framför halsen. Livklädnad med högt pla
cerat smalt skärp, tunna och täta längsgående veck fram
för livet. Mantel i sicksackvikta våder från skuldrorna, 
över armarna och framför underbenen i tjocka, diagonala 



och v-formade veck och platta strutveck. Barnet i en 
lång livklädnad med parallella obrutna veck, sittande på 
moderns högra knä lutat åt höger. Ansiktet runt med 
fylliga kinder, ögonen breda och spetsovala, mungiporna 
uppdragna. Håret en slät hjälm på hjässan. 

Ryggsidan urholkad. I båda figurernas hjässor tapphål 
med bortfallna tappar. 

Enstaka rester av kredering. Spår av blå färg på Mari
as mantelfoder. 

Vittrad och sliten. Marias vänstra hand och barnets 
bådas armar avbrutna. Spirorna på Marias krona borta. 
Näsorna avslagna. Spricka i Marias högra skuldra. Fot
plattan och klädnadens nedre del delvis bortmultnat. 

LITTERATUR: 

E Nyborg 1977 s 179 n 39; 0 Rydbeck 1921 a s 29; H 
Wåhlin 1921 s 145f 

Seated Virgin and Child; beginning of 15th century; oak; 
slight remains of gesso, blue colour on mantle lining of Vir
gin; defects moderate: figure weathered and worn, left arm 
o/Virgin and both arms of Child missing, lower part moul
dered away. 

73. Farstorp, Göinge härad (pir r8J 
LUHM 16052 a 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
höjd: 166 cm 

Huvudet vridet åt höger och lutat framåt. Ansiktet 
stort, ögonen breda spetsovaler med smala ögonlock i re
lief, munnen halvt öppen med fyllig underläpp. Musta
schen som en kant ovanför munnen, ned i det tudelade 
skägget. Håret i en slät valk vid ansiktets sidor, framför 
skuldrorna i långa nedhängande testar. Örat synligt på 
vänster sida. Hjässan hög och rundad med avfasning för 
en krona. Bålen lång, bröstkorgen rundad, revbenen 
grunda horisontala fördjupningar. Kort rakt sidosår. 
Höftkläde draperat i en båge med platta bågformade 
veck, på höger höft en lång sicksackveckad våd. Benen 
brett satta, rakt hängande. Fötterna inåtvridna, korslag
da. 
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Kronan separat gjord. Ryggsidan urholkad. I hjässan 
ett tapphål med bortfallen tapp. 

Enstaka rester av kredering. I munöppningen röd 
färg. 

Krona och armar borta. Hål och skador på halsens 
högra sida. Höftklädets veck slitna. Fötterna skadade, 
tårna avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 59, 64, 157; F Beckett 1926 s 
184: 0 Rydbeck 1921 as 25 

Crucifix; first hal/ of I 5th century; oak; slight remains of 
gesso, red colour in mouth; defects moderate: crown and 
arms missing; cross missing. 

74. Farstorp, Göinge härad (pi 253) 
LUHM 16052 b-d 
grupp från altarskåp; omkring 1500 
ek 
S:t Dionysius höjd: 103 cm 
S:t Martin höjd: 97 cm 
anonym biskop höjd: 103,5 cm 

Tre figurer: två biskopshelgon - S:t Dionysius, ett ano
nymt helgon - och S:t Martin. Figurerna resliga. Ansik
tena bredlagda med fint arbetade anletsdrag: ögonen 
spetsovala, ögonlock och veck under ögonen i relief, 
munnarna slutna med fylliga läppar, mungiporna något 
uppdragna, hakorna fylliga med markerade veck kring 
munpartierna. 
S:t Martin stående med huvudet lutat åt vänster, höger 
ben framskjutet och böjt. Håret i parallella böjda testar 
räfflade med breda skåror. På hjässan en hatt med upp
stående utåtvikt brätte. Lårkort jacka öppen framtill. 
Bälte med sammankedjade fyrkanter. Mantel fäst på hö
ger skuldra, diagonalt över bröstet, i helgonets vänstra 
hand en ändflik av manteln i tjocka v-formade och kan
tigt brutna veck. På vänster sida tiggarens uppsträckta 
arm och hand. 
S:t Dionysius stående med huvudet lutat åt höger, vän
ster ben framskjutet och böjt. I höger hand övre delen av 
ett huvud med en mitra. Helgonets mitra bred och orne
rad. Dalmatika med tjocka v-veck och fransförsedd ne-



derkant. Nedtill en alba i veck över fotplattan. Korkåpa 
över skuldrorna, ned till fotplattan . På bröstet ett runt 
spänne. 
Det anonyma biskopshelgonet stående med huvudet lu
tat åt vänster, höger ben framskjutet och böjt. I vänster 
hand en sluten bok. Mitran som S:t Dionysius. Dalmati
ka i parallella utstående veck över livet. Korkåpa drape
rad från höger till vänster, mitt fram och på vänster sida 
i kraftiga v-veck, på sidorna i sicksackvåder, kanterna 
med fransar. På bröstet ett fyrkantigt spänne. 

Ryggsidorna urholkade. Inga tapphål i hjässorna. 
Enstaka rester av kredering. 
Vittrade och slitna, framför allt S:t Dionysius. S:t 

Dionysius vänstra hand borta, två fingrar avbrutna på 
höger hand, multnad nedtill, fotplattan delvis borta. S:t 
Martins högra hand avbruten, hattens kanter skadade, en 
bit av håret på vänster sida borta, tiggaren avbruten 
med undantag för en arm, fotplattan och helgonets föt
ter till största delen borta. Det anonyma biskopshelgo
nets högra arm avbruten, mitran skadad, nederdelen del
vis bortmultnad. 

Group af figures from reredos; ca. 1500; oak; slight re
mains af gesso; defects considerable: all three figures weat
hered and worn and with one arm ar hand missing, St. 
Martin 's beggar almost entirely missing. 

75. Fjelie, Torna härad (pi 131) 
LUHM 18851 
tronande madonna; 1400-talets början 
ek 
höjd: 97 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med släta sidor. Vän
ster hand lyftad. Ansiktet hjärtformat med runda kin
der, ögonen breda spetsovaler med ögonlockskanterna i 
relief, munnen sluten med svagt uppdragna mungipor, 
hakspetsen framskjutande. Vid rak kronring med urtag 
för spiror. Huvuddok i sicksackveckade våder på sidorna 
och i en bred båge framför halsen. Livklädnad med hög 
uppstående krage, framför livet i täta obrutna veck, över 
fötterna och fotplattan i brutna veck. Mantel över ar
marna, draperad från knäna i raka strutveck, på sidorna i 
utstående v-veck. Barnet i en lång livklädnad med krafti-

ga v-veck mellan knäna, sittande på moderns högra knä 
vänt halvt åt vänster. I barnets vänstra hand moderns 
blottade runda bröst. Barnet kraftigt proportionerat, 
huvudet stort och rundkindat, ögonen släta rundlar, 
munnen rak och sluten. Håret en slät hjälm på hjässan. 

Marias vänstra arm och Jesusbarnets högra arm sepa
rat gjorda. På Marias livklädnad mitt fram piggar efter 
(metall?) ornament. Ryggsidan urholkad. På båda figurer
na tapphål i hjässorna med bortfallna tappar. 

Rester av staffering. Karnationen vitaktig. Näsborrarna 
och läpparna röda. Marias dok förgyllt (?). Marias livkläd
nad röd med grön krage, manteln förgylld med grönt foder. 
Barnets livklädnad röd med svarta ornament. Bänken röd. 

Spirorna i Marias krona borta. Marias vänstra arm 
och barnets högra arm avbrutna. Näsorna skadade. Tårna 
på Jesusbarnets högra fot avbrutna. Fotplattan sliten och 
skadad nedtill. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1880 (opubl) s ro; E Nyborg 1977 s 179 n 
39; 0 Rydbeck 1921 as 29; Utställning af äldre kyrklig 
konst/rån Skåne 1914 s 41; H Wåhlin 1921 s 145f 

Seated Virgin nursing Child; beginning af r 5th century; 
oak; remains af medieval colouring; defects moderate; left 
arm ofVirgin and right arm of Child missing. 

76. Fjälkinge, Villands härad (pi 115) 
Fjälkinge kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 66 cm 
figuren bredd: 65 cm 
korset höjd: 132 cm 
korset bredd: ror cm 

Huvudet lutat framåt och åt höger. Anletsdragen sum
mariskt utförda: ögonen släta rundlar, skägg och hår gro
va testar. Törnekrona med tre parallella slanor, tredela
de omtag. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öpp
na med lätt krökta fingrar. Bålen bred och kraftig. Bröst
korgen tydligt avgränsad mot den rundade buken. Sku
ret sidosår saknas. Höftklädet i en båge med ett par 
långa brutna veck, på höger höft en knut med lång dub-



bel ändflik i sicksackformade våder. Benen långa, rakt 
hängande. Fötterna inåtvridna, korslagda. 
Kors med plan framsida, snedfasade kanter, antydd rund 
mittskiva, fyrpassformade ändplattor med fyrkantiga 
hörnblad. 

Benen gjorda i flera stycken. Ryggsidan massiv. I hjäs
san ett tapphål med bevarad tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar delvis borta. Ytterkanterna på 

samtliga ändplattor avbrutna. Korsets vänstra tvärarm 
skadad i nederkanten (korsets saknade delar förnyade) . 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 59, 158 (som arbete från Nymö); L 
Liepe 1992 a s 5; 0 Rydbeck 1921 a s 25 (som arbete 
från Nymö); Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 
1914 s 20 (som nr 17 från Nymö) 

Crucifix; first half of 15th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight - damaged parts of cross renewed. 

77. Fjärestad, Luggude härad (pl 145) 
Fjärestads kyrka 
pieta; 1400-talets första hälft 
ek 
höjd: 89 cm 

Modern lutad något bakåt, huvudet böjt framåt. Ansik
tet litet och smalt, ögonrundlarna stora och släta, mun
nen rak och sluten med fylliga läppar. Halsen mycket 
kraftig. På hjässan ett huvuddok, framför bröstet i en 
båge med oformliga veck. Mantel över armarna, från 
knäna i strutveck och djupa bågveck. Sonen liggande på 
rygg med ansiktet vänt uppåt. Fysionomin långdragen 
med drag som moderns. Bröstkorgen framskjutande, rev
benen rundade upphöjningar, mellangärdet slätt. Hän
derna genomborrade av spikhål, vilande på höftklädet. 

Sonens ben separat gjorda. Ryggsidan urholkad. I mo
derns hjässa ett tapphål med delvis kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Ett stycke bortbrutet ur moderns huvuddok framtill. 

Taggar borta i sonens törnekrona. Ett finger på sonens 
vänstra hand skadat . Sonens ben avbrutna. Fotplattan 
skadad. Kraftiga sprickor på flera ställen. 
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Pieta; first half of I 5th century; oak; colouring not medie
val; defects moderate. 

78. Flädie, Torna härad (pl 97) 
Berga kyrka, Bjärred 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
figuren höjd: 47 cm 
figuren bredd: 48 ,5 cm 
korset höjd: 82 cm 
korset bredd: 65,5 cm 

Huvudet lutat framåt, vridet åt höger. Ansiktet smalt 
med fårad panna, ögonen välvda släta rundlar. Skägget 
en slät tudelad valk. Håret i en spiralräfflad test från hö
ger tinning. Törnekronan virad med stora utstående tag
gar. Armarna diagonalt utsträckta med senor och blodå
dror som längsgående strängar i relief. Händerna öppna, 
fingrarna lätt krökta. Bålen rak och platt. Skuret sidosår 
saknas. Höftklädet draperat omlott med grova böjda 
veck, på höfterna långa ändflikar. Låren oproportioner
ligt korta, underbenen långa. Fötterna korslagda, nedåt
pekande. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, rund mitt
skiva, halvcirkelformade utsprång längs korsarmarnas 
kanter, fyrkantiga ändplattor med nedsänkt mitt. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett litet tapphål med 
bortfallen tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. Kredering och rester 
av linneväv synligt under sentida övermålning. 

Flera av törnekronans taggar avbrutna. Höger hand 
skadad, brott på vänster tumme. Den högra ändplattans 
kanter skadade. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1880 (opubl) s 15; L Liepe 1994 b 

Crucifix; beginning of 15th century; oak; remains of gesso 
and linen beneath later painting; defects slight. 



79. Frillestad, Luggude härad (pi 229) 

LUHM r5773 
sittande Kristus; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 60 cm 

Figuren sittande med korsade, sammanbundna händer 
stödda mot knäna. I händerna pinoredskap (borta) . An
siktet långdraget, ögonen högt och tätt satta släta rund
lar, munnen stor och sluten, inramad av mustasch och 
skägg fårade med grova, böjda skåror. Håret i en lång 
test framför höger skuldra. Törnekronan virad med om
tag. Kroppen grovt proportionerad, bålen bred och kort, 
lemmarna knotiga, händer och fötter stora. Benen böjda 
och korsade. Sittkullen en oformlig upphöjning i fotplat
tans bakre kant. 

Pinoredskapen separat gjorda. Ryggsidan massiv. Ing
et tapphål i hjässan. 

Rester av staffering. Karnationen rosa med klarröda 
bloddroppar i ansiktet och på kroppen. Läpparna röda. 
Ögonens iris ljust blå. Repet om handlederna svart. Se
kundär blå övermålning på höftpartiet. 

Törnekronans taggar borta. En stor bit av hjässan och 
törnekronan avbrutet på höger sida, hårslingan på höger 
sida borta. Näsan skadad. Pinoredskapen borta. Höger 
stortå avbruten. Sittkullen avbruten på höger sida, ett 
stycke av fotplattan borta framtill på höger sida. 

Seated figure of Christ; second hal/ of I 5th century; oak; 
remains of medieval colouring; defects moderate - instru
ments of torture in hands missing. 

80. Fru Alstad, Skytts härad (pl 121) 
Fru Alstads kyrka 
krucifix; 1400-talets mitt 
ek 
figuren höjd: r 08 cm 
figuren bredd: r25 cm 
korset höjd: 263 cm 
korset bredd: 1 gg cm" 

Huvudet sträckt framåt, vridet något åt höger. Fysiono
min kantigt skuren. Mellan ögonbrynen breda fåror, ögo
nen spetsovala och släta, från näsvingarna djupa veck, 

munnen sluten med rundad underläpp, mungiporna 
neddragna. Skägget en flikig valk. Öronen stora och run
da. Håret i ojämnt rundade testar. Törnekronan tätt vi
rad. Armarna svagt diagonalt utsträckta och kraftiga 
med senor och blodådror i relief. Händerna öppna med 
lätt böjda fingrar. Bålen rak och platt, revbenen grova 
djupa skåror, buken rundad. Brett sidosår. Höftklädet 
knälångt, draperat omlott med kraftiga böjda veck fram
till, på höger höft en bred våd med sicksackflikar, fållen 
diagonalt upp till vänster höft. Knäna böjda, höger un
derben lagt framför vänster. Fötterna korslagda, nedåt
pekande. 
Smalt ribbkors fästat vid större kors med plan framsida, 
snedfasade kanter, inåtböjda flikiga akantusblad längs 
kanterna, rund mittskiva. 

Ändfliken på höger höft och höftklädets bakre del se
parat gjorda. Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål. 
Korsets titulus och ändplattor sekundära.46 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Mitt fram höftklädet 

ett runt hål. Flera brott på vänster fot. 

LITTERATUR: 

A Anderberg rgr5 s g7f, 168; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne r g 1 4 s 23 

C rucifix; mid I 5 th century; oak; colouri ng not medieval; 
defects slight; titulus board and end tablets of cross secon
dary. 

Sr. Fränninge, Färs härad (pi 218) 
SHM 6671:2 
Johannes döparen; 1400-talets mitt 
furu47 

höjd: 76 cm 

Figuren stående med huvudet vridet åt vänster och lyf
tade armar. I vänster hand en stängd bibel med resterna 
av ett lamm. Huvudet stort. Håret en tjock hjälm på 
hjässan, i pannan en lockkrans. Ögonen små med pupill, 
iris och ögonlock i relief. Skägget brett med tunna båg
formade skåror. Kroppen spolformad med runda skul
dror. Mantel över armarna, från vänster sida till höger 
hand i tjocka u-veck, dubbla sicksackveck från de lyftade 



armarna. Nedanför manteln en kamelhudsklädnad 
räfflad med breda böjda skåror. Höger ben bart. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Staffering saknas. 
Kraftigt sliten. Näsan avslagen. Höger arm, nedre de

len av livklädnaden och benen avbrutna. Lammet på bi
beln till största delen borta. 

LITTERATUR: 

Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s II6f 

St. John the Baptist; mid 15th century; pine; no colouring; 
defects considerable: figure very worn, lower part missing, 
lamb missing. 

82. Fränninge, Färs härad (pl 284) 
SHM 667n 
krucifix; 1500-talets början 
lind•' 
höjd: 6i cm 

Huvudet och överkroppen vridna åt höger. Huvudet 
stort med kantigt skuret ansikte. Ögonbrynen diagonalt 
uppdragna, ögonen smala och djupt liggande, munnen 
halvöppen med neddragna mungipor, veck från näsan 
över kinderna. Skägget en slät valk på hakan. Törnekro
nan kraftig och virad. Bålen mager med platt bröstkorg, 
revbenen grunda räfflor. Skuret sidosår saknas. Höftklä
det horisontalt, på höger höft en knut. Benen knotiga, 
rakt utsträckta . Fötterna stora, korslagda. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Staffering saknas. 
Näsan avslagen. Törnekronans taggar borta, törnekro

nan skadad på vänster sida och baktill. Håret skadat på 
höger sida. Armarna avbrutna. Höftklädets knut till 
hälften borta. Höger fot delvis avbruten. Vänster fots 
yttersida skadad. Kors saknas. 

L!TTERA TUR: 

Medieval W ooden Sculpture in Sweden 4 197 5 s 1 16 

Crucifix; beginning of 16th century; lime; no colouring; de
Jects considerable: arms missing, Jeet damaged; cross mis
sing. 

83. Fränninge, Färs härad (pl 275) 
Fränninge kyrka 
krucifix; 1500-talets första del 
ek 
figuren höjd: 180 cm•9 

Huvudet vridet åt höger och lutat framåt. Ansiktet stort 
och långsträckt, ögonen tätt sittande smala springor med 
upphöjda kanter, munnen öppen med neddragna mungi
por och hängande underkäke. Skägget kraftigt, räfflat 
med djupa böjda skåror. Törnekronan bred och glest vi
rad. Armarna långa och diagonalt utsträckta, händerna 
öppna med krökta fingrar. Bålen kort, bröstkorgen välvd, 
mellangärdet skarpt indraget. Litet djupt sidosår. Höft
klädet virat om länderna med stora kantigt brutna veck, 
på vänster höft en kort ändflik, mitt fram och på höger 
sida en lång böljande våd. Benen brett satta och kraftiga. 
Fötterna inåtvridna och korslagda, huden uppdragen i en 
valk ovanför spikhålet. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. Korset sekun
därt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Flera taggar i törnekronan borta. Viss sprickbildning 

på framsidan. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 191 4 s 24 

Crucifix; first part of 16th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight; cross secondary. 

84. Fågeltofta, Albo härad (pl 308) 
Fågeltofta kyrka 
apokalyptisk madonna; 1500-talets första del 
ek 
höjd: 91 cm 

Maria stående på månskäran. Huvudet lutat något åt 
vänster. Pannan hög och slät, ögonen små och brett pla
cerade, munnen smal och sluten med uppdragna mungi
por. Vid mantel i stora och kantiga ovala veck. Barnet 
naket, halvliggande i moderns famn. Grovt proportione
rat: huvudet stort, armarna kraftiga, bålen kort och 
rund, benen knubbiga. Anletsdragen oregelbundna: ögo-



nen små, munnen lågt placerad och halvöppen. 
Spirorna i Marias krona separat gjorda. Ett rektangu

lärt stycke i mantelns kant på höger sida separat gjort. 
Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kronans spiror borta. Hål på vänster sida vid halsen. 

Apocalyptic Madonna; first part af 16th century; oak; co
louring not medieval; defects slight. 

85. Färlöv, Göinge härad (pl 188) 
Färlövs kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 77 cm 
figuren bredd: 70 cm 
korset höjd: 147 cm 
korset bredd: 117 cm 

Huvudet lutat framåt och åt höger. Fysionomin långdra
gen, ögonen slutna med en ögonspringa i relief, kinderna 
magra, munnen bred och halvt öppen med skulpterad 
övre tandrad. Törnekronan tätt virad. Skägget en kort 
räfflad valk. Armarna korta, horisontalt utsträckta. Hän
derna öppna med lätt krökta fingrar. Bröstkorgen lång 
med rundade sidor. Brett sidosår. Höfterna runda. Höft
klädet kort, knutet mitt fram. Benen brett satta och böj
da, med knotiga knän. Fötterna korslagda och nedåtpe
kande, huden uppdragen i valk ovanför spikhålet. 
Korset smalt med rundad framsida, hålkäl, plana kantlis
ter, cirkelrunda utsprång längs kanterna, rund mittskiva, 
fyrpassformade ändplattor med runda hörnblad. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 23 

Crucifix; second hal/ af 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects very slight. 

86. Färlöv, Göinge härad (pl 294) 
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Färlövs kyrka (helgonfiguren); LUHM utan inventarie
nummer (helgonskåpets dörrar) 
helgonskåp med S:t Petrus; 1500-talets första del 
ek 
figuren höjd: 1 16 cm 
sidodörrarna höjd: 132-135 cm 
de yttre dörrhalvorna bredd: 20 cm 
de inre dörrhalvorna bredd: 23 cm 

Figuren stående frontalt med lyftade armar. I höger 
hand en nyckel, över vänster arm en bokpåse. Huvudet 
stort, fysionomin bredlagd med markerade kindben, 
pannan rundad och krönt av en hårtofs, vid tinningarna 
en lockig hårkrans . Ögonen diagonala och brett sittande 
med ögonlock i relief, veck nedanför ögonen och i ögon
vrårna, munnen sluten med neddragna mungipor. Skäg
get kort och rakt med runda, kraftfullt formade lockar. 
Livklädnad i tunna, rörformade brutna veck. Brett mid
jebälte. Mantel fäst över bröstet med ett slätt band, dra
perad om vänster arm, på vänster sida långa, v-formade 
och kantigt brutna veck. 
Figuren är placerad i en rekonstruktion av helgonskåpet. 
Originaldörrar bestående av två rektangulära släta pane
ler sammanfogade med gångjärn. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål. Nyckeln 
sekundär. Endast dörrarna bevarade från det ursprungli
ga helgonskåpet. 

Figurens bemålning är inte medeltida. På helgonskå
pets dörrar på insidorna målningar av fyra helgon: S:t 
Olof, S:t Paulus, S:t Andreas, S:t Laurentius. På ulsiJor
na sexbladiga rosor i mörknat silver på röd grund. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 230; R Holmberg 1977 s 190; R 
Holmberg 1990 s 62; M Rydbeck 1947 s 243;Utställning 
af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 39; H Wåhlin 
1921 S II3 n 3 

Remnants af shrine with St. Peter; first part af 16th centu
ry; oak; colouring not original; figure without visible de
Jects; shrine reconstructed, original folding doors in 
LUHM. 



87. Gislöv, Skytts härad (pl 43) 
Gislövs kyrka 
krucifix; 1200-talets mitt 
ek 
höjd: omkring 150 cm50 

Huvudet vridet åt höger, lutat mot höger axel. Ansiktet 
bredlagt, ögonen stora och halvcirkelformade med upp
höjda ögonlockskanter, munnen rak och sluten. Skägget 
en ojämn vågig valk. Armarna utsträckta och svagt böjda, 
händerna öppna med raka fingrar. Överkroppen fyllig 
och rak, revbenen parallella skåror. Skuret sidosår sak
nas. Knälångt höftkläde i raka veck, i midjan en bred, 
löst veckad vulst, på höger höft en uppstående knut. Be
nen långa och kraftiga, rakt hängande med höger ben 
lagt framför vänster. Fötterna nedåtpekande. 
Kors med svagt rundad framsida, breda plana kantlister, 
rund mittskiva, i korsstammens övre ände en rundad 
ändplatta. 

Ryggsidan urholkad. Törnekronan sentida. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Den ursprungliga kronan borta. Korsets högra tvä

rarm något skadad i nederkanten, brott på den övre änd
plattans vänstra sida, ändarna på korsarmarna och ned
till på korsstammen avsågade. 

LITTERATUR: 

M Rydbeck 1938 s 40; H Wåhlin 1921 s 98 n 1 

Crucifix; mid 13th century; oak; colouring not medieval; 
crown of thorns secondary; defects slight; ends of cross 
arms and lower end of cross stem sawn off 

88. Glemminge, Ingelstads härad (pl 170) 
Glemminge kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 121 cm 
figuren bredd: 1 13 cm 

Huvudet vridet åt höger . Ansiktet stort och grovt sku
ret, ögonen välvda rundlar, veck över kinderna, munnen 
halvt öppen med neddragna mungipor. Skägget en klu
ven valk. Håret i en bred räfflad test framför höger skul-
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dra. Törnekronan virad. Armarna kraftiga och diagonalt 
utsträckta, händerna öppna med krökta fingrar. Över
kroppen lång med välvd bröstkorg, revbenen grova upp
höjningar, buken rundad. Skuret sidosår saknas. Lågt pla
cerat höftkläde knutet mitt fram i grova kantiga veck, på 
vänster sida en lång ändflik. Benen korta och magra, knä
na böjda, fötterna inåtvridna och korslagda. 

Ryggsidan urholkad. Inget tapphål i hjässan. Figuren 
placerad i altaruppsats från början av 1900-talet. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kraftig spricka genom höger fot. Ursprungligt kors 

saknas. 

Crucifix; second hal/ of 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects very slight; cross secondary. 

89. Glostorp, Oxie härad (pl 172) 
Glostorps kyrka 
krucifix; 1400-talets mitt eller andra hälft 
ek 
figuren höjd: 63 cm 
figuren bredd: fö cm 
korset höjd: 93,5 cm 
korset bredd: 81,5 cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet lutat framåt, 
vridet åt höger. Ansiktet avlångt med kraftigt framskju
tande panna, ögonen diagonala släta upphöjningar, mun
nen öppen med neddragna mungipor. Skägget tudelat, 
räfflat med korta raka skåror. Törnekronan virad. Armar
na diagonalt utsträckta, händerna stora och öppna med 
raka fingrar. Bröstkorgen spolformad, revbenen parallella 
upphöjningar. Rakt sidosår. Höftklädet knutet mitt fram i 
breda veck, på höger höft en ändflik. Benen långa och ma
gra, knäna lätt böjda. Fötterna inåtvridna och korslagda, 
huden uppdragen i en valk ovanför spikhålen. 
Kors med rundad framsida, upphöjda snedfasade kantlis
ter, rund mittskiva, rundade utsprång längs kanterna, 
fyrkantiga ändplattor. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Höger skulderparti ska

dat. Två fingrar på vänster hand och fyra fingrar på höger 
hand skadade. Höftklädesfliken på höger höft avbruten. 



LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 141f; Utställning af äldre kyrklig 
konst/rån Skåne 1914 s 22 

Crucifix; middle or second hal/ of I 5th century; oak; colou
ring not medieval; defects moderate. 

90. Gråmanstorp, Norra Åsbo härad (pi 167) 
Gråmanstorps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 123 cm 
figuren bredd: 105 cm 
korset bredd: 155 cm5

' 

Överkroppen lutad åt höger. Huvudet vridet åt höger. 
Ansiktet långdraget och smalt, ögonen stora släta rund
lar, munnen halvt öppen. Skägget en bred tudelad valk 
räfflad med tunna skåror. Törnekronan virad. Armarna 
diagonalt utsträckta, händerna öppna med krökta 
fingrar. Bålen lång och kraftig, bröstkorgen framskjutan
de. Diagonalt sidosår. Höftklädet kort och knutet mitt 
fram, på höfterna breda sicksackvikta ändflikar. Benen 
korta och kraftiga med en lutning åt höger, fötterna kor
slagda. 
Tvärarm från det ursprungliga korset med rundad fram
sida, smala upphöjda kantlister, svagt rundade utsprång 
längs kanterna, rund mittskiva, fyrkantiga ändplattor. 
Från en av ändplattorna en relief med Lukas oxe. 

Ryggsi<la11 urholkad. Korsstammen sekundär. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar avbrutna. Lillfinger på höger 

hand avbrutet, yttre delen av vänster hand avbruten 
(förnyad). Tårna på vänster fot skadade. Det ursprungli
ga korsets stam och tre reliefer med evangelistsymboler 
borta. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 138f; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 22 

Crucifix; second hal/ of r 5th century; oak; colouring not 
medieval; defects slight; three reliefs with evangelist sym
bols missing; cross stem secondary. 
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91. Gualöv, Villands härad (pi 25-28) 
LUHM 16944 a-c 
kalvariegrupp; efter 12155

' 

ek 
Kristusfiguren höjd: 149 cm 
Kristusfiguren bredd: 145 cm 
korset höjd: 258 cm 
korset bredd: 175 cm 
Maria höjd med sockeln: 147 cm 
Marias sockel höjd: 16 cm 
Johannes höjd med sockeln: 148 cm 
Johannes sockel höjd: 18 cm 

Kristusfigurens huvud lutat åt höger. Ansiktet ovalt, 
ögonen stora släta rundlar, munnen rak och sluten med 
smala läppar. Mustaschen en smal kant ovanför munnen, 
skägget små kommaformade lockar på hakan. Håret i vå
giga slingor bakom öronen, i tre spetsiga testar på skul
drorna. Armarna nästan horisontalt utsträckta, händerna 
öppna med raka fingrar . Bålen rak och harmoniskt rund
ad, revbenen antydda upphöjningar. Rakt sidosår. Knä
långt höftkläde med tunna, raka och framtill v-formade 
veck, i midjan en vulst, på höger sida överhäng, på vän
ster sida en uppstående knut med en nedhängande kort 
ändflik. Underbenen långa och smala med en lutning 
inåt. Höger fot lagd över vänster. 
Kors som två korslagda, rundade trädstammar med av
långa grenutskott. 
Maria stående med kroppen i en svag båge. Händerna 
lyftade, knäppta framför bröstet. Ansiktet ovalt. Ögon
brynen sammandragna, i pannan antydda fåror, ögonen 
spetsovala med ögonlocken som tunna veck, munnen rak 
och sluten med smala läppar. Håret en slät kant i pan
nan. På hjässan ett huvuddok, framför halsen i en hori
sontal våd. Lång, framtill sluten klädnad, draperad över 
de lyftade armarna och framför bålen med långa tunna 
u-veck. Nedtill en livklädnad i långa släpveck över fot
plattan och fötterna. 
Johannes huvud lutat åt höger, stött i den lyftade högra 
handen. Vänster hand hållen mot bröstet med raka 
fingrar. Ansiktet ovalt, ögonbrynen sammandragna, i 
pannan antydda fåror, ögonen spetsovala med ögonlock
en som tunna veck, munnen rak och sluten med smala 
läppar. Håret i små täta böjda lockar. Livklädnad med 



slät halsbård, långa och snäva ärmar, tunna blusande 
veck ovanför smalt midjebälte. Mantel över vänsterskul
dra, i en båge till vänster hand, på vänster sida i längsgå
ende obrutna veck, framför höger lår och framtill i upp
höjda diagonala veck och bågveck. Livklädnadens neder
del i parallella raka veck. På fotplattan figurens bara föt
ter med smala raka tår. 

Kristusfigurens krona separat gjord. Ett stycke av 
Marias högra skuldra separat gjort. Ryggsidorna urholka
de, urholkningarna dolda av smala täckbräden 
(Kristusfigurens och Johannes täckbräden återstår i dag) . 
I hjässorna tapphål som mynnar i ryggsidornas urholk
ningar. I sidofigurernas bottnar kraftiga hål för fästande 
med tappar i trabes. Lagningar av genombrytningar i ur
holkningen med träspån på baksidan. 

Enstaka rester av staffering under sentida övermål
ning. Kristusfigurens höftkläde förgyllt med rött foder. 
Korset grönt. Marias mantelfoder rött. Johannes livkläd
nad förgylld, manteln förgylld med grönt foder. Framtill 
på höftklädet linneväv. (Kristusfigurens karnation är 
inte medeltida). 

Kristusfigurens krona borta, bålen sprucken på höger 
sida. I Marias livklädnad längsgående hål nedtill, sockeln 
något sprucken framtill, multnad på sidorna och baktill. 
Täckbräde på Marias ryggsida borta. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 34, 39ff, 128f; A Andersson 1966 s 
64, 73 n 1; A Andersson 1970 s 136, 139f; W Andersson 
1938 s 36f; F Beckett 1926 s 128; A Goldschmidt 1923 s 
36; KLNM 9 sp 46!; B C Lange 1990 s 48; L Liepe 1992 a 
s 2; L Liepe 1994 as 117; R Norberg 1941 s 112 n 1; CA 
Nordman 1964 s 54; E Nyborg, V Thomsen 1983 s 209; E 
Nyborg, V Thomsen 1993 s 173; E Nyborg, V Thomsen 
1994 s 44; P N0rlund 1950 s 63; M Rydbeck 1951 as 
83ff; R Schneider-Berrenberg 1977 s 197; C R af Ugglas 
1915 s 322ff; H Wåhlin 1921 s 128ff, 154 n 1, 156 n 6, 
1 57 

Calvary group; after r 21 5; oak; slight remains of medieval 
colouring beneath remains of later painting; defects slight: 
crown missing, backboard of St. Mary missing. 
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92. Gualöv, Villands härad (pl 318) 
Gualövs kyrka 
altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
altarskåpet höjd (utom predellan): 163 cm 
altarskåpet bredd totalt: 249 cm 
corpus bredd: 1 24 cm 
höger flygeldörr bredd: 6i cm 
vänster flygeldörr bredd: fö cm 
predellan höjd: 5815 cm 
predellans överkant bredd: 159 cm 
figurerna i corpus och flygeldörrarna höjd: 118-123 cm 
Kristusfiguren i predellan höjd: 43 cm 
figurreliefen i predellan bredd: 118,5 cm 

Rektangulärt corpus med ett par flygeldörrar. Längs cor
pus och flygeldörrarnas innerkanter smala spiralvridna 
kolonnetter på höga smala baser. I corpus och flygeldör
rarnas överkant rankornamentik med täta rundade 
bladslingor, i corpus som tre bågar skilda åt av smala 
strävpelare. Inuti skåpet rektangulära kryssvalv. 
I corpus tre stora figurer: en nådafader (i mitten), S:t 
Mikael som själavägare (till höger), S:t Nikolaus (till vän
ster). Fadern i nådagruppen med en hög krona, brett 
korkskruvslockigt skägg, korkåpa ornerad med spiralvrid
na band. Sonen hängande i faderns armar med huvudet 
lutat åt höger, händerna lyftade. Bålen utmärglad, benen 
magra och böjda. Mellan fötterna en kalk. S:t Mikael i en 
lång livklädnad och mantel med rombformat spänne. Hå
ret i långa, djupt skurna lockar. Höger hand lyftad över 
huvudet med ett svärd, i vänster hand en våg: i vänster 
vågskål en mänsklig själ, på höger vågskål en hängande 
djävul. S:t Nikolaus i mitra med infulae, amictus, alba, 
dalmatika, mässhake, i vänster hand en kräkla. Vid hel
gonets fötter två små figurer med lyftade armar, benen i 
stock (två av helgonet räddade dödsdömda fångar). 
I flygeldörrarna ytterligare två stora figurer: en apoka
lyptisk madonna (till höger) S:t Martin (till vänster). Ma
ria krönt, med det nakna barnet på vänster arm, en rund 
liten frukt i höger hand. Håret i räfflade långa lockar. 
Livklädnad med åtsittande liv, fyrkantig ringning, snäva 
ärmar med puff, vid kjol. Framför nederdelen en mantel. 
Barnet naket, sittande vänt halvt åt höger med höger 
arm sträckt mot moderns hand med frukten. S:t Martin i 



mitra med infulae, amictus, alba och korkåpa med fyr
kantigt rosprytt spänne. I vänster hand en lång kräkla 
med ett sudarium, höger hand nedsträckt till en tiggare 
vid fötterna. Tiggaren sittande halvt bakåtvänd, höger 
hand uppsträckt med en tiggarskål. 
Samtliga figurer tunna och smalaxlade med stora huvu
den. Gud faders och biskopshelgonens fysionomier bre
da och kraftfullt skurna med markerade kindben, fylliga 
dubbelhakor. Ögonen stora och utstående, i ögonvrårna 
rynkor i relief, veck över kinderna. Marias och S:t Mika
els fysionomier släta och rundkindade med små leende 
fylliga munnar. Klädnaderna i tunna och långa, skarpt 
utstående och glesa veck. 
På predellan en relief med tretton figurer: Kristus i 
mitten, S:t Tomas knäböjande på höger sida, ytterligare 
tio apostlar och ett diakonhelgon på ömse sidor. Predel
lans figurer kraftigare och grövre skurna med bredlagda 
fysionomier, dräkter i ett fåtal tjocka skarpa veck. 

Separat gjorda detaljer: spirorna i faderns och Marias 
kronor, S:t Mikaels svärd, S:t Nikolaus högra arm, vän
stra hand och kräkla, de små sittande figurerna, S:t Mar
tins högra hand. Ryggsidorna urholkade. Tapphål i hjäs
sorna. 
Predellans figurrad gjord i tre delar. Baksidan urholkad. 

Rester av staffering. Sonens i nådagruppen höftkläde 
förgyllt. Marias karnation ljusbeige. S:t Mikaels alha vit 
med rött foder, kåpan förgylld. S:t Nikolaus mässhake 
med rött foder. S:t Martins karnation beigegrå med röda 
kinder, ljusröda läppar, korkåpan förgylld med rött fo
der. Tiggarens karnalion rosa, skägget blått. 
Figurerna i predellans relief med rosa karnation, röda 
läppar. Kristus mantelfoder rött. 
I corpus och flygeldörrarna rester av skåpfondens för
gyllning. På flygeldörrarnas insidor spår av försilvring (?) 
på röd bolus. På flygeldörrarnas utsidor enstaka spår av 
målningar. Predellans fond bakom figurraden förgylld 
med punsade glorior bakom apostlarnas huvuden. Pre
dellans yttersida röd med mörknade stjärnor. 

Spirorna på faderns i nådagruppen krona borta, so
nens fingrar avbrutna, halva kalken och fotplattan fram
till borta (förnyat). S:t Mikaels svärd borta (förnyat), vå
gen fragmentarisk, höger vinge skadad i kanten. S:t Niko
laus armar borta (förnyade), de små figurerna nedtill 
framför helgonet skadade (förnyade). Spirorna i Marias 
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krona borta. S:t Martins högra arm borta (förnyad), su
dariet avbrutet, en bit av höger knä borta (förnyat). Or
namentiken på skåpets insidor borta. 
Predellans figurrad sliten och multnad, särskilt i höger 
kant. Höger hand avbruten hos figuren längst till höger, 
Kristus korsstav och diakonhelgonets skrivdon borta, S:t 
Jakob d ä:s högra sida och vänstra hand avbrutna, figu
rens längst till vänster attribut borta. Predellans yttersi
dor saknas. 

LITTERATUR: 

G Bringeus 1992 s 1; C G Brunius 1851 s 68of; E Cinthio 
1969 s 125; L Liepe 1992 as 9; U Otterstedt 1929 s 13, 
15, 19; I Pegelow 1988 s 148, 175, 216f; M Rydbeck 1947 
s 243; P Tångeberg 1986 s 142 n 257; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 35; E Wrangel 1921 s 263 

Reredos; first part of 16th century; oak; remains of medie
val colouring; defects moderate - several missing parts re
newed. 

93. Gullarp, Onsjö härad (pl 160) 
LUHM 15883 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 109 cm 

Kroppen hängande i en båge med höfterna förskjutna åt 
vänster, överkropp och huvud lutat åt höger. Ansiktet 
smalt och långsträckt, pannan fårad, mellan ögonbrynen 
veck, ögonen smala springor mellan kupade ögonlock, 
munnen rak och sluten. Skägget grovt skårade testar. 
Håret en ojämnt vågig valk. Törnekrona med fyrdelade 
omtag. Bålen långsträckt, bröstkorgen avlång med runda
de sidor, revbenen rundade fördjupningar. Höftklädet 
kort, knutet mitt fram med grunda ovala veck, framtill 
en kort ändflik, på höger höft en längre sicksackveckad 
våd. Benen hängande lutade åt höger med böjda knän. 
Fötterna korslagda. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Vänster sida av 
höger fot separat gjord. Ryggsidan urholkad. I hjässan ett 
tapphål med kvarsittande tapp. 

Rester av staffering. Höftklädets foder blått. Rester 
av kredering. 



Armarna borta. Törnekronans taggar avbrutna . Hög
ra fotens vänstra del och nedre delen av vänster fot av
brutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 54ff, 60, 133f; F Beckett 1926 s 185; 

Crucifi,x; second hal/ of 15th century; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects moderate: arms missing, Jeet 
damaged; cross missing. 

94. Gylle, Skytts härad (pi 48) 
LUHM 16074 
tronande madonna; 1200-talets första hälft 
ek 
höjd: 86 cm 
Maria sittande frontalt med lyftade armar, i höger hand 
en spira. Ansiktet ovalt med hög panna, ögonen smala 
spetsovaler med ögonlockskanter i relief, munnen liten 
och sluten med fyllig underläpp. Håret en vågig massa 
bakom öronen. På hjässan en hög slät kronring. Livkläd
nad med slät halsbård. Mantel omlott framför livet, över 
armarna i raka veck, från knäna och framför bänken i 
tjocka vertikala veck. Nederkanten i en omegaformad 
kontur, på sidorna i sicksackveck. Livklädnadens neder
kant i tre släpande veck över fötterna och fotplattan. 
Barnet sittande på moderns vänstra knä med böjda knän, 
höger fot mot moderns högra knä. I vänster hand ett klot 
mot vänster lår. Lång livklädnad med ett fåtal grova raka 
veck, om midjan ett horisontalt slag. 

Kronans spiror och barnets huvud separat gjorda. 
Ryggsidan urholkad, på baksidan av Marias huvud en 
mindre urholkning. I Marias hjässa ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Barnets huvud borta. Kronans spiror och den övre 

delen av spiran i Marias hand avbrutna. Ett stycke av 
tronens främre högra hörn borta. 

LITTERATUR: 

T Eriksson 1974 s 25 n 3; H Wåhlin 1921 s 12of 

Seated Virgin and Child; fi,rst half of 13th century; oak; colou
ring not medieval; defects rrwderate; head o/Child missing. 

95. Gylle, Skytts härad (pi 181) 
Gylle kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 157 cmfiguren bredd: 140 cm 
korset höjd: 185 cm 
korset bredd: 142 cm53 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet smalt, ögonen slutna 
med ögonlocken i relief, veck över kinderna, munnen 
öppen med djupt urholkad munhåla. Skägget en bred vå
gig valk. Törnekronan virad. Armarna diagonalt ut
sträckta med muskulatur och senor naturtroget återgi
vet. Händerna öppna med krökta fingrar. Bröstkorgen 
kraftig och framskjutande med rundade sidor, revbenen 
markerade med ojämna fördjupningar. Diagonalt sidos
år. Höftklädet kort och knutet mitt fram, på höger höft 
en nedhängande ändflik. Benen parallella med uppdrag
na knän. Fötterna korslagda. 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, rund 
mittskiva. 

Ryggsidan urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
De flesta av törnekronans ursprungliga taggar borta. 

Brott på flera av fingrarna och på vänster stortå. Kors
stammens översta och nedersta del borta (förnyade). 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57,138 

Crucifi,x; second hal/ of 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects very slight; upper and lower ends of cross 
stem renewed. 

96. Gärds Köpinge, Gärds härad (pi 143) 
Gärds Köpinge kyrka 
pietå; 1400-talets första hälft 
ek 
höjd: 55 cm 

Modern sittande frontalt med huvudet lutat framåt och 
åt höger. Ansiktet bredlagt med runda kinder, ögonen 
smala och spetsovala med ögonlockskanterna i relief, 
munnen bred och rakt sluten med fyllig underläpp. Hu-



vuddok på hjässan och i en båge framför halsen. Mantel 
över skuldrorna och armarna, från knäna i rika bågformi
ga veck och strutveck. Sonen liggande på rygg, huvudet 
hängande ned, överkroppen vriden halvt utåt. Armarna 
korsade över höftklädet. Ansiktet smalt, ögonbrynen 
raka, ögonen djupt liggande och slutna, munnen rak och 
halvt sluten. Bålen lång och rak. Höftklädet svept om 
höfterna med obrutna grunda veck. 

Ryggsidan urholkad. I moderns hjässa ett tapphål 
med kvarsittande tapp. Ett hål i ryggsidans urholkning i 
nackhöjd mynnar möjligen i tapphålet. 

Rester av kredering under sentida övermålning. 
Sonens ben avbrutna ovanför knäna. Näsan skadad. 

Jack i sonens högra överarm. Skulpturens nedre del sli
ten och multnad. Sittbänkens sidor mycket slitna, vän
ster sida delvis borta. Delar av fotplattan avbrutna. På 
ett par ställen hål från baksidan. 

LITTERATUR: 

M Rydbeck 1951 b s 120 

Pieta; /irst half of 15th century; oak; remains of gesso bene
ath later painting; defects moderate; legs of Son missing, lo
wer part weathered and worn. 

97. Gärdslöv, Vemmenhögs härad (pl 15) 
LUHM 2429354 

krucifix; 1200-talets första hälft 
ek 
höjd: 123 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat något framåt. Håret i två 
tjocka slingor slutande i upprullade lockar på skuldror
na. Bålen lång och spolformad, revbenen glesa grunda 
skåror. På buken korsformade fördjupningar. Skuret si
dosår saknas. Mitt fram på bröstkorgen ett djupt cirkel
runt hål. Knälångt höftkläde, på höger sida med raka 
veck, mitt fram och på vänster sida v-formade och z-for
made veck, i midjan en bred veckad vulst, på höger sida 
ett halvcirkelformat överhäng, på vänster sida en upp
stående knut med nedhängande ändflik, fållen ojämnt 
uppdragen. Höger ben lagt framför vänster, fötterna 
nedåtpekande. 

Huvudets främre del separat gjord. Höftklädets knut 
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och ändflik på vänster sida separat gjort. Ryggsidan ur
holkad. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Huvudets främre del och armarna borta. Vänster fot 

avbruten, två tår på höger fot skadade. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 36, 124; R Norberg 1941 s 112 n 1; 
H Wåhlin 1921 s 81 n 3, 95ff (hos Anderberg och Wåhlin 
som ett arbete från Önnarp, hos Norberg som ett arbete 
från "Örnarp", jfr n 54; V Åkerman 1964 s 60 

Cruci/ix; first half of 13th century; oak; colouring not me
dieval; defects considerable: face, arms missing, feet dama
ged; cross missing. 

98. Hallaröd, Onsjö härad (pl 114) 
Hallaröds kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 104 cm 
figuren bredd: 80 cm 
korset höjd: 208 cm 
korset bredd: 125 cm55 

Huvudet lutat en aning åt höger. Ansiktet runt och 
flackt skuret. Ögonen spetsovala med de övre ögonlock
en i relief, veck över kinderna, munnen rak och sluten. 
Skägget en kluven slät valk. Törnekronan smal och virad. 
Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna med raka 
fingrar. Bålen kort och rak, bröstkorgen slät, revbenen 
parallella skåror. Rakt sidosår. Höftkläde svept om län
derna med breda grunda veck, på höger sida flera ned
hängande flikar. Benen långa och rakt hängande. Fötter
na korslagda och nedåtpekande. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, små halvcir
kelformade utsprång längs kanterna, trepassformade 
ändplattor avslutade med en rak profilerad list, i ytter
kanten runda fördjupningar . 

Ryggsidan djupt urholkad. I hjässan ett stort tapphål. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar, vänster arm, höger ben utom 

foten samt en bit av höftklädet mitt fram borta (samtli
ga delar förnyade). Näsan avslagen. Höger tumme ska-



dad. Båda fötterna spruckna och skadade. Längsgående 
kraftiga sprickor i huvud och bål. Den övre ändplattans 
ytterkant skadad. Hål från baksidan på flera ställen på 
korset. 

LITTERATUR; 

A Anderberg 1915 s 97, 167f 

Crucifix; first hal/ af r 5th century; oak; colouring not me
dieval; defects considerable: left arm, part af the loin-cloth 
missing and right leg apart from the foot missing ( rene
wed). 

99. Hallaröd, Onsjö härad (pl 295) 
Hallaröds kyrka 
apokalyptisk madonna; 1510-1520-talet 
ek 
höjd: 89 cm 

Maria stående på månskäran med överkroppen lutad åt 
höger, höger ben framskjutet och böjt. Pannan hög och 
rundad, hakan mycket kort och bred, ögonen små och 
brett satta, munnen liten och sluten. På hjässan en låg 
och bred krona. Håret i djupt skärade lockar. Nedtill en 
mantel med stora och skarpt framskjutande brutna veck. 
På månskäran madonnans högra, brett rundade tåhätta. 
Barnet naket, halvliggande på ett kläde i moderns hän
der. Anletsdragen som moderns. Överkroppen slät och 
bred, magen rundad. Benen böjda, korta och knubbiga. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 

Staffering saknas. 
Spirorna på kronan avbrutna. Marias högra hand nå

got skadad. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 229f, 269; F Beckett 1926 s 226; M 
Rydbeck 1947 s 244; 0 Rydbeck 1917 b s 15; 0 Rydbeck 
1921 a s 3of; E Wrangel 1921 s 266; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne r 914 s 41 ( som nr 107 från N or
ra Rörum) 

Apocalyptic Virgin; r5ro's-r52o's; oak; no colouring; de
fects very slight. 

100. Hallaröd, Onsjö härad (pl 340-344) 
Hallaröds kyrka 
grupp från altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
smärtomannen höjd: 1 r r cm 
Maria höjd: 109,5 cm 
Johannes evangelisten höjd: 110 cm 
helgonfigurerna från flygeldörrarna höjd: 46,5-52 cm 

Grupp med fyra större figurer - Kristus som smärto
mannen, Maria, S:t Johannes evangelisten, en knäböjan
de ängel - samt fyra mindre helgonfigurer. Smärtoman
nen med höftkläde, bred törnekrona. Kroppen fyllig, bå
len lång, benen korta och kraftiga. Händerna lyftade 
med triangelformade spiksår. Hår och skägg yvigt locki
ga, räfflade med djupa böjda skåror. Ansiktet smalt och 
benigt, ögonhålorna djupa, ögonen med iris och pupill i 
relief, kinderna insjunkna, munnen halvt öppen med fyl
lig underläpp. Maria stående med överkroppen lutad nå
got åt höger. Ansiktet avlångt med släta kinder, munnen 
liten och sluten. Framför halsen ett halslin. Manteln 
lagd över hjässan, draperad framför figuren med skrynk
ligt utstående och djupa veck. Framför Maria en knäböj
ande ängel med en kalk i händerna. Ansiktet ovalt, ögo
nen i grund relief. Håret i stora räfflade bukter. Dalma
tika, korkåpa, på höger skuldra rester av en vinge med 
rundade vingpennor. S:t Johannes evangelistens fysiono
mi som smärtomannens. Hår i stora lockar. Livklädnad 
med knäppning i halsen, långa vida veckade ärmar. Man
tel över vänster skuldra och framför nederdelen i långa, 
kantigt buktande veck. 
De fyra mindre helgonfigurerna: S:t Kristoffer framåt
böjd, stödd på en stav med Jesusbarnet på skuldran; S:t 
Olof med ciborium i vänster hand; Johannes döparen 
med bibel med lammet i vänster hand; S:t Andreas med 
andreaskors lutat mot höger arm. Helgonen enklare och 
mera summariskt skurna, fysionomierna kantiga, dräk
terna i ett fåtal grova veck. 

Corpus mittgrupp gjord i tre delar: S:t Johannes 
evangelisten separat gjord, genom den knäböjande äng
elns vänstra sida och Marias vänstra arm en vertikal 
skarv. Taggarna i smärtomannens törnekrona, smärta
mannens vänstra armbåge och ett rektangulärt stycke i 

vänster sida samt ängelns vingar separat gjorda. Mitt-



gruppens baksida urholkad. Sidofigurernas ryggsidor 
massiva. Tapphål i hjässorna. S:t Kristoffers ben nedan
för knäna samt fotplattan separat gjort. Själva skåpet 
samt fyra sidofigurer moderna. 

Enstaka spår av staffering. Marias mantel förgylld 
med blått foder. S:t Johannes evangelistens livklädnad 
förgylld med rött foder. 

Taggarna i smärtomannens törnekrona borta. Maria 
genombruten från baksidan och skadad på livets vänstra 
sida. Ängelns hår skadat på höger sida, näsan avslagen, 
höger hand skadad, vingen fragmentarisk. S:t Johannes 
evangelistens nederparti borta (förnyat). S:t Kristoffers 
stav avbruten (den nedre änden förnyad). S:t Olofs yxa 
avbruten, nederpartiet borta (förnyat). Johannes döpa
rens fingrar på höger hand avbrutna, nederpartiet borta 
(förnyat) . S:t Andreas högra fot och fotplattan skadade. 

LITTERATUR: 

KLNM 9 sp 339; L Liepe 1992 as 6; 0 Rydbeck 1921 as 
31; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 
42 (som nr 109 från Norra Rörum) 

Group of figures /rom reredos; first part of 16th century; 
oak; slight remains of colouring; defects moderate. 

101. Hannas, Ingelstads härad (pi 40) 
Hannas kyrka 
krucifix; 1300-talets början 
ek 
figuren höjd: 117 cm 
figuren bredd: 105 cm56 

fragment av kors ( 1) höjd: 98 cm 
fragment av kors (2) höjd: 97 cm 
fragment av kors (3) höjd: 7,5 cm57 

Huvudet vridet åt höger, litet med hög hjässa. Ansiktet 
runt och flackt skuret, ögonen breda och spetsovala, 
munnen rak och sluten . Skägget en slät valk. Håret i två 
slingor med upprullade ändar över skuldrorna. Armarna 
i det närmaste horisontalt utsträckta, händerna öppna 
med raka fingrar. Bålen rak och kraftig med platt bröst
korg. Revbenen grunda räfflar. Smalt sidosår. Knälångt 
höftkläde med raka obrutna veck, i midjan en löst upp
rullad vulst, fållen uppdragen på höger sida i ett dub-

2 79 

belt öppet veck med tillbakavikta kanter. Benen kraftiga 
och svagt böjda, höger ben lagt framför vänster. Fötterna 
smala och nedåtpekande. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, rund mitt
skiva, halvcirkelformade utsprång längs kanterna, fyr
passformade ändplattor med smala hörnblad. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål. Korset till 
största delen förnyat men inkluderar rester av det ur
sprungliga korset. Enligt en anteckning av Nils Månsson 
Mandelgren från 1865 hade Kristusfiguren tidigare un
der 1800-talet varit försedd med peruk av riktigt hår 
och en kjortel av ylletyg fäst kring livet med ett läder
bälte med mässingsspänne.58 

Stafferingen senmedeltida. Karnationen grårosa. 
Rött blod i pannan, vid spikhålen, längs händer och un
derarmar, från sidosåret och som bloddroppar i grupper 
om tre och tre över hela kroppen. Ögonen med ljus vita, 
mörk iris och pupill. Hår och skägg mörkt. Höftklädet 
blågrönt med små ornament - en cirkel omgiven av fyra 
bladliknande former - i vitt, längs nederkanten en röd 
linje . Fodret rött. Korset grönaktigt med röda kanter. 

Sliten och multnad. Kronan borta. Händerna och hö
ger knä skadade (händerna förnyade). Vänster skuldra 
och håret på vänster sida avbrutet. Det ursprungliga 
korset bevarat i rester. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 96, 166f; S Kaspersen 1980 s 135; 
Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 18; H 
Wåhlin 1921 s 98 n 1 

Crucifix; beginning of r 4th century; oak; colouring late 
medieval; crown missing; defects moderate; original cross 
preserved in fragments. 



102. Harlösa, Frosta härad (pl 163) 
LUHM 18549 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 183 cm 
figuren bredd: 146,5 cm 
korset höjd: 232 cm 
korset bredd: 151,5 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat mot höger skuldra. An
siktet avlångt, ögonen stora rundlar med antydd ögonsp
ringa, munnen lågt placerad, rak och sluten. Skägget 
tunt räfflade testar. Håret breda rundade slingor med 
kraftigt böjda skåror. Törnekronan virad med fyrdelade 
omtag. Armarna korta och kraftiga, diagonalt utsträckta. 
Händerna halvt slutna med krökta fingrar. Bålen lång, 
bröstkorgen framskjutande, revbenen markerade med 
ovala fördjupningar. Midjan smal och markerad. Höftklä
det lågt placerat, knutet mitt fram med platta och grun
da brutna veck, framtill och på höger sida nedhängande 
ändflikar. Benen långa och kraftiga, knäna böjda. Fötter
na korslagda och breda med grova tår. 
Kors med rundad framsida, smala plana kantlister, klum
pigt trepassformade utsprång med välvd mitt längs kan
terna, rund mittskiva, i korsstammens nederände en fyr
kantig ändplatta. Korsstammen vidgad bakom figuren. 

Törnekronans taggar separat gjorda, ett rektangulärt 
stycke i figurens vänstra sida separat gjort. Ryggsidan 
massiv. Inget synligt tapphål i hjässan. 

Rester av staffering under sentida övermålning. Kar
nationen mörkt rosa, höftklädet förgyllt. 

Törnekronans taggar borta. Fyra fingrar på höger 
hand och ett finger på vänster hand avbrutna, vänster 
tumme skadad. Vänster arm sprucken på baksidan. Flera 
tår skadade och delvis avbrutna. Korsets nedre ändplatta 
till hälften borta, övriga ändar avsågade. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55ff, 6of, 137 

Crucifix; second half of I 5th century; oak; remains of me
dieval colouring beneath later painting; defects slight; ends 
of cross arms and upper end of cross stem sawn off 
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103. Harlösa, Frosta härad (pl 305) 
LUHM 18550 
sittande Kristus; 1500-talets början 
ek 
höjd: 71 cm 

Figuren sittande med lyftade armar. Händerna samman
bundna, hållande i pinoredskap (borta). Ansiktet smalt 
och långdraget, ögonen högt placerade smala springor 
med ögonlockskanter i relief, munnen halvt öppen med 
neddragna mungipor. Skägget tudelat med lockar marke
rade med grunda räfflor. Håret i stora lockar formade 
med djupa skåror. Törnekronan virad. Bålen fyllig . Höft
klädet lagt omlott om länderna, mellan benen en lång 
våd i stora kantiga veck. Benen böjda, låren runda, un
derbenen långa och smala. Sittkullen en oregelbundet 
kantig upphöjning i fotplattans bakre kant. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. Vänster arm, höger hand samt pinoredska
pen separat gjorda. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Pinoredskapen borta. Tårna på höger fot delvis av

brutna, tårna på vänster fot något skadade. Fotplattans 
främre högra hörn avbrutet. 

Seated figure of Christ; beginning of 16th century; oak; co
louring not medieval; defects slight: instruments of torture 
in hands missing. 

104. Hassle-Bösarp, Vemmenhögs härad (pl24) 
LUHM 16937 g 
krucifix; r 200-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 89 cm 
figuren bredd: 72 15 cm 
korset höjd: 128 cm 
korset bredd: r 1015 cm 

Huvudet vridet något åt höger. Ansiktet smalt och av
långt med summariskt återgivna drag: ögonen släta upp
höjningar, munnen rak och sluten med neddragna mun
gipor. Skägget en slät valk. Håret i upprullade lockar på 
skuldrorna. Kronan hög och smal med breda, oformliga 
spetsar. Armarna svagt diagonalt utsträckta och böjda, 



händerna öppna med raka fingrar. Bålen rak och platt, 
bröstkorgens sidor släta. Skuret sidosår saknas. Höftklä
det i långa, raka och diagonala veck, nedanför vänster 
knä stramare u-veck, i midjan en bred veckad vulst, på 
höger sida en uppstående knut med nedhängande 
ändflik, fållen diagonal. Underbenen långa och smala, hö
ger ben hängande med en lutning åt vänster framför vän
ster ben. Fötterna nedåtpekande. 
Kors med plan framsida, klumpigt rundad korsmitt, run
dade utsprång längs kanterna, fyrkantiga ändplattor. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett litet tapphål med 
bortfallen tapp. 

Rester av staffering under sentida övermålning. Hår, 
skägg och krona förgyllt på röd bolus. Karnationen gul
rosa med röda blodspår. Höftklädet förgyllt på röd bo
lus. Korsets framsida röd, på den nedre ändplattan spår 
av språkband med svart text. 

Höger skulderparti något skadat. Fingrarna på vän
ster hand skadade. Hål i höftklädet framtill. Högerfotens 
vänstra sida avbruten. Ett utsprång på korsstammens 
vänstra kant avbrutet . 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 361 125; J Barfod 1986 s 112; R Nor
berg 1941 s 112 n 1; CA Nordman 1964 s 53; R Schnei
der-Berrenberg 1977 s 197; Utställning af äldre kyrklig 
konst/rån Skåne 1914 s 17; H Wåhlin 1921 s 95ff 

Crucifi.x; second half af r3th century; oak; remains af me
dieval colouring beneath later painting; defects moderate. 

105. Helsingborg, Luggude härad (färgpl ro; pl r53-r55) 
S:ta Maria kyrka, Helsingborg 
altarskåp; 1449-145259 

ek; fyra av corpus apostlafigurer poppel60 

altarskåpet höjd (med krönet, utom predellan): 305 cm 
krönet höjd: 71 cm 
predellan höjd: 51 cm 
altarskåpet bredd totalt: 464 cm 
corpus bredd: 232 cm 
de inre flygeldörrarna bredd: 115 cm 
de yttre flygeldörrarna bredd: u6 cm 
predellans överkant bredd: 243 cm 
predellans nederkant bredd: 225 cm 

Johannes döparen i vänster flygeldörr höjd: 59 cm 
apostlarna i corpus nedre del höjd: omkring 42 cm6

' 

Rektangulärt corpus med dubbla par flygeldörrar. I cor
pus och de inre flygeldörrarnas insidor skulpterade sce
ner från Jesu barndom. I corpus nedre del en rad med 
elva apostlar och ett prästhelgon. Arkitekturornamentik 
i corpus och flygeldörrarnas överkant och under avsatser 
som delar flygeldörrarna och corpus sidopartier: små 
rundbågar fyllda av trepassornament med klöverblad på 
spetsarna. Rundbågarna inskrivna i triangelformade vim
perger krönta av krabbor och korsblommor. Bakom vim
pergerna gotiskt fönsterverk. Mellan vimpergerna små 
strävpelare. Ovanför ornamentiken en smal fris med klö
verblad. Mellan de skulpterade scenerna smala strävpe
lare med tunna kolonnetter och fialer. Under scenerna 
och apostlaraden smala friser med genombruten orna
mentik i varierade mönster. Apostlarna i corpus neder
del placerade två och två under flacka kölbågar burna av 
smala kolonnetter. På kölbågarna krabbor och korsblom
mor, bakom kölbågarna gotiskt fönsterverk. Inuti varje 
kölbåge två rundbågar, en ovanför varje figur, med fyll
ning av trepassbågar med klöverblad. Längs corpus och 
de inre flygeldörrarnas överkant en längsgående fris med 
fem vapensköldar inskrivna i cirklar, omgivna av akan
tusblad runt ett vertikalt listverk. Högst upp smala 
spetsar, varannan med en yvig bladbuske. Predellan låd
formad med luckor på gavlarna och utskjutande över
kant. 
Corpus övre del (ovanför apostlaraden) delad i eLL bre
dare mittparti och två smalare sidopartier. I mittscenen 
konungarnas tillbedjan, på höger sida omskärelsen, på 
vänster sida barnamorden i Betlehem. Varje flygeldörr 
delad i fyra likstora scener. I höger flygeldörr från höger 
till vänster och nedifrån och upp: Marias och Josefs tro
lovning, bebådelsen, visitationen, födelsen . I vänster 
flygeldörr från höger till vänster, nedifrån och upp: 
frambärandet i templet, Jesu dop, flykten till Egypten, 
Jesus i templet vid tolv års ålder. Scenerna figurrika, ar
rangerade i statiska kompositioner: figurerna uppradade 
mer eller mindre frontalt i stela attityder i ett eller två 
bildplan. De kvinnliga figurernas fysionomier breda och 
fyrkantiga, ögonen smala och brett placerade med ögon
lock i relief, munnarna raka och slutna, hakorna kraftiga. 



De manliga figurernas ansikten något kantigare. Dräkter
na draperade i parallella vertikala veck, i Marias mantel i 
mittscenen mera varierade motiv av brutna veck och 
strutveck. I några scener - visitationen, födelsen, kon
ungarnas tillbedjan, flykten till Egypten - delar av bygg
nader och stiliserade träd i bakgrunden. 
Apostlafigurerna i corpus nedre parti mindre till forma
tet, annorlunda proportionerade: kropparna tunnare 
med små huvudena, fysionomierna magra med markera
de kindben, smala och brett placerade ögon, kupade 
ögonlock, raka och slutna munnar med smala läppar. Två 
figurer slätrakade, på övriga hår och skägg av varierande 
utformning: tudelade eller raka skägg räfflade med böjda 
skåror i stora eller små lockar. Livklädnaderna samman
dragna i midjan. Mantlar draperade på olika sätt framför 
bålen eller löst hängande. Prästhelgonet i mässhake. S:t 
Jakob d ä i kortare livklädnad, mantel som hålls samman 
i halsen och hatt med högt rundat uppvikt brätte. Veck
bildningen genomgående livligare än i corpus figursce
ner, med brutna och böjda v-formade veckfall, sicksack
veck och serpentinslingrande mantelfållar. De apostlar 
som kan identifieras är: S:t Jakob dy eller Simon ivraren 
med bok i höger hand, liten såg i vänster hand; S:t Judas 
Taddeus med påk i höger hand; S:t Bartolomeus med bok 
i höger hand, kniv i vänster hand; S:t Simon ivraren eller 
Jakob dy med lång sågklinga i höger hand, bok i vänster 
hand; S:t Petrus med bok i höger hand, nyckel i vänster 
hand; S:t Paulus med svärd; S:t Johannes evangelisten 
med en kalk i vänster hand; S:t Filippus med korsstav i 
vänster hand; samt S:t Jakob d ä med avbruten stav i hö
ger hand, pilgrimsmussla i vänster hand. Övriga helgon 
är ett prästhelgon med en uppslagen bok; en apostel 
med bokpåse i vänster hand (attribut i höger hand borta) 
samt en apostel med stav i höger hand. 

Attribut och liknande detaljer gjorda separat. Figu
rerna och figurgrupperna grunt urholkade på ryggsidan, 
ursprungligen fästade med spikar genom baksidan. 
Apostlarnas plats i corpus utmärkta med bokstäverna 
a-m i gotisk kursiv (i saknas) på corpus och motsvarande 
bokstav på varje figurs baksida.6

' 

Altarskåpets staffering väl bevarad.63 Karnationen ro
sagrå (blyvitt och zinnober) - ljusare hos de kvinnliga 
figurerna - med rödtonade kinder, röda läppar. Ögonen 
med ljusa vitor, brun, grå eller blå iris, mörka pupiller 

och konturer. Mantlar och livklädnader förgyllda med 
bladguld. Dräktfodret blått (azurit på svart grund), hos 
sex av apostlarna i corpus nederparti rött . De kvinnliga 
figurernas huvuddok vita (blyvitt). Draperiet bakom Ma
ria i corpus mittscen samt soldatens rustning i scenen 
med barnamordet silverfärgade. I dopscenen Johannes 
döparens kamelhårsklädnad brun. Träd och markytor 
gröna, träden med bruna stammar. Attribut och dräkt
detaljer i rött, grönt eller brunt. Arkitektoniska struktu
rer och inredningsdetaljer - porten i visitationsscenen, 
Marias stol i bebådelsescenen, stallet i födelsescenen, 
Herodes tron i scenen med barnamorden, muren i fon
den och altaret i omskärelsescenen m m - violetta med 
detaljer i perspektiv med skuggningar. 
Altarskåpets fond förgylld med bladguld. I krederingen 
på corpus fond skisser och karikatyrer i rödockra och 
svart utförda före förgyllningen, i dag synliga endast på 
fondens nedersta, vanligtvis dolda tredjedel. Glorior 
punsade i fonden bakom figurernas huvuden. Arkitektu
rornamentiken förgylld med röda och blå detaljer. Den 
krönande frisen och bladverket i rött, blått, grönt och 
guld. 
På de inre flygeldörrarnas utsidor och de yttre flygeldör
rarnas insidor 16 målningar med scener från passionen. 
Från höger till vänster i den övre raden utdrivandet av 
månglarna ur templet, intåget i Jerusalem, Getsemane, 
Judas kyss, Kristus inför översteprästen, gisslandet, tör
nekröningen, Kristus inför Pilatus. Från höger till vän
ster i den nedre raden: korsbärandet, korsfästelsen, kors
nedtagandet, gravläggningen, uppståndelsen, nedstigan
det till dödsriket, Noli me tangere, himmelsfärden. Mel
lan bildscenerna ett horisontalt band med 16 profeter 
hållande språkband. På de yttre flygeldörrarnas utsidor 
åtta målade helgonbilder: upptill i höger flygeldörr ma
donnan, S:t Johannes evangelisten; nedtill i höger flygel
dörr S:ta Gertrud, S:t Laurentius; upptill i vänster 
flygeldörr S:t Olof, S:ta Katarina; nedtill i vänster flygel
dörr S:t Petrus, S:t Paulus. På predellan målning med 
Kristus, Maria, Johannes döparen, åtta apostlar. Mål
ningarna hårt restaurerade. 

Soldatens svärd i scenen med barnamorden borta, at
tributet borta hos en apostel, S:t Jakobs d ä stav avbru
ten. För övrigt inga synliga skador. 



LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 78f, 265; W Andersson 1928 s 35ff; 
W Andersson 1938 s 43; F Beckett 1926 s 147f; C G Bru
nius 1850 s 525ff; S Fernlund 1980 s 114, II6; H A 
Gräbke 1941 s 113; H Hildebrand 1898-1903 s 284ff; L 
Liepe 1992 as 8; BO Lindberg, B Skans 1984 (opubl); K 
K Meinander 1908 s 129 n 6; T Mårtensson 1951 s 51ff; 
U Otterstedt 1929 passim; W Paatz 1929-1930 s 147; M 
Rydbeck 1947 s 243; A Stange 1938 s 208, 2II; A Stange 
1967 s 197; V Thorlacius-Ussing 1950 s 97f; P Tångeberg 
1986 passim; E Wrangel 1915 s 138; E Wrangel 1921 s 
248, 251ff 

Reredos; 1449-1452; oak; medieval colouring preserved; 
visible defects very slight. 

106. Helsingborg, Luggude härad (pl 195) 
S:ta Maria kyrka, Helsingborg 
krucifix; omkring 1500 
ek? 

Höfterna förskjutna något åt höger. Huvudet vridet åt 
höger. Ögonen stora rundlar med en böjd ögonspringa i 
relief nedtill, munnen bred och halvt öppen med fyllig 
underläpp. Skägget två stora, djupt räfflade lockar. Tör
nekrona med omtag. Armarna kraftiga, svagt diagonalt 
utsträckta, händerna öppna med lätt böjda fingrar. 
Bröstkorgen kraftig och välvd, revbenen rundade upp
höjningar . Brett diagonalt sidosår. Mellangärdet indra
get, buken rundad. Höftklädet kort och knutet mitt 
fram, på höger höft en rakt nedhängande ändflik, på vän
ster sida en utfladdrande horisontal flik från lårens bak
sida. Benen långa och kraftiga, knäna lätt böjda. Fötterna 
korslagda. 

Höftklädesflikarna separat gjorda. Korset sekundärt. 
Stafferingen möjligen medeltida. Karnationen gulro

sa. På armar och ben blodådror i blått . Rött blod under 
spikhålen och sidosåret samt längs armar och ben. Hår 
och skägg brunt. Törnekronan grön. Höftklädet förgyllt 
med blått foder. 

Inga synliga skador. Ursprungligt kors saknas. 

Crucifi.x; ca. 1500; oak?; colouring possibly medieval; no 
visible defects; cross secondary. 

107. Herrevads kloster, Norra Åsbo härad (pl293) 
privat samling 
nådastol; 1510-1520-talet 
ek 
höjd: 90,5 cm 

Gud fader sittande frontalt på en låg bänk med profile
rade sidor, hållande korset med sonen med båda händer
na. Ansiktet knotigt, pannan bred, kindbenen framskju
tande, ögonen snedställda med breda ögonlock, munnen 
rak och sluten. Hår och skägg i stora, djupt skärade lock
ar. På hjässan en vid kronring. Mantel över armarna och 
knäna med tillbakavikt kant, framför underbenen i skar
pa raka veck. Sonens armar diagonalt utsträckta och 
kraftiga. Huvudet framåtlutat. Anletsdragen summa
riskt skurna. Överkroppen spenslig. Höftklädet kort och 
åtsmitande med korsande ändar mitt fram. Benen paral
lellt hängande, fötterna korslagda och nedåtpekande. 
Korset slätt, av kraftiga dimensioner. 

Baksidan djupt urholkad. I faderns krona ett 2,5 cm 
djupt hål. 

Staffering saknas. 
Mycket sliten, sprucken och vittrad. På flera ställen 

hål från baksidan. Spirorna på faderns krona borta. 

Mercy Seat; 151o'r1520 's; oak; no colouring; defects con
siderable: figure very weathered and worn. 

108. Holmby, Frosta härad (pl 273) 
Holmby kyrka 
krucifix; 1500-talets början 
ek 
figuren höjd: 148 cm 
figuren bredd: 147 cm 
korset höjd: 252 cm 
korset bredd: 216 15 cm 

Överkroppen böjd något åt höger. Huvudet vridet åt hö
ger. Ansiktet smalt och fint skuret, ögonen djupt liggan
de och slutna, munnen halvt öppen med den övre tan
draden i relief. Mustasch och kort skägg räfflade med 
tunna täta skåror. Håret i två vågiga slingor framför 
skuldrorna. Törnekronan virad. Armarna långa och kraf
tiga, diagonalt utsträckta med senor och muskler i relief. 



Händerna öppna med krökta fingrar. Bröstkorgen välvd, 
revbenen grunda diagonala fåror. Litet halvcirkelformat 
sidosår. Höftklädet brett och knutet mitt fram i platta 
skarpa veck, från höger höft en lång böjd våd, över vän
ster lår en bred veckad våd. Benen kraftiga och rakt 
hängande. Knän, senor och veck på knänas baksida mo
dellerat i relief. Fötterna inåtvridna och korslagda. 
På korsets framsida en stiliserad trädstam med grenut
skott i relief mellan släta kantlister, i kanterna hål efter 
utsprång vid grenutskotten. Rund mittskiva, fyrpassfor
made ändplattor med tredelade flikiga hörnblad. På änd
plattorna reliefer med evangelistsymboler med språk
band: överst örn, nederst bevingad människa, på höger 
sida oxe, på vänster sida lejon. 

Ryggsidan massiv. I hjässan två tapphål - ett större 
och ett mindre - och ett par små träpluggar. 

Rester av staffering under senare övermålning. Kar
nationen kraftigt rosa med ljusröda bloddroppar. Höft
klädet förgyllt . Korsets trädstam grön med röda kantlis
ter med mönster av rosor 64 På flera ställen linneväv. 

Törnekronans taggar borta. Fyra fingrar på höger 
hand avbrutna. Ändplattornas hörnblad skadade på flera 
ställen. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55 1 78f, 16of; A Andersson 1980 s 
231; F Beckett 1926 s 161 1 186; C G Brunius 1850 s 554; 
L Liepe 1992 as 5; C R af Ugglas 1913 s 144 

Crucifix; beginning of r6th century; oak; remains of medi
eval colouring beneath later painting; defects slight. 

109. Hov, Bjäre härad (pi 37) 
Hovs kyrka 
krucifix; 1200-talets slut 
figuren ek; korsstammen furu, korsarmen ek 
figuren höjd: 167 cm 
figuren bredd: 147 cm 
korset höjd: 263 cm 
korset bredd: 190 cm6

' 

Huvudet litet, lutat åt höger. Ansiktet smalt och flackt 
skuret, ögonen stora släta rundlar, munnen liten och slu
ten med rundad underläpp. Skägget en ojämn kant. Hå-

ret i tre slingor på varje skuldra. På hjässan en avfasning 
för en krona (borta). Armarna utsträckta och något böj
da, händerna öppna med raka fingrar. Överkroppen lång 
och rak. Bröstkorgen svagt välvd, revbenen rundade upp
höjningar. Grunt sidosår. Knälångt höftkläde i raka och 
v-formade veck, i midjan en smal rundad vulst. Längs 
höftklädets nederkant små runda hål två och två ( efter 
lösa ornament?). Benen långa, höger ben lagt framför 
vänster. Fötterna korslagda, nedåtpekande. 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister med 
fyrpassformade och ovala fördjupningar, fyrpassformade 
ändplattor med spetsiga hörnblad. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål. Ursprung
lig kungakrona sannolikt ersatt av senmedeltida törne
krona (borta). Armarna avkortade vid skuldrorna men 
trots detta något för långa för korset. 

Rester av kredering. Enstaka rester av möjligen me
deltida staffering under sentida övermålning: kredering, 
karnation, rött sidosår, brunt hår och skägg. Korset röd
aktigt; på korsets baksida en målad akantusranka av ro
mansk typ. 66 

Kronan borta. Metallornament eller liknande på 
höftklädet försvunna. Ett eller flera hörnblad på varje 
ändplatta avbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 46f, 129f; H Wåhlin 1921 s 128 nr 

Cruci/ix; end of r3th century; figure and arm of cross oak, 
stem of cross pine; remains of gesso and possibly medieval 
colouring; on the back of the cross a painted vine of Roma
nesque type; crown missing; defects very slight. 

110. Hyby, Bara härad (pi 204) 
Hyby nya kyrka 
krucifix; omkring 1500 

Huvudet stort, lutat åt höger. Ögonen släta rundlar, 
över kinderna djupa veck, munnen halvt öppen. Skägget 
brett och räfflat med smala skåror. Håret en slät massa. 
Törnekrona med omtag. Armarna långa och horisontalt 
utsträckta, händerna öppna med krökta fingrar. Bröst
korgen framskjutande . Brett sidosår. Mellangärdet in
draget, buken rundad. Höftklädet kort och knutet mitt 



fram med korta rundade veck, på höfterna utstående 
veckade våder. Benen långa, knäna lätt böjda. Fötterna 
inåtvridna och korslagda, huden uppdragen i en valk 
ovanför spikhålet. 

Ryggsidan urholkad. Korset sekundärt. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Inga synliga skador. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR : 

N G Bruzelius 1878 (opubl) s 41 

Crucifix; ca. r 500; colouring not medieval; no visible de
fects; cross secondary. 

111. Håstad, Torna härad (pi 345-349) 
Håstads kyrka 
grupp från altarskåp; 1510-1520-talet 
ek 
madonnan höjd: 110 cm 
helgonfigurerna höjd: 46-48 cm 

Grupp med apokalyptisk madonna, de fyra kvinnliga hu
vudhelgonen. Maria stående på månskäran. Överkroppen 
lutad åt höger. Ansiktet litet, pannan hög, ögonen små 
och brett placerade, näsan platt, munnen rak och sluten, 
hakan rund med framskjutande hakspets. På hjässan en 
vid slät kronring. Håret i stora lockar räfflade meds-for
made skåror. Livklädnad med snävt liv, djup spetsig ring
ning. Mantel i stora kantiga veck framför nederpartiet. 
På månskäran en bred rundad tåhätta. Barnet naket och 
klumpigt format, sittande vänt åt höger i moderns vän
stra hand. Huvudet litet, lutat bakåt. Bålen lång och rak, 
lemmarna grova. Höger hand mot moderns hals, i vän
ster hand ett runt klot mot höger knä. 
De fyra mindre helgonen som Maria till proportioner, 
fysionomi och klädnadens drapering. S:ta Barbara krönt, 
i höger hand en sluten bok, vänster arm om ett torn. S:ta 
Dorotea med uppslagen bok i höger hand, flätad rund 
korg i vänster hand. S:ta Katarina krönt, i vänster hand 
en uppslagen bok, i höger hand ett kraftigt svärd, vid 
fötterna en bit av ett stegelhjul. S:ta Margareta med hå
ret uppsatt i en valk kring hjässan, vid fötterna en fjäl
ligt taggig drake på rygg. 

Ryggsidorna urholkade. I hjässorna tapphål: tapparna 

hos Maria och S:ta Barbara bortfallna, hos övriga figurer 
kvarsittande. I fotplattornas undersidor två stora av
långa märken efter fastspänning i en arbetsbänk. 

Bemålningen är inte medeltida. Rester av blå färg på 
kredering på S:ta Doroteas ärmfoder på vänster sida. 

Kronornas spiror borta. Marias högra arm avbruten. 
Övre delen av S:ta Barbaras torn och fotplattan mitt fram 
skadat. S:ta Doroteas fotplatta skadad framtill. Parer
stången på S:ta Katarinas svärd avbruten, höger pekfinger 
skadat . S:ta Margaretas spjut eller korsstav borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 229f; F Beckett 1926 s 226; C G 
Brunius 1850 s 531; N G Bruzelius 1880 (opubl) s 49; U 
Otterstedt 1929 s 90; M Rydbeck 1947 s 244; 0 Ryd
beck 1917 b s 15; 0 Rydbeck 1921 as 3of; V Thorlacius
Ussing 1922 s 98; Utställning af äldre kyrklig konst från 
Skåne 1914 s 39; E Wrangel 1921 s 266 

Group of figures from reredos; r 5 ro 's--r 520 's; oak; colou
ring not medieval - remains of medieval colouring beneath 
later painting on left arm lining of St. Dorothy; defects mo
derate. 

112. Häglinge, Göinge härad (pi 3381 339) 
Häglinge kyrka 
grupp från altarskåp; 1510-1520-talet 
ek 
S:t Olof höjd: 130 cm 
diakonhelgon höjd: 129 cm 

Grupp med S:t Olof och ett diakonhelgon. S:t Olof stå
ende frontalt, huvudet lutat något åt vänster. I vänster 
hand ett ciborium. Mellan fötterna en drake. Fysiono
min välskuren med hög rundad panna och markerade 
kindben, ögonen små och spetsovala med de övre och ne
dre ögonlocken som smala veck, munnen halvt öppen 
med fint formade läppar. På hjässan en låg slät kronring. 
Håret i en lockig krans, skägget tudelat och räfflat med 
s-formade skåror. Bröstharnesk med en lilja framtill i re
lief. Mantel framför nederdelen i stora utstående, 
knyckligt kantiga veck. Draken ödleliknande med krafti
ga tassar och lång ormlik hals. Huvudet ett skäggigt 
krönt manshuvud med en fysionomi liknande S:t Olofs. 



Diakonhelgonet stående frontalt, huvudet lutat åt hö
ger. Ansiktet stort och fyrkantigt, ögonen små med mar
kerade ögonlockskanter, munnen rak och sluten, hakan 
bred och fyllig. Yvigt lockig, djupt skårad hårkrans. I hö
ger hand en bok, i vänster hand ett attribut (borta). Dia
konen skrudad i alba, amictus, dalmatika med raka fran
sar på armarna och längs nederkanten. Dalmatikan på 
vänster sida uppdragen under helgonets vänstra hand. 

S:t Olofs händer med ciboriet samt figurens yttersi
dor separat gjorda. Diakonhelgonets armar och händer 
och överarmarnas yttersidor separat gjorda. Ryggsidorna 
urholkade. I hjässorna tapphål, hos diakonhelgonet med 
delvis kvarsittande tapp, hos S:t Olof med bortfallen 
tapp. 

Rester av staffering. S:t Olofs och drakens karnation 
starkt rosa. S:t Olofs krona, ciborium, mantel och rust
ning förgyllda på röd bolus. Mantelfodret blått. Drakens 
kropp med fördrivningar i ljust och mörkare grönt. Fot
plattan grön. Diakonhelgonets karnation rosagrå, läppar
na röda. Ögonens konturer mörka. Håret förgyllt. Dal
matikan och alban förgyllda på röd bolus. Dalmatikans 
foder blått, albans foder grönt. Partiell sekundär ommål
ning av figurernas ansikten. 

S:t Olofsfigurens huvud lossnat från halsen, kronans 
spiror borta, båda händerna och ciboriet avbrutna, 
skulpturens ytterkanter borta, främre delen av höger fot 
avbruten, nederdelen sliten och skadad, på flera ställen 
hål från baksidan. Diakonhelgonets vänstra hand avbru
ten, överarmarnas ytterkanter borta, fotplattan något 
skadad. 

LITTERATUR: 

L Liepe 1992 as 6; 0 Rydbeck 1921 as 33; Utställning af 
äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 45; F B Wallem 
1947 s 169 

Two figures from reredos; 1510 's-1 s 20 's; oak; medieval co
louring partly preserved; defects considerable: head of St. 
Olof separated from neck, hands and sides of figure mis
sing, left hand and sides of deacon missing. 

rr3. Högestad, Herrestads härad (pl r92) 
LUHM 15992 a 
krucifix; 1400-talets slut eller omkring 1500 

286 

ek 
höjd: 118 cm 

Överkroppen lutad åt höger. Huvudet vridet åt höger, 
lutat framåt. Ansiktet stort, ögonen smala böjda spring
or med kupade ögonlock, munnen öppen med skulpte
rad övre tandrad. Skägget tudelat och räfflat med små 
böjda skåror. Håret i tjocka, brett och kraftigt skärade 
testar, på höger sida ned framför skuldran. Törnekronan 
glest virad. Höger arm diagonalt utsträckt. Handen halvt 
sluten med böjda fingrar och naglar i relief. Bålen kort. 
Bröstkorgens sidor rundade, revbenen breda upphöj
ningar. Djupt böjt sidosår. Höftklädet knutet mitt fram 
i kraftiga brutna veck, framtill en bred nedhängande flik, 
på höger höft en lång utstående våd. Benen korta och 
smala, knäna lätt böjda. Fötterna korslagda, nedåtpekan
de. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. 

Rester av staffering under sentida övermålning. 
Höftklädet förgyllt. Törnekronan grön. På törnekronan 
linneväv under stafferingen. 

Vänster arm borta. Tre fingrar på höger hand avbrut
na. En bit av törnekronan avbruten mitt fram. Spetsen 
på hårslingan på höger sida skadad. Höftklädets neder
kant något skadad. Halva höger fot och tårna på vänster 
fot avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 140 

Crucifi,x; end of r 5th century or ca. r 500; oak; remains of 
medieval colouring and linen beneath later painting; de
fects considerable: left arm missing, feet damaged; cross 
missing. 

114. Hörby, Frosta härad (pl 86) 
Hörby kyrka 
krucifix; 1300-talets slut eller omkring 1400 
ek 
figuren höjd: 145 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet brett och ovalt, pan
nan hög, ögonen stora släta rundlar, munnen liten och 



sluten och till hälften dold av mustaschen. Skägget kort 
och kluvet med små rundade lockar. Håret räfflat med 
breda c-formade skåror, vid tinningarna två tjocka run
dade testar. Törnekronan liten och virad. Armarna långa 
och diagonalt utsträckta. Bålen fyllig och jämnt rundad, 
revbenen täta parallella upphöjningar. Högt placerat si
dosår. Höftklädet långt, draperat omlott med grunda 
bågformade veck, på höfterna långa våder i breda sick
sackveck. Knäna något böjda, fötterna korslagda. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål. Händerna 
och korset sekundära. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Händerna borta (förnyade). Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 24; F Beckett 1926 s 1391 184; L Lie
pe 1992 as 4; M Rydbeck 1942 s 166; M Rydbeck 1947 s 
248; 0 Rydbeck 1917 as 121; 0 Rydbeck 1921 a s 23 1 

25; Sockenbeskrivningar från Frosta härad 1920 s 97; V 
Thorlacius-Ussing 1933 s 80; V Thorlacius-Ussing 1950 s 
86; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 
25; H Wåhlin 1919 s 182 n 3 

Crucifix; end of 14th century or ca. 1400; oak; colouring 
not medieval; hands renewed; defects slight; cross seconda
ry. 

115. Hörby, Frosta härad (pi 3 r r J 
SHM 6622 
apokalyptisk madonna; 1500-talets början 
eks1 

höjd: 120 cm 

Maria stående på månskäran. Ansiktet ovalt med hög 
slät panna, ögonen tätt placerade springor mellan kupa
de ögonlock, munnen liten och sluten, mungiporna upp
dragna. På hjässan en vid kronring . Håret i breda, vågigt 
räfflade slingor. Livklädnad med åtsittande barm, mitt 
fram ett vertikalt veck. Mantel över nederdelen i stora 
slingrande och platta veck. Barnet naket, sittande på mo
derns högra arm vänt åt vänster. Armarna lyftade. Väl
format med litet runt huvud, fint skurna drag, knubbig 
bål. 

Marias vänstra hårslinga separat gjord, ursprungligen 

intappad i vänster överarm. Längre ned på vänster sida 
liknande infällningar. Ryggsidan urholkad. l hjässan ett 
tapphål. 

Rester av staffering. Karnationen grårosa. Manteln 
förgylld med rött foder. 

Marias vänstra arm avbruten. Spirorna i Marias krona 
borta. Höger sida av barnets huvud avbruten. Barnets 
högra arm och vänstra hand borta. Näsorna avslagna. Ne
dre delen av skulpturens vänstra sida med Marias man
tel och månskärans vänstra spets avbruten. 

LITTERATUR: 

Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 144f 

Apocalyptic Madonna; beginning of 16th century; oak; 
slight remains of medieval colouring; defects considerable: 
left arm of Virgin missing, right side of Child's head brer 
ken off, lower left side of figure missing. 

u6. Hörröd, Gärds härad (p/243) 
LUHM 26998 
relief från altarskåp; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
höjd: 62 cm 

Relief med tre manliga figurer: upptill en överstepräst 
vänd åt höger över ett altare, nedtill en yngre man vänd 
åt vänster med lyftade händer och en äldre man vänd nå
got åt höger med lyftade händer. Översteprästen med 
långt skägg, på hjässan en mitra med spetsarna på sidor
na, livklädnad med långa vida ärmar, veckrik mantel. 
Den äldre mannen med kortare lockigt skägg och hår, på 
hjässan en barett med breda uppvikta brätten, livkläd
nad med rundad krage, mantel. Den yngre mannen slä
trakad med barett, livklädnad, vadlång ärmlös syrkot. De 
två äldre figurernas fysionomier bredlagda, ögonen sma
la springor med ögonlockskanter i relief, munnarna sma
la och slutna. Den yngre figurens ansikte fylligare . Hår 
och skägg fint räfflat med tunna böjda skåror. 

Baksidan urholkad. Tapphål i de två nedre figurernas 
hjässor, hos den yngre mannen med bortfallen tapp, hos 
den äldre mannen med kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Översteprästens båda händer och mitrans spetsar av-



brutna. Den yngre mannens högra hand och den äldre 
mannens vänstra hand avbrutna. Den äldre mannens 
högra hand skadad, näsan avslagen. Fonden till största 
delen borta. Det nedersta partiet med de båda nedre 
figurernas fötter borta. 

Relief from reredos; end of r 5 th century or ca. r 500; oak; 
colouring not medieval; defects considerable: one or both 
hands of each figure missing, most of the background mis
sing. 

n7. Hörup, Ingelstads härad (pl 271) 
Hörups kyrka 
krucifix; 1500-talets början 
ek 
figuren höjd: 218 cm 
figuren bredd: 213 cm 

Huvudet lutat framåt och vridet åt höger. Ansiktet stort 
och långdraget, djupa fåror över kinderna, ögonen högt 
placerade släta rundlar, munnen halvt öppen med tung
spets i relief. Skägget kort, lockat med kraftiga räfflor. 
Törnekrona med tredelade omtag. Armarna långa och 
kraftiga, svagt böjda. Händerna öppna med krökta 
fingrar. Överkroppen lång och mager, bröstkorgen välvd, 
mellangärdet indraget, längs hela bålen en djup vertikal 
fåra . På navelns plats en stor rund träplugg. Höftklädet 
svept om länderna i kantigt breda, stora veck, ändarna 
korslagda mitt fram. Benen kraftiga och rakt hängande. 
Fötterna inåtvridna och korslagda. 

Ryggsidan massiv. Korset sekundärt. 
Rester av kredering under sentida övermålning. 
Ett flertal av törnekronans taggar borta. Ett av högra 

handens fingrar avbrutet, brott på två fingrar på höger 
hand. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 232 

Crucifix; beginning of 16th century; oak; remains of gesso 
beneath later painting; defects slight; cross secondary. 

n8. Höör, Frosta härad (pl71) 
LUHM 18635 a 

krucifix; 1300-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 83 cm 
korset höjd: 1 93 cm 
korset bredd: 131 ,5 cm 

Huvudet lutat framåt. Ansiktet brett med platta kinder, 
ögonen släta upphöjningar, munnen sluten med ned
dragna mungipor. Håret i upprullade lockar på skuldror
na. Vänster arm smal, diagonalt utsträckt, handen öppen 
med raka fingrar. Bålen rak och platt, revbenen horison
tala skåror. Knälångt höftkläde, mitt fram i grova v-veck, 
på höger sida i ovala veck, på sidorna breda sicksackveck
ade våder. Knäna uppdragna, underbenen korslagda. Föt
terna stora och platta. 
Kors med rundad framsida, breda snedfasade kantlister, 
rund mittskiva, stora cirkelrunda utsprång längs kanter
na, fyrkantiga ändplattor med evangelistsymboler: på 
höger sida bevingad människa, på vänster sida oxe. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Rester av staffering under senare övermålning. Kor
sets mittskiva förgylld med rött kors. 

Höger arm borta. Ett finger på vänster hand sprucket 
och skadat. Tårna på höger fot skadade. Två av ändplat
tornas evangelistsymboler borta, oxens svans och vänstra 
framben avbrutna, de nedre och övre ändplattorna del
vis bortbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 48, 132; 0 Rydbeck 1921 a s 25; 
Sockenbeskrivningar från Frosta härad 1920 s 77; Utställ
ning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 19; H Wåh
lin l 92 l s 98 n l 

Crucifix; first hal/ of 14th century; oak; on cross remains of 
medieval colouring beneath later painting; defects conside
rable: right arm missing, end tablets of cross damaged. 

II 9. Höör, Frosta härad (pl 328-337 J 
en apokalyptisk madonna och två helgonfigurer, Höörs 
kyrka; sex helgonfigurer, en ängel, LUHM 18635 b; två 
änglar, LUHM 20152 a, b 
grupp från altarskåp; 1510-1520-talet 



ek 
madonnan höjd: 91 cm 
helgonfigurerna höjd: 38-40,5 cm 
S:t Kristoffer höjd: 44 cm 
änglarna höjd: 19-24 cm 

Grupp med en apokalyptisk madonna, åtta mindre hel
gonfigurer, tre änglar; madonnan och två manliga hel
gonfigurer i altaruppsats från 1600-talet i Höörs kyrka. 
Maria stående på månskäran. Överkroppen lutad åt hö
ger. Ansiktet ovalt, pannan hög och rundad, ögonen sma
la med tunna ögonlockskanter, munnen liten och sluten 
med neddragna mungipor. På hjässan en vid slät kron
ring. Håret i s-formade, djupt skärade lockar. Livklädnad 
med vida veckiga ärmar. Mantel i stora och utskjutande, 
knyckligt brutna v-veck framför nederdelen. Barnet na
ket, sittande på moderns vänstra arm. Huvudet litet 
med runt ansikte, tätt lockigt hår. Kroppen slät med 
rundade lemmar. 
Av de mindre helgonen kan identifieras: S:ta Barbara 
med torn i vänster hand; S:ta Margareta med drake un
der fötterna; S:t Kristoffer stödd mot en trädstam med 
Jesusbarnet på nacken (samtliga i LUHM). Övriga figu
rer: ett diakonhelgon med bok i vänster hand; två kvinn
liga helgon varav ett med bok; tre änglar (samtliga i 
LUHM); två manliga helgon (i Höörs kyrka). Figurerna 
stående frontalt eller i s-attityd med ett ben framskju
tet och böjt och huvudena lutade. De kvinnliga figurer
nas fysionomier ovala, ögonen brett sittande små spring
or, näsorna korta och platta, munnarna små och slutna. 
Ett av de kvinnliga helgonens hår uppsatt i en pärlbesatt 
valk, hos övriga löst fallande, stora räfflade lockar. Liv
klädnader med spetsig ringning, åtsittande liv, kjol eller 
mantel i långa bågformade och kantigt brutna, utstående 
veck. De manliga figurernas fysionomier mera bredlagda 
med höga pannor, i övrigt som de kvinnliga figurernas. 
Diakonhelgonet med dalmatika, alba. S:t Kristoffer med 
långt lockigt skägg, knäkort veckad livklädnad, mantel 
med brett tillbakavikt kant på höger sida; Jesusbarnet 
naket. De manliga helgonen i Höörs kyrka med lockiga 
skägg, livklädnader, mantlar i brutet ovala och djupa 
svängda veck. 
Två av änglarna svävande med lyftade händer och böjda 
ben, den tredje ängeln knäböjande i en molnsky med en 

harpa. Änglarnas hår i yviga räfflade lockar. Långa veck
rika albor i djupa brutna veck. På ängeln med harpan en 
vinge med invikt ytterkant, breda ovala vingpennor i re
lief nedtill. 

Helgonfigurernas i LUHM attribut, S:ta Barbaras 
vänstra hand och torn samt änglarnas vingar separat gjor
da. Ryggsidorna urholkade, änglarnas ryggsidor dock 
massiva. Tapphål i hjässorna. 

Figurerna i altaruppsatsen utan staffering. På ängeln 
med harpan rester av staffering: alban förgylld med rött 
ärmfoder, vingen grön, molnskyn blå, harpans kanter 
röda. Helgonfigurerna och två av änglarna i LUHM med 
sentida övermålning, underliggande spår av äldre staffe
ring. På flera av de kvinnliga helgonens klädnader, på di
akonens dalmatika och pä änglarnas albor spär av förgyll
ning. S:ta Margaretas drake i laserande rött och grönt . 
Fotplattorna gröna. 

Yttersta delen av Mariafigurens högra sida med hårs
lingan och en bit av ärmen borta (förnyat) . Helgonets till 
vänster i altaruppsatsen högra arm, en bit av boken, 
manteln samt vänster hand borta (förnyat). Helgonets 
till höger i altaruppsatsen högra sida borta (förnyad). 
Kronspirorna på Marias och de kvinnliga helgonens kro
nor avbrutna.Tre av Jesusbarnets fingrar på höger hand 
och ett finger på vänster hand avbrutna. S:ta Margaretas 
spjut eller korsstav borta. S:ta Barbaras torn delvis av
brutet. Diakonhelgonets högra tumme avbruten, attri
butet borta. Höger hand avbruten på kvinnligt helgon 
med bok, attribut borta hos kvinnligt helgon utan bok. 
S:t Kristoffers och S:ta Ilarbaras fotplattor skadade fram
till. På två av änglarna saknas vingarna, på en ängel vän
ster hand avbruten, på den andra höger arm och vänster 
hand avbrutna. På ängeln med harpan saknas en vinge. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 229, 269; F Beckett 1926 s 226; A M 
Göransson 1977 s 6, Soff; L Liepe 1992 as 6; U Otter
stedt 1929 s 94 n 4; M Rydbeck 1947 s 244; M Rydbeck 
1950 s 116ff; 0 Rydbeck 1917 b s 14ff; 0 Rydbeck 1921 
as 3of; V Thorlacius-Ussing 1922 s 98; Utställning af äl
dre kyrklig konst från Skåne 1914 s 38; E Wrangel 1921 s 
266; I-L Ångström 1992 s 234 



Group of figures from reredos; Is ro 'r r 520 's; oak; remains 
of medieval colouring beneath later painting on figures in 
LUHM except for one angel, without later painting; on 
figures in church no colouring; defects moderate. 

120. lgnaberga, Göinge härad (pi 8, 9) 
LUHM 16937 a 
krucifix; 1200-talets första hälft 
ek 
höjd: 113 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat nedåt. Ansiktet bredlagt 
med markerade kindben, ögonen släta rundlar, munnen 
rak och sluten med fyllig underläpp och fint modellera
de mungipor. Skägget en rad ojämna fördjupningar. På 
hjässan en krona med fyra breda spetsar. Håret i två 
slingor med upprullade ändar på skuldrorna. Bålen lång 
och spolformad, revbenen grunda räfflor. Högt placerat 
sidosår. På mellangärdet korsande skåror. Knälångt höft
kläde i vertikala och v-formade veck, i midjan en vulst, 
på vänster sida ett brett överhäng, på höger sida en upp
stående knut med nedhängande ändflik. Benen rakt 
hängande, korslagda. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Staffering saknas. 
Armarna borta. Kronans spetsar avbrutna. Höftklä

det skadat på vänster sida. Fötterna avbrutna. Kors sak
nas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 passim; A Andersson 1966 s 64; F 
Beckett 1926 s 113f; G Ekholm 1960 s 27; T Eriksson 
1972 as 24; S Kaspersen 1979 s 144; CA Nordman 1964 
s 53, 69 n 53; H Wåhlin 1921 s 82ff, 95f, 98 n 1, 135, 138 

Crucifix; first half of I 3th century; oak; no colouring; de
fects considerable: arms, feet missing; cross missing. 

121. lgnaberga, Göinge härad (pl 62) 
Ignaberga gamla kyrka 
manligt helgon; 1200-talets första hälft 
ek 
höjd: 125 cm 

Figuren stående frontalt. I vänster hand en sluten bok. 
Huvudet stort och runt. Ansiktet ovalt, ögonen med rak 
nedre och svängd övre kant och ögonlockskanter i relief, 
munnen liten och rakt sluten med fint skurna läppar. 
Skägget ojämna fördjupningar. Håret en tunn vågig mas
sa vid huvudets sidor. Livklädnad i grunda vertikala veck 
över livet och framför underbenen. Mantel över vänster 
skuldra och framför nederdelen i platta tunna v-veck. 
Under fötterna en mänsklig underliggare på rygg. 

Underliggarens huvud separat gjort. Helgonets rygg
sida urholkad. 

Rester av kredering, enstaka färgspår. Helgonets 
mantelfoder rött. Under liggarens klädnad röd. 

Sliten, multnad. Helgonets högra arm, vänstra tum
me och fötternas främre del avbrutna. Underliggarens 
huvud borta. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 35; J Barfod 1986 s u7, 123; CA 
Nordman 1964 s 85; E Nyborg 1977 s 179 n 39; C R af 
Ugglas 1915 s 330 n 2; H Wåhlin 1921 s 84ff, 102ff 

Male saint; first half of 13th century; oak; slight remains of 
gesso, colouring; defects moderate. 

122. lgnaberga, Göinge härad (pl s 1) 
Ignaberga gamla kyrka 
tronande madonna; 1200-talets senare del 
ek; Jesusbarnets huvud ljust lövträ 
figuren höjd: 91 cm 
ryggbräde höjd: 99 cm 
ryggbräde bredd: 40 cm 

Maria sittande frontalt på en låg bred bänk med profile
rade sidor. I höger hand ett runt klot. Ansiktet fylligt 
med runda kinder, ögonen tätt placerade släta rundlar, 
munnen liten och sluten med uppdragna mungipor, ha
kan bred. På hjässan en bred rak kronring och ett slätt 
huvuddok. Livklädnadens halsringning spetsig med bred 
slät kant. Mantel om armarna och från knäna i raka grun
da strutveck. Livklädnadens nedre kant bruten över föt
terna och fotplattan. Jesusbarnet i en lång livklädnad 
med grunda bågformade veck på sidorna, sittande på 



moderns vänstra knä vänt åt höger. Höger hand på klotet 
i moderns hand, i vänster hand en lilja. Huvudet litet 
och runt . På hjässan rester av en kronring. 

Barnets huvud separat gjort, anslutet till kroppen 
med en 13 cm lång tapp. Marias ryggsida urholkad. I Ma
rias hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. Ett högt rek
tangulärt ryggbräde från ett helgonskåp sekundärt (sen
medeltida). 

Rester av staffering. Karnationen gråbeige. Marias 
livklädnad röd, manteln förgylld. Barnets livklädnad röd. 

Spirorna i Marias och Jesusbarnets kronor borta. Hål 
i Marias bål mitt fram. Genombruten sprickbildning un
der Marias högra arm. Fotplattan något skadad. 

LITTERATUR: 

F Beckett 1926 s 114f; E Nyborg 1977 s 179 n 39; E Ny
borg, V Thomsen 1993 s 178f; E Nyborg, V Thomsen 
1994 s 49; P Tångeberg 1986 s 23; H Wåhlin 1921 s 92ff, 
98 

Seated Virgin and Child; later part of I 3th century; oak; 
remains of medieval colouring; defects slight. 

123. lgnaberga, Göinge härad (pi 3or) 
Ignaberga gamla kyrka (helgonfiguren); LUHM 16937 c 
( ryggbrädet) 
biskopshelgon; 1500-talets första del 
ek 
figuren höjd: 90 cm 
ryggbrädet höjd: 125 cm 
ryggbrädet bredd: 28,5 cm 

Stående figur. I höger hand en kräkla med sudarium. An
siktet runt med fårad panna, ögon med kupade ögon
lock, veck över kinderna, munnen rak och sluten, hakan 
fyllig. Håret räfflat med breda kantiga fåror. På hjässan 
en hög mitra med breda upphöjda kantbårder, framför 
vänster skuldra infulae. Korkåpa draperad från vänster 
till höger sida med stora och djupa, u-formade och brut
na veck. Under korkåpan alba, amictus. På bröstet ett 
spänne med stora flikiga blad. 
Rektangulärt ryggbräde från helgonskåp. 

Ryggsidan grunt urholkad. I hjässan ett tapphål med 

bortfallen tapp. I fotplattans undersida två märken efter 
fastspänning i en arbetsbänk. 

Rester av staffering. Karnationen beigevit med rosa 
kinder. Ögonen med brun övre kant, brun iris, svart pu
pill. Manteln förgylld på röd bolus. 

Vänster hand och kräklans övre del avbrutna. Fot
plattan sliten. Sprickbildning på höger sida. 

Remnants of shrine with holy bishop; first part of r6th cen
tury; oak; remains of medieval colouring; defects moderate; 
backboard from shrine preserved (in LUHM). 

r 24. lgnaberga, Göinge härad (pi 300) 
Ignaberga gamla kyrka 
Anna-själv-tredje; 1500-talets första del 
ek 
gruppen höjd: 85 cm 
ryggbrädet höjd: ca 120 cm 
ryggbrädet bredd: 33 cm 

S:ta Anna stående frontalt med Jesusbarnet på vänster 
arm. S:ta Annas ansikte runt, kinderna fylliga, ögonen 
smala med kupade ögonlock, munnen liten och sluten, 
hakan kraftig. Framför pannan och ansiktets sidor ett hu
vuddok i smala skarpa veck. Livklädnad med slätt liv och 
midjeskärp. Mantel över figurens nederdel i långa och 
djupa ovala veck. Jesusbarnet naket, sittande vänt åt hö
ger med höger hand i Marias vänstra hand, vänster hand 
om vänster fot. Ansiktet brett och runt. Håret i spiral
formade lockar på hjässan. Kroppen slät och run<la<l med 
grova lemmar. Maria stående på höger sida om S:ta Anna 
vänd halvt åt vänster. Huvudet ovalt med hög slät pan
na, ögonen spetsovala, munnen sluten med framskjutan
de läppar. På hjässan en krona, hår i långa räfflade lockar. 
Halsen lång, skuldrorna smala och rundade. I halsen en 
bröstduk med framdragna snibbar. Livklädnad med vida 
veckrika ärmar, åtsittande liv, kjol i djupa ovala veck. 
Från höfterna ett löst knutet, tätt veckat kläde. 
Rektangulärt ryggbräde från helgonskåp. Från skåpets 
baldakin återstår en slät smal stav med profilerad övre 
och nedre ände. 

Ryggsidan grunt urholkad. Hos S:ta Anna och Maria 
tapphål med bortfallna tappar i hjässorna. I fotplattans 
undersida två märken efter fastspänning i en arbetsbänk. 



Rester av staffering. Karnationen beigevit med rosa 
kinder. Marias ögon med en brun övre kant, brun iris, 
svart pupill. Läpparna röda. S:ta Annas mantel och Mari
as livklädnad förgyllda på röd bolus. Marias ärmfoder 
rött. 

Spirorna på Marias krona avbrutna. Brott på barnets 
högra arm. S:ta Annas högra hand något skadad. Fotplat
tan sliten. Ytterligare rester av helgonskåpet borta ( om
nämnda i LUHM:s accessionskatalog 1910-19u).68 

Remnants oj shrine with St. Anne with Virgin and Child; 
first part oj 16th century; oak; remains oj medieval colou
ring; dejects slight; backboard and one colonnette from 
shrine preserved. 

125. lgnaberga, Göinge härad (pl 302) 
lgnaberga gamla kyrka 
S:t Jakob d ä; 1500-talets början 
ek 
höjd: 84 cm 

Figuren stående frontalt med lyftade armar, i vänster 
hand en uppslagen bok. Huvudet stort, ansiktet kantigt 
skuret, ögonen djupt liggande med kupade ögonlock, i 
ögonvrårna rynkor i relief, munnen sluten. Brett skägg i 
fyra böjda testar med djupa skåror. Pilgrimshatt med 
uppvikt brätte, pilgrimsmussla. Över vänster skuldra en 
rem till en pilgrimsväska med lock. Lång livklädnad med 
knäppning i halsen, nedtill i obrutna vertikala veck. 
Mantel över höger skuldra med tillbakavikt kant, nedtill 
på vänster sida utskjutande djupa u-veck. Fötterna nak
na med raka tår. 

Höger arm separat gjord. Ryggsidan grunt urholkad. I 
hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. I fotplattan två 
märken efter fastspänning i en arbetsbänk. 

Rester av staffering. Läpparna röda. Ögonen med 
svart kontur, ljusblå iris. Hår och skägg mörkt. Hattens 
pilgrimsmussla röd. Livklädnaden röd. Manteln förgylld 
på röd bolus. 

Höger arm borta. Näsan skadad. Fotplattan sprucken. 
Sprickor framtill. 

St. Jacob; beginning oj 16th century; oak; remains oj medi
eval colouring; dejects moderate: right arm missing. 

126. Ilstorp, Färs härad (pl 307) 
LUHM 15886 
tronande madonna; 1500-talets början 
ljust lövträ 
höjd: 105 cm 

Maria sittande frontalt med överkroppen lutad något åt 
höger. Ansiktet hjärtformat med hög rundad panna, ögo
nen antydda som släta rundlar, munnen smal och sluten 
med uppdragna mungipor, hakan spetsig. Halsen rak och 
kraftig. Håret i lockar skärade med långa böjda räfflar. 
På hjässan rester av en krona. Livklädnad med ett smalt 
skärp under barmen, ett par parallella veck över buken. 
Mantel över armarna, draperad från knäna med slingran
de, kantigt brutna veck. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Staffering saknas. 
Mycket vittrad och maskäten. Nedre delen delvis 

bortmultnad. Kronans övre del borta. Marias näsa avsla
gen. Hål på höger sida vid Marias hals. Båda armarna av
brutna. Jesusbarnet borta. 

Seated Virgin and Child; beginning oj 16th century; light 
hardwood; no colouring; badly damaged: figure very weat
hered and worn, Child and arms ojVirgin missing. 

127. Jonstorp, Luggude härad (pl 187) 
Jonstorps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 75 cm 
figuren bredd: 73 cm 
korset höjd: 168 cm 
korset bredd: 110 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet långdraget, ögonen 
breda och spetsovala med upphöjda ögonlockskanter, 
djupa veck över kinderna, munnen sluten med neddrag
na mungipor. Törnekrona med breda tredelade omtag. 
Armarna diagonalt utsträckta, händerna stora och öppna 
med lätt krökta fingrar. Överkroppen kort och kraftig, 
bröstkorgen slät och rundad. Litet halvcirkelformat si
dosår. Höftklädet kort och knutet mitt fram, på höger 



sida en lång ändflik med tillbakavikt kant. Benen korta 
och kraftiga, rakt hängande. Fötterna korslagda, huden 
uppdragen i ett veck ovanför spikhålet. 
Kors med smal rundad stam omgiven av snedställda pla
na kantlister, rund mittskiva, fyrpassformade ändplattor 
med spetsiga hörn blad. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. 
Bemålningen restaurerad efter rester av äldre staffe

ring.69 
Törnekronans taggar borta (förnyade). Två av denne

dre ändplattans hörnblad avbrutna (förnyade). 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 143; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 22 

Crucifi,x; second half of 15th century; oak; colouring recon
structed from remains of older ( medieval?) colouring; de
fects very slight. 

128. Järnshög, Villands härad (nu Listers härad i Ble
kinge, till 1639 i Skåne) (pl 276) 
Jämshögs kyrka 
krucifix; 1500-talets första hälft 
figuren höjd: 150 cm7

' 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet lutat fram
åt, vridet åt höger. Huvudet stort, ansiktet smalt, ögo
nen breda med en smal ögonspringa i relief, munnen 
halvt öppen med neddragna mungipor. Skägget räfflade 
korkskruvslockar, håret två brett skårade testar. Törne
kronan virad. Armarna långa och diagonalt utsträckta, 
händerna öppna med krökta fingrar. Bålen spenslig, 
bröstkorgen svagt välvd, buken rundad. Smalt sidosår. 
Höftklädet kort, knutet mitt fram med skarpa upphöjda 
veck. Benen magra, knäna böjda. Fötterna korslagda. 

Ryggsidan massiv. Korset sekundärt. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Huvudet sprucket på vänster sida, törnekronan av

bruten framtill och på vänster sida. Ursprungligt kors 
saknas. 

LITTERATUR: 

W Andersson 1941 s 89 
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Crucifix; first hal/ of 16th century; colouring not medieval; 
defects moderate; cross secondary. 

129. Kiaby, Villands härad (pl 12, I 3) 
Kiaby kyrka 
krucifix; 1 200-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 125 cm 
figuren bredd: 109 cm 
korset höjd: 158 cm 
korset bredd: 1 53 cm1

' 

Bål och huvud vridet något åt höger. Ansiktet bredlagt, 
ögonen stora släta rundlar, munnen liten och sluten med 
fyllig underläpp. Skägget som konkava fördjupningar. 
Håret i två släta slingor med upprullade ändar på skul
drorna. På hjässan en låg kronring. Armarna svagt böjda 
och diagonalt utsträckta, händerna öppna med raka 
fingrar. Överkroppen rak och platt, revbenen rundade 
upphöjningar, på buken grunda korsande skåror. Grunt 
sidosår. Knälångt höftkläde med raka och v-formade 
veck, i midjan en rundad vulst, på sidorna halvcirkelfor
made överhäng. Benen rakt hängande med höger ben lagt 
framför vänster. Fötterna nedåtpekande, klädda med 
skor i ornerat silverbleck. Tår i relief synliga genom hål i 
höger tåhätta. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, stora rundade 
utsprång längs kanterna, fyrpassformade ändplattor med 
fyrkantiga hörnblad. 

RyggsiJan urholkad. I hjässan ett tapphål. 
Fragment av förgyllning på höftklädets vänstra sida. I 

övrigt ingen staffering. 
Kronans spiror avbrutna. Korsstammen avsågad i de 

övre och nedre ändarna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 34ff, 54, 961 124; J Barfod 1986 s 
112; F Beckett 1926 s 1 qf; M Blindheim 1972 s 83ff, 98, 
102 n II; E Cinthio 1949 s 15of n 8; E Cinthio 1969 s 
127; T Eriksson 1972 as 26 n 21; KLNM 9 sp 460; L Lie
pe 1992 as 2; M Rydbeck 1947 s 248; 0 Rydbeck 1921 a 
s 251 29; 0 Rydbeck 1924 s 75; P Tångeberg 1984 s 303f; 
P Tångeberg 1986 s 31, 50; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 17; H Wåhlin 1921 s 9off 



Crucifix; first hal/ of I 3th century; oak; slight remains of 
gilding on loin-cloth; defects very slight; ends of cross stem 
sawn off 

130. Kiaby, Villands härad (pi 45) 
Kiaby kyrka 
tronande madonna; 1200-talets första hälft 
ek 
höjd: 110 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med hög rektangulär 
sits och profilerade sidor. Ansiktet ovalt och fylligt, ögo
nen stora släta rundlar, munnen rak och sluten med 
rundad underläpp. På hjässan en krona med höga spiror. 
Håret en slät vågig massa. Mantel omlott över livet, från 
knäna i raka obrutna veck. Nedre delen av en livklädnad 
i platta brutna veck över fotplattan. Barnet i en lång liv
klädnad med raka och böjda veck, sittande på moderns 
vänstra knä vänt åt höger med benen mot moderns högra 
knä. Vänster hand på ett klot mot vänster ben. Huvudet 
litet med anletsdrag som moderns. Håret som en slät 
hjälm på hjässan. 

Barnets huvud separat gjort, anslutet till kroppen 
med en 16 cm lång tapp. Marias ryggsida djupt urholkad. 
I Marias hjässa ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Staffering saknas. 
Spirorna på Marias krona skadade. Spirorna på bar

nets krona avbrutna. Barnets näsa avslagen (förnyad). 
Marias näsa något skadad. Marias högra arm avbruten. 
Barnets högra arm avbruten, barnets vänstra hand med 
klotet till hälften borta. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 35; F Beckett 1926 s 114 f, 126; T 
Eriksson 1976 s 38, 53 n 26; L Liepe 1992 a s 2; C A 
Nordman 1964 s 83f, 88; E Nyborg 1977 s 179 n 39; M 
Rydbeck 1947 s 249; 0 Rydbeck 1921 as 29; 0 Rydbeck 
1924 s 75; P Tångeberg 1986 s 21ff, 26, 31; Utställning af 
äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 40; H Wåhlin 1921 
passim 

Seated Virgin and Child; first hal/ of r 3th century; oak; no 
colouring; defects moderate: right arm of Virgin and right 
arm and left hand of Child missing. 
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131. Kiaby, Villands härad (pl3r5, 3r6) 
Kiaby kyrka 
altarskåp; 1500-talets första del 
altarskåpet höjd (utom predellan): 121 cm 
altarskåpet bredd totalt: 199 cm 
corpus bredd: 1 oo cm 
flygeldörrarna bredd: 49,5 cm 
madonnan i corpus höjd: 69 cm 
nådastolen i corpus höjd: 82 cm 
S:t Mikael i corpus höjd: 75 cm 
helgonfigurerna i flygeldörrarna höjd: 32,5-34 cm 

Rektangulärt corpus med ett par flygeldörrar. Arkitek
turornamentik i corpus och flygeldörrarnas överkant och 
under avsatser som delar flygeldörrarna i två halvor: 
kraftigt dimensionerade rundbågar - en ovanför varje 
figur - skilda åt av spirallister och fyllda av mindre båg
verk med näsor och korsblommor på spetsarna. Ovanför 
rundbågarna en horisontal spirallist. Ovanför de mindre 
rundbågarna i flygeldörrarna rankornamentik. Nedanför 
de stora figurerna i corpus en genombruten ornamente
rad fris i tre sektioner. 
I corpus tre stora figurer, i flygeldörrarna tolv mindre 
helgonfigurer i rader om tre ovanför varandra. Samtliga 
altarskåpets figurer långsmala med stora huvuden, hos 
de manliga helgonen vilande direkt på de runda skul
drorna. De stora figurernas fysionomier bredlagda: Gud 
fader med fåror i pannan och spetsovala ögon med smala 
ögonlock, Marias och S:t Mikaels fysionomier fylliga och 
rundlagda med uppdragna mungipor. De mindre figurer
nas ansikten långdragna med spetsovala ögon, magra kin
der, lågt placerade slutna munnar. Lockar i hår och skägg 
av varierande utformning med raka och breda eller böjda 
smalare skåror. 
I corpus en nådastol (i mitten), en stående madonna (till 
höger) och S:t Mikael som själavägare ( till vänster). Fa
dern i nådastolen hållande korset med sonen framför sig. 
Skägget i sex breda räfflade lockar över bröstet. På hjäs
san en stor krona med krabbformade spiror och höga by
glar. Över skuldrorna en mantel i utstående v-veck, sick
sackveck. Kristusfiguren liten, hängande med diagonalt 
utsträckta armar och framåtlutande huvud. Bålen smal, 
benen magra med korslagda fötter. Maria stående med 
vänster ben framskjutet och böjt. Håret i breda, vågigt 



räfflade slingor. Livklädnad med åtsittande liv, långa 
snäva ärmar. Framför nederpartiet en mantel i kantigt 
brutna, utstående veck. Barnet naket, sittande mot mo
derns högra skuldra med en druvklase i vänster hand. 
Huvudet runt med brett ansikte, kroppen knubbig med 
kraftiga lemmar. S:t Mikael med svärd (borta) i höger 
hand, lyftad över huvudet. I vänster hand en våg (borta) . 
Under fötterna en drake. Håret i långa räfflade lockar. 
Alba med amictus, långa veckade ärmar, blusande paral
lella veck över livet och nedtill. Korkåpa draperad under 
vänster arm med tjocka v-veck. 
De mindre figurerna - elva apostlar, ett prästhelgon - i 
flygeldörrarna stående frontalt eller med ett framskju
tet och böjt ben. Livklädnader sammandragna i midjan, 
mantlar draperade med v-formade och brutna veck och 
sicksackveck. Prästhelgonet i mässhake och alba, i vän
ster hand en bok, i höger hand (nu försvunnet) föremål. 
De apostlar som kan identifieras är: S:t Andreas med an
dreaskors och bok; S:t Johannes evangelisten med kalk i 
vänster hand; S:t Petrus med nyckel i vänster hand, bok i 
höger hand; S:t Mattias med bila; S:t Paulus med bok i 
höger hand, svärd i vänster hand; S:t Jakob d ä med pil
grimshatt, bok i höger hand, vandringsstav (borta) i vän
ster hand; Judas Taddeus eller Jakob dy med stång eller 
klubba i höger hand; möjligen S:t Filippus med korsstav 
(?) i vänster hand; S:t Bartolomeus med bok i höger hand, 
kniv i vänster hand. De återstående två apostlarna med 
bokpåse i vänster hand och försvunnet attribut i höger 
hand, respektive bok i vänster hand. 

DeLaljer - S:t Mikaels våg och svärd, spirorna på Ma
rias och faderns kronor, några av de mindre helgonfigu
rernas attribut - separat gjorda. Tapphål i hjässorna på 
samtliga figurer. 

Rester av staffering. Karnationen rosa till vi tak tig 
med röda läppar. Ögonen med grå iris, svart pupill och 
mörka konturer. Faderns i nådastolen livklädnad för
gylld, Marias livklädnad röd, S:t Mikaels alba vit. Fyra 
apostlars livklädnader försilvrade, tre apostlars livkläd
nader gröna, S:t Johannes evangelistens livklädnad försil
vrad med laserande övermålning i grönt. Mantlarna för
gyllda med rött eller blått foder. 
Skåpets fond förgylld, skåpkanternas insidor röda med 
blå framkanter. Arkitekturornamentiken förgylld, ur-
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sprungligen med färgat papper som bakgrund - rött i 
corpus, blått i flygeldörrarna. 

En av spirorna på faderns krona avbruten, faderns 
högra axel skadad (förnyad). Marias kronspiror avbrutna, 
hål från baksidan vid halsen. S:t Mikaels högra hand ska
dad, svärdet borta, vänster hand med vågen borta, dra
ken halvt avbruten. En av de anonyma apostlarnas högra 
hand avbruten. Hos prästhelgonet, den andra anonyma 
aposteln och S:t Jakob d ä saknas föremål i höger hand. 
Flisa borta framtill i S:t Jakobs d y/S:t Judas Taddeus 
fotplatta. Arkitekturornamentiken i rundbågarna i skå
pets överkant skadad (förnyad). 

LITTERATUR: 

G Bringeus 1992 s 1; C G Brunius 1850 s 545f; E Cinthio 
1969 s 125; L Liepe 1992 as 8; U Otterstedt 1929 s 131 

25 n 9, 89; M Rydbeck 1947 s 243; P Tångeberg 1986 s 
138 n 242, 202 n 363, 226 n 414; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 34f; E Wrangel 1921 s 
26Iff 

Reredos; first part of 16th century; oak; medieval colouring 
partly preserved; defects moderate - same missing parts re
newed. 

132. Kropp, Luggude härad (pl 182) 
LUHM 18544 (figuren); Kropps kyrka (armarna) 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 143 cm 
höger arm längd: 52,5 cm 
vänster arm längd (utom fästtapp) : 55 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt, 
ögonen upphöjda rundlar med smala böjda ögonspringor, 
munnen halvt öppen med skulpterad övre tandrad. Skäg
get en tudelat oartikulerad massa fårad med grova skå
ror. Håret en slät valk. Törnekronan virad med fyra tre
delade omtag. Senor och blodådror i relief som upphöjda 
strängar på armarna, händerna öppna med något böjda 
fingrar. Bålen smal, bröstkorgens ovansida slät, revbenen 
diagonala upphöjningar. Skuret sidosår. Höftklädet kort 
och knutet mit t fram med stora grunda veck, framtill en 



bred ändflik med inåtvikta kanter. Benen kraftiga, knäna 
lätt böjda. Fötterna inåtvridna och korslagda. Huden 
uppdragen i en valk ovanför spikhålen. 

Törnekronans taggar, två stycken på vänsterarmens 
fram- och baksida vid fästet och en höftklädesflik på hö
ger höft separat gjort. Ryggsidan massiv. Inget tapphål i 
hjässan. 

Rester av staffering under senare övermålning. Kar
nationen gulrosa. Håret ljust brunt. Höftklädet förgyllt 
på röd bolus. 

Armarna lossnade. Samtliga fingrar utom höger tum
me avbrutna. Separat gjort stycke framtill på vänster 
arm borta. En del av törnekronans taggar avbrutna. Hjäs
san och skulderpartiet multnat. En höftklädesflik på hö
ger höft borta. Höger fot delvis avbruten. Kraftiga längs
gående sprickor. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 57, 145 

Crucifix; second hal/ of I 5th century; oak; remains of me
dieval colouring beneath later painting; defects considera
ble: arms broken off, top of head and shoulders mouldered 
away; cross missing. 

133. Kvidinge, Södra Åsbo härad (pl 209) 

LUHM 16938 
kalvariegrupp; 1400-talets slut 
ek 
Kristusfiguren höjd: 130 cm 
Kristusfiguren bredd: 130 cm 
Maria höjd inklusive sockel: 89,5 cm 
Johannes höjd inklusive sockel: 9015 cm 
trabesbjälke bredd: 167 cm 

Kristusfigurens huvud vridet åt höger, lutat framåt. An
siktet bredlagt med låg panna och markerade kindben, 
ögonen stora och brett sittande spetsovaler med ögonsp
ringa i relief, munnen rak och sluten med smala läppar. 
Skägget en tredelad valk med smala böjda skåror. Håret i 
lockiga testar med bredare räfflar. Törnekronan virad. 
Armarna diagonalt utsträckta, händerna halvt slutna 
med krökta fingrar. Bålen kort, bröstkorgen välvd, revbe
nen breda upphöjningar. Lågt placerat diagonalt sidosår. 

Höfterna breda. Smalt höftkläde horisontalt över länder
na med långa och tunna, upphöjda veck, på höger sida en 
lång veckad våd i en båge ned bakom benen. Knäna böj
da, fötterna korslagda och nedåtpekande. 
Maria vänd halvt åt höger med vänster ben framskjutet 
och böjt, höger hand lyftad med ett grepp om huvuddo
ket. Ansiktet litet och ovalt, ögonen smala springor, 
munnen rak och sluten med smala läppar. Livklädnad 
med fyrkantig ringning, bröstduk, snävt liv, långa och 
veckrika ärmar, kjol i stora spetsiga v-veck och utstående 
brutna veck. Nederkanten diagonalt lyftad, underklän
ning synlig nedanför. Dok över hjässan och i tjocka v
veck på vänster sida om huvudet. Mantel draperad över 
hjässan, om armarna och längs sidorna med tjocka, pö
sande brutna veck. 
Johannes stående med överkroppen lutad bakåt och åt 
vänster, vänster ben vridet utåt. Ansiktet vänt uppåt 
mot korset. Ansiktet avlångt och kantigt med markerade 
kindben, ögonbrynen breda, ögonen smala springor med 
ögonlockskanter i relief, munnen liten och något öppen. 
Håret i tjocka böjda testar med djupa räfflar. I händerna 
en bok hållen mot vänster höft. Livklädnad med nedvikt 
krage, i midjan ett smalt bälte. Mantel över båda armar
na, nedtill i tjocka utstående, kantigt brutna veck, fållen 
diagonal. Livklädnadens nederdel i längsgående obrutna 
veck. 
Trabesbjälke, ursprungligen buren av tre kolonner vars 
polygona fästen är synliga på bjälkens undersida. Mitt på 
bjälken en oregelbundet kantig, räfflad jordkulle (bas för 
korset) med kranium, käke och rest av ben i relief. Bjäl
ken vidgad under jordkullen, i ytterändarna polygona 
konsoler under sidofigurerna. Överkanten profilerad. 
Längs kanterna - även på baksidan - flikiga krabbor i ge
nombruten relief. Runt mittkonsolens fäste på bjälkens 
undersida likadana krabbor. 

Figurernas ryggsidor massiva. I hjässorna tapphål: 
Kristusfigurens och Johannes tappar kvarsittande, Mari
as tapp bortfallen. Sidofigurerna fästade med vertikala 
tappar i socklarna. De tre kolonnerna intappade med 
trädymlingar i fästena på trabesbjälkens undersida. På 
trabesbjälkens framsida tre hål med delvis kvarsittande 
dymlingar för korsets sammanfogning med bjälken. Kor
set sekundärt . 

Rester av staffering under sentida övermålning (på 



Maria minst två lager sentida övermålning). Karnationen 
rosa. Kristusfigurens höftkläde ursprungligen förgyllt. 
Marias mantel blå. Johannes hår och livdräktens krage 
och bälte förgyllda, manteln röd. Trabeskullen grön. 
Trabesbjälkens framsida röd, baksidan blå med kanter 
och profiler i rött och gulockra, krabbor i rött och grönt. 

Kristusfigurens skulderparti skadat, sprickbildning 
framtill. Ursprungligt kors saknas. Marias högra tåspets 
avbruten. På Johannes vänstra fot två tår avbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 79f, 162f; 0 Rydbeck 1921 b s 171ff 

Calvary group; end oj r5th century; oak; slight remains of 
medieval colouring beneath several layers oj later painting; 
defects slight; cross secondary. 

134. Kyrkheddinge, Bara härad (pl 173) 
Kyrkheddinge kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 98 cm 
figuren bredd: 1 1 o cm 
korset höjd: 147 cm 
korset bredd: 145 cm 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ansiktet grovt skuret 
och långsträckt, munnen halvt öppen. Skägget en slät 
kluven valk. Håret i släta testar framför höger skuldra. 
Törnekrona med tre tredelade omtag. Armarna långa 
och fårade, diagonalt utsträckta, händerna stora med 
raka fingrar. Bröstkorgen framskjutande, revben och 
bröstben djupa fåror . Grunt sidosår. Höftklädet kort, 
knutet mitt fram med en nedhängande ändflik. Benen 
korta, knäna böjda. Fötterna inåtvridna och korslagda, 
huden uppdragen i en valk ovanför spikhålet på höger 
fot. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, avlånga runda
de utsprång längs kanterna, runda ändplattor. 

Ryggsidan grunt urholkad. I hjässan ett tapphål. Kor
sets utsprång separat gjorda. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Vänster skulderparti ska

dat. Höger tå avbruten. Delar av korsets mittskiva och 
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korsstammens övre del förnyade i sen tid. Ändplattornas 
hörnblad avbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 54, 57, 142; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 21 

Cruci/ix; second half of 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects moderate; parts oj cross renewed. 

135. Kyrkoköpinge, Skytts härad (pl 44) 
Kyrkoköpinge kyrka 
krucifix; 1200-talets mitt 
ek 
figuren höjd: 1 26 cm 
korset höjd: 160 cm 
korset bredd: 125 cm12 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet runt och brett, ögo
nen placerade långt isär, munnen sluten med rundad un
derläpp. Skägget en vågig valk på hakan. Öronen stora. 
Håret långa vågiga lockar med upprullade ändar framför 
skuldrorna. På hjässan en avfasning för en krona. Armar
na smala och diagonalt utsträckta, händerna öppna med 
raka fingrar. Bålen bred och platt, revbenen horisontala 
linjer. Grunt sidosår. Buken klotformigt rundad. Knä
långt höftkläde med framskjutande v-veck och obrutna 
vertikala veck, i midjan en rundad vulst, på höger höft 
en uppstående knut, fållen diagonal. Benen kraftiga och 
rakt hängande med höger ben lagt framför vänster. 
Kraftigt kors med plan framsida, breda rundade ut
språng längs kanterna, rund mittskiva, rundade avslut
ningar på korsarmarna och i korsstammens övre ände (se
kundära?). 

Ryggsidan djupt urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Kronan borta. Korsets nedre ände avsågad. 

Cruci/ix; mid r 3th century; oak; colouring not medieval; 
crown missing; lower end oj cross stem sawn off 



136. Kågeröd, Luggude härad (pl 98) 
LUHM 17216 a 
krucifix; 1400-talets första hälft 
figuren ljust lövträ; korset furu 
figuren höjd: 131 cm 
figuren bredd: 127 cm 
korset höjd: 193,5 cm 
korset bredd: 185 cm 

Överkropp och ben hängande med en lutning åt höger, 
höfterna förskjutna åt vänster. Huvudet lutat åt höger. 
Ansiktet smalt, ögonen stora utstående rundlar med en 
längsgående skåra, munnen liten och öppen. Öronen ut
stående. Skägget oregelbundet böjda, skårade testar. Hå
ret räfflat med längsgående diagonala fåror, på höger 
sida i en lång slinga framför skuldran. Törnekronan vi
rad. Armarna nästan horisontalt utsträckta, händerna 
öppna med raka fingrar. Bröstkorgen välvd med revbe
nen som breda upphöjningar, mitt fram en cirkelrund 
fördjupning (relikgömma, enligt C G Brunius på 1800-
talet täckt av en bergkristall under vilken relikerna låg 
svepta i en sidenlapp). 73 Rakt sidosår. Buken rundad mel
lan framskjutande höftben. Höftklädet diagonalt med 
kraftiga veck, om höger lår en extra flik, på höger höft 
en knut med lång, sicksackvikt ändflik. Benen kraftiga, 
rakt hängande med höger ben framför vänster. Fötterna 
små, nedåtpekande. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, runda utsprång 
längs kanterna, fyrkantiga ändplattor. 

Separat gjorda delar: törnekronans taggar, tre fingrar 
på höger hand, två rektangulära stycken på bålens fram
sida och vänstra sida, höger stortå och höger sida på vän
ster fot . Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med 
kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronan och hjässan bortmultnade framtill på 

vänster sida. Törnekronans taggar avbrutna. Ett finger 
på höger hand och två fingrar på vänster hand avbrutna . 
Sprickor mitt fram på bålen och höftklädet. Ett av kor
sets utsprång helt avbrutet, ett delvis avbrutet, flera ut
språng skadade. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 16, 55, 58f, 63f, 148f; F Beckett 
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1926 s 185; C G Brunius 1850 s 554; L Liepe 1992 as 5; 
E Tegner 1871 s 33f 

Crucifix; first half of r 5th century; figure light hardwood, 
cross pine; colouring not medieval; defects considerable: 
crown of thorns and top oj head on left side mouldered 
away. 

137. Kågeröd, Luggude härad (pl360-362) 
Kågeröds kyrka 
grupp från altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
madonnan höjd med sockeln: 78 cm 
Johannes evangelisten höjd med sockeln: 74,5 cm 
Johannes döparen höjd med sockeln: 75 cm 

Grupp med tre figurer: en madonna, Johannes evangelis
ten, Johannes döparen. Maria stående frontalt . Huvudet 
stort, ansiktet ovalt med hög panna, runda kinder, fram
skjutande hakspets . Ögonen mycket stora och spetsovala 
med kupade övre och nedre ögonlock, munnen liten och 
sluten. På hjässan en rikt profilerad krona. Håret en stor 
vågig massa med djupa bågformiga skåror. Livklädnad 
med åtsittande liv, fyrkantig ringning med korslagd 
bröstduk. Nedtill en mantel i stora brutna veck. Barnet 
sittande på moderns vänstra arm. Huvudet stort och 
runt, fysionomin som moderns. Öppen livrock med upp
rullade ärmar. 
Johannes evangelisten stående bredbent med överkrop
pen lutad något åt höger. I vänster hand en kalk, höger 
hand över bröstet. Fysionomin som Marias. Håret i stora 
yviga lockar: de främre lockarna skårade med djupa få
ror, de bakre lockarna släta. Livklädnad med kort upp
stående krage, långa veckade ärmar, hög slits på höger 
sida, bart högerben. Mantel över vänster arm och höger 
sida i en böljande rundad våd med mycket stora och kan
tigt brutna veck. 
Johannes döparen stående frontalt . Händerna lyftade, i 
vänster hand en bibel med ett lamm. Kraftigt tvekluvet 
skägg räfflat med bågformade skåror. Hår med rak pann
lugg, på sidorna fylliga lockar. Kamelhudsklädnad med 
hög slits, räfflad med bågformade skåror, kamelhuvudet 
liggande platt på sockeln. Mantel över vänster sida i ett 
par tjocka brutna veck. Längs mantelns kant små runda 



fördjupningar två och två i bredd (efter lösa orna
ment?).Socklarna decimeterhöga, kraftigt profilerade 
och sexkantiga. 

Ryggsidorna massiva. I hjässorna tapphål: hos Johan
nes döparen med bortfallen tapp, hos de två återstående 
figurerna med bevarad tapp. 

Staff ering saknas. 
Marias högra hand borta, kronans spiror avbrutna, 

mantelvecken slitna, barnets näsa och högra hand av
brutna, barnets vänstra hand delvis borta. Tre fingrar av
brutna på Johannes evangelistens högra hand, höger fot 
sliten och skadad, mantelvecken något skadade på höger 
sida, delar av sockeln avbrutna. Johannes döparens näsa 
och högra hand avbrutna, vecken nedanför vänster arm 
skadade, lammets öron skadade, en bit av sockeln avbru
ten på höger sida. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 230 

Group of figures from reredos; first part of 16th century; 
oak; no colouring; defects moderate. 

138. Kävlinge, Harjagers härad (pl 165) 
Kävlinge gamla kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 117 cm 
korset höjd: 160 cm 
korset bredd: 1 50 cm" 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt . Ansiktet lång
sträckt, ögonen välvda rundlar, munnen sluten med ned
dragna mungipor. Skägget spetsigt och oformligt, håret i 
rundade testar framför skuldrorna. Törnekrona med 
kraftiga slanor. Armarna långa och svagt diagonalt ut
sträckta, händerna öppna med krökta fingrar. Bålen lång 
och grov med framskjutande bröstkorg, rundad buk. Di
agonalt sidosår. Höftklädet kort och knutet mitt fram, 
på höger sida en bred flik med tillbakavikt sicksacksling
rande kant. Benen kraftiga och kantigt skurna, knäna böj
da. Fötterna inåtvridna och korslagda. 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, breda 
rundade utsprång längs kanterna, rund mittskiva, i kors-
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stammens ändar fyrkantiga ändplattor, i korsarmarnas 
ändar runda ändplattor med spetsiga hörnblad. På änd
plattorna grovt skurna evangelistsymboler i relief: 
överst bevingad människa, på höger sida örn, på vänster 
sida lejon. 

Ett stycke av bålen och höftklädet baktill på höger 
sida, den bakre delen av bålen samt höftklädet på vän
ster sida separat gjort. Ryggsidan grunt urholkad. Tapp
hål i hjässan. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Håret avbrutet på vän

ster skuldra. Fingrarna skadade. Fötterna skadade (höger 
fot förnyad). Korsets övre del kortad, sprucken. Änd
plattornas hörnblad skadade, den högra ändplattans ne
dre del avbruten, evangelistsymbolen borta på den ne
dre ändplattan. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 139f; M Rydbeck 1932 s 13f; 
Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 22 

Crucifix; second hal/ of I 5th century; oak; colouring not 
medieval; defects moderate. 

139. Lackalänga, Torna härad (pl 164) 
LUHM 17542 b 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 107 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet smalt, ögonen upp
höjda rundlar med smala ögonskåror i relief. Håret i en 
slät valk bakom öronen. Törnekronan virad. På höger 
arm senor och blodådror i relief som längsgående sträng
ar. Handen öppen med raka fingrar. Bålen långsträckt 
med kraftig välvd bröstkorg, rundad buk. Kort sidosår. 
Höftklädet lågt placerat, knutet mitt fram med en ned
hängande dubbelvikt ändflik, på höger höft en sicksack
vikt våd. Benen magra och brett satta, knäna böjda. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Framtill på båda 
låren små träpluggar. Ryggsidan massiv. Inget tapphål i 
hjässan. 

Staffering saknas. 
En bit av törnekronan på vänster sida och törnekro-



nan samt en bit av håret på höger sida avbrutet. Näsan 
avslagen. Ett stycke av munpartiet och skägget borta. 
Höger arm och hand lossnade. Vänster arm borta. Benen 
avbrutna nedanför knäna. Kraftig längsgående spricka 
mitt fram. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg s 55, 57, 137 

Crucifix; second half of r 5 th century; oak; no colouring; 
badly damaged: parts af crown of thorn and hair and part 
of face missing, right arm and hand braken off, left arm 
and legs missing; cross missing. 

140. Lilla Bedinge, Vemmenhögs härad (pl 84, 85) 
SHM 25300:3 
pieta; 1300-talets slut eller omkring 1400 
ek' 5 

höjd: u8 cm 

Modern sittande på en jordkulle. Överkroppen vriden 
något åt höger, huvudet lutat framåt. Ansiktet litet och 
runt, pannan hög och slät, ögonen släta välvda rundlar, 
munnen liten och sluten med spetsigt formade läppar, 
hakspetsen framskjutande. Håret smala testar med c-for
made skåror. Över hjässan ett huvuddok. Livklädnad 
med snävt stramande liv, kjol i täta vertikala veck. Man
tel runt överarmarna, från knäna i tjocka bågveck och 
vertikala strutveck. Sonen liggande på rygg, huvudet 
hängande över moderns högra arm. Ansiktet litet och 
trekantigt, ögonbrynen antydda, ögonen släta rundlar, 
munnen dold under mustaschen. Skägget smålockigt, få
rat med böjda räfflar. Törnekronan virad. Bålen spolfor
mad, revbenen täta parallella upphöjningar. Höftkläde 
med rundade böjda veck. Benen hängande ned till fot
plattan utmed moderns vänstra sida. 

Sonens högra arm separat gjord. Moderns ryggsida 
urholkad. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Moderns huvuddok sprucket på höger sida. Två av 

moderns fingrar skadade. En bit av manteln mitt fram 
avbruten. Vänster tåspets avbruten. Sonens högra arm 
borta. Tårna slitna och något skadade. 
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LITTERATUR: 

A Andersson 1957 s 12, 27; A Andersson 1980 s 23f; N 
G Bruzelius 1863-1864 (opubl) s fö; B Conrades 1930 s 
32; C Habicht 1926 s 4; J C Jensen 1956 (opubl) s 302f, 
308ff; A Lindblom 1916 s 46f; Medieval Wooden Sculptu
re in Sweden 4 1975 s 178; CA Nordman 1964 s 213ff; J 
Roosval 1926 s 30; M Rydbeck 1942 s 166; 0 Rydbeck 
1917 as 121; R Struck 1926 s 213; V Thorlacius-Ussing 
1933 s So; V Thorlacius-Ussing 1950 s 86; C R af Ugglas 
1942 s 34f, 44; C R af Ugglas 1943 s 35f; H Wentzel 
1938 s 121; E Wrangel 1921 s 250 n 1; H Wåhlin 1919 s 
182 

Pieta; end of I4th century or ca. r 400; oak; colouring not 
medieval; defects moderate. 

141. Linderöd, Gärds härad (pl 184) 
LUHM 16712 a 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 95 cm 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ögonen släta upphöj
ningar, munnen något öppen. Skägg, mustasch och hår 
skårade med böjda räfflor, håret i en test framför höger 
skuldra. På hjässan rester av en törnekrona. Bröstkorgen 
välvd och kraftig, buken rundad. Höftklädet kort, knutet 
mitt fram, framför låren en nedhängande ändflik. Benen 
brett satta, knäna något böjda. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Staffering saknas. 
Mycket vittrad och skadad. Armarna borta. Av höger 

ben endast halva låret kvar. Vänster ben avbrutet ned
anför knäet . Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 60, 134 

Crucifix; second hal/ af 15th century; oak; no colouring; 
badly damaged: figure very weathered and worn, arms 
missing, legs braken off crown missing. 

142. Ljungby, Villands härad (pl 22) 

Trolle-Ljungby kyrka 



krucifix; 1200-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 156 cm 
figuren bredd: 137 cm 
korset höjd: 262 cm 
korset bredd: 2 ro cm 

Huvudet vridet åt höger och lutat framåt (jfr nedan). 
Ansiktet ovalt med hög slät panna, ögonen brett place
rade släta rundlar, munnen sluten. Skägget en valk med 
lätt upphöjda rundningar. Håret i en vågig massa bakom 
öronen, på varje skuldra tre nedhängande slingor. På 
hjässan en fals efter en krona. Armarna horisontalt ut
sträckta, händerna öppna med raka fingrar. Bålen platt 
och rak, bröstkorgen slät, revbenen antydda med upp
höjningar. Grunt sidosår. Knälångt höftkläde i täta verti
kala veck och ett par v-veck, i midjan en rundad vulst, på 
höger sida halvcirkelformade överhäng, på vänster sida 
en knut med nedhängande ände. Benen rakt hängande, 
fötterna inåtvridna och korslagda. 
Kors med plan framsida, ovala fördjupningar längs kan
terna, runda ändplattor med cirkelformade hörnblad. 

Huvudet sekundärt avsågat, fogat till halsen med en 
snedfasad kil. Huvudets krona sekundärt ersatt med en 
törnekrona. Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Krona och sekundär törnekrona borta. Två fingrar av

brutna på höger hand, fyra fingrar avbrutna på vänster 
hand. Fötterna slitna och skadade. Korsets övre och ne
dre ändar avsågade, nederdelen mycket sliten och mult
nad. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s 112; F Beckett 1926 s 117; R Norberg 
1941 s 112 n 1; M Rydbeck 1947 s 246,248; 0 Rydbeck 
1921 as 23 n 1; 0 Rydbeck 1924 s 77; H Wåhlin 1921 s 
126ff, 138, 156 n 6 

Crucifix; /irst half of I 3th century; oak; colouring not me
dieval; crown missing; defects slight; ends of cross stem 
sawn off, lower part worn and mouldered. 

143. Ljungby, Villands härad (pi r37) 
Trolle-Ljungby kyrka 
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stående madonna; 1400-talets första hälft eller mitt 
lövträ ( valnöt?)' 6 

höjd: 54,5 cm 

Överkroppen och huvudet lutat åt höger. Ansiktet litet 
och runt, ögonen stora och spetsovala med breda kupade 
ögonlock, munnen liten och sluten. På hjässan en krona 
och ett huvuddok med sicksackveckade kanter. Livkläd
nad i veck ovanför och nedanför skärp under barmen. På 
vänster sida en mantel i utstående v-veck, från höger 
arm i flera serpentinveckade våder. Barnet naket, sittan
de vänt halvt åt höger på moderns vänstra arm. Ansiktet 
stort och runt, ögonen brett sittande, munnen liten och 
sluten med uppdragna mungipor. Bålen kort och knub
big. 

Kronans spiror separat gjorda. Ryggsidan massiv. I 
hjässan ett tapphål. 

Rester av staffering. Karnationen gråvit, läpparna 
röda. Marias ögon med mörk övre och röd nedre kontur, 
ljus vita och grå iris, barnets ögon med mörk iris. Hår 
förgyllt. Kronans insida röd. Manteln förgylld. 

Höger sida och nederpartiet svårt slitet och multnat. 
Kronans spiror borta. Marias högra arm avbruten. Vän
ster hand skadad. Barnets högra arm, vänstra hand och 
vänstra ben avbrutna. 

LITTERATUR: 

0 Rydbeck 1921 as 24f 

Standing Virgin and Child; first half or middle of r 5th 
century; hardwood (walnut?J; slight remains of medieval 
colouring; defects considerable: right side and lower part 
worn, mouldered; right arm of Virgin and right arm, left 
hand and left leg of Child missing. 

144. Ljungby, Villands härad (pi 248-250) 
Trolle-Ljungby kyrka 
grupp från altarskåp; 1400-talets slut 
ek 
de kvinnliga helgonfigurerna höjd: 104-105 cm 
apostlarna höjd: 53,5-54,5 cm 

Grupp med tre större stående kvinnliga figurer, fem 
mindre stående apostlar. De kvinnliga figurerna: 



madonnan, S:ta Barbara, anonymt kvinnligt helgon. Fron
tala, resliga figurer med kraftiga proportioner. Ansiktena 
stora och ovala med runda kinder, ögonen små och tätt 
sittande med ögonlockskanter i relief, munnarna små och 
lågt placerade, läpparna spetsigt framskjutande. Håret i 
tjocka, rundade slingor med breda böjda räfflar. Livkläd
naderna löst hängande på madonnan och det anonyma 
kvinnliga helgonet, på S:ta Barbara sammanhållen i mid
jan. Mantlar framför figurernas nederdelar i tjocka, brut
na och tillplattade veck. Maria hållande det nakna barnet 
med båda händerna framför livet. S:ta Barbara med ett 
mångkantigt torn med hög spetsig huv i vänster hand. 
De fem apostlarna stående frontalt med attribut i hän
derna (borta). Fysionomierna långlagda och knotiga med 
markerade kindben, ögonen spetsovala och tätt sittande, 
munnarna lågt placerade och slutna med fylliga läppar. 
Breda skägg i varierande utförande. Mantlarna hos två av 
figurerna dragna över hjässan. Livklädnader och mantlar 
som de kvinnliga figurernas. 

Spirorna i de kvinnliga helgonens kronor separat gjor
da. Ryggsidorna urholkade. I hjässorna tapphål. 

Rester av staffering. De kvinnliga helgonens karna
tion blekrosa med förhöjd kindfärg, rosa läppar. Ögonen 
med mörk övre och röd nedre kontur, ögonfransarna 
som tunna linjer, blåaktig vita, brun iris, mörk pupill. 
Apostlarnas karnation starkt rosa. Ögonen med mörka 
konturer med utpenslade ögonfransar och rynkor, ljus 
vita, blå eller brun iris, mörk pupill. Jesusbarnets hår 
förgyllt. De manliga helgonens hår och skägg ljust eller 
mörkt blågrått, mörkt brunt. Livklädnader och mantlar 
förgyllda med rött eller mörkt blått foder. Marias sko 
röd. Fotplattorna gröna. Apostlarnas attribut röda, blå 
och förgyllda. På flera figurer rester av linneväv under 
stafferingen. 

De kvinnliga figurernas kronspiror avbrutna. Marias 
fingrar skadade, Jesusbarnets högra arm och vänstra ben 
avbrutna, Marias fotplatta skadad på vänster sida. Ett 
stort stycke borta av S:ta Barbaras bröst- och halsparti, 
fingrarna avbrutna på höger hand. Det anonyma kvinnli
ga helgonets vänstra hand avbruten, höger hand skadad, 
fotplattan skadad på höger sida. Hos samtliga apostlar 
sprickbildning och slitskador, en eller båda armarna 
och/eller händerna avbrutna, en av apostlafigurernas an
sikte och en stor del av hjässan borta. 
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LITTERATUR: 

S Karling 1946 s 143f; M Kempff 1994 s 188ff; E Wrang
el 1921 s 267 n 

Group of figures from reredos; end of 15th century; oak; 
medieval colouring partly preserved; defects considerable: 
part of neck and chest of St. Barbara missing, one or both 
arms or hands missing on all apostles, face and part of the 
head missing on one apostle. 

145. Ljungby, Villands härad (pl 232) 

LUHM 16933 b 
S:t Göran; 1400-talets slut 
ek 
höjd: fö cm 

Figuren sittande gränsle till häst (hästen borta) med lyf
tade armar. Huvudet vridet åt höger. Ansiktet stort och 
runt med fylliga kinder, ögonen små och runda med 
ögonlock i relief, munnen rak och sluten med svagt upp
dragna mungipor. Håret i stora, kantigt och oregelbun
det skurna lockar. På hjässan rester av en krans eller lik
nande. Harnesk med uppstående halskrage, framtill en 
lilja i relief. Höftkort jacka med vida veckrika ärmar, öp
pen över bröstet, sammanhållen av ett dubbelt band, ge
nombruten på fram- och baksidan med smala slitsar, på 
ryggen en stjärnformig öppning. Spetsiga armbucklor. 

Vänster hand, armarna samt benen separat gjorda. Fi
guren fästad vid sadeln med två träpluggar nedtill på 
ryggsidan. Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med 
bortfallen tapp. 

Enstaka rester av medeltida staffering. Jackan för
gylld på röd bolus. Fodret rött. Harnesket försilvrat. 

Huvud och ansikte - näsa, mun, hjässa, hårlockar -
skadat. Höger arm och höger ben borta (höger lår förny
at), vänster ben avbrutet vid låret. Jackans nederkant 
skadad på båda sidor. 

LITTERATUR: 

HA Gräbke 1941 s u5; W Paatz 1939 s 151f, 159, 355; 
M Rydbeck 1942 s 170; 0 Rydbeck 1943 as 98; J Svan
berg 1993 s 200 



St. George; end of I 5th century; oak; slight remains of me
dieval colouring; defects considerable: face and hair dama
ged, right arm and legs braken off ( right thigh renewed), 
horse, dragon and princess missing. 

146. Ljungby, Villands härad (pl 262,263} 

LUHM 16933 a 
krucifix; 1520-talet 
ek 
figuren höjd: 21 o cm 
figuren bredd: 190 cm 

Kroppen hängande i en båge med uppdragna skuldror, 
höfterna förskjutna åt höger, benen lutade åt vänster. 
Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt 
och fint skuret, ögonen djupt liggande springor, kinder
na injunkna, munnen halvt öppen med en tandrad i reli
ef. Mustasch och skägg med tunna böjda skåror. Håret i 
fylliga rundade lockar framför skuldrorna. Törnekronan 
bred och virad med fyrdelade omtag. Armarna diagonalt 
utsträckta, kraftiga och muskulösa, händerna halvt slut
na med böjda fingrar och naglar i relief. Bålen lång
sträckt, bröstkorgen framskjutande med en djupt indra
gen avgränsning mot mellangärdet, buken lång och flat, 
höfterna raka. Djupt diagonalt sidosår. Höftklädet knu
tet med en stor uppstående ögla på vänster höft, på si
dorna och framtill ändflikar i stora, djupt och kantigt 
brutna sjok. Benen långa och välformade, rakt hängande. 
Fötterna korslagda med breda fotblad, tårna långa och 
något böjda med naglar i relief. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. Korset se
kundärt. 

Enstaka rester av staffering. Karnationen rosa med 
rött blod i ansiktet, i sidosåret och på fötterna vid spik
hålen. Hår och skägg mörkt. Törnekronan grön. Höftklä
det förgyllt. Rester av kredering. 

Diagonal spricka över ansiktet. Fyra fingrar avbrutna 
på vänster hand, två fingrar avbrutna på höger hand. 
Höftklädets veck något slitna och skadade, ett stycke av 
knuten på vänster höft avbrutet. Ursprungligt kors sak
nas. 
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LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 65, 73ff, 16If, 169; W Anders
son 1938 s 48; F Beckett 1926 s 186f; L Liepe 1992 as 5; 
H Wåhlin 1921 s 127 n 3 

Crucifix; I 520 's; oak; slight remains of medieval colouring; 
defects slight; cross secondary. 

147. Lund, Torna härad; Lunds domkyrka (pl 72) 
Lunds Domkyrkomuseum 90 
krucifix; 1300-talets första hälft 
ek 
höjd: 120 cm 

Figuren hängande med överkroppen i en båge med höf
terna förskjutna åt vänster, huvudet lutat åt höger och 
framåt . Ansiktet avlångt med veck över kinderna, ögo
nen stora släta upphöjningar, munnen rak och sluten. 
Skägget en slät valk, håret en tjock vågig massa. Törne
kronan virad. Bålen smal och långsträckt, bröstkorgen 
slät, revbenen grunda fåror. Grunt sidosår på höger sida. 
Höftklädet lågt placerat, draperat från höft till höft med 
tjocka utstående veck, på höger sida en lång nedhängan
de ändflik. Benen hängande med en vridning åt höger, 
underbenen kraftiga och korslagda. Fötterna stora, ned
åtpekande. 

Andfliken på höger höft och ett stycke på figurens 
vänstra sida separat gjort. Ryggsidan urholkad. 

Enstaka rester av staffering. Höftklädet förgyllt på 
röd bolus. 

Armarna borta. Hjässan delvis bortmultnad baktill. 
Sprickor genom hjässan och ansiktet på höger sida och 
genom bålen framtill. Ett stycke på vänster höft och en 
ändflik på höger höft borta. Fötterna skadade, flera tår 
avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 48, 133, 170; 0 Rydbeck 1921 as 25; 
0 Rydbeck 1946 s 113; T Ryden 1995 s 87; Utställning af 
äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 19; E Wrangel 1923 
s 11f; H Wåhlin 1921 s 81 n 3, 148ff, 154 n 1 



Crucifix; first half of 14th century; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects considerable: arms missing, 
head partly mouldered away, parts of loin-cloth on both si
des missing, Jeet damaged; cross missing. 

148. Lund, Torna härad; Lunds domkyrka (pl 75-77) 
Lunds domkyrka 
altarskåp; 139877 

altarskåpet höjd (utom predellan): 205 cm 
predellan höjd: 59,5 cm 
altarskåpet bredd totalt: 76! cm 
corpus bredd: 381 cm 
flygeldörrarna bredd: 190 cm 
predellans nedre kant bredd: 413 cm 
Kristus och Maria höjd: 6I ,5 cm 
de ursprungliga helgonfigurerna höjd: 45-52 cm 

Rektangulärt corpus med från början dubbla par 
flygeldörrar (endast det inre paret återstår). I corpus 
mittparti rikt ornamenterade, polygona baldakiner med 
fialer, höga smala spetsbågar med fyllning av tunt mas
verk, överst en rad med korsblommor. Nederst på balda
kinerna en flack spetsbåge med fyllning av genombruten 
ornamentik, längst ned ett trepassornament med klöver
blad på spetsarna. På spetsbågens överkant krabbor och 
en korsblomma (bågen ovanför Maria den enda ur
sprungliga, från början ovanför en sidofigur). Mellan och 
på ömse sidor om corpus mittfigurer strävpelare med 
strävbågar, kannelerade pilastrar, fialer. Under mittfigu
rerna tresidiga socklar (socklarnas ornamentik sentida). 
Under corpus mittparti en smal fris med genombruten 
ornamentik. Ovanför varje helgon i corpus sidopartier 
och i flygeldörrarna en tresidig baldakin genombruten av 
smala spetsbågiga öppningar med gotiskt fönsterverk, 
upptill krönt av korsblommor. Baldakinerna burna av 
smala kolonnetter, skilda åt av små strävpelare med 
fialer (bågarna som avslutar baldakinerna nedtill sentida 
kopior av bågen ovanför Maria). Predellan rektangulär 
och lådformad (ornamentiken på predellans framsida 
förnyad på 1830-talet efter rester av ursprunglig orna
mentik). 
I corpus Kristus och Maria omgivna av 16 helgonfigurer, 
fyra och fyra i två våningar på corpus sidor. I flygeldör
rarna 24 helgonfigurer (tio av de ursprungliga figurerna 

återstår; 14 figurer sekundärt placerade i altarskåpet, se 
nr 149). Kristus sittande till vänster vänd något åt höger 
med höger hand lyftad, en uppslagen bok i vänster hand. 
Maria sittande till höger vänd något åt vänster med lyf
tade armar. Figurernas ansikten runda och fylliga, ögo
nen lågt och brett sittande släta rundlar, munnarna små 
och slutna. Kristus överläpp dold av mustasch. Skägget i 
små lockar skärade med tunna böjda räfflor. Båda figu
rernas hår ornerat på samma sätt, på Maria två rundade 
lockar vid tinningarna. På hjässorna släta låga kronringar. 
Kristus livklädnad med vida ärmar. Mantel draperad 
framför livet och från knäna i en mängd fina bågveck och 
hängande strutveck, över fotplattan ett kraftigt diago
nalt släpveck. Marias livklädnad med stramande snävt 
liv. Mantel draperad över armarna, från knäna som hos 
Kristus. 
Av 26 ursprungliga helgonfigurer är sju kvinnliga och 19 
manliga. De helgon som kan identifieras är: S:ta Marga
reta med drake på höger arm; S:ta Agnes med lamm på 
vänster arm; S:ta Dorotea med rosenkrans på hjässan, 
skål eller korg i höger hand; S:ta Gertrud med kyrka på 
höger arm; S:t Erasmus i mitra, mässhake, dalmatika, 
alba, stående i gryta; S:t Jakob d ä med pilgrimshatt, 
stövlar, bok och påse i vänster hand; Johannes döparen 
med lamm på vänster arm; S:t Stefanus i dalmatika, alba, 
med tre stenar i höger hand, bok i vänster hand; S:ta Eli
sabet av Thuringen i halslin, huvuddok, med fat i höger 
hand, brödbulle i vänster hand; S:t Göran med spjut i 
händerna, drake under fötterna.'8 Dessutom: två kunga
helgon med hellång respektive vadlång livrock med en 
rad av runda knappar framtill, breda prydnadsbälten på 
höfterna, mantlar, kungakrona respektive hög rundkullig 
huvudbonad; två biskopshelgon med mitra, mässhake, 
dalmatika, alba; diakonhelgon med dalmatika, alba. Öv
riga figurer utan bevarade kännetecken och attribut. 
Figurerna stående frontalt eller i s-attityd. Gestalterna 
tunna och raka med stora huvuden på rundade skuldror. 
Fysionomier och hår som mittfigurernas. Långa livkläd
nader och mantlar i tunna, täta och mjukt svängda veck. 

Separat gjorda detaljer: kronspiror, de övre delarna 
på biskoparnas mitror, helgonattribut, svansen och hal
sen på S:t Görans drake, S:t Görans armar, Kristus och 
Marias armar och händer. Ett smalt längsgående stycke i 
Kristusfigurens framsida separat gjort. Ryggsidorna mas-



siva. I hjässorna tapphål. Följande detaljer förnyade i sen 
tid: Kristus högra arm; Marias båda armar; S:t Görans ar
mar; mitrans övre del hos ett av biskopshelgonen; tolv 
baldakiner i corpus sidopartier; samtliga bågar på balda
kinerna utom den ovanför Maria i corpus; samtliga ko
lonnetter i flygeldörrarna utom en; valven i baldakin
bottnarna ovanför Kristus och Maria samt baldakinernas 
fialer; ornamentiken i fotplattorna under Kristus och 
Maria; predellans spröjsverk.79 Figurerna omflyttade. 14 
helgonfigurer sekundärt placerade i altarskåpet: tolv 
från ett yngre altarskåp (se nr 149), en från 1600-talet, 
en av obestämd ålder och härkomst. 

Rester av staffering. Karnationen rosa med rödaktiga 
kinder. Ögonen med mörka konturer, ljus ögonvita och 
grå iris, ögonlocken markerade med en böjd rödaktig lin
je. Läpparna röda. De kvinnliga figurernas hår förgyllt, 
de manliga figurernas hår förgyllt, blågrått eller mörkt 
brunt. Dräkterna förgyllda på svart bolus, dräktfodret 
blått. S:ta Elisabets av Thuringen halslin vitt med röd 
kantbård. S:ta Doroteas krans grön med röda rosor. 
Kungahelgonens mantlar hermelinbrämade med svarta 
hermelinsvansar på vit botten, livrockarna förgyllda med 
grönt foder, stövlarna förgyllda . Biskoparnas mitror vita 
med röd ornamentik. Biskoparnas och diakonhelgonens 
albor vita med en bred guldbård kantad av en röd kon
tur nedtill, diakonhelgonens dalmatikor förgyllda med 
grönt ärmfoder. S:ta Agnes och Johannes döparens lamm 
vita, S:ta Gertruds kyrka gråvit med en grönaktig för
drivning under taket och målade svarta fönster, S:ta 
Margaretas drake mörkt röd, ett kvinnligt helgon och S:t 
Jakob d ä med böcker med röda pärmar. S:t Jakobs d ä 
hatt grön, pilgrimspåse svart, stövlar förgyllda. Fotplat
torna gröna. På flera figurer linneväv under stafferingen. 
Altarskåpets fond och arkitekturornamentik förgylld på 
svart bolus (nuvarande guldgrund till stor del från senti
da restaureringar), ornamentiken med profiler och de
taljer i blått. Valven inuti baldakinerna vita med röda 
konturer, svarta punkter längs valvribborna, bladformad 
svart ornamentik runt valvmitten. Bakom arkitekturor
namentiken i baldakinerna ovanför Kristus och Maria 
rött papper (borta). 
På flygeldörrarnas utsidor mycket fragmentariska spår av 
bemålning. 

Kronorna hos samtliga krönta figurer utan spiror. 

Maria: båda armarna avbrutna. Kristus: höger arm av
bruten. Kungahelgon med hellång livrock: båda händer
na avbrutna, näsan avslagen. Kungahelgon med vadlång 
livrock: vänster hand skadad, attribut i höger hand bor
ta. S:ta Agnes: höger arm avbruten. S:ta Gertrud: vän
ster arm avbruten. S:ta Margareta: höger arm avbruten. 
Kvinnligt helgon: höger hand avbruten. Biskopshelgon: 
vänster hand avbruten, mitrans spetsar avslagna. Dia
konhelgon: höger hand avbruten. Johannes döparen: stav 
i höger hand borta. Biskopshelgon: höger hand avbruten, 
stav i vänster hand borta, mitrans spetsar avslagna. S:t 
Erasmus: båda händerna avbrutna, näsan avslagen. S:t Ja
kob d ä: stav i höger hand borta, mitrans spetsar avslag
na. En apostel med avbruten vänsterhand, tre apostlar 
med avbrutna högerhänder, en apostel med höger hand 
skadad och vänster arm avbruten, en apostel med båda 
händerna avbrutna, en apostel med attribut i höger hand 
skadat, en apostel med höger hand avbruten och bok i 
vänster hand delvis borta. 14 av de ursprungliga hel
gonfigurerna borta. Altarskåpets baldakiner och arkitek
turornamentik kraftigt skadat (många skadade och sak
nade delar förnyade i sen tid, jfr ovan). Altarskåpets ytt
re par flygeldörrar borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 21ff, 264; W Andersson 1938 s 43; F 
Beckett 1926 s 139ff, 251; C G Brunius 1836 s 148ff 
(1854 års upplaga s 17iff); C G Brunius 1850 s 522ff; B 
Conrades 1930 s 32, 38, 48, 55; J Corylander 1884 s 53; 
E Forssman 1958-1959 s 24; E Gnebe 1960 passim; E 
Gnebe 1963 s u, 19ff; M Hasse 1941 s 27; M Hasse 1981 
s 238; J C Jensen 1956 (opubl) s 306ff; J C Jensen 1959 s 
ron 6; S Karling 1946 s 71, 75, 126, 265; CM Kauff
mann 1968 s 4; KLNM 14 sp 83; L Liepe 1992 as 4; L Li
epe 1994 as 113; B Martens 1929 s 236 n 187; F A Mar
tens 1936 s 30; K K Meinander 1908 s 123 f och n 8; CA 
Nordman 1964 s 362; W Paatz 1929 s 14, 41; W Paatz 
1929-1930 s 147; J Roosval 1925 s II1; M Rydbeck 1942 
s 164ff; M Rydbeck 1947 s 242; 0 Rydbeck 1917 a s 
12of; 0 Rydbeck 1921 as 28; 0 Rydbeck 1923 s 260; 0 
Rydbeck 1946 s I 12f; T Ryden 1995 s 104ff; A Stange 
1938 s 198; A Stange 1967 s 187; R Struck 1926 s 212f; V 
Thorlacius-Ussing 1933 s 80; V Thorlacius-Ussing 1950 s 
84ff; P Tångeberg 1986 passim; P Tångeberg 1993 as 68; 



P Tångeberg 1993 b s 236ff; C R af Ugglas 1942 s 35; C R 
af Ugglas 1943 s 35; Utställning af äldre kyrklig konst 
från Skåne 1914 s 32f; E Wrangel 1915; E Wrangel 
1917-1918; E Wrangel 1921 s 248; E Wrangel 1923 s 
2off 

Reredos; r 398; oak; medieval colouring preserved; r 4 of 
original figures missing; defects moderate - tracery badly 
damaged (part ly renewed). 

149. Lund, Torna härad; Lunds domkyrka {färgpl I 3; pi 

246,247 J 
tolv figurer, högaltarskåpet i Lunds domkyrka; relief, 
LUHM 28449 
grupp från altarskåp; 148380 

ek 
apostlarna höjd: 44-47 cm 
diakonhelgonet och Johannes döparen höjd: 51 cm 
reliefen höjd: 4515 cm 
reliefen bredd: 34 cm 

Grupp med tolv stående manliga helgon - nio apostlar, 
en manlig figur, Johannes döparen, S:t Laurentius (se
kundärt placerade i Lunds domkyrkas högaltarskåp nr 
148) - och relief med Maria i templet. Samtliga apostlar 
i dag utan attribut utöver böcker. 
Helgonfigurerna: frontalt stående, i händerna slutna 
böcker. Proportionerna dockaktigt korta och satta. Hu
vudena stora, vilande direkt på de rundade axlarna . 
Händerna mycket stora. Ansiktena bredlagda, ögonen 
små, smala och brett satta, munnarna raka och slutna. 
Hår och skägg räfflade med symmetriskt jämna och pa
rallella skåror i dekorativt ornamentala mönster. Löst 
hängande livklädnader. Mantlar draperade i ett fåtal sto
ra breda veck. Johannes döparen i kamelhudsklädnad, 
mantel. S:t Laurentius i alba, dalmatika. En manlig figur 
med hög rundad huvudbonad. 
Reliefen: Maria sittande i mitten med bok i knäet. Runt
om fyra kvinnliga figurer sittande på profilerade bänkar 
- en på vänster sida, tre bakom. Två med öppna böcker i 
händerna. På höger sida en slätrakad manlig figur sittan
de i en stol med högt slätt ryggstöd och profilerade 
armstöd. Fysionomin som på apostlarna i altarskåpet, på 
huvudet en hög rundad huvudbonad. De kvinnliga figu-

rernas fysionomier släta och rundkindade. Figurernas 
hår långt med stiliserad ornering. Hellånga livklädnader, 
hos den manliga figuren med fyrkantig nedhängande kra
ge. På Marias hjässa en krona, på tre av de kvinnliga figu
rerna små runda mössor, på den fjärde en hatt med upp
stående brätte. 

Attributen genomgående separat gjorda. S:t Lauren
tius vänstra sida separat gjord. Figurernas ryggsidor och 
reliefens baksida massiva; baktill i S:t Laurentius och Jo
hannes döparens huvuden dock en smal längsgående för
djupning. Inga tapphål i hjässorna. 

Rester av staffering i äggtempera. Karnationen gråvit 
med förhöjd kindfärg. Ögonen med svart övre och röd 
nedre kontur, ljus vita, grå eller brun iris, mörk pupill. 
Läpparna röda; ett par figurer med något öppen mun 
och vit målad tandrad. Apostlarnas i altarskåpet hår för
gyllt eller mörkt, håret på samtliga figurer i tempelrelie
fen förgyllt . Dräkterna förgyllda på röd bolus. Mantlar
nas foder blått, livklädnadernas ärmfoder rött eller 
blått. S:t Laurentius dalmatika förgylld med ett orna
mentalt mönster i relief, alban vit med en bred förgylld 
kant nedtill. Johannes döparens kamelhudsklädnad och 
mantel förgyllda. Johannes döparens och en apostels i al
tarskåpet böcker med röda pärmar. Helgonens i altarskå
pet fotplattor gröna. Bänksidan i tempelreliefen förgylld 
på röd bolus med profiler i rött, blått och grönt. Den 
manliga figurens stolsrygg blå. På några figurer linneväv 
under stafferingen. 

S:t Laurentius med fingrarna på höger hand avbrutna, 
vänster hand avbruten; en apostel med stav i vänster 
hand borta, vänster tumme avbruten; en apostel med 
höger hand avbruten, fotplattan skadad; en apostel med 
attribut hållet med båda händerna borta, fotplattan ska
dad; en apostel med fingrarna på höger hand avbrutna, 
attributet i vänster hand borta; en apostel med båda 
händerna avbrutna, tårna avslagna, fotplattan skadad; 
manlig figur med vänster hand avbruten; en apostel med 
attributet i höger hand borta, fotplattan skadad; en 
apostel med attributet i höger hand borta och näsan av
slagen; en apostel med attributet i vänster hand borta, 
näsan avslagen, fotplattan skadad; en apostel med attri
butet i vänster hand borta, höger hand avbruten, fot
plattan skadad; Johannes döparen med höger hand av
bruten. Reliefen: näsan avslagen på flickan längst till 



vänster, vänster arm avbruten på flickan rakt ovanför 
Maria, ett finger avbrutet på den manliga figuren, Mari
as tåspets avbruten, framkanten på stolen skadad. 

LITTERATUR : 

C G Brunius 1836 s 164 (1854 års upplaga s 192); C G 
Brunius 1850 s 524; J Corylander 1884 s 59; S Fernlund 
1980 s 213; L Liepe 1989 s 52; L Liepe 1992 b; T Ryden 
1995 s 109f; P Tångeberg 1986 s 170 n 317; E Wrangel 
1915 s 21; E Wrangel 1923 s 20f 

Group af figures from reredos; 1483; oak; medieval colou
ring preserved; defects moderate: all apostles without attri
butes. 

150. Lund, Torna härad; Lunds domkyrka (pl 126) 
Lunds domkyrka 
tronande madonna; 1400-talets första del 
ek 
höjd: 103 cm 

Maria sittande vriden något åt höger med huvudet lutat 
åt höger, överkroppen lutad åt vänster, benen lutade åt 
höger. Ansiktet ovalt med hög panna, ögonen släta upp
höjningar med ristad spetsoval kontur, kinderna runda, 
munnen rak och sluten. På hjässan en vid slät kronring. 
Håret rundat, skärat med små c-formade räfflar. Liv
klädnaden veckad ovanför och nedanför ett midjeskärp. 
Mantel om armarna och från knäna i bågveck och smala 
strutveck. I halsen ett fyrkantigt spänne. Barnet naket, 
sittande på moderns högra arm vänt åt vänster. I knäet 
en bok. Proportionerna kraftiga, huvudet stort och runt, 
överkroppen bred och slät. 

Spirorna på Marias krona, Marias högra tumme samt 
en rektangulär infällning på barnets högra ben separat 
gjorda. Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål 
med bortfallen tapp. 

Enstaka rester av staffering. Karnationen ljusbeige. 
Barnets bok röd. 

Kronans spiror borta. Marias vänstra arm avbruten. 
Näsorna avslagna. Barnets vänstra öra skadat. Boken i 
barnets knä och dess högra hand och båda fötterna ska
dade. Nederdelen skadad, delvis borta. Sittbänkens ga
velstycken borta. 

LITIERA TUR: 

F Beckett 1926 s II8; 0 Rydbeck 1946 s 113; T Ryden 
1995 s 107f; E Wrangel 1915 s 3 1 124; E Wrangel 1923 s 
17; H Wåhlin 1921 s 143ff, 161 n 2 

Seated Virgin and Child; first part af 15th century; oak; 
slight remains af medieval colouring; defects considerable: 
left arm af Virgin missing, lower part af figure mouldered 
away. 

151. Lund, Torna härad; Lunds domkyrka (pl 233) 
Lunds Domkyrkomuseum 92 
relief från altarskåp; omkring 14808

' 

ek 
reliefen höjd: 116 cm 
reliefen bredd: 76 cm 

Relief med S:t Göran till häst i klipplandskap. Helgonet 
sittande i profil vänd åt vänster. Höger arm lyftad, vän
ster arm sänkt, höger ben rakt. Ansiktet ovalt, ögonen 
diagonala med kupade ögonlock, munnen liten och slu
ten med fyllig underläpp. I pannan små runda lockar, hå
ret i brett räfflade, vågiga slingor. På hjässan en krans el
ler liknande. Rustning med uppstående harneskkrage, 
buktigt reliefprytt bröstharnesk, armskenor med arm
bucklor, höftskenor, bukskört och lår- och benskenor 
med knäbucklor. Hästen stegrande sig med raka bakben, 
lyftade och böjda framben. Hästkroppen slät och rund
ad, manen i skårade lockar på halsen, hovskägg och häst
skor i relief. Nedanför hästens framben drakens vinge 
som en flikig fladdermusvinge. Bakom S:t Göran och häs
ten oregelbundet kantiga klippor, på höger sida engrupp 
av träd med tjocka raka stammar och rundade kronor. 
Högst upp i höger kant en stad: stadsmur med rundbågi
ga fönster, rundbågefris, krenelerat krön; en husfasad 
med trappstegsgavet rektangulära och höga spetsbågiga 
fönster; ett polygont torn med höga spetsiga gavelstyck
en. På muren två figurer: en gestalt med lyftade sam
manförda händer, samt en kung med utstående skägg, 
krona, mantel. 

Hästens svans och ett stycke i reliefens vänstra kant 
separat gjort. Den ursprungliga sammanfogningen för 
övrigt svår att bestämma på grund av reliefens skadade 
tillstånd. Baksidan urholkad. 



Rester av staffering. S:t Görans karnation grårosa. 
Rustningen förgylld, helgonets hosor blå. Hästen blågrå, 
sadeln röd. Drakvingen röd. Marken nedanför gruppen 
grön. Träden gröna. Stadsmurens profilering och rund
bågefris röd. Kungens mantelfoder blått. 

Omfattande skador. Draken och prinsessan borta, en 
stor del av bakgrunden borta. S:t Görans högra arm, vän
stra hand och högra fot avbrutna, näsan avslagen, pann
lockarna och kransen på hjässan skadade. Hästens hals 
och huvud borta, frambenen och svansen avbrutna. Den 
ena figuren på stadsmuren utan huvud. Kungens högra 
hand avbruten, spirorna i kronan borta. Husens övre 
partier skadade, avbrutna. 

LITTERATUR: 

C G Brunius 1836 s 164 (1854 års upplaga s 192); C G 
Brunius 1850 s 524f; E Cinthio 1960 s 106; J Corylander 
1884 s 59; H A Gräbke 1941 s u5; P Ingesman 1988 s 
275; W Paatz 1939 s 15if1 155f, 159, 355; M Rydbeck 
1942 s 167ff; 0 Rydbeck 1923 s 208, 289; 0 Rydbeck 
1943 as 124; 0 Rydbeck 1946 s 114; T Ryden 1995 s 
1 u; J Svanberg 1993 s 200; Utställning af äldre kyrklig 
konst/rån Skåne 1914 s 43f; E Wrangel 1923 s 17f 

Relief from reredos; ca. I 480; oak; slight remains of medie
val colouring; defects considerable: St. George's right arm, 
left hand and right foot braken off, princess, dragon, head 
and neck af horse and most af the background missing. 

152. Lund, Torna härad; Lunds domkyrka (pl 303) 
Lunds Domkyrkomuseum 91 
S:t Kristoffer; 1500-talets första del 
ek 
höjd: 103 cm 

Figuren stående med huvudet lutat bakåt och ansiktet 
vänt uppåt. I höger hand en trädstam, vänster hand vi
lande på vänster höft, höger ben framskjutet, böjt och 
vridet åt höger . Ansiktet kantigt skuret med framskju
tande pannben, ögonen utstående rundningar, näsan 
spetsig, munnen halvt öppen med neddragna mungipor. 
Hår och skägg i långa böjda lockar med smala vågiga 
räfflar. Om pannan ett kläde med en knut i nacken. Liv
klädnad med bred krage, längsgående obrutna veck. 

Mantel över vänster skuldra, i en båge framför midjan, 
långa diagonala och utstående v-veck nedtill. Vänster 
fot i forsande vatten som upphöjda åsar. Trädet med 
smal rak stam, på höger sida ett grenutskott. Jesusbarnet 
sittande på S:t Kristoffers nacke. Benen böjda. Höger 
arm lyftad, i vänster hand ett klot stött mot vänster knä. 
Lång livklädnad i tjocka, raka och grovt brutna veck, 
mantel över armarna och sidorna. 

Ryggsidan urholkad. Inget tapphål i hjässan. 
Rester av staffering. Karnationen mörkt rosa. S:t 

Kristoffers munhåla röd. Hår och skägg mörkt. Livkläd
nader och mantlar förgyllda. Mantelfodret blått. Träd
stammen förgylld . Fotplattan grön och förgylld. 

Jesusbarnets huvud och högra hand borta. Barnets 
vänstra fot skadad. Ett litet stycke mitt fram i kanten av 
helgonets mantel borta. Trädets krona avbruten. Mitt 
fram en längsgående spricka. Fotplattan sprucken. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 229; C G Brunius 1850 s 524f; M 
Hasse 1970 s 54f; W Paatz 1939 s uof, 137 n 229, 263, 
354; 0 Rydbeck 1946 s l 13f; T Ryden 1995 s l l 1f; Ut
ställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 43; E 
Wrangel 1923 s 17f 

St. Christopher; first part af r6th century; oak; slight re
mains of medieval colouring; defects considerable: head 
and right hand of Child missing, crown of tree missing. 

153. Lund, Torna härad; S:ta Maria och S:t Petri kloster
kyrka (pl217) 
LUHM 15770 
stående Kristus; 1400-talets mitt 
ek 
höjd: 44 cm 

Figuren stående med armarna korsade framför bröstet, 
höger ben lutat något åt höger. Ansiktet grovt skuret, 
ögonen upphöjda rundlar med längsgående skåror, mel
lan ögonbrynen två rynkor, veck över kinderna, munnen 
rak och sluten, halvt dold under mustaschen. Skägget tu
delat, håret en slät valk vid ansiktets sidor. På hjässan en 
virad törnekrona. I händerna pinoredskap. Bröstkorgen 
platt, buken liten och rundad. Höftkläde lagt omlott 



med grova brutna veck. Låren smala, vadorna rundade. 
Fötterna breda och platta. Fotplattan undertill avslutad 
med en smal tapp. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Spår av rosa karnation under sentida övermålning. 
Törnekronan något sliten på sidorna. Pinoredskapen 

skadade och delvis avbrutna. 

Standing figure af Christ; mid 15th century; oak; slight re
mains af medieval colouring beneath later painting; defects 
slight. 

154. Lyby, Frosta härad (pi 29) 
LUHM 15942 f, g 
sidofigurer från kalvariegrupp; 1200-talets första hälft 
ek 
Maria höjd (exklusive tapp): 10015 cm 
Johannes höjd (exklusive tapp): 104 cm 
tapparna höjd: 6 cm 

Figurerna stående rakt frontalt, Maria med händerna 
lyftade och sammanförda framför bröstet, Johannes med 
en sluten bok i händerna. Ansiktena ovala med runda 
kinder, fylliga hakor, framskjutande hakspetsar. Ögonen 
med rak nedre och svängd övre kant i relief. Munnarna 
slutna med smala läppar, uppdragna mungipor. 
På Marias hjässa en hög, rak kronring, ett huvuddok i en 
smal båge framför halsen. Hel sluten klädnad över ar
marna och bålen, nedtill i en lång spets med grunda v
formade veck. Nedanför en undre klädnad i släpveck 
över fötterna, fotplattan. 
Johannes hår i små runda lockar runt hjässan. Livklädnad 
med bred halsbård, över livet blusande smala veck. Man
tel över vänster skuldra, runt vänster arm, nedtill i plat
ta, raka och v-formade veck. Nedanför manteln livkläd
nadens nederdel i tunna raka veck. 

Marias kronspiror separat gjorda. Ryggsidorna urhol
kade. Inga tapphål i hjässorna. På fotplattornas undersi
da platta tappar. 

Rester av medeltida kredering under sentida över
målning. 

Spirorna på Marias krona avbrutna. En bit av Johan
nes mantel avbruten nedtill på vänster sida. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 341 43ff, 122f; R Norberg 1941 s 113 
n 2; CA Nordman 1964 s 851 88; M Rydbeck 1951 as 841 

86; 0 Rydbeck 1943 a s 74; Sockenbeskrivningar från 
Frosta härad 1920 s 105; P Tångeberg 1986 s 5 n 2; C R af 
Ugglas 1915 s 330; H Wåhlin 1921 s 135f1 158f n 1 

Mourning figures from calvary group; first half af r 3 th 
century; oak; remains af medieval colouring beneath later 
painting; defects slight. 

155. Lyby, Frosta härad (pl gr) 
LUHM 15942 e 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
höjd:104 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt 
med fårad panna, ögonbrynen diagonala och framskju
tande, ögonen stora släta upphöjningar, munnen liten 
och sluten med fyllig underläpp. Skägget tudelat, fårat 
med böjda skåror. Håret räfflat med raka parallella skå
ror, på höger sida i en lång spetsig test framför skuldran. 
På hjässan små pluggar efter törnekronan. Höger arm 
svagt diagonalt utsträckt med senor och blodådror som 
längsgående strängar. Handen öppen med raka fingrar. 
Bålen platt och spolformad, revbenen parallella raka 
upphöjningar. Skuret sidosår saknas. Höftklädet knä
långt, draperat omlott med kraftiga utstående bågveck, 
på sidorna långa nedhängande sicksackvåder. Underbe
nen långa med senor och blodådror i relief. Knäna böjda. 
Fötterna inåtvridna och korslagda. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Rester av staffering under sentida övermålning: höft
klädet förgyllt. För övrigt sentida bemålning. 

Vänster arm borta. Längs höger arm en längsgående 
spricka. Höftklädets veck slitna och skadade. Tårna slit
na, höger sida av vänster fot avbruten. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 691 153f; L Liepe 1994 b; Sockenbe
skrivningar från Frosta härad 1920 s 105 



Cruci/ix; beginning of I 5th century; oak; remains of medi
eval colouring beneath later painting; defects considerable: 
left arm missing, feet damaged; cross missing. 

156. Lyngby, Bara härad (pl 109) 
Lyngby kyrka 
krucifix; 1400-talets första del? 

Höfterna förskjutna åt vänster. Huvudet lutat åt höger. 
Fysionomin bredlagd och fyrkantig. Pannan fårad, ögo
nen stora släta rundlar, veck över kinderna, munnen slu
ten med neddragna mungipor. Skägget en tudelad slät 
valk. Törnekronan virad. Armarna tunna och diagonalt 
utsträckta, händerna öppna med raka fingrar. Bålen rak. 
Litet rakt sidosår. Buken rundad. Höftklädet knälångt 
med grunda diagonala veck, på höger höft en knut med 
lång ändflik med sicksackveckad fåll. Benen lätt böjda, 
parallellt hängande. Fötterna breda, korslagda. 

Ryggsidan urholkad. Korset sekundärt. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Inga synliga skador. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1878 (opubl) s 7 

Cruci/ix; /irst part of I 5th century?; colouring not medie
val; no visible defects; cross secondary. 

157. Långaröd, Färs härad (pl 208) 
Långaröds kyrka 
krucifix; senmedeltida 
ek 
figuren höjd: 86 cm 
figuren bredd: 78 ,5 cm 
korset höjd: 233 cm 
korset bredd: 137 cm8

' 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet runt, ögonen spetso
vala med ögonlockskanter i relief, munnen sluten, omgi
ven av ett tätt räfflat skägg. Håret i en jämn vågig massa 
på huvudets sidor, på skuldrorna två testar med upprul
lade ändar. På hjässan en slät kronring. Armarna diago
nalt utsträckta, händerna öppna med raka fingrar. Över
kroppen kort och bred, revbenen horisontala fåror, 
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bröstkorgens kant avgränsad mot mellangärdet med run
dade upphöjningar. Knälångt höftkläde i raka obrutna 
veck, i midjan en rundad vulst, på sidorna halvcirkelfor
made överhäng. Benen korta, höger ben lagt framför vän
ster. Fötterna små med raka tår. 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, run
dade utsprång längs kanterna, rund mittskiva, fyrpass
formade ändplattor med runda hörnblad. Nedtill en slät 
tapp. 

Ryggsidan urholkad. Inget tapphål i hjässan. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Sprickor på figuren och korset. Två fingrar på varje 

hand avbrutna. Kronans spiror borta. Flera av korsets ut
språng avbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 37, 96, 127f; 0 Rydbeck 1943 b s 
14; C R af Ugglas 1915 s 573; Utställning af äldre kyrklig 
konstfrånSkåne1914s 18;HWåhlin 1921 s95 

Cruci/ix; late medieval; oak; colouring not medieval; de
fects slight. 

158. Maglarp, Skytts härad (pl 88) 
Maglarps gamla kyrka 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
figuren höjd: 139 cm 
figuren bredd: 1 40 cm 
korset höjd: 225 cm 
korset bredd: 202 cm83 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet magert 
med hög fårad panna, ögonen djupt liggande välvda 
rundlar, munnen rak och sluten med rundad underläpp. 
Skägget tudelat, räfflat med tunna skåror. Håret i en 
smal, spiralräfflad test framför höger skuldra. Törnekro
nan virad. Armarna smala och diagonalt utsträckta med 
senor och blodådror som längsgående strängar. Bålen 
platt och spolformad, revbenen parallella upphöjningar. 
Brett sidosår. Höftklädet draperat omlott med djupa 
bågveck, på höfterna långa sicksackveckade ändflikar. Be
nen smala med senor och blodådror i relief, knäna böjda. 
Fötterna platta och korslagda, huden uppdragen i en 



valk ovanför spikhålet på höger fot. 
Kors med plan framsida, blomformade utsprång längs 
kanterna, fyrkantig mittskiva, fyrkantiga ändplattor. 

Djup urholkning genom en rektangulär urtagning i 
ryggen. I hjässan ett tapphål. 

Enstaka rester av staffering. Karnationen starkt rosa 
med röda bloddroppar. Höftklädets foder rött. 

Två fingrar avbrutna och ett finger skadat på höger 
hand. Törnekronans taggar avbrutna. Korset avsågat, av
kortat nedtill. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 66, 68ff, 156f; L Liepe 1992 as 5; L 
Liepe 1994 b; M Rydbeck 1938 s 24; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 21 

Crucifix; beginning af I 5th century; oak; slight remains af 
medieval colouring; defects slight; lower end af cross stem 
shortened. 

159. Maglehem, Gärds härad (pl 205) 
Maglehems kyrka 
krucifix; omkring 1500 
ek 
figuren höjd: 116 cm 
figuren bredd: 114 cm 
korset höjd: 214 cm 
korset bredd: 160 cm 
Överkroppen lutad en aning åt höger. Huvudet vridet åt 
höger. Ansiktet brett med låg panna, ögonen släta rund
lar, munnen halvt öppen med neddragna mungipor . 
Skägget kraftigt och tudelat. Håret i två rundade spiral
räfflade lockar. Törnekronan virad. Armarna kraftiga och 
svagt diagonalt utsträckta, händerna öppna med krökta 
fingrar. Bålen kort och kraftig. Bröstkorgen framskjutan
de, revbenen breda rundade upphöjningar. Skuret sidas
år saknas. Höftklädet kort och knutet mitt fram, på hö
ger sida en lång ändflik. Benen brett satta, knäna svagt 
böjda. Fötterna korslagda. 
Smalt kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, 
rundade utsprång längs kanterna, rund mittskiva, fyr
passformade ändplattor med hörnkrabbor. 

Ryggsidan massiv. 
Kristusfigurens hemålning är inte medeltida. Korsets 

311 

hemålning eventuellt medeltida men restaurerad: grön 
framsida, röda kanter, röda utsprång med förgyllda kan
ter, förgyllda krabbor på ändplattorna. På ändplattornas 
målade evangelistsymboler med språkband: på höger 
sida Lukas, på vänster sida Markus, upptill Johannes, 
nedtill Matteus. 

Ett finger på höger hand avbrutet. En krabba på den 
nedre ändplattan skadad. 

Crucifix; ca. I 500; oak; colouring an figure not medieval, 
an cross possibly remnants af medieval hut restored colou
ring; defects very slight. 

160. Munkarp, Frosta härad (pl 46) 
LUHM 18631 
tronande madonna; 1200-talets mitt 
ek 
höjd: 97 ,5 cm 

Maria sittande frontalt på en bred bänk med profilerade 
sidor. Ansiktet hjärtformat med runda kinder och spet
sig haka, ögonen med rak nedre och svängd övre kontur 
och ögonlock i relief, munnen sluten med uppdragna 
mungipor. Håret i en slät, tätt veckad massa bakom öro
nen. På hjässan en kronring med djupa urtag för spiror. 
Livklädnad med slät halsbård, över livet raka veck. Man
tel omlott över armarna och livet i grunda diagonala 
veck, på sidorna i breda sicksackvåder, framför underbe
nen i stramare u-veck. Manteln och livklädnaden i släp
veck över fötterna och fotplattan . Jesusbarnet sittande 
på moderns vänstra knä lutat åt vänster. Fötterna stödda 
mot moderns högra knä. I vänster hand ett klot stött 
mot vänster ben. Ansiktet litet med drag som Maria. 
Håret i en tjock hjälm, på hjässan en krona med klöver
bladsformade spetsar. Lång livklädnad med grova, raka 
och svagt brutna veck, om midjan ett horisontalt slag. 

Bakre delen av Marias huvud samt kronspirorna sepa
rat gjort. Barnets högra arm möjligen separat gjord. Ma
rias ryggsida urholkad. I Marias hjässa ett tapphål med 
bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Spirorna i Marias krona borta. Marias högra hand av

bruten. Tre av de fyra spetsarna på barnets krona av
brutna, den fjärde spetsen skadad. Barnets näsa avslagen . 



Barnets högra arm och vänstra hand samt halva klotet 
borta. Fotplattan och bänken skadade nedtill på vänster 
sida. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s 115; CA Nordman 1964 s 83; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; Utställning af äldre kyrklig konst från 
Skåne 1914 s 40; H Wåhlin 1921 s 119f, 154 n 1 

Seated Virgin and Child; mid 13th century; oak; no colou
ring; defects moderate. 

16 r. Munkarp, Frosta härad (pi 179) 
LUHM 16939 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 56,5 cm 
figuren bredd: 58 cm 
korset höjd: 91 cm 
korset bredd: 66 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet avlångt och grovt 
skuret, ögonen spetsovala, veck över kinderna, munnen 
sluten med neddragna mungipor. Skägget två spetsar un
der hakan. Törnekronan virad. Armarna diagonalt ut
sträckta, händerna öppna med något böjda fingrar. Bålen 
bred och platt, revbenen grunda diagonala fördjupning
ar. Brett rakt sidosår. Höftklädet knutet mitt fram med 
en bred ändflik med tillbakavikta kanter, framför låren 
stora lösa u-veck. Benen raka och smala, knäna något böj
da. Fötterna platta och korslagda. 
Kors med plan framsida, korsmitten oformligt vidgad 
bakom figurens hjässa, halvcirkelformade utsprång längs 
kanterna, fyrkantiga ändplattor. I nederänden en lång 
tapp. 

Törnekronans taggar separat gjorda. I hjässan ett 
tapphål med bortfallen tapp. Ryggsidan massiv. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Näsan avslagen. Fyra 

fingrar på vänster hand skadade. Ett av korsets utsprång 
avbrutet, den nedre ändplattans vänstra kant avhruten. 

Crucifix; second half of r 5th century; oak; colouring not 
medieval; defects slight. 
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162. Mölleberga, Bara härad (pi 185) 
LUHM 18850 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 119 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet stort, ögonen släta 
spetsovaler, veck över kinderna, munnen sluten med 
neddragna mungipor. Skägget räfflat med böjda skåror i 
två små lockar framtill. Håret i en slät test framför hö
ger skuldra. Törnekronan virad. Höger arm diagonalt ut
sträckt, underarmen rundad. Bröstkorgen framskjutande 
med flat ovansida, revbenen diagonala rundade upphöj
ningar. Skuret sidosår saknas. Höftklädet kort, knutet 
mitt fram med breda och grunda, brutna veck, framtill 
en bred ändflik, på höger höft en sicksackveckad våd. Be
nen kraftiga, knäna böjda. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Vänster sida av 
bröstkorgen separat gjord, intappad med träpluggar. 
Ryggsidan urholkad. Inget tapphål i hjässan. 

Staffering saknas. 
Starkt vittrad och sliten. Höger arm lossnad, vänster 

arm borta. Törnekronan skadad på vänster sida. Näsan 
avslagen. Vänster sida av bröstkorgen borta. Benen av
brutna nedanför knäna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 144; Utställning af äldre 
kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 22 

Crucifix; second half af r 5th century; oak; no colouring; 
badly defect: figure very weathered and worn; arms, left 
side af chest and lower part af legs missing; cross missing. 

163. Mörarp, Luggude härad (pi rfö) 
Mörarps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 166 cm 
figuren bredd: 16c; cm8

' 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet långdraget, ögonen 
släta rundlar, munnen halvt öppen med neddragna mun
gipor. Skägget en grov vågig valk längs käken. Törnekro-



nan virad. Armarna långa, nästan horisontalt utsträckta, 
händerna öppna. Överkroppen lång och kraftig, bröst
korgen blockaktigt framskjutande med rundade sidor. 
Rakt sidosår. Midjan smal och markerad, buken rundad. 
Höftklädet lågt placerat, knutet mitt fram med grunda 
platta veck, på höger höft en bred ändflik. Benen långa 
och magra, parallellt hängande. Knäna svagt böjda. Föt
terna inåtvridna och korslagda. 

Ryggsidan massiv. Korset sekundärt. 
Rester av kredering. 
Törnekronans taggar saknas. Händerna skadade, 

samtliga fingrar avbrutna. Halva högerfoten borta, vän
ster fots tår avbrutna. Ursprungligt kors saknas. 

LJITERA TUR: 

A Anderberg 1915 s 55ff, 136f 

Crucifi.x; second hal/ of I 5th century; oak; remains of ges
so; de/ects slight; cross secondary. 

164. Norra Mellby, Göinge härad 
korsstam, LUHM 14888; skalle, Kulturen i Lund 26105 
(deponerad på LUHM) 
korsstam och skalle från krucifix; senmedeltida 
ek 
skallen höjd: 12,5 cm 
korsstammen höjd: 215 cm 

Skallen med jämnt rundad hjässa, djupt borrade ögonhå
lor genomgående till baksidan. Näsbenet framskjutande. 
I överkäken tio tänder. 
Korsstam med rundad framsida, plana snedfasade kant
lister, rund mittskiva, långa ovala utsprång längs kanter
na. 

Skallens baksidan flat. I korsstammens nedre del två 
runda hål och ett avlångt hål. I mittpartiet tre runda hål. 

Rester av mörk färg i skallens högra ögonhåla och på 
vänster kindben. 

Skallens näsben avbrutet, tänderna skadade. Kors
stammens övre och nedre ändar avsågade. Fyra utsprång 
delvis avbrutna, fem utsprång helt borta. 

Stem and skull from cross; late medieval; oak; on skull re
mains oj colouring. 

165. Norra Nöbbelöv, Torna härad (pl 125) 
LUHM 10859 
helgonskåp med tronande madonna; 1400-talets första 
del 
ek 
helgonskåpet höjd totalt: 160 cm 
baldakinen höjd (med krönet): 42 cm 
sockeln höjd: 15,5 cm 
sidodörrarna höjd: 12615-127 cm 
ryggbrädet bredd: 53 cm 
baldakinens framstycke bredd: 52 cm 
baldakinens högra sidostycke bredd: 32 cm 
sockelns framstycke bredd: 54,5 cm 
sockelns högra sidostycke bredd: 33 cm 
de inre dörrhalvorna bredd: 30 cm 
de yttre dörrhalvorna bredd: 27 cm 
Mariafiguren höjd: 107 cm 

Helgonskåp med rektangulärt ryggbräde, ett par tvåde
lade dörrar, baldakin. Baldakinens främre hörn stödda av 
två smala kolonnetter (sekundära). På baldakinens fram
sida arkitekturornamentik: en stor flack kölbåge, nedan
för denna en svagt böjd list med fem mindre rundbågar. 
På rundbågarna näsor, på spetsarna klöverblad. Mellan 
kölbågen och listen genombruten ornamentik, ovanför 
kölbågen smala fönsterliknande spetsbågar med tunt 
masverk. Sidostyckena med motsvarande utformning i 
mera sammantryckta proportioner. Baldakinens krön 
med en framskjutande list, en genombruten fris med 
fyrpassornament i ett diagonalställt rutverk, överst kre
nelering. Varje dörrhalva indelad i två figurfält med hel
gonfigurer i relief (borta). Överst i varje figurfält arki
tekturornamentik: en rundbåge, i denna fem mindre 
rundbågar med näsor, klöverblad. Ovanför den större 
bågen och i en fris överst gotiska spetsbågar; på vänster 
flygeldörrs inre halva dock fyrpassornament i ett diago
nalställt rutverk. Sockeln lådformad (möjligen sekun
där). 
Maria sittande frontalt. I höger hand ursprungligen en 
spira. Ansiktet ovalt och utdraget, ögonen släta rundlar, 
kinderna långa, munnen liten och sluten med fylliga läp
par, hakspetsen framskjutande. Halsen rak och kraftig. 
Håret skårat med djupa c-formade och s-formade räfflor, 
vid varje tinning två fritt hängande testar. På hjässan en 



krona med hög vid kronring, stora bladformade spetsar. 
Livklädnad med slätt liv, nedanför midjan grunda verti
kala veck. Mantel över armarna och framför underbenen, 
på sidorna och mitt fram i stora djupa v-veck, från knäna 
kraftiga strutveck, nederkanten i stora diagonala släp
veck över fötterna och fotplattan. Barnet sittande på 
moderns vänstra knä vänt framåt. I höger hand vingen på 
en fågel. Ansiktet runt, ögonen släta upphöjningar, mun
nen liten och sluten, hakan bred. Håret i runda räfflade 
lockar, i pannan en kort lugg. Lång livklädnad med grun
da vertikala veck över livet, framför benen större diago
nala och u-formade veck. 
Tron med utåtvinklade sidostycken, framtill avslutade 
med strävpelare, på varje sida två smala fialer. Överde
len genombruten med spetsbågigt fönsterverk. 

Marias huvud utom nacken samt bröstet separat 
gjort. Spirorna på Marias krona separat gjorda. Tronens 
sidostycken separat gjorda. Ryggsidan urholkad. Tapphål 
i båda figurernas hjässor: hos Maria med bortfallen tapp, 
hos barnet med kvarsittande tapp. Baldakinens kolonnet
ter och möjligen sockeln sekundära. 

Omfattande rester av staffering i äggtempera med 
detaljer i olja. Karnationen mörkt rosabeige (staffering
en i figurernas ansikten kraftigt retuscherad i sen tid). 
Hår förgyllt. Klädnaderna förgyllda på röd bolus. Längs 
Jesusbarnets halsringning en svart kontur, mitt fram ett 
treklöverornament. Dräkternas foder rött. 
Helgonskåpets fond förgylld, längs kanterna mörka fyr
bladiga rosor, upptill en målad arkitekturornamentik i 
svart. Baldakinens arkitekturornamentik och sidodörrar
nas fond bakom helgonfigurerna förgyllda. Kantlisternas 
insidor röda. Sidodörrarnas utsidor med rosor i röd olje
färg på botten av förgyllt bladsilver (i dag mörknat) . Lin
neväv under stafferingen på Marias krona och på fogarna 
i de inre dörrhalvorna. 

Övre delen på Marias spira borta. Barnets vänstra 
arm avbruten. Fågelns vänstra vinge borta, fågelns högra 
vinge, näbb och vänstra ben skadade. Tronens fialer nå
got skadade. Fotplattan skadad. Sidodörrarnas helgonbil
der borta. Baldakinens och sidodörrarnas arkitekturorna
mentik delvis skadad. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1880 (opubl) s 38f; L Liepe 1989 s 52; L 

Liepe 1992 a s 7; M Rydbeck 1942 s 166; 0 Rydbeck 
1917 as 121; 0 Rydbeck 1921 as 29; 0 Rydbeck 1943 a 
s 96; E Wrangel 1915 s 127; E Wrangel 1917-1918 s 130 

Shrine with seated Virgin and Child; first part of r 5th cen
tury; oak; medieval calouring partly preserved (in faces re
starea); defects slight; reliefs an inside af falding daors mis
sing. 

166. Norra Nöbbelöv, Torna härad (pi 197) 
Kulturen i Lund 4301 (deponerat på LUHM) 
krucifix; 1400-talets slut 
ek 
figuren höjd: 1 53 cm 
figuren bredd: 145 cm 
korset höjd: 253 cm 
korset bredd: 217 cm 

Överkroppen något lutad åt höger. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt . Ansiktet smalt, ögonen välvda rund
lar med en smal ögonspringa i relief, munnen sluten. 
Skägget tudelat, fårat med grova skåror. Törnekrona 
med tre breda tredelade omtag. Armarna diagonalt ut
sträckta och svagt böjda, händerna öppna med krökta 
fingrar. Överkroppen smal, bröstkorgen lång och spolfor
mad, revbenen rundade upphöjningar. Grunt sidosår. 
Höftklädet kort, knutet mitt fram med stora grunda 
veck, på vänster höft en bred ändflik med sicksackvecka
de kanter. Benen böjda, fötterna korslagda, huden upp
dragen i en valk ovanför spikhålet. 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, rund 
mittskiva, krabbformade utsprång längs kanterna. Fyr
passformade ändplattor med evangelistsymboler i relief: 
överst örn, nederst lejon, på höger sida oxe, på vänster 
sida bevingad människa. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. 

Rester av staffering under sentida övermålning: kar
nationen mörkt rosa, höftklädet förgyllt. Under staffe
ringen linneväv. 

K rnftie spricka genom ansiktets vänstra sida och tör
nekronan. Ett finger på vänster hand avbrutet . Höger 
knä skadat. Samtliga krabbor längs den högra korsarmens 



nedre kant avbrutna, krabborna på korsarmarnas änd
plattor skadade. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 169; N G Bruzelius 1880 (opubl) s 
38,41 

Crucifix; end of I 5th century; oak; remains of medieval co
louring, linen beneath later painting; defects moderate. 

167. Norra Rörum, Frosta härad (pi 289) 
Norra Rörums kyrka 
krucifix; 1500-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 95 cm85 

korset höjd: 218 cm86 

Överkroppen lutad något åt vänster. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt. Ansiktet bredlagt, ögonbrynen låga, 
ögonen tätt placerade välvda rundlar, munnen liten och 
sluten med rundad underläpp. Mustasch i trekantiga 
flikar över skägget. Törnekronan virad. Armarna krafti
ga, svagt böjda och diagonalt utsträckta, händerna öppna 
med raka fingrar. Bålen kort, bröstkorgen ,välvd, revbe
nen ojämna diagonala upphöjningar, på mellangärdet och 
buken korsande fåror. Höftklädet kort, knutet mitt fram 
med breda utbuktande grenveck, på vänster höft en 
ändflik. Benen kraftiga och parallellt hängande, knäna 
böjda. Fötterna inåtvridna och korslagda. 
Smalt och högt kors med plan framsida, upphöjda kant
lister, halvcirkelformade stora utsprång längs kanterna, 
rund mittskiva, fyrpassformade ändplattor med krabb
formade hörnblad. 

Ryggsidan massiv. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Tårna på höger fot av

brutna. Höftklädesfliken på vänster höft avbruten. Änd
plattan på höger korsarm något skadad. 

LITTERATUR : 

Sockenbeskrivningar från Frosta härad 1920 s 115; Ut
ställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 25 

Crucifix; first hal/ of 16th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight. 

168. Norra Skrävlinge, Onsjö härad (p/226) 
LUHM 18551 
Johannes döparen; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 72 cm 

Figuren sittande frontalt på en bänk med profilerade si
dor. På vänster knä en bibel med ett lamm med benen 
vikta under kroppen och huvudet vridet bakåt åt höger. 
Helgonets huvud litet med hög fårad panna, ögonen bre
da spetsovaler med kupade övre och nedre ögonlock, 
munnen något öppen med fyllig underläpp. Skägget sex 
stora lockiga slingor över bröstet. Håret en oregelbun
det skårad massa. Mantel över livet och vänster arm, 
från knäna i kraftiga diagonala veck, på höger sida ett 
brett strutveck. Kamelhudsklädnad med tjocka skärade 
lockar synlig på höger sida. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Enstaka rester av staffering. Manteln förgylld på röd 
bolus. 

Näsan skadad. Höger arm avbruten, i höger skuldra 
en djup spricka. Lammets huvud slitet och skadat. Fot
plattan skadad. 

St. John the Baptist; second half of I 5th century; oak; slight 
remains of medieval colouring; defects moderate: right arm 
missing, lamb damaged. 

169. Norra Strö, Göinge härad (pi 228) 
Norra Strö kyrka 
helgonskåp med S:t Olof; 1400-talets andra hälft 
ek 
helgonskåpet höjd: 138 cm 
helgonskåpet bredd mellan sidostyckenas ytterkanter: 
57 cm 
ryggbrädet bredd: 41 cm 
figuren höjd: 89,5 cm 

Smalt rektangulärt skåp med femkantig grundplan, sned
ställda sidoväggar. Överstycket placerat en bit ned på si
dostyckena. I sidostyckenas framkant krokar för ett par 
försvunna dörrar . 
Figuren sittande frontalt på en låg bänk med profilerad 



framkant. Händerna lyftade, i vänster hand ett cibori
um. Huvudet stort, ansiktet smalt och långdraget, ögo
nen stora och spetsovala, ögonlock och rynkor i ögon
vrårna i relief, munnen sluten med neddragna mungi
por. Hår och skägg räfflade med täta, böjda skåror som 
slutar i upprullade lockar. På hjässan en krona med hög 
slät ring. Livklädnad i vertikala veck ovanför och nedan
för ett midjebälte. Mantel över armarna, från knäna i 
tjocka brutna veck. Bakom fötterna en drake med ett 
krönt och skäggigt manshuvud med magra kinder. 

Kronans spiror och attribut i höger hand separat 
gjorda. Bänkens ytterkanter separat gjorda. Ryggsidan 
urholkad (inklusive hjässa och krona). 

Rester av staffering. Karnationen vitgrå med rosa 
kinder. Ögonen med svart kontur, ögonfransarna som 
tunna linjer, grå iris, svart pupill. Ögonlocken markera
de med en tunn rosaröd linje. Läpparna röda, munskåran 
mörk. Livklädnaden försilvrad. Manteln förgylld med 
rött foder. Skorna röda. 
Skåpfonden grön med en gulaktig gloria bakom helgo
nets hjässa. Skåpsidornas insidor röda med mörknade ro
sor och bladornament. Under figurens staffering linne
väv. 

Sliten och maskäten. Kronans spiror borta. Näsan av
slagen. Yxan och halva ciboriet avbrutna. Tåspetsarna 
avbrutna. Skåpets dörrar och botten borta. 

LITTERATUR: 

L Liepe 1992 as 7; M Rydbeck 1947 s 243; Utställning af 
äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 39; F B Wallem 
1947 s 154 

Shrine with St. Olof; second half of 15th century; oak; me
dieval colouring, linen partly preserved; defects moderate; 
doors and bottom of shrine missing. 

170. Norra Strö, Göinge härad (pl 256, 257) 
Norra Strö kyrka 
grupp från altarskåp; 1400-talets slut 
ek 
kvinnligt helgon höjd: 74 cm 
S:t Mikael höjd: 78 cm 

Grupp med två figurer : ett kvinnligt helgon, S:t Mikael. 

Den kvinnliga figuren sittande till hälften vänd åt höger 
på en tron med hög rygg, krönt av bred list. Ansiktet 
stort och runt, ögonen små och spetsovala med ögon
lockskonturer i relief, munnen liten och sluten. På hjäs
san en hög slät kronring med spiralvriden vulst, mitt 
fram ett korsformat ornament. Håret i brett räfflade 
slingor. Livklädnad med vida ärmar. Mantel runt överar
marna och framför underbenen i tjocka, brutna veck. 
S:t Mikael stående på en drake, höger arm lyftad med 
ett spjut (borta). Fysionomien som det kvinnliga helgo
nets. På hjässan ett spiralvridet diadem, håret i runda 
spirallockar. Alba med korslagd stola, korkåpa över hö
ger skuldra och framför höger sida i ett brett öppet ser
pentinveck. Draken liggande på rygg med lyftat, platt 
och trekantigt huvud, gapande käft med taggiga tandra
der. 

Den kvinnliga figuren gjord i två stycken med en ver
tikal skarv genom höger skuldra och sida. Kronans spiror 
och ett attribut i vänster hand separat gjorda. Vingen på 
S:t Mikaels drake separat gjord. Ryggsidorna urholkade. 
Inga tapphål i hjässorna. 

Enstaka rester av staffering. Karnationen rosagrå 
med röda kinder. S:t Mikaels alba med blått ärmfoder, 
S:t Mikaels korkåpa och den kvinnliga figurens mantel 
med rött foder. 

Den kvinnliga figurens högersida med höger arm del
vis avbruten, kronans spiror borta, näsan skadad, ett at
tribut i vänster hand borta, vänster hand skadad. S:t Mi
kaels armar avbrutna, pannlockarna och diademets in
fattning skadade, näsan avbruten, drakens vinge borta, 
drakens ben och öron skadade, fotplattan sliten och ska
dad. 

LITTERATUR : 

A Andersson 1980 s 133 n 87; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 44 (S:t Mikael som nr 120 S Mar
gareta). 

Two figures from reredos; end of 15th century; oak; slight 
remains of medieval colouring; defects considerable: right 
side of female saint missin_q, arms of St. Michael missing. 

171. Norra Strö, Göinge härad (pi 297) 
Norra Strö kyrka 



apokalyptisk madonna; 1510-1520-talet 
ek 
höjd: 76 cm 

Maria stående på månskäran . Höger ben framskjutet och 
böjt. Huvudet litet, lutat åt vänster. Ansiktet ovalt och 
långsträckt, pannan hög och rundad, ögonen tätt place
rade och små med kupade ögonlock, kinderna långa och 
fylliga, munnen liten och sluten med rundad underläpp. 
På hjässan en krona. Håret i djupt räfflade breda slingor. 
Livklädnad med åtsittande liv, långa ärmar. Mantel sam
manhållen med slätt band nedanför barmen, nedtill bru
ten i tjocka veck. Barnet naket, sittande upprätt med 
korsade ben på moderns vänstra arm. Huvudet ovalt, fy
sionomin som Marias. Överkroppen rak och slät, höft
partiet mycket kraftigt med rundad buk, breda lår. 

Spirorna i Marias krona och barnets vänstra arm se
parat gjorda. Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett 
tapphål med bortfallen tapp. 

Rester av kredering. I övrigt ingen staffering. 
Marias högra arm och näsa avbrutna. Spirorna på kro

nan borta. Hål till vänster om Marias hals. Barnets ansik
te och hjässa skadade. Armarna avbrutna. Månskärans 
spetsar avbrutna. 

LITTERATUR: 

V Thorlacius-Ussing 1922 s 98; Utställning af äldre kyrk
lig konst från Skåne 1 9 I 4 s 4 I 

Apocalyptic Madonna; I 5 ro '.<r r 5 20 's; oak; remains of ges
so; defects moderate. 

172. Norrvidinge, Harjagers härad (pl roo) 
LUHM 16075 a 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 100,5 cm 

Figuren hängande i en båge med överkropp och ben luta
de åt höger, höfterna förskjutna åt vänster, huvudet vri
det något åt höger och lutat framåt. Ansiktet litet och 
trekantigt, ögonen smala springor mellan breda kupade 
ögonlock, munpartiet summariskt utfört med halvt öp
pen mun. Skägget en tudelad valk med oregelbundna 
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fördjupningar . Håret en kantigt skuren test i en båge 
ned framför höger skuldra. Törnekronan virad. Höger 
arm diagonalt utsträckt med senor och blodådror som 
längsgående upphöjda strängar. Handen öppen med raka 
fingrar. Bröstkorgen rundad, revbenen breda upphöj
ningar. Buken rundad mellan kraftigt betonade höftben. 
Höftklädet draperat diagonalt med breda längsgående 
veck, på höger höft en utstående knut, om höger lår en 
extra flik. Benen rakt hängande och kraftiga med runda
de vadar. Fötterna korslagda. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Ryggsidan urhol
kad genom en smal öppning. I hjässan ett tapphål med 
bortfallen tapp. Korsstammen sekundär. 

Bemålningen är inte medeltida. Vid armfästet linne
väv under stafferingen. 

Vänster arm borta. Törnekronans taggar och en bit 
av törnekronan på vänster sida avbrutna. Näsan avslagen. 
Spetsen på hårtesten skadad. Höftklädesfliken på höger 
höft avbruten, vänster höft sprucken och skadad. Halva 
den högra foten och tårna på den vänstra foten avbrut
na. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 58f, 64, 149 

Crucifix; first hal/ of r 5th century; oak; remains of linen 
beneath later painting; defects considerable: left arm mis
sing, part of crown of thorns braken off, left hip and Jeet da
maged; cross secondary. 

173. Norrvidinge, Harjagers härad (pl 193) 
Norrvidinge kyrka 
krucifix; 1400-talets slut 
ek 
figuren höjd: 58 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt, 
ögonen släta rundlar, munnen halvt öppen med neddrag
na mungipor. Skägget en ojämn kluven valk. Håret i en 
grov rundad test framför höger skuldra. Törnekrona med 
tre femdelade omtag. Bålen lång, bröstkorgen framskju
tande med rundade sidor, revbenen mycket grunda 
räfflar. Rakt sidosår. Höftklädet kort, knutet mitt fram 
med grunda diagonala och grenformade veck, på höger 



höft en sicksackvikt ändflik. Benen smala och parallellt 
hängande, knäna böjda. Fötterna inåtvridna och korslag
da, huden uppdragen i en valk ovanför spikhålet. 

Ett stycke av hjässan och törnekronan på höger sida 
separat gjort. Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Armarna och korset sekundära. 

Bemålningen är inte medeltida. 
De ursprungliga armarna borta. Vänster skuldra ska

dad. Höger sida på vänster fot avbruten. Ursprungligt 
kors saknas. 

Crucifix; end of 15th century; oak; colouring not medieval; 
defects considerable: original arms missing, left shoulder 
and left foot damaged; cross secondary. 

174. Nymö, Villands härad (pl 227) 
LUHM 18545 
pietå; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 49 cm 

Modern sittande med överkroppen och huvudet lutat 
något åt höger och framåt . Ansiktet ovalt, ögonen släta 
upphöjningar, munnen sluten med något uppdragna 
mungipor. Huvuddok över hjässan, i lösa veck till skul
drorna. Livklädnad med rund ringning, framför livet 
längsgående och brutna veck. Mantel över armarna och 
knäna med tillbakavikt framkant, framför underbenen i 
tjocka, raka och v-formade veck, nedtill brutna över fot
plattan. På sidorna sicksackvikta våder . Sonen liggande 
på rygg. Vänster arm över buken, höger arm hängande 
ned mot fotplattan. Bröstkorgen bred och rundad. Höft
klädet knutet mitt fram med korta grunda veck. 

Ryggsidan urholkad. I moderns hjässa ett tapphål 
med bortfallen tapp. 

Rester av staffering. Karnationen ljust beigerosa 
(stafferingen i figurernas ansikten sekundärt retusche
rad) . Moderns ögon med en mörk övre och röd nedre 
kontur, ljus vita, brun iris, svart pupill. Moderns hår för
gyllt. Moderns livklädnad blå med förgyllda rosor, man
teln vit med en bred förgylld bård kantad av en smal vit 
rand. Mantelfodret rött. 

Sonens huvud, högra arm, vänstra hand och ben av
brutna. Moderns huvud sprucket, höger arm avbruten. 

Hål i manteln nedanför moderns högra arm. Fotplattan 
sprucken och skadad. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1919 s 199 

Pieta; second half of 15th century; oak; medieval colouring 
part ly preserved ( on faces restarea); defects considerable: 
right arm of St. Mary, and head, arms, and legs of Christ 
missing. 

175. Näs, Onsjö härad (pl 90) 

LUHM 15884 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
figuren höjd: 105 cm 
korset höjd: 1 13 cm 
korset bredd: 11 2 cm 

Huvudet vridet åt höger och lutat framåt. Ansiktet 
smalt och benigt, pannan fårad och framskjutande, ögo
nen släta upphöjningar, kinderna magra, munnen sluten 
med rundad underläpp. Skägget tudelat, räfflat med 
tunna böjda skåror. Håret räfflat med raka parallella skå
ror, på höger sida en nedhängande hårtest (borta). Tör
nekronan virad. Bålen rak och smal, revbenen parallella 
raka upphöjningar. Grunt sidosår. Höftklädet draperat 
omlott med kraftiga utstående och bågformade veck, på 
sidorna långa nedhängande sicksackvåder. På benen se
nor och blodådror i relief som längsgående strängar. 
Knäna något böjda. 
Kors med svagt upphöjd framsida med plan mitt, snedfa
sade sidor, vinkelställda kantlister, utsprång formade 
som halva blommor längs kanterna, rund mittskiva. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Under sentida övermålning spår av rosa karnation. 
Armarna borta. Törnekronan delvis bortmultnad, 

taggarna borta. Hårtesten på höger sida avbruten. Höft
klädets veck slitna och skadade. Fötterna avbrutna. Kors
stammens övre ände borta, den nedre änden och korsar
mens ändar avsågade, flera utsprång skadade. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 66, 68ff, 155; L Liepe 1994 b 



Crucifix; beginning of r 5th century; oak; slight remains of 
medieval colouring beneath later painting; defects conside
rable: arms missing, crown of thorns partly mouldered 
away, feet missing; upper end of cross stem missing, lower 
end and ends of cross arms sawn off 

176. Onslunda, Ingelstads härad (pl 20) 
Onslunda kyrka 
krucifix; 1200-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 144 cm87 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet litet, 
pannan låg och slät, munnen sluten med rundade läppar. 
Skägget en ojämnt modellerad valk. Håret i slingor med 
upprullade ändar framför skuldrorna. På hjässan en av
fasning för en krona . Armarna horisontalt utsträckta och 
något böjda, händerna öppna med raka fingrar. Bålen rak 
och flat, revbenen grunda parallella fåror. Högt placerat 
sidosår. Knälångt höftkläde med v-formade och raka 
veck, i midjan en bred veckrik vulst, på vänster sida en 
stor uppstående knut med nedhängande ändflik. Benen 
smala och raka, hängande med knäna förskjutna något åt 
vänster. Fötterna korslagda, nedåtpekande. 

Ryggsidan urholkad. Kronan sekundärt ersatt med en 
törnekrona.88 Korset sentida. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Krona och sekundär törnekrona borta. Ursprungligt 

kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 34ff, 127; J Barfod 1986 s 112; T Er
iksson 1976 s 37; R Norberg 1941 s II2 n 1; Utställning 
af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 18; H Wåhlin 
1921 s 95ff 

Crucifix; second half of r 3th century; oak; colouring not 
medieval; secondary crown of thorns missing; cross secon
dary. 

177. Onslunda, Ingelstads härad (pl 365) 
LUHM 18508 a-c 
grupp från altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
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madonnan höjd: IOI cm 
Anna-själv-tredje höjd: 78,5 cm 
S:t Olof höjd: 85 cm 

Grupp med tre skulpturer: tronande madonna, Anna
själv-tredjegrupp, S:t Olof. Den tronande madonnan: 
Maria sittande frontalt på en bänk med höga sidostycken 
med diagonal överkant, framkanten profilerad som en 
strävpelare. Fysionomin bredlagd och fyllig, ögonen 
spetsovala med smala ögonlock i relief, under ögonen 
fina rynkor, munnen rak och sluten med smala läppar. 
Håret i djupt skärade lockar. På hjässan en krona med 
pärlband, längs nederkanten spiralsnodda band. Livkläd
nad med slätt åtsittande liv, rund ringning med krage, 
bröstduk. I midjan ett skärp med tredelat spänne. Över 
armarna och framför underbenen en mantel med platta, 
oroligt slingrande veck. Jesusbarnet sittande på Marias 
högra knä vänt halvt åt höger. Naket, ansiktet litet och 
runt, håret oregelbundet rundade lockar. Bröstkorgen 
slät, magen rundad med veck i relief, benen kraftiga. 
Anna-själv-tredje: S:ta Anna sittande på en bred bänk 
med Jesusbarnet i knäet. På hjässan ett huvuddok, sam
mandraget framför bröstet med grunda veck. Livkläd
nad, mantel som hos den tronande madonnan . Jesusbar
net stående i S:ta Annas knä vänt något åt höger, huvu
det lutat åt vänster. Armarna och benen böjda. Maria 
sittande på höger sida vänd något åt vänster, med vän
ster hand lyftande ett blad i en bok i knäet. I livklädna
dens ringning en krage i två snibbar ned på bröstet, 
dräkten i övrigt som den tronande madonnans. 
S:t Olof: helgonet sittande frontalt på en låg bänk med 
profilerad framsida . Armarna lyftade. Pannan framskju
tande, kindbenen markerade, ögonen spetsovala med 
ögonlock i relief. Hår och skägg i stora lösa korkskruvs
lockar med djupa böjda skåror. På hjässan rester av en 
krona. Rustning med buktigt bröstharnesk, bukskenor, 
benskenor med knäbucklor. Mantel över armarna med 
nedvikt krage, över vänster knä i tjocka, oroligt slingran
de veck. Under vänster fot en drake med lång hals, skäg
gigt krönt manshuvud, ringlande svans. 

Bänkarnas sidostycken separat gjorda. Ryggsidorna 
urholkade. I gruppen med den tronande madonnan tapp
hål i båda figurernas hjässor, hos Maria med kvarsittande 
tapp och hos Jesusbarnet med bortfallen tapp. I S:ta An-



nas hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. I S:t Olofs 
hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Enstaka rester av staffering. Madonnan: ärmfodret i 
Marias livklädnad rött. Anna-själv-tredjegruppen: S:ta 
Annas mantelfoder rött, manteln eventuellt förgylld. 
Marias mantelfoder blått. 

Den tronande madonnan: kronans spiror borta, Mari
as vänstra hand och barnets vänstra arm och högra hand 
avbrutna, barnets högra fot skadad, barnets anletsdrag 
slitna, sidostyckenas krön borta, framkanten avbruten på 
höger bänksida. Anna-själv-tredjegruppen: Marias hu
vud, högra sida och högra hand avbrutna, bladen på bo
ken i Marias knä skadade, kraftiga sprickor i Mariafigu
ren, Jesusbarnets högra arm avbruten, vänster hand ska
dad, näsan avslagen, bänksidorna borta. S:t Olof: figuren 
sprucken, vänster sida av ansiktet borta, kronans övre 
del borta, händerna avbrutna, drakens kronspiror av
brutna, ett stycke på fotplattan mitt fram borta, vänster 
sida skadad, bänksidorna borta. 

LITTERATUR: 

T Eriksson 1972 b s s; F B Wallem 1947 s 90 

Group of figures from reredos; first part of 16th century; 
oak; slight remains of medieval colouring; defects conside
rable. 

178. Oppmanna, Villands härad (p/317) 
Oppmanna kyrka 
corpus från altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
corpus höjd: 116 cm 
corpus bredd: 99 cm 
madonnan höjd: 82 cm 
Johannes döparen höjd: 75 cm 
kungahelgonet höjd: 82 cm 

Rektangulärt corpus. I överkanten rester av arkitekto
nisk ornamentik: tre rundbågar fyllda med rankorna
mentik, mellan rundbågarna släta lister som har burit 
spirallister. Längs överkanten en smal spirallist. I corpus 
nederkant en smal sockel med genombruten nätverksor
namentik med varierade mönster i tre sektioner. 
I corpus tre helgonfigurer: en apokalyptisk madonna (i 
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mitten}, Johannes döparen (till höger}, ett kungahelgon 
(till vänster}. Figurerna stående frontalt. Huvudena sto
ra, hos de manliga helgonen vilande direkt på de runda 
skuldrorna. Ansiktena runda och bredlagda, ögonen små 
och spetsovala med ögonlock i relief, kinderna fylliga, 
munnarna små och slutna. 
Maria stående på månskäran med höger ben framskjutet 
och böjt. På hjässan en krona med höga spiror. Håret i 
räfflade vågor och långa smala testar. Mantel med rika, 
tunna v-formade och långa svängda veck. Barnet halvlig
gande framför moderns bröst, naket, svept i ett kläde. I 
höger hand en druvklase . Ansiktet brett med runda kin
der. På månskäran ett nedåtvänt ansikte i halv profil. Jo
hannes döparens fysionomi fårad, kring ögonen rynkor i 
relief. Håret en tjock hjälm, skägget i långa korkskruvs
lockar räfflade med djupa skåror. Armarna lyftade, i 
vänster hand en bibel med ett lamm. Benen bara och 
korsade, synliga genom en hög slits i den fotsida kamel
hudsklädnaden. Mantel över höger skuldra, framför hö
ger sida i långa kantiga veck. Kungahelgonet stående 
bredbent med lyftade händer, i vänster hand ett klot. På 
hjässan en krona liknande madonnans. Håret en mängd 
runda lockar i djup relief. Rustning med buktande brös
tharnesk, höftskört, benskenor med kantiga knäbucklor. 
Mantel framför armarna i korta skarpa veck. 

Kronornas spiror och de manliga helgonens attribut 
separat gjorda. 

Rester av staffering. Karnationen vitaktig med för
höjd färg på kinderna och Johannes döparens knän. Ögo
nen med mörka konturer, ljus vita, gråblå iris, mörka pu
piller. Ögonbrynen ljusa, läpparna röda. Hår och kronor 
förgyllda. Marias livklädnad röd, Johannes döparens 
klädnad förgylld, kungahelgonets rustning förgylld och 
försilvrad. Mantlarna förgyllda med blått (Maria} eller 
rött (Johannes döparen och kungahelgonet} foder. Dräk
ternas förgyllning i äkta bladguld.89 De manliga helgo
nens fotplattor gröna, Marias månskära vit. Johannes dö
parens bibel röd, lammet vitt . 
Skåpets fond förgylld (laminatguld eller silver med gul 
lasyr}'0 med en inristad strålgloria bakom madonnan. 
Skåpets insidor röda med blå och förgyllda framkanter. 
Den genombrutna ornamentiken nedanför figurerna blå 
och förgylld mot röd grund. 

Spirorna på Marias och kungahelgonets kronor skada-



de. Marias högra tåspets avbruten. Kungahelgonets och 
Johannes döparens högra händer med attribut avbrutna. 
Två tappar i skåpfonden på ömse sidor om Maria i höjd 
med hennes huvud eventuellt spår efter försvunna svä
vande änglar. Spröjsverket ovanför figurerna fragmenta
riskt, den genombrutna ornamentiken nedanför figurer
na skadad (förnyad). flygeldörrarna borta. 

LITTERATUR: 

C G Brunius 1850 s 546f; L Liepe 1992 as 8; U Otter
stedt 1929 s 13, 25 n 9; M Rydbeck 1947 s 243; B Thor
deman 1954 s 222; P Tångeberg 1986 s 138 n 242 1 226 n 
414; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 
34; E Wrangel 1921 s 259ff 

Corpus of reredos; first part of 16th century; oak; medieval 
colouring preserved; defects moderate; tracery fragmentary 
- frieze beneath figures renewed. 

179. Osby, Göinge härad (pl 6) 
LUHM 16932 a 
krucifix; omkring 1200 
lind•' 
höjd: 127,5 cm 

Huvudet lyftat, riktat framåt. Ansiktet smalt och utdra
get, ögonen smala spetsovaler med en längsgående skåra, 
munnen rak och sluten. Skägget markerat med små upp
höjningar. På hjässan en hög rundad avfasning för en kro
na. På höger sida en träpigg för en senmedeltida törne
krona. Håret en slät skärm bakom ovala, högt placerade 
öron. Bålen rak och smal, bröstkorg och mellangärde 
rundade och tydligt avgränsade upphöjningar. Bröstvår
torna separata pluggar. Grunt sidosår (sekundärt). Knä
långt höftkläde med grovt skurna, raka och diagonala 
veck, i midjan en rak vulst med längsgående veck, på 
vänster sida en nedhängande ändflik. Underbenen långa 
och kraftiga, parallellt hängande. Fötterna nedåtpekan
de, på varje fot flera små metallstift ( efter sekundära 
stövletter eller liknande i metall?). 

Figuren till stora delar - fysionomi, bål, höftkläde -
sekundärt omhuggen. Den ursprungliga kronan separat 
gjord. På fötterna ursprungliga spikhål, på höger fot 
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igenpluggat, högre upp sekundära spikhål. I hjässan ett 
tapphål med bortfallen tapp. Ryggsidan urholkad. 

Spår av senmedeltida staffering. Karnationen rosa 
med röda blodspår. Näsborrarna röda. Skägget förgyllt. 
Höftklädet förgyllt. 

Sliten och maskäten. Armarna, kronan och sekundär 
törnekrona borta. Hjässan sprucken. Fötterna skadade, 
tårna avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 23f, 121f; L Liepe 1992 a s 2; 0 
Rydbeck 1921 as 24; C R af Ugglas 1937 s 276; H Wåh
lin 1921 s 151f 

Crucifix; ca. r 200; hardwood; slight remains of late medie
val colouring; figure reworked in late Middle Ages; defects 
considerable: figure worn and worm-holed, crown and 
arms missing, feet damaged; cross missing. 

180. Osby, Göinge härad (pl 6r) 
LUHM 16932 b 
kvinnligt helgon; 1200-talets första hälft 
ek 
höjd: 141 cm 

Figuren stående frontalt med höger knä aningen böjt . 
Armarna lyftade, i vänster hand en sluten bok. Huvudet 
vridet något åt höger. Ansiktet ovalt, ögonen spetsovala 
med ögonlockens konturer i grund relief, munnen smal 
och sluten med uppdragna mungipor. Håret i en vågig 
massa vid ansiktets sidor. På hjässan rester av en krona. 
Livklädnad med slät halsbård, grunda blusande veck, 
smalt midjeskärp med spänne i relief. Mantel hängande 
rakt ned på vänster sida, framtill i platta, raka och kan
tigt brutna veck, nederkanten diagonal och sicksackveck
ad. Livklädnadens fåll i släpveck över fötterna. Framför 
tåspetsarna en mänsklig underliggare halvt på rygg med 
huvudet åt höger. 

Höger arm separat gjord. Ett stycke av manteln ned
till mitt fram och ett stycke av håret på höger sida sepa
rat gjort, fästat med små träpluggar. Ryggsidan urholkad. 
I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. 

Enstaka rester av staffering. Manteln röd med rosor i 



mörknat silver. Underliggarens livklädnad mörkt röd, 
benkläderna ljusröda, skorna svarta. 

Kronans spiror borta. Näsan skadad. Höger arm av
bruten. Underliggarens huvud utom hakan, armarna 
utom vänster hand samt vänster fot och höger ben och 
fot avbrutna. Vapen eller liknande i underliggarens vän
stra hand borta. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s 117; CA Nordman 1964 s 85; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; C R af Ugglas 1915 s 330 n 2; H Wåhlin 
1921 S 102f 

Female saint; first hal/ of I 3th century; oak; slight remains 
of medieval colouring; defects moderate: right arm missing, 
figure beneath saint's Jeet damaged. 

181. Osby, Göinge härad (pl 320) 

LUHM 16932 c 
nådafader; 1 500-talets första del 
ek 
höjd: 115 cm 

Fadern stående frontalt med huvudet lutat åt höger. An
siktet bredlagt, kindbenen markerade, ögonen djupt lig
gande spetsovaler med kupade ögonlock, i de yttre ögon
vrårna veck, munnen rak och sluten med fyllig under
läpp. Skägg och hår parallella, grovt räfflade korkskruvs
lockar. På hjässan rester av en krona. Korkåpa över skul
drorna, nedtill i stora kantiga veck. Kåpans kantbård 
bred med upphöjda kanter och fyrkantiga "stenar" i reli
ef. Nedanför korkåpan en dalmatika, längst ned en alba 
bruten över fotplattan. Sonen hängande i faderns armar 
med huvudet lutat åt höger. Ansiktet brett med fysio
nomi som faderns. Skägget spetsigt och tudelat. Törne
kronan virad. Mellangärdet insjunket, buken rundad. 
Höfterna förskjutna åt vänster. Höftklädet lågt placerat 
och knutet mitt fram, mellan låren en ändflik. Benen 
tunna, böjda med släpande fötter. 

Sonens högra arm separat gjord. Ryggsidan urholkad. 
I faderns hjässa ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Enstaka rester av staffering. Faderns dalmatika för
gylld på röd bolus. 

Vittrad och sliten. Övre delen av faderns krona ska-
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dad, ett stycke av ansiktet borta, hårets yttre kanter ska
dade på båda sidorna. Faderns vänstra hand avbruten. 
Faderns mantel skadad i ytterkanterna. Sonens båda ar
mar avbrutna. Sonens högra ben och fot delvis borta. 
Fotplattan sliten och skadad. 

LITTERATUR: 

G Bringeus l 992 s 3 

Mercy Seat; first part of 16th century; oak; slight remains 
of gilding on the Father's dalmatica; defects considerable: 
part of the Father's face missing, left hand of Father and 
arms of the Son braken off, right leg and Joot of Son partly 
missing. 

182. Perstorp, Norra Åsbo härad (pl 50) 

LUHM 16934 b 
tronande madonna; 1200-talets andra hälft 
ek 
höjd: 113 cm 

Maria sittande frontalt på en låg bänk. Ansiktet runt 
med fylliga kinder, ögonen små och spetsovala med mar
kerade ögonlockskanter, munnen smal och sluten med 
svagt uppdragna mungipor. Håret i en tjock vågig massa. 
Livklädnad i grunda vertikala veck över livet. Mantel 
över skuldrorna och från knäna i grunda, raka och v-for
made veck, nederkanten diagonal. Manteln och livkläd
nadens nederkant brutna över fötterna och fotplattan. 
Jesusbarnet i en lång livklädnad med raka vertikala veck, 
framför benen tjockare v-veck. Barnet sittande på mo
derns vänstra knä vänt något åt höger. Knäna böjda, föt
terna stödda mot moderns högra lår. I vänster hand ett 
klot. Ansiktet runt med kraftig haka, ögonen släta rund
lar, munnen smal och sluten. 

Marias högra arm separat gjord. Ryggsidan urholkad. 
I Marias hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Vittrad och sliten. Hjässpartiet borta. Näsorna ska

dade. Ett stort stycke av Marias vänstra sida och fram
parti borta. Ett stycke av skulpturens högra sida borta. 
Marias högra arm och barnets högra arm avbrutna. Hål 
på höger sida om barnets högra ben. 



LITTERATUR: 

E Nyborg 1977 s 179 n 39; H Wåhlin 1921 s 121 

Seated Virgin and Child; secand hal/ af r 3th century; aak; 
na calouring; defects cansiderable: figure weathered and 
warn, top af Virgin's head and large parts af trunk mis
sing, Virgin's and Child's right arms braken aff 

183. Perstorp, Norra Åsbo härad (pl r 59) 
Perstorps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 137 cm'' 

Överkroppen lutad åt höger, huvudet lutat mot höger 
skuldra. Huvudet stort, ansiktet långdraget och brett, 
ögonen högt placerade smala springor mellan kupade 
ögonlock, mellan ögonbrynen rynkor, över kinderna 
veck, munnen halvt öppen med skulpterad övre tandrad. 
Mustasch i trekantiga flikar över ett tunt räfflat skägg. 
Törnekrona med tre fyrdelade omtag. Bröstkorgen välvd, 
revbenen breda fåror. Litet diagonalt sidosår. Höftklä
det kort, knutet mitt fram med djupa rundade veck. Be
nen böjda. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Ryggsidan urhol
kad. I hjässan ett tapphål. 

Rester av kredering. I övrigt ingen staffering. 
Håret skadat och avbrutet på vänster sida. Törnekro

nans taggar borta. Armarna borta. Sprickbildning i bå
len. Höftklädet avhugget på höger sida. Benen avbrutna 
nedanför knäna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55f, 60, 134 

Crucifix; secand hal/ af r5th century; aak; remains af ges
sa; defects cansiderable: arms missing, lower part af legs 
braken alf- crass missing. 

184. Ramsåsa, Färs härad (pl 35) 
Ramsåsa kyrka 
krucifix; 1200-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 1 12 cm 

figuren bredd: 94 cm 
korset höjd: 169 cm 
korset bredd: 137 cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet lyftat, an
siktet vänt rakt fram. Ansiktet omhugget under senme
deltiden: smalt, ögonen breda och spetsovala med ögon
lock i relief, munnen bred och halvt öppen med fylliga 
läppar och neddragna mungipor. Skägg och hår räfflade 
med böjda skåror. Törnekronan bred med kraftiga omtag 
(sekundär). Armarna smala och diagonalt utsträckta, 
händerna öppna med raka fingrar. Bålen rak och platt, 
revbenen parallella upphöjningar. Litet rakt sidosår. 
Knälångt höftkläde i stora skarpa bågveck, på sidorna 
långa strutveck, i midjan en bred veckad vulst, på höger 
sida en knut. Benen långa och välformade, parallellt 
hängande. Fötterna små och smala, placerade bredvid va
randra på ett suppedaneum med brant sluttande översi
da . 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, run
dade utsprång längs kanterna, mellan utsprången pal
mettliknande treflikiga blad, på korsarmarna långa smala 
stänglar i relief in mot korsmitten. Mittskivan fyrkantig, 
bakom huvudet en gloria med radiella smala fördjup
ningar med rundade ändar, runtom glorian runda för
djupningar. Ändplattorna fyrpassformade med rundade 
hörnblad. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. Suppedaneum gjort i ett med fötterna . 
Törnekronan och hjässan sekundära. Armarnas ursprung
liga vinkel förändrad till en kraftigare diagonal lutning. 
Ansiktet omhugget. Korsstammens övre och nedre ände 
avsågade, kortade. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Tummarna avbrutna. 

Korsmitten kraftigt sprucken. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 98ff, 165f; A Andersson 1950 s 159 
n 3; C G Brunius 1850 s 553; T Eriksson 1972 a; 0 Ryd
beck 1921 as 45 



Crucifix; first hal/ af 13th century; oak; colouring not me
dieval; Jace reworked in late Middle Ages, top af head and 
crown af thorns secondary, position af arms changed; de
fects slight. 

185. Raus, Luggude härad (pl 174) 
Raus kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 56,5 cm 
figuren bredd: 56,5 cm 
korset höjd: 101 cm 
korset bredd: 91 cm 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet stort och kantigt sku
ret, ögonen smala springor med ögonlockskanter i relief, 
munnen lågt placerad och sluten, hakan kort med skägg 
som grunda räfflor. Törnekrona med tredelade omtag. 
Armarna magra och svagt diagonalt utsträckta, händerna 
halvt slutna med krökta fingrar. Bröstkorgen bred och 
framskjutande med släta sidor. Stort diagonalt sidosår. 
Höftklädet knutet mitt fram med grova veck. Benen 
brett satta och parallellt hängande, knäna lätt böjda. 
Fötterna långa och korslagda. 
Smalt kors med rundad framsida, plana kantlister, stora 
halvcirkelformade utsprång längs kanterna, rund mitt
skiva, runda ändplattor med halvcirkelformade hörn
blad. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett djupt hack och ett 
tapphål med delvis kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Hjässan skadad. Båda händernas fingrar skadade. Kor

sets yta sliten. Brott i korsstammens övre ände. Änd
plattornas kanter skadade, ett stycke avbrutet på skivans 
övre vänstra sida. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 54f, 57, 169; R Holmberg 1977 s 
191; T Mårtensson 1963 s 76 

Crucifix; second half af 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects moderate. 

186. Raus, Luggude härad (pl 211) 
tronande madonna; 1400-talets slut 
Raus kyrka 
ek 
höjd: So cm 

Maria sittande frontalt på en låg bänk med profilerad 
övre kant. Huvudet vridet något åt höger. Ansiktet lång
draget och ovalt, tinningarna smala, ögonen små med 
ögonlocken som smala kanter, kinderna långa och runda
de, munnen lågt placerad och sluten med svagt uppdrag
na mungipor. På hjässan spår efter en krona. Håret i en 
vågig massa. Löst hängande livklädnad med ett dubbelt 
vertikalt veck mitt fram. Mantel över armarna och från 
knäna i tjocka brutna veck. Barnet sittande upprätt, vänt 
halvt åt höger på moderns vänstra arm. Huvudet runt, 
ögonen breda, kinderna fylliga. Nederdelen på barnets 
ursprungligen hellånga livklädnad sekundärt omhuggen 
till två ben. 

Spirorna på Marias krona, Marias högra hand och bar
nets högra arm separat gjorda. Bänkens bakre sida för
stärkt med ett tunt bräde. Ryggsidan massiv. Inget tapp
hål i hjässan. 

Rester av staffering. Karnationen vitrosa. Läpparna 
röda. Barnets ögon med mörk övre och rosabeige nedre 
kontur, ljus vita, ljusblå iris, svart pupill. Marias mantel 
förgylld på röd bolus, mantelfodret blått. Barnets liv
klädnad mörkt röd. På bänksidorna rester av röd och 
ljust blå bemålning. 

Sliten och maskäten. Marias hjässparti med kronan 
mycket skadat, håret slitet. Höger hand avbruten. Ett 
rektangulärt stycke borta ur höger skuldra. Barnets hög
ra arm avbruten, vänster underarm skadad, vänster fot 
avbruten. Skulpturens nedre parti borta. 

LITTERATUR: 

T Mårtensson 1963 s So 

Seated Virgin and Child; end af 15th century; oak; re
mains af medieval colouring; lower part af Child seconda
rily reworked inta two legs; defects considerable: fiqure 
worn and worm-holed, top af head damaged, right arms af 
Virgin and Child braken off 



187. Raus, Luggude härad (pl 287) 
LUHM 16713 a 
krucifix; 1500-talets första hälft 
ek 
höjd: 68,5 cm 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet stort med bred panna, 
spetsig haka. Ögonen stora kupade spetsovaler med en 
längsgående ögonspringa, munnen rak och sluten. Skäg
get tudelat, räfflat med raka skåror. Håret i stora lockar. 
Törnekronan virad. Bröstkorgen spolformad med runda
de sidor, revbenen grunda räfflor. Rakt sidosår. Midjan 
indragen, höfterna rundade. Höftklädet horisontalt med 
utstående längsgående veck, på höger höft en sicksack
veckad våd. Benen rakt hängande, fötterna inåtvridna 
och korslagda. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Maskäten. Ett stycke av törnekronan mitt fram av

brutet, ett stort stycke av huvudet baktill på vänster 
sida bortmultnat. Näsan skadad. Armarna borta. Fötter
na avbrutna. Sprickor på höger sida. Kors saknas. 

Crucifix; first hal/ oj I6th century; oak; colouring not me
dieval; defects considerable: figure worm-holed, arms and 
feet missing, part oj head mouldered away; cross missing. 

188. Ravlunda, Albo härad (p/47) 
LUHM 16709 a 
tronande madonna; efter 1200-talets mitt 
ek 
höjd: II 115 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med profilerade si
dor. I höger hand en spira. Ansiktet bredlagt, ögonen 
med rak nedre och svängd övre kontur, munnen sluten 
med uppdragna mungipor och framskjutande underläpp. 
Håret i en vågig massa bakom öronen. På hjässan en hög 
kronring med djupa urtag för spiror. Livklädnad i grun
da vertikala veck. Mantel omlott över livet, från knäna i 
raka veck, på sidorna rundade v-veck, framför bänken 
sicksackveck, över vänster fot och fotplattan tre långa 
parallella släpveck. Jesusbarnet i en lång livklädnad med 
grova veck, sittande på moderns vänstra knä vänt något 

åt höger. Benen böjda, höger fot mot moderns högra knä. 
Spirorna på Marias krona och barnets huvud separat 

gjorda. Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål 
med bortfallen tapp. 

Staffering saknas. 
Vittrad och sliten. På vänster sida en kraftig spricka 

(en träplugg tyder på att sprickan har uppkommit under 
tillverkningen). Kronans spiror och den övre delen av 
spiran i Marias hand avbrutna. Marias näsa skadad. Bar
nets huvud borta. Barnets högra arm avbruten. Två borr
hål i Marias panna och i kronan på höger sida. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s u5; CA Nordman 1964 s 83; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; P Tångeberg 1986 s 23; C R af Ugglas 
1915 s 171 n 6; H Wåhlin 1921 s 120 

Seated Virgin and Child; second hal/ of I 3th century; oak; 
no colouring; defects considerable: figure weathered and 
worn, head and right arm of Child missing. 

189. Ravlunda, Albo härad (pl 234) 
LUHM 16709 b 
S:t Kristoffer; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 115 cm 
trädet höjd: 11915 cm 

Figuren stående vänd något åt höger, lutad mot en träd
stam med vänster hand. Huvudet lutat åt vänster, storl 
med bredlagt ansikte. Ögonen stora spetsovaler med 
ögonlockskanterna i relief, i de yttre ögonvrårna tre 
veck, munnen lågt sittande och sluten med neddragna 
mungipor. Hår och skägg djupt skårade korkskruvslock
ar. Knäkort livklädnad i tjocka raka veck ovanför och 
nedanför ett brett midjebälte. Mantel draperad över 
vänster arm, under höger arm och över höger sida i 
tjocka brutna veck, framkanten i en sicksackvikt våd. 
Fötterna i vatten som upphöjda åsar. Trädstammen rak 
med tre avlånga grenansatser. Trädkronan formad som 
en låga med avlånga täta blad i relief. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 



Enstaka spår av staffering. Manteln förgylld på röd 
bolus. 

Vittrad och sprucken på vänster sida. Höger arm och 
skuldran med Jesusbarnet borta. Hjässan skadad. Vän
ster sida av trädkronan avbruten. Skulpturens högra sida 
inklusive fotplattan avbruten. 

LITTERATUR: 

S Fernlund 1980 s 71 

St. Christopher; second half of I 5th century; oak; slight re
mains of gilding on mantle; defects considerable: right side 
with the arm and shoulder with the Child missing, top of 
head and left side of figure darnaged, crown of tree dama
ged. 

190. Ravlunda, Albo härad (pi 2I4] 
LUHM 16709 c 
kvinnligt helgon; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 90 cm 

Figuren stående, i vänster hand en bok. Huvudet stort, 
lutat åt vänster. Ansiktet ovalt, pannan hög och rundad, 
ögonen smala springor mellan kupade ögonlock, munnen 
rak och sluten. Håret i vågiga, brett skårade slingor. På 
hjässan en hög kronring med urtag för spiror. Löst häng
ande livklädnad i raka parallella veck. Mantel över ar
marna, i en båge från höger sida till vänster hand med 
utstående v-veck, nedanför vänster hand en bred sick
sackvikt våd. Under fötterna rester av en underliggare. 

Kronans spiror separat gjorda. Ryggsidan urholkad. I 
hjässan ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Enstaka rester av kredering. 
Kronans spiror borta. Höger hand avbruten. Det ne

dre partiet med underliggaren vittrat och skadat. Hål 
nedtill ovanför underliggaren. 

Female saint; second half of I5th century; oak; slight re
mains of gesso; defects moderate: right hand missing, lower 
part weathered. 

191. Rebbelberga, Bjäre härad (pi 4) 
LUHM 17288 a 
krucifix; 1 roo-talets andra hälft 
lind" 
figuren höjd: 103 cm 
figuren bredd: 86 cm 

Huvudet vänt rakt fram, lutat något framåt (jfr nedan). 
Ansiktet smalt och avlångt, ögonen stora släta rundlar 
med tunna konturer i relief, munnen rak och sluten. 
Skägget vågiga rundade testar. Håret i en smal räfflad 
pannlugg, på varje skuldra tre smala slingor, på ryggen 
rester av rundade testar. Armarna diagonalt utsträckta 
och lätt böjda, händerna öppna med raka fingrar. Bålen 
lång och rak med platt bröstkorg, rundat mellangärde. 
Knälångt höftkläde med långa obrutna veck på sidorna, i 
midjan en slät gördel med ett halvcirkelformat överhäng 
mitt fram. Benen parallellt hängande. Fötterna nedåtpe
kande. 

Ryggsidan urholkad. Inget tapphål i hjässan. Figuren 
kraftigt omarbetad under senare medeltid: huvudet av
sågat och fogat till halsen med en snedfasad kil, ur
sprunglig krona ersatt av törnekrona, benen avsågade i 
knäna och korslagda (benens parallella ställning åter
ställd vid konservering 19 ro). Höftklädet sekundärt om
arbetat mitt fram: en vertikal våd borthuggen. Korset 
sekundärt. 

Under sentida övermålning rester av medeltida kre
dering samt röd färg vid sidosåret på höger sida. 

Hjässan starkt vittrad. Krona och sekundär törnekro
na borta. Näsans övre parti avbrutet (förnyat). Fingrarna 
på höger hand avbrutna. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1910 s 19; A Anderberg 1914; A Ander
berg 1915 s 19ff, 54, 119f; A Andersson 1966 s 29 n 1; F 
Beckett 1926 s rr2, 122; E Cinthio 1958 s 198; T Eriks
son 1973 s 3of; 0 Rydbeck 1921 as 45; 0 Rydbeck 1943 
as 88; P Tångeberg 1986 s 9; C R af Ugglas 1919 s 74f n 
6; C R af Ugglas 1937 s 276; H Wåhlin 1921 s 151f 



Crucifix; second half of 12 century; lime; slight remains of 
medieval colouring beneath later painting; figure reworked 
in later Middle Ages: head sawn off and fastened in more 
forward-leaning attitude, king's crown replaced with 
crown of thorns ( missing), legs sawn off and crossed ( origi
nal attitude restored in 1910); cross secondary. 

192. Reslöv, Onsjö härad (pi 296) 
LUHM 18849 
krucifix; 1500-talets första del 
ek 
höjd: 163 cm 

Huvudet lutat åt höger och framåt. Huvudet stort, an
siktet långdraget och benigt med markerade kindben, 
ögonen diagonala smala spetsovaler med kupade ögon
lock, munnen halvt öppen med neddragna mungipor. 
Skägget spetsigt och lockigt med djupa skåror. Håret i 
fylliga och kraftigt räfflade lockar, på höger sida en 
rundad test framför skuldran . Törnekronan stor med 
tredelade omtag. Bröstkorgen knotig med en markerad 
avgränsning mot mellangärdet . Djupt halvcirkelformat 
sidosår. Höfterna raka. Höftklädet knutet mitt fram i 
raka platta veck, mellan låren en ändflik, på vänster sida 
en utfladdrande ändflik (borta). Benpartiet vridet något 
åt vänster, benen rakt utsträckta, muskulaturen runt 
knäna väl arbetad. Fötterna nedåtpekande och korslagda. 

En höftklädesflik separat gjord och intappad på baksi
dan av vänster lår. Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapp
hål med bortfallen tapp. 

Rester av staffering under senare övermålning i flera 
skikt. Karnationen ljust rosa. I vänster armhåla mörkt 
röda blodspår. Bröstvårtorna rosaröda. På flera ställen 
linneväv under stafferingen. 

Armarna borta. Törnekronan skadad på vänster sida 
och delvis bortmultnad på baksidan. Ryggpartiet slitet 
och multnat. Höftklädesfliken på vänster sida avbruten. 
Kors saknas. 

LITTERATUR; 

A Anderberg 1915 s 78f, 164; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 20 

Crucifix; first part of 16th century; oak; remains of medie-
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val colouring, linen beneath later painting; defects conside
rable: arms missing, crown of thorns damaged, back weat
hered; cross missing. 

193. Risekatslösa, Luggude härad (pl 42) 
Risekatslösa kyrka 
krucifix; 1200-talets slut 
ek 
figuren höjd: 107 cm 
korset höjd: 233 cm 
korset bredd: 155 cm94 

Huvudet stort och vridet åt höger. Ansiktet brett, ögo
nen stora släta rundlar, munnen rak och sluten. Skägget 
en smal räfflad frans. Håret i tjocka slingor med upprul
lade ändar framför skuldrorna. På hjässan urtagningar 
för en krona. Bålen rak och platt. Litet diagonalt sidosår. 
Höftkläde med vertikala och v-formade veck, diagonal 
fåll, i midjan en rundad vulst. Benen korslagda och svagt 
böjda, fötterna breda och platta. 
Kors med plan framsida, små halvcirkelformade ut
språng längs kanterna, rund mittskiva, rektangulära änd
plattor. I nederänden en bred tapp. 

Ursprunglig krona ersatt av törnekrona. Ryggsidan 
urholkad. I hjässan ett tapphål. Armarna sekundära. 

Den nuvarande bemålningen är inte medeltida; 
rester av en underliggande rosagrå karnation kan dock 
vara medeltida. Vid armfästena rester av linneväv under 
stafferingen. 

De ursprungliga armarna borta (förnyade) . Krona och 
sekundär törnekrona borta. Delar av fötterna avbrutna. 
Ett utsprång på korsarmens högra sida skadat. 

LlTTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 36f, 126; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 18; H Wåhlin 1921 s 95f 

Crucifix; end of 13th century; oak; remains of linen, possi
bly medieval colouring beneath later painting; king's crown 
replaced by crown of thorns ( missing); defects moderate; 
arms secondary. 



194. Risekatslösa, Luggude härad (pl 254) 
Risekatslösa kyrka 
grupp från altarskåp; omkring 1500 
ek 
Kristus höjd: uo,5 cm 
Maria höjd: 110 cm 
helgonen höjd: 51 cm 

Grupp med Kristus och Maria i stort format och fyra 
mindre kvinnliga helgonfigurer. Kristusfiguren sittande 
frontalt med underkroppen vriden åt höger. Höger hand 
lyftad i en välsignelsegest, i vänster hand ett klot mot 
knäet. Ansiktet brett med markerade kindben, ögonen 
spetsovala med ögonlockskanter i relief, munnen rak och 
sluten. Skägg och mustasch i små runda lockar, håret skå
rat med tunna böjda räfflar. På hjässan en hög profilerad 
krona, framför vänster skuldra infulae. Löst hängande 
livklädnad, nedtill i tjocka brutna veck. Mantel över ar
marna, nedtill på vänster sida i kraftiga veck, kantad av 
en bred bård med upphöjda kanter. I halsen ett stort fyr
passformat spänne med en ängel i relief. 
Maria sittande vänd något åt vänster med höjda och 
sammanförda händer. Ansiktet ovalt med hög rundad 
panna, ögonen smala spetsovala springor, munnen liten 
och sluten med uppdragna mungipor. På hjässan en kro
na. Hår i fyra långa och djupt räfflade lockar. Löst häng
ande livklädnad. Över armarna och från knäna en mantel 
med samma bård som hos Kristusfiguren. 
De fyra kvinnliga helgonen stående frontalt. I händerna 
attribut: S:ta Maria Magdalena med ett smörjkärl i vän
ster hand, S:ta Margareta med en sluten bok med en dra
ke (borta) i vänster hand (övriga attribut borta). Helgo
nens fysionomier och hår som den stora Mariafigurens. 
Tre av figurerna i löst hängande livklädnader och mant
lar i stora brutna veck. Det fjärde helgonet i en livkläd
nad med åtsittande liv. 

Ett antal detaljer separat gjorda: kronornas spiror, 
kronans vänstra sida på ett av de kvinnliga helgonen, 
Kristusfigurens högra arm, Marias högra sida och håret 
på vänster sida, möjligen Marias händer, de mindre hel
gonens händer och/eller attribut. Ryggsidorna urholka
de. I hjässorna tapphål. 

Rester av staffering under sentida övermålning. 
Klädnaderna förgyllda. Kristus mantelfoder och Marias 

ärmfoder rött. S:ta Maria Magdalenas ärmfoder blått, 
mantelns foder rött . Ett av de anonyma kvinnliga helgo
nens ärmfoder rött. Linneväv synligt på flera figurer . 

Kronornas spiror borta. Kristusfiguren skadad och 
sliten på flera ställen på höger sida, manteln genombru
ten från baksidan på vänster sida, tronens högra bak
stycke fragmentariskt. Marias sittbänk skadad på vänster 
sida. S:ta Maria Magdalena utan attribut i höger hand, 
övre delen på smörjkärlet avbrutet, ansiktet skadat. S:ta 
Margareta utan attribut i höger hand, drake på boken i 
helgonets vänstra hand borta (tapphål är synliga på bo
kens översida). De två återstående helgonen med avbrut
na armar. Vänster sidan av kronan avbruten på den ena 
figuren, fotplattan skadad. Ett stycke av armen och håret 
på vänster sida avbrutet på den andra figuren. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne I g 14 s 38; E 
W rangel 1921 s 266 

Group af figures from reredos; ca. r 500; oak; remains af 
medieval colouring beneath later painting; defects modera
te: two small female saints without arms and attributes. 

195. Räng, Skytts härad (pl 49) 
LUHM 18638 a 
tronande madonna; 1200-talets mitt eller andra hälft 
ek 
höjd: 126 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med profilerade si
dor. Ansiktet långdraget, ögonen tätt placerade smala 
springor med ögonlockskanter i relief, munnen liten och 
rakt sluten, hakan kraftig. Håret i diagonala åsar. På hjäs
san en krona med hög slät ring, stora liljeformade spiror 
omväxlande med mindre treklöverformade spetsar. Liv
klädnad med slät halsbård och grunda, svagt blusande 
veck över livet. I midjan ett slätt smalt skärp. Mantel 
över armarna och från knäna, på sidorna i djupa lösa u
formade veck, mitt fram parallella vertikala veck. Jesus
barnet sittande på moderns vänstra knä vänt framåt. Hö
ger hand lyftad i en välsignande gest. Lång livklädnad 
med grunda, raka och v-formade veck, om midjan ett ho
risontalt slag. 



Marias högra underarm ursprungligen separat gjord. 
Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål med del
vis kvarsittande, multnad tapp. 

Fragment av kredering. På höger sida av Marias man
tel spår av röd färg. 

Kronans spiror skadade och delvis avbrutna. Marias 
näsa avslagen. Kors ristade på Marias kinder, näsa och 
haka. Marias högra arm borta. Kraftig spricka på Marias 
vänstra sida och i fotplattan . Hål vid Marias högra arm. 
Barnets huvud borta. Höger hand avbruten. Två fingrar 
avbrutna på vänster hand. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s u6; F Beckett 1926 s II5; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; 0 Rydbeck 1921 as 28f, 45; Utställning 
af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 40; H Wåhlin 
1921 S II7ff, 122 

Seated Virgin and Child; middle or second hal/ of 13th 
century; oak; slight remains of gesso, medieval colouring; 
defects considerable: head of Child missing, right arms oj 
Virgin and Child braken off, crosses scratched on the Jace 
oj the Virgin. 

196. Räng, Skytts härad (p/224) 
LUHM 18638 b 
Anna-själv-tredje; omkring 1500 
ek 
höjd: 71 ,5 cm 

S:ta Anna sittande på en bred bänk med dyna och 
profilerad framsida . Ansiktet fylligt med runda kinder, 
ögonen smala böjda springor mellan breda kupade ögon
lock, munnen rak och något öppen. På hjässan ett huvud
dok i sicksackvikta våder till skuldrorna. Framför haka 
och hals ett halslin. Livklädnad i tjocka platta veck. Man
tel över armarna och från knäna i tjocka brutna veck. Je
susbarnet naket, stående vänt åt höger i S:ta Annas knä. 
Maria stående på höger sida vänd halvt åt vänster. An
siktet runt med bred haka, anletsdrag som S:ta Annas. 
Håret i tätt räfflade slingor. På hjässan en kronring med 
urtag för spiror. Livklädnad med åtsittande liv, fem pa
rallella raka veck i midjan, djup spetsig ringning, bröst
duk. Över höfterna ett skärp med ett spänne i relief. 

Mantel med stora utstående v-veck nedtill, på höger sida 
i en sicksackveckad våd. 

Spirorna i Marias krona separat gjorda. Ryggsidan ur
holkad. I S:ta Annas och Marias hjässor tapphål med 
kvarsittande tappar. 

Staffering saknas. Små runda hål längs klädnadernas 
kanter spår efter lösa ornament. 

Jesusbarnets huvud, skuldror och armar borta. Mari
as båda armar och tre fingrar på S:ta Annas vänstra hand 
avbrutna. Spirorna på Marias krona borta. Hål på höger 
sida i bänken och S:ta Annas mantel, på vänster sida vid 
Marias kjol. Brott på vänster sida mellan S:ta Anna och 
Maria. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 42 

St. Anne with Virgin and Child; ca. 1500; oak; no colou
ring; defects considerable: head, shoulders and arms oj 
Child missing, arms o/Virgin missing. 

197. Röke, Göinge härad (pl 99) 
LUHM 18632 a 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
höjd: 105 cm 

Huvudet nedsjunket mot höger skuldra. Ansiktet litet 
och trekantigt, ögonen stora släta rundlar. Mustasch och 
skägg i långa flikiga testar. Håret i en tunn böjd slinga 
framför höger skuldra. Bålen spolformad, revbenen bre
da upphöjningar, mellangärdet och buken tydligt avgrän
sat, höftbenen kraftigt betonade. Höftklädet diagonalt 
med längsgående obrutna veck, en extra flik om högP.r 
lår. Benpartiet vridet något åt vänster, benen långa och 
tunna, rakt hängande. Fötterna korslagda. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Staffering saknas. 
Mycket vittrad och sliten. Armarna borta. En stor 

del av törnekronan och hjässans främre parti borta. Föt
terna avbrutna. Kors saknas. 



LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 58, 64, 149f; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne r 914 s 2 r 

Crucifix; first hal/ of 15th century; oak; no colouring; badly 
damaged: figure very weathered and worn, arms and Jeet 
missing, part of crown of thorns and head braken off; cross 
missing. 

198. Rörum, Albo härad (pl 288) 
figuren LUHM 18644; korset Kristianstad läns museum 
D 2ro/65:2 
krucifix; 1500-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 46 cm 
korset höjd: 114 cm 
korset bredd: 92 cm 

Huvudet djupt nedsjunket mellan axlarna. Huvudet 
stort, ansiktet grovt skuret, ögonen stora släta rundlar, 
munnen sluten med neddragna mungipor. Skägget en 
slät valk, håret i en test framför höger skuldra. Törne
kronan virad med tre omtag. Vänster arm kraftig, han
den halvt sluten med böjda fingrar. Bröstkorg med in
sjunken ovansida. Skuret sidosår saknas. Höftklädet kort 
och korslagt. Benen brett satta och knäna böjda. Fötter
na inåtvridna, korslagda. 
Smalt kors med plan framsida kantad av en upphöjd 
rundad list, stor rund mittskiva, stora runda ändplattor 
med plan mitt, längs ytterkanten en upphöjd rundad 
list, en djup hålkäl, ytterst en upphöjd plan kant . Ne
derst en fyrkantig slät tapp. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Figurens bemålning är inte medeltida. På korset 

rester av medeltida staffering under senare övermålning: 
korsarmarna röda, kantlisterna förgyllda, mittskivan 
grön med en förgylld gloria med ornamentik - tre lilje
ornament, längs kanten tre hela linjer och en punktlinje 
- i laserande rött och grönt. Korsets baksida röd. 

Höger arm borta. Skulderpartiet på vänster sida ska
dat. Korsets övre och nedre ändplattor något skadade, 
ett stycke borta ur mittskivans kant nedtill. 

Crucifix; first hal/ of 16th century; oak; colouring not me-
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dieval; on cross remnants of medieval colouring beneath la
ter painting; defects considerable: right arm missing, shoul
der damaged on left side. 

199. Sankt Olof, Albo härad (pl 138) 
Sankt Olofs kyrka 
helgonskåp med nådastol; 1400-talets första hälft, balda
kinen från 1520-talet 
ek; mantelspänne bly05 

helgonskåpet höjd totalt: 331 cm 
baldakinen höjd (med krönet): 135 cm 
sockeln höjd: 63 cm 
rygg brädet bredd: r 09 cm 
sockelns framstycke bredd övre kant: 128 cm 
sockelns högra sidostycke bredd övre kant: 53 cm 
fadern höjd: 145 cm 
sonen höjd: 50 cm 
sonen bredd: 51,5 cm 
korset höjd: 91 cm 
korset bredd: 68 cm 

Helgonskåp med högt rektangulärt ryggbräde, baldakin 
(sekundär). Ornamentik på baldakinens tre sidor: höga 
rundbågar infattade i rätvinkligt listverk, rundbågarna 
och mellanrummet mellan bågar och listverk fyllda av 
tunt, slingrande bladverk. Baldakinen krönt av en bred 
profilerad list med låga spetsar med uppstående yviga 
bladbuskar. Inuti baldakinen ett kryssvalv (borta). Låd
formig sockel i två sektioner, den nedre slät, den övre 
genombruten av ett gotiskt fönsterverk i varierad ut
formning och i flera segment. På sockelns vänstra gavel 
en rektangulär lucka. Bakom faderns hjässa en oavslutad 
gloria i relief i ryggplattan, senare igenfylld med bolus. 
Gud fader sittande frontalt med korset med sonen fram
för sig. Händerna lyftade, mycket fint skurna. I vänster 
hand ett världsklot. Ansiktet stort med hög fårad panna, 
markerade kindben. Ögonen breda med ögonlockskanter 
i relief, munnen rak och sluten med smala läppar och 
neddragna mungipor. Mustasch och skägg i långa räfflade 
lockar med upprullade ändar. På hjässan en vid krona 
med höga krabbformade spetsar, nedtill en bred rundad 
vulst. Livklädnad med långa veckrika ärmar, sammandra
gen midja, nedtill kraftigt utstående, böjda och släpande 
veck. Mantel över armarna och från höger knä i våder av 



täta strutveck. I halsen ett stort ornerat blyspänne. Kor
set ett smalt ribbkors. Sonens överkropp lutad åt höger, 
huvudet böjt mot höger skuldra. Ansiktet stort och lång
draget. Håret i en smal test framför höger skuldra. Bålen 
spolformad, revbenen parallella upphöjningar. Kort si
dosår. Höftklädet draperat från höft till höft med smala 
bågveck, på sidorna nedhängande sicksackflikar. Benen 
böjda, fötterna breda och korslagda. 
Fadern sittande på en bred bänk med skulpterad dyna. 
Bänksidorna genombrutna av spetsbågig ornamentik. På 
sidorna om fadern två serafer i grund relief, stående 
frontalt på runda hjul med slingrande flammor . Händer
na höjda, huvudena lutade inåt. Ansiktena runda, håret i 
yviga lockar. Varje seraf med tre par vingar och trekanti
ga eldslågor i relief över kroppen. 

Faderns krona, händer, nedre delen av livklädnaden 
och fotplattan på vänster sida separat gjort. Varje seraf 
gjord i två stycken. I sockelns lister hål för skåpdörrar. 
Sonens ryggsida massiv. Korsets titulus och duva sekun
dära. På skåpsockelns framskjutande kanter, på dynan på 
faderns tron och på släpet på faderns mantel större och 
mindre cirkelrunda hål för ljus. Järnstängerna som stöd
jer helgonskåpets baldakin sekundära. 

Spår av staffering under senare övermålning. Spår av 
förgyllning på flera ställen på figurernas klädnader. 
Skåpfonden förgylld med inpressat ornamentalt mön
ster. Bakom baldakinens spröjsverk rött papper.96 Linne
väv synligt på flera ställen. 

Två spiror i faderns krona avbrutna (förnyade vid 
konservering), övriga spiror skadade. Faderns mantel ska
dad nedanför höger arm. Skåpets dörrar borta. Skåpkrö
net skadat. Valvet inuti baldakinen borta (rester synliga 
i baldakinens främre hörn) . Baldakinens ursprungliga 
stöd borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 81; F Beckett 1926 s 138; G Bringe
us 1992 s 1; N G Bruzelius 1869-1870 (opubl) s 16; E 
Cinthio 1969 s 121; S Fernlund 1980 s 122f; S Follin 
1816 s 19; H Hildebrand 1898-1903 s 309; KLNM 12 sp 
419; L Liepe 1992 as 7; U Otterstedt 1929 s 11 n 1; M 
Rydbeck 1947 s 243; M Rydbeck 1951 b s 123; F W von 
Schubert 1825 s 459; P Tångeberg 1986 s 129 n 229, 142; 
CA Wassberg 1819 s 44f 
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Shrine with Mercy Seat; fi,rst hal/ of 15th century, canopy 
af shrine r 520 's; oak; slight remains of medieval colouring, 
linen beneath later painting; defects slight; Jolding doors 
and original colonnettes of shrine missing. 

200. Sankt Olof, Albo härad (pi 146-152) 
Sankt Olofs kyrka 
altarskåp; 1400-talets första hälft 
ek (sentida förnyelser delvis i andra träslag)97 

altarskåpet höjd (utom predellan): 193 cm 
flygeldörrarna höjd: 190-192 cm 
altarskåpet bredd totalt: 597 cm 
corpus bredd: 292 cm 
flygeldörrarna bredd: 150-151 cm 
predellan höjd: 53,5 cm 
predellans övre kant bredd: 276,5 cm 
predellans nedre kant bredd: 208 cm 
Johannes evangelisten i corpus höjd: 56 cm 
helgonfigurerna i flygeldörrarna höjd: 58-6r cm 

Rektangulärt corpus med två par flygeldörrar. I corpus 
en skulpterad, figurrik korsfästelsescen. På de inre 
flygeldörrarnas insidor sexton helgonfigurer i dubbla ra
der med fyra figurer i varje rad. På de inre dörrarnas ut
sidor och de yttre dörrarnas insidor sexton reliefer med 
passionsmotiv i två rader om åtta. 
I centrum i corpus korsfästelsescen korset med Kristus 
(korset sentida). Kristus rakt hängande med huvudet lu
tat åt höger, diagonalt utsträckta armar, långa magra ben 
med korslagda fötter. Bålen spolformad med rundad 
buk, höftklädet bågformigt draperat. Rövarna på T-for
made kors, grovt skurna med små huvuden, oformligt 
långa överkroppar, åtsittande brokar, brett satta och pa
rallellt hängande ben. Nedanför korsen en folksamling 
om närmare femtio figurer. I corpus ytterkanter två 
grupper av soldater. De sörjande samlade till höger om 
Kristus kors: Maria knäfallande på marken omgiven av 
två kvinnliga figurer, på höger sida Johannes och ytterli
gare en kvinnlig figur seende upp mot korset. Till höger 
fem manliga åskådare samt soldater. En av åskådarna gri
maserande med fingrarna i mungiporna. Longinus i bred 
hatt till höger om Kristus kors tillsammans med en min
dre gestalt, hållande en lans upp mot Kristus . Intill kor
set på höger sida en liten knäböjande stiftar~gur med 



knäppta händer. Till vänster om Kristus kors en stående 
figur med uppsträckt lans, en sittande skrivare, en man
lig figur lutad över skrivaren. Framför soldathopen i cor
pus vänstra del en grupp om fem beväpnade manliga 
figurer i olika slag av livrockar och huvudbonader. En av 
dessa vänd frontalt utåt, i händerna en bokrulle. Längst 
ute i vänster kant en bit av ett landskap med träd som 
raka stammar, oformligt rundade lövkronor. 
Figurerna resliga och väl proportionerade. Fysionomier
na bredlagda, hos kvinnorna rundkindade, ögonen spet
sovala med ögonlockskanter i relief, munnarna raka och 
slutna med fylliga läppar. Dräkterna i raka obrutna veck 
med enstaka inslag av v-veck hos de stående figurerna. 
Hos de tre knäböjande kvinnofigurerna rikare veckning 
med tunna, svängda och bågformade veck. 
De manliga helgonfigurerna i flygeldörrarna stående 
frontalt, i händerna attribut. Proportioner och fysiono
mier som figurerna i corpus, mantlarna dock med rikare 
veckbildning: tunna bågveck, v-veck, sicksackformade vå
der, strutveck. Elva av figurerna är apostlar i långa liv
klädnader och mantlar. Av dessa kan identifieras S:t Ja
kob d ä med pilgrimshatt och mussla, och Johannes evan
gelisten med kalk. De övriga apostlarnas attribut i de 
flesta fall sekundära, eventuellt omflyttade. Övriga hel
gon: ett diakonhelgon; S:t Olof med klot i vänster hand, 
stående på en krokodilliknande drake med breda käftar; 
ytterligare två kungahelgon; samt ett manligt helgon i 
rustning och kalottartad hätta. S:t Olof och ytterligare 
ett av kungahelgonen - med bokrulle i handen - i liv
klädnader, hellånga veckade syrkoter. Det tredje kunga
helgonet möjligen sekundärt: påfallande stort huvud, li
ten kropp, kort jacka med ett brett bälte, hosor, mantel, 
i höger hand ett stort svärd. 
Relieferna på skåpets mellansida: från höger till vänster i 
den övre raden fottvagningen, den sista måltiden, Kris
tus i Getsemane, gripandet, Kristus inför Hannas, Kris
tus inför Kaifas, Kristus inför Pilatus; från höger till vän
ster i den nedre raden Kristus inför Herodes, gisslandet, 
törnekröningen, korsbärandet, korsnedtagningen, begrå
telsen, gravläggningen, uppståndelsen (Petri förnekelse 
från 1800-talet). Scenerna figurrika med varierade kom
positioner i flera bildplan. Utformningen av figurerna 
som i corpus och flygeldörrarnas helgonfigurer; fysiono-
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mierna dock mera arbetade, veckfallet i figurernas dräk
ter livligare. 

Corpus figurscen sammansatt av minst fem delar. 
Detaljer som vapen och den knäböjande donatorsfiguren 
separat gjorda. Kristusfigurens kors separat gjort (borta), 
rövarna skurna i ett med sina kors. Corpus figurgrupper 
med massiv baksida, bakom de större figurerna smala, 
20-30 cm långa urholkningar. Flygeldörrarnas 
helgonfigurer med separat gjorda attribut. Tapphål i 
hjässorna. Graden av urholkning varierande från djup hå
lighet till massiv ryggsida. Den sannolikt sekundärt till
fogade helgonfiguren utan tapphål, med massiv ryggsida. 
Relieferna med passionsscenerna var och en gjorda i två 
delar, detaljer som händer och vapen separat gjorda. 
Kristus kors, skåpets ornamentik, flera av helgonfigurer
nas attribut, en passionsscen (Petri förnekelse), detaljer i 
övriga passionsscener från 1850. 

Bemålningen är inte medeltida. Fragment av medelti
da staffering på passionsrelieferna."" I förgyllningen bak
om passionsrelieferna inristade utmärkningar av de ur
sprungliga baldakinernas konturer. 

Fingrarna på Kristus i corpus avbrutna. Den vänstra 
rövarens huvudbonad skadad. Kristus ursprungliga kors 
borta. De flesta helgonfigurerna utan ursprungliga attri
but. En passionsrelief borta. I passionsrelieferna är 
fingrar, vapen och liknande avbrutna hos ett par figurer. 
Skåpets ursprungliga ornamentik borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 79ff; F Beckett 1926 s 138, 146f, 
233; N Boström 1940; N G Bruzelius 1869-1870 (opubl) 
s 16; E Cinthio 1969 s 125; S Fernlund 1980 s 127f; S Fol
lin 1816 s 17; M Hasse 196r s 198; H Hildebrand 
1898-1903 s 309; M Kempff 1994 s 22; L Liepe 1992 as 
7f; L Liepe 1994 as r 13; U Otterstedt 1929 s 18, 20, 89; 
W Paatz 1930 s 147; M Rydbeck 1947 s 242; M Rydbeck 
1951 b s II rff; F W von Schubert 1825 s 459; J Svanberg 
1993 s 203; B Thordeman 1954 s 219; V Thorlacius-Us
sing 1932 s 469ff; V Thorlacius-Ussing 1950 s 96f; P 
Tångeberg 1986 passim; F B Wallem 1947 s 2u; C Wal
lin 1963 s ?f; CA Wassberg 1819 s 43; E Wrangel I/PS s 
138; E Wrangel 1921 s 248ff 



Reredos; first half of I 5th century; oak; slight remains of 
medieval colouring beneath later painting; cross of Christ, 
one scene on middle section of folding doors, attributes of 
saints and several details in reliefs and tracery secondary; 
visible defects slight. 

201. Sankt Olof, Albo härad (pl I28) 
Sankt Olofs kyrka 
helgonskåp med tronande madonna; 1400-talets första 
hälft 
ek'' 
helgonskåpet höjd totalt: 163,5 cm 
baldakinen höjd (med krönet): 34 cm 
sockeln höjd: I 5 cm 
sidodörrarna höjd: 134-135 cm 
ryggbrädet bredd: 72,5 cm 
baldakinens framstycke bredd nedtill: 68 cm 
baldakinens högra sidostycke bredd nedtill: 33 cm 
sockelns framstycke bredd övre kant: 83 15 cm 
sockelns högra sidostycke bredd: 40 cm 
dörrhalvorna bredd: 35-37 cm 
Mariafiguren höjd: r 10 cm 
helgonfigurerna i sidodörrarna höjd: 46-51 cm 

Helgonskåp med högt rektangulärt ryggbräde, ett par 
tvådelade dörrar, baldakin. Baldakinens sidor formade 
som rundbågar fyllda av kraftiga trepassbågar med näsor 
längs nederkanten och i mellanrummen mellan trepass
bågens spetsar och rundbågen. På trepassbågarnas spet
sar krabbor. Baldakinen krönt av en framskjutande list 
med fristående halvbågar med krabbor . Inuti baldakinen 
ett kryssvalv. Varje dörrhalva indelad i två figurfält. 
Sockeln lådformad. 
Maria sittande vänd något åt vänster med höger hand 
lyftad. Huvudet lutat en aning åt vänster. Ansiktet ovalt 
och fylligt, pannan hög och rundad, ögonen spetsovala 
med ögonlockskanter i relief, munnen rak och sluten 
med rundade läppar, hakspetsen framskjutande. På hjäs
san en låg slät kronring. Håret grunt räfflade rundade 
valkar. Livklädnad med ett brett, högt placerat midjes
kärp med spänne i relief, över buken täta obrutna veck. 
Mantel över armarna och från knäna i utstående brutna 
veck och strutveck. I halsen en nedvikt kapuschonglik
nande krage. Barnet sittande på moderns vänstra knä 

333 

vänt åt höger. Armarna framsträckta. Huvudet runt, fy
sionomin som moderns. Barnet naket, om säte och ben 
ett kläde. 
I skåpdörrarna kvinnliga helgonfigurer, stående frontalt 
med attribut i händerna. Sju av figurerna med höga släta 
kronor: S:ta Barbara med torn i vänster hand, svärd i hö
ger hand; S:ta Katarina med svärd i höger hand, stegel
hjul i vänster hand; S:ta Margareta med sluten bok med 
en drake i höger hand; S:ta Gertrud med kyrkomodell på 
vänster arm; S:ta Dorotea med korg i vänster hand; ett 
helgon med kraftigt svärd; ett helgon med bok. En figur 
(S:ta Birgitta?) med huvuddok, uppslagen bok i vänster 
hand, penna i höger hand. Fysionomier som Marias: spet
sovala ögon, raka kinder, slutna munnar. Livklädnader 
med högt liv, mantlar i stora enkla strut- och sicksack
veck. 

Separat gjorda detaljer: spirorna på Marias krona, 
barnets armar, Marias vänstra hand, föremål i Marias 
högra hand, livklädnadens nedersta stycke, fotplattan på 
vänster sida, helgonens attribut. Marias ryggsida urhol
kad. I Marias och barnets hjässor tapphål: i barnets hjässa 
ett hål med bortfallen tapp, i Marias hjässa ett hål med 
tapp och ett hål med bortfallen tapp. De mindre helgo
nens ryggsidor massiva, i hjässorna tapphål. Några av spi
rorna i Marias krona, klotet i Marias högra hand, skåp
dörrarnas ornamentik, duvan i baldakinens innertak se
kundära. Klingan på S:ta Katarinas svärd förnyad. 

Fragment av staffering under sentida övermålning. 
Figurernas hår förgyllt. Skåpdörrarnas fond bakom hel
gonfigurerna förgyllda på röd bolus. '00 

Spirorna på Marias krona avbrutna. Jesusbarnets 
hjässa skadad. En spira eller liknande i Marias högra hand 
borta. Marias nedre parti slitet, genombrutet från baksi
dan på ett par ställen. Ett stycke avbrutet på fotplattans 
högra sida. S:ta Margaretas spjut, S:ta Doroteas palm
kvist, den ursprungliga klingan på S:ta Katarinas svärd 
borta. S:ta Katarinas och S:ta Doroteas kronor något ska
dade. Höger arm avbruten på kvinnligt helgon nedtill 
längst till höger i höger dörr. Skåpdörrarnas ursprungliga 
ornamentik borta. Krabborna på baldakinens krön skada
de. Kolonnetterna i baldakinens hörn borta. 



LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 81; F Beckett 1926 s 138; N G Bru
zelius 1869-1870 (opubl) s 16; E Cinthio 1969 s 121; S 
Fernlund 1980 s 122; S Follin 1816 s 18f; H Hildebrand 
1898-1903 s 309; M Rydbeck 1951 b s 123; F W von 
Schubert 1825 s 459; P Tångeberg 1986 s 41 n 50, 129 n 
229; CA Wassberg 1819 s 45 

Shrine with seated Virgin and Child; first half of 15th cen
tury; oak; slight remains of medieval colouring beneath la
ter painting; defects moderate; original tracery on folding 
doors missing; dove and same of saint's attributes seconda
ry. 

202. Sankt Olof, Albo härad (pl I 29) 

Sankt Olofs kyrka 
helgonskåp med Anna-själv-tredje; 1400-talets första 
hälft 
ek 
helgonskåpet höjd: 143 cm 
baldakinen höjd (med krönet): 46 cm 
sockeln höjd: 16 cm 
ryggbrädet bredd: 57 cm 
baldakinens framstycke bredd nedtill: 55 cm 
baldakinens högra sidostycke bredd nedtill: 29,5 cm 
sockelns framstycke bredd: 57 cm 
sockelns högra sidostycke bredd: 33 
Anna-själv-tredje höjd: 79 cm 

Helgonskåp med ett högt rektangulärt ryggbräde, balda
kin. Baldakinens sidor genombrutna av spetsbågig arki
tekturornamentik, nedtill avslutad av kraftiga flacka 
rundbågar med stora krabbor längs överkanten, längs ne
derkanten hjärtformade blad. Krön med utstående 
profilerad list, stora uppstående krabbor. Sockeln lådfor
mad. 
S:ta Anna sittande frontalt på en bred bänk med dyna 
och höga gavelstycken med sluttande sidor, krönta av 
bladornament. Höger hand lyftad. Ansiktet litet och 
runt med hög panna, ögonen lågt placerade spetsovaler 
med ögonlockskanter i relief, munnen bred och sluten 
med framskjutande underläpp. Framför haka och kinder 
ett halslin. På hjässan ett huvuddok, framför skuldrorna 
i breda sicksackvåder. Livklädnad med platta blusande 
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veck i midjan. Mantel över armarna och från knäna i raka 
och djupa bågformade veck. Maria sittande på S:ta An
nas vänstra knä vänd halvt åt höger. Huvudet litet, hal
sen kraftig. Fysionomin som S:ta Annas. På hjässan en 
hög slät krona. Håret i en slät räfflad massa. Vänster ben 
uppdraget under figuren. Mantel över armarna och över 
benen, upptill med kapuschongliknande tillbakavikt kra
ge. I Marias knä Jesusbarnet, naket, kraftigt med stort 
runt huvud. Ansiktet bredlagt och trubbigt. Armarna 
höjda, benen korslagda. 

Separat gjorda detaljer: spirorna på Marias krona, 
S:ta Annas högra hand, Marias högra hand, barnets ar
mar, bänkens gavelsidor. S:ta Annas ryggsida djupt ur
holkad, Marias ryggsida urholkad, ursprungligen med 
täckbräde. I S:ta Annas hjässa ett tapphål med bortfallen 
tapp, i Marias hjässa rester av ett tapphål med bortfallen 
tapp. 

Fragmentariska spår av staffering under sentida över
målning. 

Spirorna på Marias krona och bakre delen av figurens 
huvud och krona borta. Ett stycke avbrutet i fotplattan 
på vänster sida. Krabborna på baldakinens bågar något 
skadade, baldakinens ornamentik fragmentarisk på höger 
sida, baldakinens bakersta stycken borta. Skåpets dörrar 
borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 81; N G Bruzelius 1869-1870 
(opubl) s 16; E Cinthio 1969 s 121; S Fernlund 1980 s 
122, 124f; S Follin 1816 s 19; H Hildebrand 1898-1903 s 
309; CA Nordman 1964 s 437; M Rydbeck 1951 b s 123; 
F W von Schubert 1825 s 459; N H Sjöborg 1830 s 159; P 
Tångeberg 1986 s 129 n 229, 165f; CA Wassberg 1819 s 
44; E Wrangel 1921 s 249 

Shrine with St. Anne with Virgin and Child; first half of 
15th century; oak; slight remains of medieval colouring be
neath later painting; defects moderate: part of Virgin 's 
head and crown missing, Virgin's backboard missing; fol
ding doors of shrine missing. 



203. Sankt Olof, Albo härad (pl3r3) 
Sankt Olofs kyrka 
S:t Olof; 1500-talets första del 
ek; yxbladet silver'0

' 

figuren höjd: 92 cm 

Figuren sittande frontalt på en tron med höga raka gav
lar. Armarna lyftade, i höger hand en yxa, i vänster hand 
ett ciborium. Ansiktet brett, ögonen spetsovala med 
ögonlockskanter och veck under ögonen i relief, munnen 
sluten med fylliga läppar. Mustasch, skägg och hår i bre
da och djupt räfflade lockar. På hjässan en krona. Brös
tharnesk med lilja i relief, i midjan ett brett bälte med 
fyra djurmasker. Mantel med fyrkantig krage, i breda 
brutna veck framför överarmarna och över knäna. Höger 
fot på ryggen på en drake med lång smal hals, skäggigt 
krönt manshuvud, breda tretåiga tassar och lång svans. 
På höger karm en knäböjande ängel i alba, mot vänster 
skuldra en stor fela, i höger hand en stråke. 

Kronans spiror, helgonets yxa, ängelns stråke separat 
gjorda. Ryggsidan massiv. I S:t Olofs hjässa ett tapphål. 
Helgonets (fortfarande befintliga) yxa ersatt med mo
dern kopia, (på plansch 313 den äldre yxan). 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kronornas spiror borta. Ängelns stråke trasig. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1869-1870 (opubl) s 16f; E Cinthio 1969 s 
121; S Fernlund 1980 s 12off; S Follin 1816 s nf; Hilfe
lings skaanske tegninger 1977 s 52; "Journal förd vid an
tikvitetstecknaren C G Hilfelings antikvariska resa i syd
östra Skåne sommaren 1777'' 1980 s 39 (94); KLNM 6 sp 
357; C von Linne 1751 s 159; M Rydbeck 1947 s 242; M 
Rydbeck 1951 b s 91, IIl, 123f; F W von Schubert 1825 
s 459f; N H Sjöborg 1830 s 158f; B Skans 1991 s 39ff; F B 
Wallem 1947 s 88f; CA Wassberg 1819 s 46ff; E Wrang
el 1921 s 249 

St. Olof; /irst part af r6th century; oak, blade af ax silver; 
colouring not medieval; defects slight. 
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204. Saxtorp, Harjagers härad (pl r66) 
Saxtorps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 

figuren höjd: 145 cm 
figuren bredd: II8,5 cm 
korset höjd: 188 cm 
korset bredd: 162 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet stort och långsmalt, 
ögonen tätt sittande välvda rundlar, munnen lågt place
rad och halvt öppen med neddragna mungipor och den 
övre tandraden och tungspetsen i relief. Skägget en klu
ven valk. Törnekronan virad. Armarna korta och nästan 
horisontalt utsträckta, händerna knutna. Bålen lång och 
kraftig med framskjutande välvd bröstkorg. Diagonalt si
dosår. Höftklädet kort och knutet mitt fram, på höger 
höft en bred serpentinformad flik. Benen smala med böj
da knän. Fötterna breda och korslagda, huden uppdragen 
i en valk ovanför spikhålet på höger fot. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, rund mitt
skiva, halvcirkelformade utsprång längs kanterna, fyr
passformade ändplattor med runda hörnblad. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Bemålningen är inte medeltida. Linneväv vid armfä

stena och på hjässan. 
Ett finger avbrutet på höger hand, tre fingrar avbrut

na på vänster hand (ett finger förnyat i gips). Törnekro
nans taggar borta. Korsstammen avsågad i båda ändar . 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 138; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 22 

Crucifix; second half af r 5 th century; oak; remains af linen 
beneath secondary painting; defects slight; ends af cross 
stem sawn off 



205. Saxtorp, Harjagers härad (pl 35r-359) 
apokalyptisk madonna, påvehelgon och S:t Ivo av Bretag
ne, Saxtorps kyrka; fem helgon och en relief, SHM 
23002:6 a-f 
grupp från altarskåp; r 500-talets första del 
ek 
apokalyptisk madonna höjd: 100 cm 
påve höjd: roo cm 
S:t Ivo av Bretagne höjd: 94 cm 
fyra mindre helgonfigurer höjd: 37-39 cm 
nådafader höjd: 42 cm 
relief höjd: 43,5 cm 
relief bredd: 37 cm 

Grupp med apokalyptisk madonna, två manliga helgon -
ett påvehelgon, S:t Ivo av Bretagne - i större format, fem 
mindre helgonfigurer - Anna-själv-tredje, S:ta Ursula, 
ett kvinnligt helgon, S:t Kristoffer med Jesusbarnet, en 
nådafader - och en relief med de tiotusens martyrium. 
Figurerna med stora huvuden, dockaktigt korta och satta 
proportioner. Ansiktena små och runda, ögonen breda 
och spetsovala med kupade sänkta ögonlock, kinderna 
runda, munnarna små och slutna. Maria, S:ta Ursula, 
Maria i Anna-själv-tredjegruppen, ett kvinnligt helgon 
samt Gud fader i nådagruppen krönta med stora, rikt 
profilerade kronor, faderns krona med höga slutna by
glar och foder . De kvinnliga figurernas hår i ett brett vå
gigt hårsvall räfflat med djupa skåror. Klädnaderna dra
perade i ett fatal djupa, raka eller skarpt brutna veck. 
Apokalyptisk madonna: stående på månskäran med hu
vudet lutat åt vänster; livklädnad med fyrkantig ring
ning, mantel över nederpartiet; barnet halvliggande i 
moderns armar med höger arm lyftad framför moderns 
hals. Påvehelgonet: markerade veck över kinderna, bred 
haka; hög tiara med rader av cirklar i relief, infulae; 
amictus, alba, röklin och mantum med ett stort runt 
spänne med kors i relief. S:t Ivo av Bretagne: på hjässan 
en barett med breda uppvikta brätten, hår i fylliga lock
ar, hellång ärmrock med slät tillbakavikt krage; i vänster 
hand en uppslagen bok. Anna-själv-tredje: S:ta Anna stå
ende frontalt med Maria på vänster sida, det nakna Je
susbarnet på höger arm lutande sig framåt med armarna 
mot Maria; Maria med barnets fötter i vänster hand; S:ta 
Anna med huvuddok, halslin, vid mantel; Maria med 

lång livklädnad med snävt liv, vida veckrika ärmar. S:ta 
Ursula: stående frontalt med lyftade händer, utslagen 
mantel med fyra små gestalter - de två främsta kvinnliga 
- under; S:ta Ursulas livklädnad med snävt liv, ett högt 
slätt skärp; den högra av de små kvinnliga figurerna un
der helgonets mantel med rundad huvudbonad, livkläd
nad, kort mantel, den vänstra figuren med huvudbonad 
med slätt uppvikt brätte, livklädnad. Det kvinnliga hel
gonet: stående frontalt med uppslagen bok i vänster 
hand; livklädnad med snävt liv. S:t Kristoffer: stående 
bredbent och framåtlutad, stödd på trädstam; huvudet 
vänt uppåt mot Jesusbarnet på jättens vänstra skuldra; 
jättens livklädnad med genombruten krage, dubbla är
mar, plisserat skört i en veckrik båge framför benen; Je
susbarnet naket under en mantel i en stor oregelbundet 
rundad våd. Nådafadern: Gud fader sittande frontalt på 
en bred hög tron med profilerade gavlar; sonen liggande 
över faderns knän med vänsterarmen släpande mot fot
plattan; faderns hår i två yviga lockar, skägget kort och 
tvekluvet; mantel framför underbenen; på tronens rygg
stycke ett draperi hängande i ringar från en stång. Relie
fen med de tiotusens martyrium: sju nakna och såriga 
figurer tätt sammanpressade i förvridna ställningar; 
landskap antytt med buktande klippformationer och 
trädkronor. 

Separat gjorda detaljer: den apokalyptiska månskä
rans vänstra spets; påvehelgonets högra hand och attri
but (sekundärt förnyade), ett stycke på höger arm; S:t 
Ivos högra hand och attribut (sekundärt förnyade); tör
nena i reliefen med de tiotusens martyrium. Ryggsidor
na urholkade. Tapphål i hjässorna. I skulpturernas un
dersidor märken efter fastspänning i en arbetsbänk. 

Rester av staffering på skulpturerna i SHM. Karna
tionen ljust rosa med rosa kinder, röda läppar. Ögonen 
med mörka konturer, grå eller brun iris. Samtliga fot
plattor gröna. Anna-själv-tredjegruppen: S:ta Annas hu
vuddok vitt, livklädnaden grön, manteln förgylld med 
rött foder, Marias livklädnad förgylld med blått foder . 
S:ta Ursula: hår förgyllt, bröstduken grön, livklädnaden 
och manteln förgyllda med rött respektive blått foder, 
de små figurerna under helgonets mantel med förgyllda 
dräkter. Det kvinnliga helgonet: krona och livklädnad 
förgyllda, livklädnaden med blått foder, boken med röd 
pärm och grönt snitt. S:t Kristoffer: håret mörkt, dräk-



ten förgylld med blå ärmar och grönt foder, staven grön, 
barnets mantel förgylld. Nådafadern: faderns krona för
gylld med rött foder, livklädnaden försilvrad, manteln 
förgylld, sonens karnation med röda bloddroppar, höft
klädet förgyllt, tronens draperi grönt med förgylld bård, 
gavelstolparna försilvrade. Martyrreliefen: hår förgyllt, 
på kropparna röda bloddroppar, brokarna förgyllda, 
trädstammarna svarta. Madonnan och de två helgonen i 
Saxtorps kyrka övermålade i sen tid. På madonnans fot
platta underliggande rester av grön färg. 

Spirorna på samtliga figurers kronor avbrutna. Brott 
på den bakre delen av den apokalyptiska Marias krona 
och på barnets fot. Påvehelgonets högra hand avbruten 
(förnyad), attributen borta (de nuvarande sekundära). 
S:t Ivos högra hand avbruten (förnyad med ett sekundärt 
attribut) . Jesusbarnets i Anna-själv-tredjegruppen högra 
tumme avbruten. S:ta Ursulas näsa och två fingrar på 
helgonets högra hand avbrutna, helgonets attribut borta, 
fotplattan skadad på vänster sida. Den kvinnliga hel
gonfigurens högra hand och en bit av fotplattan framtill 
avbrutna. Jesusbarnets i S:t Kristoffergruppen högra 
arm avbruten, brott på jättens högra arm, fotplattan 
med spetsen av jättens vänstra fot skadad. Figurernas i 
nådagruppen näsor skadade, fotplattan avbruten på vän
ster sida, tronens högra gavel och gavelstolparnas knop
par skadade. Alla törnen utom ett borta i reliefen med 
de tiotusens martyrium, näsorna avslagna på två figurer, 
två figurer med avbrutna fingrar, brott på vänster arm 
på gestalten längst fram. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 230; G Bringeus 1992 s 3, 7; C G 
Brunius 1850 s 532; Medieval Wooden Sculpture in Swe
den 4 1975 s 228ff; Utställning af äldre kyrklig konst från 
Skåne 1914 s 41; E Wrangel 1921 s 258 

Group of figures /rom reredos; first part of 16th century; 
oak; medieval colouring partly preserved on figures in 
SHM, figures in church repainted; defects moderate; attri
butes oj male saints in the church secondary. 
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206. Silvåkra, Torna härad (pl 55) 
Silvåkra kyrka 
tronande madonna; 1200-talets mitt eller andra hälft 
ek 
höjd: 87 cm 

Maria sittande frontalt på en låg bänk med profilerade 
sidor. Huvudet lutat något åt vänster. Ansiktet (sekun
därt omhugget) runt med fylliga kinder, ögonen tätt pla
cerade med ögonlockskanter i relief, munnen rak och 
sluten. Håret en grovt räfflad massa. På hjässan en krona. 
Livklädnad i antydda vertikala veck över livet. Mantel 
över skuldrorna och från knäna i grunda v-veck, diago
nalt uppdragen fåll. Livklädnadens nederkant bruten 
över fötterna och fotplattan. Barnet i en lång livklädnad 
i grunda vertikala och bågformade veck, sittande vänt åt 
höger på moderns vänstra knä. Höger hand lyftad i en 
välsignande gest, i vänster hand ett klot mot knäet. Hu
vudet runt, håret en slät hjälm på hjässan. 

Spirorna på Marias krona separat gjorda. Ryggsidan 
urholkad. I Marias hjässa ett tapphål med kvarsittande 
tapp. Marias huvud sekundärt omhugget. 

Staffering saknas bortsett från enstaka krederingsres
ter. 

Spirorna i Marias krona avbrutna. Marias högra hand 
delvis avbruten. Manteln skadad på höger sida. Bänkens 
högra sida delvis borta. Nederdelen sliten och multnad. 
Större delen av fotplattan borta. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986 s u5; N G Bruzelius 1880 (opubl) s 79f; T 
Eriksson 1976 s 52 n 12; E Nyborg 1977 s 179 n 39; Ut
ställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 40; H 
Wåhlin 1921 s 12if, 159 

Seated Virgin and Child; middle or second hal/ of 13th 
century; oak; slight remains of gesso; head of Virgin secon
darily reworked; de/ects moderate: lower part mouldered 
away. 



207. Silvåkra, Torna härad (pl 235) 
Silvåkra kyrka 
S:t Martin; 1400-talets slut 
ek 
höjd: 75 cm 

Figuren sittande grensle till häst (hästen borta). Huvu
det vänt något åt höger. Händerna lyftade, i vänster 
hand en flik av manteln. Ansiktet stort och ovalt, ögonen 
brett placerade och spetsovala med ögonlockskanter i 
relief, kinderna fylliga, munnen rak och sluten, hakan 
rund med framskjutande hakspets. Hår i långa räfflade 
korkskruvslockar. På huvudet en låg bred hatt med upp
vikt brätte. Snävt åtsittande jacka med smala snören 
över bröstet, veckat skört. Mantel framför överarmarna, 
draperad om höger arm med tjocka och utstående, kan
tigt brutna veck, på vänster sida i en båge upp till han
den med motsvarande veckning. 

Höger hand separat gjord. Ryggsidan massiv. I hjässan 
ett tapphål med bortfallen tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Figurens nedre parti och hästen borta. Höger hand 

och övre delen av vänster hand avbrutna. 

LITTERATUR: 

I Pegelow 1988 s rnof, 191, 234f; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 43 

St. Martin; end of I 5th century; oak; colouring not medie
val; defects considerable: legs sawn off, horse and beggar 
missing. 

208. Silvåkra, Torna härad (pl 180) 
LUHM 24301 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 96 cm 
figuren bredd: 89 cm 
korset höjd: 127 cm 
korset bredd: 95 cm 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet smalt, summariskt 
skuret med grunda ögonspringor, lågt sittande sluten 
mun med neddragna mungipor. Skägget slätt och tude-

lat. Törnekronan virad. Armarna smala och diagonalt ut
sträckta, händerna öppna med raka fingrar. Bröstkorgen 
platt, revbenen horisontala upphöjningar. Brett sidosår. 
Mellangärdet platt, höfterna smala och raka. Höftklädet 
kort, knutet mitt fram med grova brutna veck. Benen 
långa och raka, knäna något böjda. Fötterna inåtvridna, 
korslagda. 
Kors med svagt rundad framsida, plana kantlister, i kors
stammens övre ände en rund ändplatta med runda hörn
blad. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Ryggsidan mas
siv. Inget tapphål i hjässan. 

Kredering och mörkrosa karnation synligt under sen
tida övermålning. 

Törnekronans taggar och ett stycke av törnekronan 
på höger sida borta. Vänster skuldra och håret på vän
ster sida skadat. Korsstammens nederände och korsar
marnas ändar avsågade, korsstammens övre del kortad. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 57, 143f 

Crucifix; second hal/ of 15th century; oak; remains of me
dieval colouring and gesso beneath later painting; defects 
moderate; ends of cross sawn off 

209. Simlinge, Vemmenhögs härad (pi I7) 
LUHM 15920 b 
krucifix; 1200-talets senare del eller slut 
ek 
höjd: 98 15 cm 

Kroppen hängande i en båge med bålen och höfterna för
skjutna åt höger, huvudet lutat åt höger . Ansiktet bred
lagt och platt, ögonen djupt liggande med rak nedre och 
svängd övre kontur och ögonlockskanter i relief, munnen 
rak och sluten med fyllig underläpp. Skägget en valk 
med rundade urtag. Håret i långa vågiga slingor bakom 
öronen och ned på skuldrorna. Bålen kort och bred, 
bröstkorgen platt med rundade sidor, revbenen låga 
upphöjningar. Skuret sidosår saknas. Knälångt höftkläde 
i tunna, raka och v-formade veck, i midjan en smal utstå
ende vulst, på höger sida en knut med nedhängande 
bred ändflik med tillbakavikt kant, nedanför vulsten en 



kortare horisontal våd. Benen smala, hängande lutade åt 
vänster, höger ben lagt framför vänster. 

I hjässan ett tapphål med kvarsittande tapp. Ryggsi
dan urholkad. 

Staffering saknas. 
Armar och krona borta. Hål vid halsens högra sida. 

Höftklädets veck slitna och skadade, knuten på höger 
höft avbruten. Båda fötterna avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 371 42 1 47, 96, 13of; CA Nordman 
1964 s 69; C R af Ugglas 1913 s 131; C R af Ugglas 1915 
s 286ff; H Wåhlin 1921 s 153, 157 

Crucifix; late ar end af I 3th century; aak; na calouring; de
fects cansiderable: crawn, arms missing, feet braken off; 
crass missing. 

210. Simlinge, Vemmenhögs härad (pl 54) 
LUHM 15920 C 

tronande madonna; 1200-talet 
ek 
höjd: lll cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med profilerade si
dor. I höger hand en spira. Huvudet litet, halsen rak och 
kraftig. Ansiktet ovalt med runda kinder, bred haka, 
högt placerad mun med uppdragna mungipor. Håret en 
vågig slät massa, på bakhuvudet ett dok. På hjässan 
rester av en kronring. Livklädnad med bred slät hals
bård. Mantel över skuldrorna och från knäna i grunda 
obrutna veck. Jesusbarnet sittande på moderns vänstra 
knä vänt halvt åt höger. I vänster hand ett klot mot vän
ster ben. Höger ben böjt, vänster ben sträckt med foten 
mot moderns högra knä. 

Spirorna på Marias krona och spiran i höger hand se
parat gjorda. Barnets huvud möjligen separat gjort. 
Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål med 
bortfallen tapp. 

Staff ering saknas. 
Mycket skadad, vittrad och sliten. Ett stort stycke av 

Marias huvud och ansikte på vänster sida borta. Marias 
näsa skadad. Barnets huvud borta. Ett stycke av skulptu-
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rens högra sida bortbrutet. Hål framtill vid Marias högra 
arm. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1921 s 120f 

Seated Virgin and Child; 13th century; aak; no calouring; 
defects cansiderable: figure very weathered and warn, part 
of Virgin's head braken off, head of Child missing, right 
side af the figure braken aff 

21 1. Simlinge, V emmenhögs härad (pl 369) 
LUHM 15920 a 
diakonhelgon; odaterad 
ek 
höjd: 78 cm 

Figuren stående frontalt. I vänster hand en bok mot 
bröstet, höger arm hängande rakt ned hållande attribut 
(borta). Dalmatika i grova vertikala veck. Nedanför dal
matikan en fotsid alba. 

Ryggsidan urholkad. 
Staffering saknas. 
Sliten och vittrad. Huvudet avbrutet. Attribut i hö

ger hand borta. Fotplattan delvis avbruten. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1921 s 153 n 2 

Deacan; aak; na calouring; badly damaged: very weathered 
and worn, head missing. 

212. Sireköpinge, Rönnebergs härad (pl279) 
LUHM 19382 
krucifix; 1500-talets första del 
ek 
höjd: 118 cm 

Huvudet riktat rakt fram och nedsjunket mellan upp
dragna skuldror. Ansiktet smalt med markerade kind
ben, tunn näsa. Ögonen smala skåror med ögonlockskan
ter i relief, munnen liten och något öppen. Skägget 
räfflat med böjda skåror. Håret i lockar med djupare 
räfflar, på höger sida en rundad test framför skuldran. 



Törnekronan virad. Bålen smal, bröstkorgen framskju
tande och högt avgränsad mot det indragna mellangär
det. Smalt diagonalt sidosår. Höfterna raka, höftklädet 
knutet mitt fram med stora, platta och raka veck, på 
vänster höft en böjd ändflik, på höger sida en bredare, 
veckad våd. Benen brett satta och rakt hängande, fötter
na inåtvridna och korslagda. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 
Rester av kredering. 
Armarna borta. Törnekronan och hjässan multnade, 

delvis borta på vänster sida, törnekronans taggar avbrut
na. En bit av hakan och skägget borta. Höftklädesflikarna 
på sidorna slitna och skadade. På höger fot ett brott, hö
ger sida avbruten, tårna avbrutna på båda fötterna. Kors 
saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 65, 159; 0 Rydbeck 1921 as 31 

Crucifix; first part of 16th century; oak; remains of gesso; 
defects considerable: arms missing, head and crown of 
thorns partly mouldered away, part of chin braken off; 
cross missing. 

213. Sjörup, Ljunits härad (pi 286) 
LUHM 19427 
krucifix; 1500-talets första hälft 
ljust lövträ 
höjd: II6 cm 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet smalt med markerade 
kindben, breda ögonbryn. Ögonen släta rundlar, munnen 
sluten. Mustasch och skägg med smala böjda räfflor . Hå
ret i en test framför höger skuldra. Törnekronan virad. 
Bröstkorgen kraftigt framskjutande, revbenen horisonta
la upphöjningar. Skuret sidosår saknas. Höftklädet dia
gonalt med längsgående upphöjda veck, på höger höft en 
knut. Benen smala och brett satta, knäna något böjda, 
fötterna korslagda. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Rester av kredering. 
Sliten och maskäten. Armarna borta. Huvudet och 
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håret multnat på höger sida. Höftklädets knut på höger 
sida borta. Fötternas nedre parti avbrutet. Kors saknas. 

Crucifix; first hal/ of 16th century; light hardwood; re
mains of gesso; defects considerable: figure weathered and 
worm-holed, arms missing, head mouldered away on right 
side, feet braken off; cross missing. 

214. Skanör, Skytts härad (pl 191) 
S:t Olofs kyrka, Skanör 
krucifix; 1400-tal ets si ut eller omkring 1 500 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet stort, 
ögonen välvda rundlar i grunda ögonhålor, munnen bred 
och halvt öppen med neddragna mungipor, munhålan 
djupt urholkad med den övre tandraden i relief. Skägget 
en slät tudelad valk. Håret i två rika lockar på ömse si
dor om ansiktet. Törnekronan glest virad. Armarna kor
ta och diagonalt utsträckta, händerna öppna med lätt 
böjda fingrar. Bröstkorgen bred och framskjutande, rev
benen rundade upphöjningar. Litet och lågt placerat si
dosår. Höftklädet kort, knutet mitt fram, på höger höft 
en bred serpentinveckad ändflik. Benen kraftiga, knäna 
böjda, fötterna breda och korslagda. 

Törnekronan separat gjord. Ryggsidan massiv. Korset 
sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Flera törnetaggar borta. På vänster fot ett brott. Ur

sprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 169 

Crucifix; end of 15th century or ca. 1500; oak; colouring 
not medieval; defects very slight; cross secondary. 

215. Skegrie, Skytts härad (pl23) 
LUHM 19063 a 
krucifix; 1200-talets andra hälft 
ek 
höjd: 121 cm 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet litet och runt, ögo
nen med rak undre och svängd övre kontur och ögon-



lockskanter i relief, munnen rak och sluten. Skägget en 
valk med rundade fördjupningar. Håret i långa vågiga 
slingor bakom öronen, framför skuldrorna upprullade 
runda lockar. Höger arm diagonalt utsträckt, handen öp
pen med raka fingrar. Bålen rak och platt med släta si
dor, bröstben och nyckelben som raka fåror, hög spetsig 
avgränsning mot mellangärdet . Rakt sidosår. Höftkläde 
med raka, diagonala och svängda veck, i midjan en bred 
veckad vulst, på höger sida ett brett överhäng, på vän
ster sida en uppstående knut med nedhängande ändflik, 
fållen brant diagonal. Underbenen långa och smala, hö
ger ben hängande lutat åt vänster framför vänster ben. 
Fötterna små och nedåtpekande. 

I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. Ryggsidan 
urholkad. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Vänster arm borta. Kronan borta. Hårpartiet och 

skuldran på höger sida sprucket. Höger hands tumme av
bruten. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

CA Nordman 1964 s 53, 55; 0 Rydbeck 1921 as 23 m; 
R Schneider-Berrenberg 1977 s 197; H Wåhlin 1921 s 97f 

Crucifix; second half of I 3th century; oak; colouring not 
medieval; defects considerable: crown and left arm mis
sing; cross missing. 

216. Smedstorp, Ingelstads härad (pl25r,252) 
madonna, Kulturen i Lund 16353 (deponerad på 
LUHM); två helgonfigurer, LUHM 18593 a, b 
grupp från altarskåp; 1400-talets slut 
ek 
madonnan höjd: 112 cm 
helgonfigurerna höjd: 47 cm 

Grupp med apokalyptisk madonna, två mindre 
helgonfigurer: S:ta Maria Magdalena och ett biskopshel
gon. 
Maria stående på månskäran i s-attityd med höger ben 
något framskjutet. Ansiktet ovalt med hög rundad pan
na, ögonen små och spetsovala med tunna ögonlock, 
munnen liten och sluten, hakan fyllig med framskjutan
de hakspets. På hjässan en krona med ett spiralvridet 
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pärlband längs nederkanten. Håret i fylliga räfflade vå
gor och långa s-formade lockar. Livklädnaden slät över 
den svagt rundade barmen, över livet i ett längsgående 
veck. Mantel över figurens nederdel i utstående, kantigt 
brutna veck, vänster kant i en lång sicksackveckad våd 
från madonnans hand ned till fotplattan. Jesusbarnet na
ket, halvliggande på kläde framför moderns liv. Huvudet 
stort och runt, ansiktet med fint skurna drag. Överkrop
pen kort och knubbig, benen halvt böjda. 
S:ta Maria Magdalena stående med överkroppen lutad åt 
vänster, vänster ben framskjutet och böjt. I höger hand 
en smörjkruka. Ansiktet fylligt med små spetsovala 
ögonspringor, liten sluten mun. Håret som Marias, på 
hjässan en hög ädelstensbesatt valk. Livklädnad med 
djup rund ringning, liten krage, bröstduk, åtsittande liv, 
vid kjol i stora v-veck. Mantel över vänster arm, ned till 
fotplattan i utstående v-veck, kanten tillbakavikt. 
Det manliga helgonet stående frontalt med lyftade ar
mar. Ansiktet brett och fyrkantigt med fåror mellan 
ögonbrynen, veck från näsvingarna och runt munnen. 
Från mitran (sekundärt omarbetad till en krona) infulae 
framför skuldrorna. Mässhake i tjocka, skrynkligt brutna 
v-veck, dalmatika med frans längs nederkanten, alba i 
brutna veck över fötterna och fotplattan. 

Spirorna i Marias krona, mantelns nedre högra del 
och månskärans högra spets separat gjorda. Marias rygg
sida djupt urholkad upp till hjässan. Biskopshelgonets ar
mar och S:ta Maria Magdalenas vänstra arm separat gjor
da. Helgonfigurernas ryggsidor massiva. I S:ta Maria 
Magdalenas hjässa ett (sekundärt igenfyllt) tapphål. 

På Maria svaga spår av förgyllning på håret, i övrigt 
ingen staffering. Helgonfigurernas bemålning är inte ur
sprunglig. 

Spirorna på Marias krona avbrutna, barnets armar av
brutna (förnyade), brott på barnets båda fötter, månskä
rans vänstra spets avbruten. S:ta Barbaras vänstra arm 
och övre delen av salvkrukan avbruten. Biskopshelgonets 
mitra omhuggen till krona, båda armarna avbrutna. 

LITIERA TUR: 

L Liepe 1989 s 52f; L Liepe 1992 as 7; W Paatz 1939 s 
136ff, 355 



Group of figures from reredos; end of r 5 th century; oak; 
Apocalyptic Madonna with very slight remains of gilding 
in hair; on two smaller saints colouring not medieval; bi
shop's mitre reworked inta king's crown; defects moderate. 

217. Stenestad, Södra Åsbo härad (pl 53) 
SHM 25300:1 
tronande madonna; 1200-talets mitt 
ek'°' 
höjd: 134 cm 

Maria sittande frontalt med lyftade armar. Ansiktet 
brett och fylligt, ögonen släta upphöjningar, kinderna 
runda, munnen sluten, hakan kraftig. Håret i två långa 
rutmönstrade flätor. Livklädnad med bred slät halsbård. 
Mantel omlott över livet, draperad över armarna och 
från knäna och sittbänken i en mängd obrutna tunna 
veck, på sidorna lösa bågveck. Barnet i en fotsid livkläd
nad med ett horisontalt slag om midjan, sittande på mo
derns vänstra knä vänt halvt åt höger. Höger arm höjd 
mot moderns liv, i vänster hand ett klot mot vänster lår. 
Ansiktet ovalt med breda kinder, ögonen släta rundlar, 
munnen rak och sluten. På hjässan en hög krona, håret en 
slät hjälm. 

Barnets huvud separat gjort, fästat med en lång kil i 
halsen och säkrad med en (möjligen senmedeltida) 
plugg.' 04 Marias högra hand separat gjord. Ryggsidan ur
holkad med spår av svedning med eld. I Marias och bar
nets hjässor tapphål. 

Rester av sekundär senmedeltida staffering.' 05 Karna
tionen blekrosa . Ögonen med grönaktig kontur. Läppar
na röda. Marias klädnad-förgylld med rött foder. Barnets 
livklädnad röd. Bänkens översida rödbrun med röda och 
vita kanter, bänksidan vit med röda ornament. 

Marias hjässa och krona borta. Marias ansikte spruck
et, vänster ansiktshalva lossnad och åter fästad, hakan 
skadad. Tre fingrar på höger hand avbrutna. Spira i Mari
as högra hand borta. Brott på barnets högra och vänstra 
arm, halva högerhanden avbruten. Spirorna på barnets 
krona skadade och avbrutna. Hål från baksidan på ett 
par ställen nedtill. Fotplattan sliten och multnad. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1957 s 8, 20f; A Andersson 1966 s 64, 76; J 
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Barfod 1986 s II5; T Eriksson 1976 s 52 n 12; Medieval 
Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 6r; CA Nordman 
1964 s 83, 88; P Tångeberg 1986 s 23, 26, 30, 305 

Seated Virgin and Child; mid r 3th century; oak; remains 
of late medieval colouring; defects moderate: head and 
crown of Virgin missing, Virgin 's face cracked. 

218. Stiby, Järrestads härad (pl r r7) 

LUHM 24300 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
höjd: 146 cm 

Huvudet lutat åt höger, framåt. Ansiktet smalt, ögonen 
släta rundlar, munnen sluten med fyllig underläpp. 
Mustasch som en kant ovanför munnen, ned i det tude
lade skägget. Håret i en lång test framför höger skuldra. 
Örat synligt på vänster sida. Törnekronan smal med sex 
fyrdelade omtag. Bålen långsträckt, bröstkorgens sidor 
svagt rundade, revbenen grunda räfflor, buken rundad. 
Brett sidosår. Höftklädet i en båge med uppstående, 
svagt brutna och längsgående veck, på höger höft en li
ten rund knut och en lång sicksackvikt våd. Benen smala 
och brett satta, knäna lätt böjda. Fötterna inåtvridna och 
korslagda. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Armarna borta. Vänster underben sprucket. Kors 

saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 59, 64, 15]: M Rydbeck 1951 b s 
120f; 0 Rydbeck 1921 a s 25; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 20 

Crucifix; first half of I 5 th century; oak; colouring not me
dieval; defects considerable: arms missing; cross missing. 

219. Stora Harrie, Harjagers härad (pi 93) 
Stora Harrie kyrka 
krucifix; 1400-talets början 
ek 



figuren höjd: 1 50 cm 
figuren bredd: 147 cm 
korset höjd: 218 cm 
korset bredd: 216 cm"6 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt 
och långsträckt, ögonen stora släta rundlar, munnen slu
ten med fylliga läppar. Håret i en smal spiralräfflad test 
framför höger skuldra. Törnekronan virad. Armarna ho
risontalt utsträckta med senor och blodådror som upp
höjda längsgående strängar, händerna öppna med raka 
fingrar. Bålen lång och spolformad, revbenen täta upp
höjningar. Brett sidosår. Höftklädet draperat omlott 
med djupa bågveck, fållen diagonalt från höger höft till 
vänster sida, på höfterna breda sicksackveckade 
ändflikar. Benen rakt hängande med senor och blodådror 
i relief. Fötterna inåtvridna och korslagda, huden upp
dragen i en valk ovanför spikhålet på höger fot. 
Kors med plan framsida, blomformade utsprång längs 
kanterna, i korsstammens övre ände en slät fyrkantig 
ändplatta; i korsarmarnas ändar fördjupningar efter för
svunna ändplattor. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. Korsstam
mens blomformade utsprång gjorda i ett med korset, 
korsarmens utsprång gjorda separat. Den nedre ändplat
tan sekundär. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar avbrutna. Sprickbildning på 

överkroppen och höftklädets vänstra sida. Vänster fot 
splittrad, sammanhållen med träpluggar. Brott på höger 
ben. Korsets nedre del avsågad. Samtliga utsprång utom 
två på korsarmarna avbrutna. Korsarmarnas ändplattor 
borta. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 66, 68ff, 156; L Liepe 1994 b 

Crucifix; beginning of r5th century; oak; colouring not me
dieval; defects moderate; end tablets of cross arm missing, 
end tablet in lower end of cross stem secondary. 

220. Stora Herrestad, Herrestads härad (pl 366) 
Stora Herrestads kyrka 
krucifix; odaterat 
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ek 
figuren höjd: 145 cm 
figuren bredd: 149 cm 
korset bredd: 203 cm' 07 

Huvudet vridet åt höger, böjt framåt (jfr nedan). Ansik
tet (sekundärt omhugget) grovt skuret, ögonen djupt lig
gande rundlar med en smal ögonspringa, kinderna in
sjunkna, munnen halvt öppen med skulpterad övre tan
drad. Skägget en ojämn valk. Armarna diagonalt ut
sträckta med senor och blodådror i relief, händerna öpp
na med raka fingrar. Överkroppen rak, bröstkorgen 
platt, revbenen breda åsar. Djupt sidosår. Höftklädet i 
kraftiga v-veck framtill, i midjan en klumpigt veckad 
vulst med halvcirkelformade överhäng mitt fram och på 
höfterna, på höger höft en lång sicksackveckad flik. Knä
na svagt böjda. Höger ben lutat åt vänster, höger fot lagd 
under vänster fot. 
Kors med plan framsida, snedfasade kanter, rundade 
skålformiga utsprång längs kanterna, fyrkantig mittskiva. 
Fyrpassformade ändplattor med rundade hörnblad, 
evangelistsymboler i relief: överst örn, på höger sida be
vingad människa, på vänster sida lejon. 

Nedre delen av höger ben separat gjord. Ryggsidan 
grunt urholkad. Figuren kraftigt omarbetad: huvudet av
sågat och placerat i en framåtlutande vinkel; öron, ansik
te och bål omhugget, hjässan släthuggen. På hjässan en 
tagelperuk (i en beskrivning från 1897 nämner Theodor 
Wåhlin rester av äkta hår). Törnekronan och delar av 
fötterna sentida kompletteringar. Korset förlängt ned
till. 

Staffering saknas. 
Korsets nedre ändplatta borta. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1866 (opubl) s 581 67; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 24 

Crucifix; oak; no colouring; figure secondarily reworked: 
head sawn off and fastened in more forward-leaning attitu
de, face and body recut, crown af thorns and parts af feet 
secondary; an head a wig af horsehair; lower part af cross 
stem lengthened. 



221. Strövelstorp, Södra Åsbo härad (pl 268) 
Ströveltorps kyrka 
kalvariegrupp; 1500-talets första del 
ek 
Kristusfiguren höjd: 146 cm 
Kristusfiguren bredd: 144 cm 
korset höjd: 253 cm 
korset bredd: 22 r cm 
Maria höjd (utom sockeln): 104 cm 
Johannes höjd (utom sockeln): ro1 cm 
Johannes sockel höjd: 18 cm'08 

Kristusfigurens huvud lutat åt höger. Huvudet stort, an
siktet långsträckt och knotigt, ögonen diagonala med ku
pade ögonlock i relief, munnen halvt öppen med urhol
kad munhåla. Skägget kraftigt och räfflat med breda skå
ror. Håret i två tjocka räfflade testar. Armarna långa och 
diagonalt utsträckta, händerna halvt slutna. Bröstkorgen 
framskjutande, revbenen oregelbundna upphöjningar. 
Litet halvcirkelformat sidosår. Höftkläde virat om båda 
låren med skarpa raka och brutna veck, från en knut på 
vänster sida en lång veckad våd horisontalt framför figu
ren och ut i en båge från höger höft . Benen korta, knäna 
böjda, fötterna breda och korslagda. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, liten rund 
mittskiva. Fyrpassformade ändplattor med palmettlik
nande hörnblad och evangelistfigurer i relief: upptill 
örn, nedtill bevingad människa, på höger sida oxe, på 
vänster sida lejon. 
Maria stående med överkroppen lutad åt höger, höger 
ben framskjutet och böjt, huvudet lutat åt vänster. Hän
derna knäppta i höjd med bröstet. Figuren kort och satt, 
ansiktet stort och kantigt skuret. Ögonen djupt liggan
de, kinder och haka fylliga, munnen sluten med neddrag
na mungipor. På hjässan ett huvuddok, under hakan ett 
balslin. Mantel draperad om nästan hela figuren, nedtill 
i stora skarpa v-veck (sockeln sekundär). 
Johannes stående rak. Händerna knäppta i brösthöjd. 
Huvudet stort, ansiktet avlångt med raka kinder, fyrkan
tig haka, djupa veck över kinderna, munnen liten och 
sluten med skarpt neddragna mungipor. Håret i stora 
lockar räfflade med djupa skåror. Livklädnad med långa 
veckrika ärmar. Mantel över skuldrorna, nedtill i stora 
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och kantiga brutna veck. Hög och fyrkantig sockel med 
konkava sidor och framskjutande över- och nederkanter. 

Kristusfigurens höftklädesflikar separat gjorda ( en 
borta). Ryggsidorna massiva, sidofigurernas ryggsidor ar
tikulerade med veckbildning i klädnaderna. I hjässorna 
tapphål. Kristusfigurens törnekrona sekundär. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kristusfigurens ursprungliga törnekrona borta, två 

fingertoppar avbrutna på vänster hand, en höftklädesflik 
på vänster sida borta. Kanterna på korsets ändplattor till 
stor del avslagna (förnyade). En bit av Marias mantel 
nedtill på vänster sida avbruten, den ursprungliga sock
eln borta. Ett stycke på baksidan av Johannes sockel av
brutet. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 19ro s 19; A Anderberg 1915 s 78f, 163f; 
A Andersson 1980 s 226; M Rydbeck 1947 s 248f; 0 
Rydbeck 1921 a s 18, 23; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 20 

Calvary group; first part of r6th century; oak; colouring 
not medieval; defects slight; crown of thorns secondary; 
parts of end tablets on cross renewed; St. Mary's socle se
condary. 

222. Stävie, Torna härad (pi 94) 
LUHM 17542 a 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
figuren höjd: 146 cm 
korset höjd: 257 cm 
korset bredd: 208 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt 
med fårad panna, ögonbrynen diagonalt framskjutande, 
ögonen stora och släta upphöjningar, veck över kinderna, 
munnen något öppen med framskjutande underläpp. 
Skägget tudelat, skårat med tunna, böjda fåror. Håret i 
en lång räfflad hårtest framför höger skuldra. Törnekro
nan virad. Vänster arm diagonalt utsträckt med senor 
och blodådror som längsgående strängar, handen öppen 
med raka fingrar. Bålen platt och spolformad, revbenen 
parallella raka upphöjningar. Rakt sidosår. Höftklädet 



knälångt, draperat omlott med kraftiga och djupa båg
veck, på höfterna långa nedhängande sicksackvåder. Un
derbenen långa med senor och blodådror i relief, knäna 
böjda, fötterna inåtvridna och korslagda. 
Kors med svagt upphöjd framsida, plan mitt, snedfasade 
sidor, plana kantlister, utsprång som halva blommor 
längs kanterna, rund mittskiva. Fyrkantiga ändplattor 
med grovt skurna evangelistsymboler i relief: på höger 
sida bevingad människa, på vänster sida oxe, upptill örn, 
nedtill lejon. 

Törnekronans taggar separat gjorda. De övre och ne
dre ändplattornas vänsterkanter separat gjorda. Ryggsi
dan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. Rester av kredering 
på några ställen. 

Ett stycke av törnekronan avbrutet på vänster sida, 
flera av taggarna avbrutna. Höger arm borta. Spricka 
från halsen på vänster sida diagonalt ned genom bålen. 
Utsprången längs korsarmens nederkant skadade, ut
sprången längs korsstammens vänstra kant avbrutna, de 
tre övre ändplattorna skadade och delvis avbrutna, den 
nedersta ändplattan genombruten av ett hål nedanför 
lejonet. 

LITTERATUR: 

A Anderberg r9r5 s 66ff, r55f; N G Bruzelius r88o 
(opubl) s 26; L Liepe 1994 b; 0 Rydbeck r92r b s 168ff 

Crucifix; beginning af 15th century; oak; colouring not me
dieval; defects moderate: right arm missing; crockets and 
end tablets af cross damaged. 

223. Svalöv, Rönnebergs härad (pl 132) 
LUHM 16935 a 
tronande madonna; 1400-talets början 
ek 
höjd: 85 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med dyna och profile
rad framsida. Ansiktet ovalt med hög panna, ögonen bre
da spetsovaler med kupade ögonlock, kinderna fylliga, 
munnen sluten med antydan till uppdragna mungipor, 
hakan spetsig. Håret i en rundad skårad valk. På hjässan 
rester av en krona. Livklädnad med tätt åtsittande liv, 
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nedanför barmen ett slätt skärp. Mantel över skuldrorna 
med tillbakavikt kant, framför underbenen i diagonala 
och u-formade veck, från knäna i rika våder av strutveck. 
Barnet i en lång livklädnad med grova längsgående veck, 
stående vänt halvt åt vänster på moderns högra knä. Hu
vudet stort, fysionomin som Marias. Kroppen tunn och 
rak. 

Kronans spiror separat gjorda. Ryggsidan urholkad. I 
Marias hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Rester av kredering. 
Vittrad och sliten. Kronans spiror och en del av kron

ringen på vänster sida borta. Figurernas näsor avslagna. 
Marias vänstra hand och barnets båda armar avbrutna. 
Fotplattan till största delen bortmultnad. Bänkens vän
stra sida skadad. 

LITTERATUR: 

E Nyborg 1977 s 179 n 39; 0 Rydbeck 1917 as 121; E 
Wrangel 1915 s 127; H Wåhlin 1921 s 145f 

Seated Virgin and Child; beginning af 1 5th century; oak; 
remains af gesso; defects considerable: figure weathered 
and worn, left arm af Virgin and both arms af Child mis
sing. 

224. Svalöv, Rönnebergs härad (pl 183) 
LUHM 16935 6 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 3915 cm 
korset höjd: 67 cm 

Huvudet vridet åt höger. Anletsdragen summariskt åter
givna, ögonen släta rundlar, munnen rak och sluten. Hår 
och skägg släta. Törnekronan virad. Bålen lång, bröstkor
gen rundad. Skuret sidosår saknas. Höftklädet lågt, knu
tet mitt fram med grova veck, på höger höft en bred 
sicksackveckad våd. Benen smala med böjda knän, kor
slagda fötter. 
Korsstam med svagt rundad framsida, plana kantlister, 
halvcirkelformade utsprång längs kanterna, nedtill en 
cirkelrund ändplatta med runda hörnblad. I nederkanten 
en rakt avslutad tapp. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. 



Bemålningen är inte medeltida. 
Armarna borta, skulderpartiet skadat. Ett stycke av

brutet mitt fram på hjässan. Näsan skadad. Fötterna 
spruckna. Korsets tvärarm borta, korsstammens övre del 
avsågad. Ett utsprång på korsstammens vänstra sida samt 
ändplattans ytterkant och övre hörnblad på vänster sida 
avbrutna. 

Crucifi.x; second half of I 5th century; oak; colouring not 
medieval; defects considerable: arms missing, piece of fore
head braken off; arms of cross missing, upper end of cross 
stem sawn off 

225. Svensköp, Frosta härad (pl 168) 
Kulturen 88 (deponerat på LUHM) 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 159 cm 
bredd: 1 56 cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt. Ansiktet brett och tungt, ögonen 
välvda rundlar med ögonspringan som en tunn skåra, 
mumien halvt öppen med skulpterad övre tandrad. Mus
tasch i trekantiga flikar över det tudelade skägget räfflat 
med små böjda skåror. Törnekronan virad med fyra tre
delade omtag. Armarna diagonalt utsträckta, händerna 
öppna med raka fingrar. Överkroppen bred och kraftig 
med en hög spetsig avgränsning mellan bröstkorg och 
mellangärde, revbenen diagonala fåror. Djupt sidosår. 
Höftklädet kort, knutet mitt fram med stora och krafti
ga veck, på höger höft en bred serpentinformad ändflik. 
Benen rakt hängande, grova med rundade vador, senor 
och knäskålar i relief. Fötterna breda och korslagda, hu
den uppdragen i en valk ovanför spikhålet på höger fot. 

På höger sida ovanför höftklädet en rektangulär hå
lighet dold av en inpassad täckbit. Ryggsidan urholkad. 
Inget tapphål i hjässan. 

Enstaka rester av staffering. Karnationen rosa med 
röda blodstänk (på halsen, hålighetens täcklock). Håret 
mörkt. Sidosåret rött. Höftklädets foder blått. 

Huvudets baksida multnad och skadad, törnekronans 
taggar borta. Fingrarna på höger hand skadade, fyra 

fingrar på vänster hand avbrutna. Fötterna spruckna och 
skadade. Kors saknas. 

LITTERATUR : 

A Anderberg 1915 s 169; Sockenbeskrivningar från Fros
ta härad 1920 s 134 

Crucifi.x; second half of I 5th century; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects moderate; cross missing. 

226. Särslöv, Oxie härad (pl 112) 
Särslövs kyrka 
krucifix; r 400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 147 cm 
figuren bredd: 140 cm 

Huvudet lutat framåt och åt höger. Ansiktet avlångt, 
ögonen släta välvda rundlar, munnen liten och sluten 
med neddragna mungipor. Skägget en slät valk på hakan. 
Håret i ojämnt rundade slingor på skuldrorna. Törnekro
nan tätt virad. Armarna svagt diagonalt utsträckta, hän
derna öppna med raka fingrar. Bröstkorgen kort och 
framskjutande, revbenen rundade upphöjningar. Skuret 
sidosår saknas. Midjan kraftigt markerad, buken rundad. 
Höftklädet som en kort kjol med några diagonala veck, 
på vänster höft en bred dubbel sicksackflik. Benen rakt 
hängande, klumpigt formade. Fötterna små, inåtvridna 
och korslagda. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, halvcirkelfor
made utsprång längs kanterna, fyrkantiga ändplattor. 

Ryggsidan urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Inga synliga skador. 

LITTERATUR: 

E Tegner 1871 s 34 

Crucifi.x; first half af 15th century; oak; colouring not me
dieval; no visible defects. 



227. Södervidinge, Harjagers härad (pl 92) 
LUHM 16706 a 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
höjd: 109 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet smalt 
och benigt, ögonbrynen diagonalt framskjutande, ögonen 
stora släta rundlar, kinderna magra, munnen sluten med 
rundad underläpp. Skägget tudelat, skärat med tunna 
böjda fåror. Håret räfflat med raka parallella skåror, på 
höger sida en test framför skuldran (borta). Törnekronan 
virad. Bålen platt och spolformad, revbenen parallella 
raka upphöjningar. Grunt sidosår. Höftklädet draperat 
omlott med kraftiga utstående bågformade veck, på höf
terna långa nedhängande sicksackvikta våder. Benen med 
senor och blodådror som längsgående strängar i relief. 
Knäna böjda, fötterna inåtvridna och korslagda . 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Rester av staffering. Ögonen med ljus vita, mörk kon
tur. Höftklädets foder blått. 

Vittrad och sliten. Armarna borta. Törnekronan del
vis bortmultnad framtill. Hårtesten på höger sida avbru
ten. Fötterna avbrutna nedanför spikhålen._ Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 66, 69f, 154; L Liepe 1994 b 

Crucifix; beginning af 15th century; aak; slight remains af 
medieval calouring; defects cansiderable: figure weathered 
and warn, arms missing, feet braken aff; crass missing. 

228. Södra Rörum, Frosta härad (pl 157) 
Södra Rörums kyrka 
krucifix; 1400-talets mitt 
ek 
korset höjd: 230 cm"9 

Huvudet böjt mot höger skuldra. Ansiktet smalt och fint 
skuret, kinderna höga, ögonen smala springor mellan ku
pade ögonlock, munnen sluten med fyllig underläpp. 
Mustasch i trekantiga flikar över skägget, räfflat med vå
giga skåror. Törnekronan smal och virad. Armarna diago-
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nalt utsträckta, händerna öppna med lätt krökta fingrar. 
Bålen lång med framskjutande bröstkorg, revbenen run
dade upphöjningar. Diagonalt sidosår. Bröstkorgen tyd
ligt avgränsad mot det indragna mellangärdet. Höftklä
det kort, knutet mitt fram med långa svängda veck, på 
höger höft en bred sicksackveckad ändflik. Benen krafti
ga, parallellt hängande, knäna böjda, fötterna inåtvridna 
och korslagda . 
Korset smalt med svagt rundad framsida, plana kantlis
ter, rund mittskiva, rundade utsprång längs kanterna, 
cirkelformade ändplattor med hörnblad. 

Ryggsidan tätt slutande mot korset med flat och 
grund profil. 

Enstaka rester av staffering. Höftklädet förgyllt. Kor
sets kanter röda. 

Ett finger avbrutet på höger hand. Törnekronans tag
gar avbrutna. Ett utsprång borta på korsets högra tvä
rarm, relieferna på ändplattorna borta, den nedre änd
plattan sprucken med ett stycke borta. 

LITTERATUR: 

L Liepe 1992 as 5 

Crucifix; mid r 5th century; oak; very slight remains of me
dieval calouring; defects slight. 

229. Södra Sandby, Torna härad (pl 255) 
LUHM 15941 
grupp från altarskåp; 1400-talets slut 
ek 
madonnan höjd: 72 cm 
biskopsfigurerna höjd: 79 cm 

Grupp med en madonna, två biskopar. Maria stående 
med överkroppen lutad åt vänster, vänster ben framskju
tet och böjt. Ansiktet ovalt, ögonen med rak övre och 
svängd nedre kontur och breda och halvt sänkta ögon
lock, munnen liten och sluten med fylliga läppar. Håret 
i kraftigt räfflade horisontala vågor, delvis täckt av en 
slöja. På hjässan en krona med pärlbesatt spiralvridet 
band längs nederkanten. Livklädnad med knutet skärp i 
midjan, kjol med längsgående raka och grenformade 
veck. Mantel över höger skuldra, framför nederdelen 
upp till vänster arm i stora pösande v-veck, släpande 



över fotplattan i solfjädersaktigt utbredda veck. Jesus
barnet sittande på Marias högra arm vänt framåt, med 
vänster hand ett grepp om moderns slöja. Ansiktet litet, 
ögonen små springor, kinderna runda. Håret stora spiral
formade lockar i kraftig relief. Lång livklädnad med 
längsgående tjocka veck. 
Biskopsfigurerna resliga och smala med små huvuden. 
Dragen väl modellerade, ögonen tätt sittande och smala 
med ögonlockskanter i relief, kinderna fylliga, veck från 
näsorna och kring munnarna, munnarna raka och slutna 
med rundad underläpp, hakorna breda. Håret i utståen
de spirallockar. Mitrorna höga och smala med spiralvrid
na kantbårder, infulae framför skuldrorna. 
Det ena biskopshelgonet stående med vänster ben fram
skjutet och böjt. I höger hand en byggnadsmodell med 
ett stort runt sidotorn. Dalmatika med bred frans, ned
till i tjocka brutna veck. Över fötterna och fotplattan en 
alba i kantiga veck. Korkåpa framför vänster överarm i 
buktande veck. I halsen ett fyrpassformat spänne. 
Det andra biskopshelgonet stående med huvudet lutat 
åt höger, händerna lyftade, höger ben framskjutet och 
böjt. Mässhake i tjocka, kantigt v-formade veck, alba i 
tunnare brutna veck över fotplattan. 

Spirorna på Marias krona separat gjorda. Ett stycke 
av höger skuldra och höger hand med byggnaden separat 
gjorda på biskopsfiguren med byggnadsmodellen. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Spirorna på Marias krona borta, fingrarna på vänster 

hand avbrutna, brott på vänster handled, Jesusbarnets 
högra hand avbruten, Marias högra tåspets skadad. Bisko
pens med byggnadsmodellen vänstra hand avbruten, 
fingrarna på höger hand skadade, tofsen på höger ärm 
delvis avbruten, hål nedanför höger ärm, infulae på hö
ger sida borta, fotplattan sprucken. Det andra biskops
helgonets händer avbrutna, infulae på höger sida borta, 
håret skadat, mitrans bakre spets avslagen, höger tåspets 
skadad, fotplattan sprucken. 

LITTERATUR: 

N G Bruzelius 1880 (opubl) s 57 

Group af figures from reredos; end af 1 5 th century; oak; co
louring not medieval; defects moderate. 

230. Södra Åby, Vemmenhögs härad (pl 106) 
Södra Åby kyrka 
krucifix; omkring 1400 
ek 
figuren höjd: II6 cm" 0 

Huvudet lutat framåt och åt höger. Ansiktet brett med 
hög panna, kort haka. Ögonen släta och lågt placerade 
rundlar, munnen liten och sluten med rundad under
läpp. Skägget en kort tudelad valk. Törnekronan tätt vi
rad. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna med 
raka fingrar. Överkroppen kort med framskjutande 
bröstkorg, revbenen täta rundade upphöjningar. Brett 
diagonalt sidosår. Höftklädet knälångt med bågformade 
och strama diagonala veck, draperat omlott med vänster 
fåll diagonalt upp till höger höft, på höfterna breda sick
sackveckade flikar. Knäna böjda, fötterna korslagda och 
nedåtpekande. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, rund mitt
skiva. Korsstammens kontur följer figuren . 

Ryggsidan urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Vänster arm skadad vid 

fästet. Tårna delvis avbrutna på vänster fot. Korsets än
dar avsågade. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne r g r 4 s 2 s 

Crucifix; ca. 1400; oak; colouring not medieval; defects 
slight; ends of cross sawn off 

231. Sörby, Göinge härad (pl 278) 
Sörby kyrka 
krucifix; 1500-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: rog cm 
figuren bredd: ros cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt . Ansiktet långsmalt med bred fårad 
panna, mellan ögonbrynen vertikala veck, ögonen smala 
springor mellan kupade ögonlock, i ögonvrårna rynkor i 
relief, munnen bred och sluten med neddragna mungi-



por. Skägg och hår räfflat med tunna skåror. Törnekro
nan glest virad. Armarna smala och diagonalt utsträckta, 
händerna små och öppna med lätt böjda fingrar. Bröst
korgen bred och framskjutande, revbenen diagonala 
upphöjningar. Brett sidosår. Mellangärdet indraget, tyd
ligt avgränsat mot bröstkorgen. Höftklädet knutet mitt 
fram med stora och djupa raka veck, på höger höft en 
bred utstående ändflik i kantiga strutveck. Benen magra, 
knäna svagt böjda, fötterna inåtvridna och korslagda. 

Höftklädesfliken och möjligen törnekronan separat 
gjorda. Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. Korset 
sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Lillfingret på höger hand avbrutet. Ursprungligt kors 

saknas. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 22 

Crucifix; first hal/ of 16th century; oak; colouring not me
dieval; defects very slight; cross secondary. 

232. Sövde, Färs härad (pl 178) 
LUHM 18547 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 108 cm 
korset höjd: 225 cm 
korset bredd: 202 cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Bröstkorgen rak och 
platt med en hög spetsig avgränsning mot mellangärdet. 
Brett rakt sidosår. Buken liten och rundad, höfterna 
raka. Kort höftkläde knutet mitt fram med grova brutna 
veck, framför låren en ändflik, på höger sida en längre 
veckad våd. Benen raka, knäna svagt böjda, fötterna inåt
vridna och korslagda. 
Kors med rundad framsida, upphöjda plana kantlister, 
rund mittskiva, tätt sittande avlånga utsprång längs kan
terna, runda ändplattor med rundade hörnblad. 

Ryggsidan urholkad. 
Rester av kredering. 
Huvudet och armarna borta. Tårna delvis avbrutna 

på båda fötterna . På höger sida ett par hål. Korsstam och 
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korsarm särade, ytan sliten och multnad, tre utsprång 
avbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 142f 

Crucifix; second hal/ of I 5th century; oak; remains of ges
so; badly damaged: head and arms missing; cross weathe
red and mouldered. 

233. Tofta, Rönnebergs härad (pi 367) 
Tofta kyrka 
krucifix; odaterat 
ek 
figuren höjd: 114,5 cm 
figuren bredd: 8915 cm 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet (sekundärt omhugget) 
kantigt skuret med låg panna, veck över kinderna, ögo
nen stora spetsovaler med en smal ögonspringa, munnen 
sluten med fyllig underläpp. Skägget en slät kluven valk. 
Håret i en slät massa vid ansiktets sidor. Törnekronan vi
rad . Bålen lång och platt, revbenen antydda med grunda 
skåror. Brett rakt sidosår. Knälångt höftkläde med breda 
bågformade veck mitt fram, långa dubbla sicksackflikar 
på höfterna. Benen smala, knäna svagt böjda, fötterna 
korslagda. 

Höftklädesflikarna separat gjorda; fliken på höger 
höft sammansatt av flera delar. Höger knä och fötternas 
främre delar separat gjorda. Figuren kraftigt omarbetad: 
huvudet avsågat och placerat i en lutande vinkel, håret 
avkortat i halshöjd, hjässan ersatt av ett sekundärt hjäss
parti. Ryggsidan massiv. Armarna från 1700-talet. Kor
set sentida. 

Staffering saknas. 
De ursprungliga armarna och korset borta. Törnekro

nans taggar avbrutna. Brott på näsan, på höger knä och 
på fötterna. Hjässpartiet sprucket. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 24 



Crucifix; oak; no colouring; figure secondarily reworked: 
head sawn off and Jastened in more Jorward-leaning attitu
de, Jace and body recut, top of head and arms secondary 
(from r8th century); cross modern. 

234. Tolånga, Färs härad (pl 240, 24r) 
Tolånga kyrka 
altarskåp; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
altarskåpet höjd (utom predellan): 182 cm 
predellan höjd: 23 cm 
altarskåpet bredd totalt: 282 cm 
corpus bredd: 141 cm 
flygeldörrarna bredd: 70 cm 
predellans övre kant bredd: 189 cm 
predellans nedre kant bredd: 144,5 cm 
madonnan höjd: r r 5 cm 
apostlarna höjd: 53,5-55 cm 
de sittande helgonen höjd: 43-47 cm 

Rektangulärt corpus med ett par flygeldörrar. Arkitek
turornamentik i corpus överkant och under två avsatser 
som delar corpus sidopartier i två halvor: baldakiner 
med vinkelställda kölbågar, ovanför madonnan i corpus 
mitt tre breda kölbågar, ovanför de fyra sidofigurerna i 
corpus två mindre bågar. Bågarna fyllda med tunn 
fiskblåsornamentik, längs överkanten sex krabbor. Bak
om bågarna ett gotiskt fönsterverk med krabbor längs 
den rakt avslutade överkanten. Mellan bågarna strävpe
lare slutande i hängande konsoler. Mellan corpus mitt
parti och sidopartierna strävpelare i tre sektioner med 
fialer med korsblommor. I överkanten på flygeldörrarna 
och under avsatserna som delar flygeldörrarna i två hal
vor en enklare arkitekturornamentik: tre plant ställda 
kölbågar - en ovanför varje figur - med trepass med nä
sor och krabbor. Längs corpus nedre kant och under var
je figurrad i flygeldörrarna smala friser med nätverksor
namentik i varierade mönster. 
I corpus mitt en apokalyptisk madonna och fyra tronan
de helgon. I flygeldörrarna elva apostlafigurer och ett 
prästhelgon. Samtliga figurer kraftigt proportionerade 
med stora huvuden och bredlagda, närmast fyrkantiga 
fysionomier med markerade kindben, ögon som smala 
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springor mellan kupade ögonlock, kinderna fårade av 
djupa veck, munnarna breda och slutna. 
Maria stående på månskäran med vänster ben framskju
tet och böjt. Vänster hand lyftad. På hjässan en hög slät 
kronring. Håret i långa, djupt räfflade lockar. Livklädnad 
med slätt liv, mitt fram ett längsgående veck. Mantel i 
stora, skrynkligt brutna veck. Jesusbarnet i en lång liv
klädnad, sittande på moderns högra arm vänt åt vänster. 
Maria omgiven av en krans av smala vågiga strålar och en 
molnkrans. Utanför molnkransen fyra tillbedjande äng
lafigurer med spetsiga vingar och veckrika albor. 
I corpus sidopartier fyra fack med sittande helgon: två 
biskopshelgon, Johannes döparen, ett diakonhelgon. Jo
hannes döparen och diakonhelgonet sittande frontalt, 
biskopshelgonen sittande med ansiktena lyftade snett 
upp åt höger respektive vänster. Diakonhelgonet i alba 
och dalmatika. Ett biskopshelgon (i dag överst på höger 
sida) i mitra, alba och mässhake. Biskopshelgonet nederst 
på vänster sida i mitra, alba och korkåpa. Johannes döpa
ren i lång livklädnad, mantel. 
Helgonfigurerna i flygeldörrarna stående frontalt eller i 
s-attityd med attribut i händerna. Livklädnader och 
mantlar i djupa, oformligt brutna veck, prästhelgonet 
med alba och mässhake, i händerna en uppslagen bok. De 
av flygeldörrarnas helgon som kan identifieras är: S:t Pe
trus med nyckel i höger hand; S:t Jakob d y eller Judas 
Taddeus med påk eller valkarstång i vänster hand; S:t Ja
kob d ä med pilgrimshatt med mussla; S:t Johannes evan
gelisten med kalk i vänster hand; S:t Mattias eller S:t Ju
das Taddeus med bila. Fem av de återstående sex hel
gonfigurerna utan attribut bortsett från en bok, den 
femte figuren med en stav (sekundär). Biskops-, präst
och diakonhelgonen, S:t Johannes och S:t Jakob d y/Judas 
Taddeus slätrakade, övriga apostlar med breda lockiga 
skägg, djupt skärade och räfflade. 

Spirorna i Marias krona och ett flertal av helgonens 
attribut separat gjorda. Ryggsidorna urholkade. I hjäs
sorna tapphål. Glorian bakom Marias huvud och blom
man i figurens hand sekundära. Altarskåpets välvda 
överstycke sekundärt. Helgonfigurernas placering än
drad flera gånger, attributen eventuellt omflyttade."' 

Bemålningen är inte medeltida. 
Händerna skadade på fem helgon. Försvunna detaljer: 

attributen hos sex helgon, blomma eller liknande i Mari-



as högra hand (förnyad), fem sköldar med Kristus ge
nomstungna händer och fötter på molnkransen runt ma
donnan. "2 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 225; C G Brunius 1850 s 539ff; E 
Cinthio 1969 s 125; U Otterstedt 1929 s 13, 89f; 0 Ryd
beck 1943 b s 18; P Tångeberg 1986 s 137 n 240; Utställ
ning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 34; E 
Wrangel 1921 s 248, 253f, 257f 

Reredos; end of 15th century or ca. 1500; oak; colouring 
not medieval; visible defects slight: five shields with hands 
and feet of Christ missing; flower in Virgin's hand secon
dary; vaulted upper part of reredos secondary. 

235. Torekov, Bjäre härad (pl 65) 
LUHM 18634 a 
kvinnligt helgon; 1200-talets mitt 
ek 
höjd: 86 cm 

Figuren stående frontalt med höger hand lyftad framför 
buken. Ansiktet smalt och avlångt, ögonen brett satta 
och spetsovala med de övre ögonlocken som smala kan
ter, munnen rak och sluten. Håret en slät veckad massa. 
På hjässan en låg rak kronring (sekundär?). Livklädnad 
med spetsig ringning, slätt liv med grunda blusande veck 
ovanför smalt midjeskärp. Kjol i längsgående, långa och 
smala veck släpande över fotplattan och fötterna. Man
tel över vänster skuldra, längs sidorna till fotplattan. 

Hjässpartiet (sekundärt?), vänster arm och ett stycke 
av fotplattan på höger sida separat gjorda. Skärpet i två 
stycken, sekundärt tillfogade under medeltiden. Ryggsi
dan urholkad; i kanterna hål efter ett täckbräde. I hjäs
san ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Rester av staffering. Karnationen ljust vitaktig med 
tunna bruna linjer i de yttre ögonvrårna. Livklädnaden 
förgylld på röd bolus. Mantelfodret blått. Mantelns ut
sida med fördrivningar i rött och grönt. Skärpet mörkt 
blått. (Livklädnadens och mantelfodrets staffering möjli
gen senmedeltida). 

Sliten och maskäten. Vänster hand avbruten, ett 
finger på höger hand samt attributet borta. På vänster 
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sida en spricka från tillverkningen. Ett stycke på fotplat
tans högra sida avbrutet. Ryggsidans täckbräde borta. 

LITTERATUR: 

J Barfod 1986s117, 123; F Beckett 1926s116; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; P N0rlund 1950 s 66; 0 Rydbeck 1921 a 
s 29; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 
43; H Wåhlin 1921 s 125f, 136, 158 

Female saint; mid I 3th century; oak; remains of medieval 
colouring; defects moderate; backboard missing. 

236. Torekov, Bjäre härad (pl 216) 
LUHM 2294r 
manligt helgon; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 45 cm 

Figuren stående frontalt med lyftade armar, höger ben 
något böjt. Ögonen stora upphöjda rundlar med antydda 
ögonlockskonturer, näsan bred, munnen rak och sluten. 
Skägg och mustasch räfflade med smala böjda skåror. 
Lång livklädnad, på höger sida ett par tjocka veck. Man
tel över armarna och vänster hand, på vänster sida i lösa 
sicksackveck, på höger sida bruten över fotplattan. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 

Enstaka rester av medeltida kredering och staffering. 
Karnationen ljust rosa med röda kinder. Läpparna röda . 
Manteln förgylld på röd bolus. 

Fingrarna på höger hand avbrutna . 

Male saint; second hal/ of r 5th century; oak; slight remains 
of medieval colouring and gesso; defects slight. 

237. Torekov, Bjäre härad (pl 304) 
LUHM 18634 b 
kvinnligt helgon; 1500-talets början 
ek 
höjd till fotplattans nederkant: 77 cm 

Figuren stående med överkroppen lutad åt höger, höger 
ben framskjutet och böjt, lyftade armar. Ansiktet stort 
och runt med hög panna, fyllig haka. Ögonen runda släta 



upphöjningar, munnen liten och sluten. Håret i brett 
räfflade vågor. På hjässan en krona med spiralvriden 
pärlbesatt nederkant . Livklädnad med djup ringning, en 
undre rakt ringad klädnad, bröstduk. Livklädnaden hop
dragen nedanför barmen, över buken ett längsgående 
veck. Kjol i stora, utstående v-veck mitt fram, kraftiga 
brutna veck nedtill över fotplattan. Mantel framför 
överarmarna och ned längs sidorna, på vänster sida bru
ten i några tjocka veck. 
Polygon fotplatta, undertill en hängande konsol. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. 

Rester av staffering. Karnationen rosa. Manteln och 
livklädnaden förgyllda på röd bolus. Livklädnadens foder 
blått. 

Kronans spiror borta. Vänster hand och fingrarna på 
höger hand avbrutna. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst /rån Skåne 1914 s 44 

Female saint; beginning oj I6th century; oak; slight re
mains oj medieval colouring; defects slight. 

238. Tottarp, Bara härad (pl I86) 
Tottarps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 117 cm 
figuren bredd: u7 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ögonen spetsova
la med ögonlocken som tunna veck, veck över kinderna, 
munnen sluten med neddragna mungipor. Skägget brett 
och tvekluvet, räfflat med bågformade skåror. Håret i en 
smal slinga framför höger skuldra. Törnekronan virad 
med tre tredelade omtag. Armarna diagonalt utsträckta, 
händerna öppna med raka fingrar. Bröstkorgen framskju
tande med rundade sidor. Brett böjt sidosår. Höftklädet 
kort och knutet mitt fram med grunda platta veck, på 
höger höft en bred sicksackvikt ändflik. Benen kraftiga, 
knäna lätt böjda. Fötterna breda, nedåtpekande och kor
slagda. 

Törnekronans främre del separat gjord. På vänster 
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höft ovanför höftklädet en rektangulär hålighet dold av 
en inpassad täckbit. Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapp
hål med bortfallen tapp. Korset sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Flera av törnekronans taggar borta. I vänster under

arm en spricka. Det ursprungliga korset saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 144; N G Bruzelius 1878 
(opubl) s 16 

Crucifix; second hal/ of I5th century; oak; colouring not 
medieval; defects slight; cross secondary. 

239. Tranås, Herrestads härad (pl I9) 
Tranås kyrka 
krucifix; 1200-talets mitt eller andra hälft 
ek 
figuren höjd: 141 cm 
figuren bredd: 98 cm 
korset höjd: 286 cm 
korset bredd: 200 cm"' 

Huvudet lutat något åt höger. Ansiktet brett och flackt 
skuret, ögonen rundlar med den övre ögonlockskanten 
som en tunn linje, munnen sluten. Skägget små runda 
lockar. Håret i en vågigt veckad massa, på skuldrorna 
upprullade lockar. På hjässan en krona med låg bred 
ring. Armarna diagonalt u_tsträckta, händerna öppna 
med raka fingrar. Bålen rak och slät med grunda korsan
de fåror. Skuret sidosår saknas. Knälångt höftkläde med 
täta raka och diagonala veck, i midjan en bred rundad 
vulst, framtill ett halvcirkelformat överhäng, på höger 
höft en uppstående knut. Benen smala, rakt hängande 
med höger ben framför vänster. Fötterna breda, nedåt
pekande. 
Kors med rundad framsida, plana kantlister, rundade ut
språng längs kanterna, rund mittskiva. Fyrpassformade 
ändplattor med runda hörnblad, evangelistsymboler i re
lief: överst örn, nederst bevingad människa, på höger 
sida lejon, på vänster sida oxe. 

Kronans spetsar separat gjorda. Ryggsidan urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Kronans spetsar borta. Korsets nedre del förnyad . 



LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 37, 127; J Barfod 1986 s 112; R Nor
berg 1941 s 112 n 1; C R af Ugglas 1915 s 573; Utställ
ning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 18; H Wåh
lin 1921 s 95 

Cruci/ix; middle or second half of I 3th century; oak; colou
ring not medieval; defects very slight; lower part of cross 
renewed. 

240. Trelleborg, Skytts härad (pl 363 1 364) 
ängel LUHM utan inventarienummer; madonna, S:ta Ka
tarina försvunna (stulna 1914 respektive omkring 1980) 
grupp; 1500-talets första del 
ek 
ängeln höjd: 35,5 cm 
de kvinnliga figurerna höjd: 33-34 cm"' 

Grupp med knäböjande ängel, en apokalyptisk madonna, 
S:ta Katarina. Ängeln knäböjande med knäna åt höger, 
bålen vänd rakt fram. Ansiktet runt, ögonen breda och 
spetsovala med ögonlock i relief, kinderna fylliga, mun
nen rak och sluten. Håret i kraftigt skärade spiralforma
de lockar vid ansiktets sidor och på ryggen. Alba med 
hopdragen midja, långa veckiga ärmar, kantigt blusande 
veck över livet och nedtill. Även ryggsidan skulpterad i 
stora, tillplattat kantiga veck. Vingarna stora med inåt
vikt yttre kant, ovala vingpennor i relief. Över knäna 
och i en båge bakom vänster arm ett språkband. I vänster 
hand ett runt bläckhorn, i höger hand en penna. 
De kvinnliga figurerna med dockaktigt nätta proportio
ner med stora huvuden, späda kroppar. Ansiktena hjärt
formade med höga rundade pannor, breda spetsovala 
ögonspringor mellan kupade ögonlock. Håret i långa 
lockar räfflade med djupa s-formade skåror. Mantlar i 
tjocka och utstående, skarpt brutna veck, på ryggsidorna 
i stora längsgående veck. På Marias högra arm det nakna 
Jesusbarnet, gripande om en frukt i moderns vänstra 
hand. S:ta Katarina med en bit av ett stegelhjul i höger 
hand, fästet till ett svärd i vänster hand. 

Ängelns vänstra sida med vingen, armen och benet 
separat gjord. Ängelns ryggsida massiv. Inget tapphål i 

hjässan. 
Bemålningen är inte medeltida. 
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Ängelns högra vinge och språkbandets högra ände av
brutna. Pennans övre del avbruten. Ett litet stycke av 
klädnaden framför vänster underben borta. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 44; E 
Frostin 1983 s 53ff 

Group of figures; /irst part of r6th century; oak; colouring 
not medieval; defects moderate; Madonna stolen 1914, St. 
Catherine stolen ca. r980 . 

241. Tryde, Ingelstads härad (färgpl r) 
SHM 8282:1 
krucifix; 1 roo-talets mitt eller andra hälft 
sälg; kronan förgylld koppar'' ' 
figuren höjd: 144,5 cm 
figuren bredd: 129 cm"6 

Huvudet riktat rakt fram, lutat framåt. Ansiktet smalt 
och välskuret, med höga kindben, näsan rak och smal, 
ögonen släta och spetsovala, munnen rak och sluten med 
rundad underläpp. Skägget en jämn valk med fyra små 
lockar i nederkanten. Hjässan rundad med en avfasning 
för metallkronan. Håret i en slät massa vid huvudets si
dor. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna med 
runda spikhål, raka fingrar. Bålen slät och fyllig, musku
laturen naturtroget modellerad. Knälångt höftkläde, 
mitt fram tre grunda, skarpt v-formade veck, på sidorna 
vertikala serpentinveck med sicksackformad kant, i mid
jan en slät vulst med tre halvcirkelformade överhäng. 
Benen långa och kraftiga, rakt hängande med parallella 
fötter. Fötterna välformade med runda spikhål, långa 
böjda tår, naglar i relief. 
Kronan hög och rak. Ornamentering i punsad gravyr: 
medaljonger med evangelistsymboler, akantusblad, pal
metter, voluter. 

Ryggsidan djupt urholkad genom en smal längsgåen
de öppning. I hjässan ett (möjligen sekundärt) tapphål. 
Håret sekundärt avhugget: ursprungligen skulpterade 
hårslingor framför figurens skuldror. 

Stafferingen ej i ursprungligt skick: sammanlagt 
minst fem målningsskikt varav ett par eftermedeltida. 
Ovanpå den äldsta (?) stafferingen ny grundering och be-



målning från 1200-talet, ovanpå denna ytterligare se
kundära övermålningar. Från den ursprungliga (?) staffe
ringen rester av rött, blått och grönt på höftklädet. Se
kundär staffering: Karnationen ljust grågul med överlig
gande rester av senare rosa karnation. Kinder och läppar 
svagt röda. Ögonkonturerna i guldockra (mörkt bruna 
och svarta konturer samt gråblå iris och svart pupill sen
tida); blickens riktning sannolikt sekundär, ögonens dub
bla konturer resultat av rekonstruktion och samman
blandning av de olika målningsskikten. " 7 Ögonbryn, hår 
och skägg brunt med överliggande rester av senare röd
brun övermålning; skägget avslutat mot kinderna med 
fint penslade linjer. Blod i form av smala vågiga linjer 
omgivna av rader av punkter på händer och fötter samt 
från det målade sidosåret. Höftklädet sekundärt för
gyllt, över förgyllningen en mörkgrön undermålning för 
bemålning i klarblått med runda (möjligen plastiskt upp
byggda) ornament i rött; fodret rött: laserande röd färg 
på orange undermålning. Höftklädets nederkant i dag vit 
(grundering). På midjevulstens vänstra sida rester av rut
mönster i orange och blått. Linneväv på flera ställen. 

Håret skadat och omhugget. Skulderparti och knäpar
ti skadade (förnyade). Tre fingrar och tummen på vän
ster hand avbrutna (förnyade). Tårna skadade. Koppar
kronans spiror avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 22f, 26f, 54, 120; A Andersson 1958 
s 28 n 25; A Andersson 1966 s 26ff; A Andersson 1968 s 
294f; The Antiquaries Journal 23 (1943) s 50; F Beckett 
1926 s 112f; C G Brunius 1850 s 553; N G Bruzelius 
1869-1870 (opubl) s 54; E Cinthio 1949 s 237ff, 246f; E 
Cinthio 1958 s 198,200 n 3; T Eriksson 1972 as 13, 17ff; 
T Eriksson 1973; H Hildebrand 1898-1903 s 473f; 
KLNM 9 sp 459; L Liepe 1992 a s 1f; R Marth 1988 s 
208f, 215; Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 
s föff; R Norberg 1953 s 15; E Nyborg, V Thomsen 1993 
s 172; E Nyborg, V Thomsen 1994 s 42; P N0rlund 1926 
s 104f; P N0rlund 1950 s 52ff; M Rydbeck 1947 s 246; 0 
Rydbeck 1921 as 24, 45; A Tuulse 1968 s 103f; P Tånge
berg 1986 passim; C R af Ugglas 1937; H Wåhlin 1921 s 
15d; K-V Wåhlin 1921 s 63ff 
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Crucifi,x; middle or second half of nth century; willow, 
crown gilded copper; colouring partly medieval but not ori
ginal; defects moderate; hair secondarily cut off; cross se
condary. 

242. Tryde, Ingelstads härad (pl 225) 
SHM 8282:2 
Anna-själv-tredje; 1400-talets andra hälft eller slut 
ek"' 
höjd: 93 cm"' 

S:ta Anna sittande frontalt på en låg bred bänk med 
profilerad framsida. Ansiktet brett och fylligt, kinderna 
runda, ögonen smala springor mellan breda kupade 
ögonlock, munnen liten och rakt sluten, hakspetsen 
framskjutande. Framför haka, kinder och hals ett halslin. 
På hjässan och framför skuldrorna ett brett huvuddok 
med kanten i serpentinveck. Löst hängande livklädnad i 
glesa rundade veck. Mantel över armarna och från knäna 
i tjocka, kantigt brutna veck. Livklädnadens nederkant 
bruten över fotplattan På S:ta Annas högra knä en liten 
Maria vänd halvt åt vänster. Ansiktet litet och ovalt, fy
sionomi som S:ta Annas. På hjässan en krona. Håret i en 
slät massa. Löst hängande livklädnad, nedtill i kantiga 
veck. I Marias knä Jesusbarnet i en lång livklädnad, sit
tande med höjda armar. Huvudet stort och runt, ansik
tet trubbigt. 

Ryggsidan urholkad. IS.ta Annas hjässa ett tapphål. 
Staffering saknas. 
S:ta Annas vänstra arm avbruten. Barnets båda armar 

avbrutna. Marias och barnets näsor avslagna. Spirorna på 
Marias krona avbrutna. En bit av fotplattan på vänster 
sida borta. I skulpturens vänstra sida en lång spricka. 

LITTERATUR: 

Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 258f 

St. Anne with the Virgin and Child; second half or end of 
15th century; no colouring; defects moderate: St. Anne's 
right arm and both arms of Child braken off 



243. Tåssjö, Norra Åsbo härad (pl 296) 
Tåssjö kyrka 
Mariekröningsgrupp; 1510-1520-talet 
ek 
smärtomannen höjd: 93 cm 
Maria höjd utan krona: 77,5 cm 
Gud fader höjd t o m kronringen: 93 cm 

I mitten en knäböjande Maria, på höger sida Kristus som 
smärtomannen, på vänster sida Gud fader. Smärtoman
nen och fadern hållande en krona över Marias hjässa. 
Maria med händerna lyftade, sammanförda i bön fram
för livet. Ansiktet litet och hjärtformat, ögonen stora 
och spetsovala med ögonlocken som smala veck, munnen 
rak och sluten, hakspetsen framskjutande. Håret i tjocka 
s-räfflade lockar. Livklädnad med åtsittande liv, vid kjol 
i långa böjda veck. Mantel över armarna och ned till fot
plattan. Smärtomannen med bred virad törnekrona, bar 
överkropp. Höger tumme mot ett gapande sidosår. Fy
sionomin bredlagd med låg panna, ögonbrynen framskju
tande och diagonala, ögonen djupt liggande och smala 
med ögonlocken i relief, kindbenen markerade, munnen 
liten och sluten. Hår och skägg fint lockade och räfflade 
med djupa böjda skåror. Överkroppen rak med indraget 
mellangärde. Mantel över skuldrorna och knäna med till
bakavikt kant, framför underbenen i ett styvt grenfor
mat veck. Fadern krönt, med höger hand stödjande ett 
världsklot i knäet. Fysionomin som smärtomannens. 
Skägget brett och tudelat. Livklädnad i grunda vertikala 
veck. Mantel över skuldrorna och från knäna ned till fot
plattan. 

Gruppen gjord i två delar; genom Marias vänstra sida 
en vertikal skarv. Smärtomannens högra sida gjord i två 
separata stycken. Spirorna på smärtomannens och fa
derns kronor, smärtomannens vänstra arm samt två rek
tangulära infällningar i faderns högra sida separat gjor
da. Ryggsidan grunt urholkad. I hjässorna tapphål: på 
Maria med delvis kvarsittande tapp, på smärtomannen 
med bortfallen tapp, på Gud fader med kvarsittande 
tapp. Kronan ovanför Marias hjässa, delar av de flanke
rande figurernas händer, spirorna på faderns krona, fa
derns och smärtomannens näsor samt korset på faderns 
världsklot sekundärt förnyade. 

Rester av staffering. Karnationen grårosa. Smärto-
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mannens törnekrona grön. Faderns hår och skägg grått. 
Dräkterna förgyllda på röd bolus, smärtomannens man
telfoder rött, Marias mantelfoder blått, faderns mantel
foder grönt. Fotplattan grön. 

Den ursprungliga kronan ovanför Marias hjässa, delar 
av de flankerande figurernas händer, spirorna på faderns 
krona samt faderns och sonens näsor borta (samtliga de
lar förnyade). Si ttbänkens sidor borta. Hål från baksidan 
på flera ställen. Sliten med sprickbildning. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 230; L Liepe 1992 as 6; 0 Rydbeck 
1921 as 32f; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 
1914 s 42 

Coronation af Mary; r5ro's-r520's; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects moderate - missing parts rene
wed. 

244. Tåstarp, Norra Åsbo härad (pl r ro) 
Tåstarps kyrka 
krucifix; 1400-talet (?) 
ek; armarna lövträ"° 
figuren höjd: 92 cm 
figuren bredd: 83 cm 

Huvudet lutat framåt, stort med bredlagt ansikte. Mel
lan ögonbrynen vertikala veck, ögonen lågt placerade 
rundlar med en längsgående ögonskåra, munnen halvt 
öppen med framskjutande underläpp. Skägget runda 
upphöjningar. Öronen stora och avlånga. Håret i tjocka 
rundade slingor ned på skuldrorna. Törnekronan senti
da: en hätta med tre rader spetsiga taggar. Armarna 
smala, diagonalt utsträckta och svagt böjda. Händerna 
platta och öppna med raka fingrar. Bålen rak och platt, 
bröstkorgen slät, revbenen parallella räfflar. Skuret si
dosår saknas. Höftklädet draperat från höft till höft med 
tjocka, utstående v-veck, på vänster höft en rund knut 
med nedhängande ändflik. Höftpartiet och benen vridna 
åt höger. Knäna böjda, höger ben lagt framför vänster. 
Fötterna grovt skurna. 

Huvudet möjligen separat gjort. I vänster skuldra ett 
separat gjort stycke. Spår av omarbetningar på lårens si
dor och en svagt upphöjd kant på baksidan av höger lår 



tyder på att höftklädet från början varit av annat utfö
rande. Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. Armarna 
möjligen sekundära. Törnekronan och korset sekundära. 

Rester av staffering under sentida övermålning. Kar
nationen gröngrå. Läpparna röda. Röda blodspår längs 
armarna, vid sidosåret. 

Den ursprungliga törnekronan borta. Näsans undersi
da skadad. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1910 s 19 

Crucifix; I 5th century?; figure oak, arms another kind af 
hardwood; slight remains of medieval colouring beneath la
ter painting; defects slight; crown of thorns and cross secon
dary. 

245. Törringe, Oxie härad (pi 95) 
LUHM 16936 a 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
figuren höjd: u8,5 cm 
figuren bredd: 1 1 3 cm 
korset höjd: 243 cm 
korset bredd: 177,5 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet magert 
med framskjutande pannben, pannan fårad, ögonen släta 
diagonala upphöjningar, veck över kinderna, munnen 
sluten med framskjutande underläpp. Skägget tudelat, 
räfflat med tunna böjda skåror. Håret räfflat med raka 
parallella skåror, på höger sida en lång spetsig test fram
för skuldran. Törnekronan virad. Armarna diagonalt ut
sträckta, senor och blodådror som längsgående strängar, 
händerna öppna med raka fingrar. Bålen platt och spol
formad, revbenen parallella raka upphöjningar. Skuret 
sidosår saknas. Höftklädet draperat omlott med kraftiga 
utstående bågveck, på sidorna långa, nedhängande sick
sackvåder. Underbenen långa med senor och blodådror i 
relief. Knäna böjda, fötterna inåtvridna och korslagda. 
Kors med svagt upphöjd framsida, plan mitt, snedfasade 
sidor, vinkelställda kantlister, utsprång formade som 
halva blommor längs kanterna, rund mittskiva. Fyrkanti
ga ändplattor med evangelistsymboler i relief: på höger 

sida bevingad människa, på vänster sida oxe, upptill örn, 
nedtill lejon. På varje ändplattas ytterkant ett blomfor
mat utsprång. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Utsprången på 
ändplattornas sidor separat gjorda. Ryggsidan massiv. I 
hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. 

Rester av staffering under sentida övermålning. Kris
tusfigurens höftkläde förgyllt. Ändplattornas evangelist
symboler förgyllda, bakgrunden röd. Korsets framsida 
blå, utsprången samt korsets kanter förgyllda med röda 
kanter. 

Två tår på Kristusfigurens högra fot avbrutna, en tå 
på vänster fot skadad. Utsprånget och de övre hörnen på 
den övre ändplattan avbrutna, ett utsprång på den ne
dre ändplattan avbrutet. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 66f, 69f, 153; F Beckett 1926 s 185; 
L Liepe 1 994 b 

Crucifix; beginning of 15th century; oak; remains of medi
eval colouring beneath later painting; defects slight. 

246. Törringe, Oxie härad (pi 306) 
LUHM 16936 b 
tronande madonna; 1500-talets början 
ek 
höjd: 91 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med profilerade si
dor. Ansiktet avlångt och fylligt, pannan hög, tinningar
na smala, ögonen grunda springor, munnen rak och nå
got öppen, hakan rund. Håret i en tjock, oregelbundet 
räfflad valk. På hjässan rester av en krona. Livklädnad 
med slät halsbård, midjeskärp. Mantel över höger arm 
och från knäna i ett par stora v-veck, på sidorna sicksack
våder, nedtill släpveck över fotplattan. Barnet sittande 
på moderns vänstra arm vänt halvt åt höger. Naket, 
grovt format med stort runt huvud, oformligt avlång 
kropp, kraftiga lemmar. Benen böjda, vänster fot i mo
derns högra hand. 

Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål med 
kvarsittande tapp. 

Staffering saknas. 



Vittrad och skadad. Det mesta av Marias krona bor
ta. Barnets ansikte skadat. Barnets vänstra arm och yttre 
delen av vänster lår avbrutet. Fotplattan bortmultnad 
nedtill på vänster sida. Hål vid Marias midja på vänster 
sida. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1921 s 145 

Seated Virgin and Child; beginning of 16th century; oak; 
no colouring; badly damaged: figure very weathered and 
worn. 

247. Valleberga, Ingelstads härad (pl 312) 
Valleberga kyrka 
stående madonna; 1500-talets första del 
höjd: 92 cm 

Maria stående med vänster ben framskjutet och böjt . 
Ansiktet kraftigt och fyrkantigt, ögonen högt placerade 
och spetsovala med ögonlockskanter i relief, munnen rak 
och sluten. På hjässan en krona. Håret i diagonalt 
räfflade vågor och långa skärade lockar. Livklädnad med 
bred halsbård, slätt liv, högt skärp med tredelat spänne, 
kjol i stora och utstående brutna och diagonala veck. 
Mantel över skuldrorna, om höger arm i skarpa v-veck. 
Barnet naket, sittande upprätt på Marias högra arm med 
höger fot i moderns vänstra hand. Huvudet stort och 
runt, dragen trubbiga, bålen kort och rundad, lemmarna 
grova. 

Barnets armar och ben separat gjorda (möjligen för
nyade). Ryggsidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Marias vänstra hand skadad. 

Standing Virgin and Child; first part of 16th century; co
louring not medieval; visible defects slight. 

248. Valleberga, Ingelstads härad (pi 321 1 322) 
Valleberga kyrka 
flygeldörrar och corpusfigurer från altarskåp; 1500-talets 
första del 
ek 
flygeldörrarna höjd: 222 cm 

357 

flygeldörrarna bredd: 85 cm 
S:t Paulus höjd: 174 cm 
S:t Petrus höjd: 168 cm 
flygeldörrarnas apostlar höjd: omkring 70 cm 

Två stora mittfigurer, ett par flygeldörrar med tolv min
dre apostlafigurer ( corpus är en rekonstruktion). Flygel
dörrarna rektangulära, delade i två fack med tre apost
lafigurer i varje fack. I överkanten på flygeldörrarna och 
under avsatserna som delar flygeldörrarna i två halvor 
arkitekturornamentik: trepassformade bågar fyllda med 
tunt slingrande bladverk. Inuti skåpdörrarna ett rek
tangulärt kryssvalv ovanför varje figur. I kanterna på var
je fack spiralvridna kolonnetter. 
Mittfigurerna stående frontalt. Händerna lyftade, fint 
arbetade med ben och ådror i relief. S:t Paulus med 
svärd i höger hand, pergamentsrulle i vänster hand, S:t 
Petrus med nyckel i höger hand, uppslagen bok i vänster 
hand. Fysionomierna pregnanta; ansiktena långsträckta, 
pannorna höga och fårade, ögonen djupt liggande och 
smala med ögonlock och rynkor i relief, näsorna smala 
med knöl på näsryggen. S:t Paulus hår och skägg i långa, 
djupt räfflade korkskruvslockar S:t Petrus skägg med 
bredare och kortare korkskruvslockar. Långa livklädna
der i raka parallella veck. Mantlar över skuldrorna med 
nedvikt överkant, draperade om armarna och nedtill i 
täta och kantigt brutna v-veck. 
De mindre helgonfigurerna stående is-attityd med attri
but i händerna. Fysionomierna enhetliga: ansiktena 
bredlagda och fyrkantiga med markerade kindben, ögo
nen smala med ögonlock i relief, munnarna raka och 
slutna. Tre figurer slätrakade med breda hakor. Övriga 
apostlar med breda lockiga skägg, djupt skärade och 
räfflade. Livklädnader sammandragna i midjan. Mantlar 
om armarna, nedtill i styva och utstående veck. Apost
larna är: S:t Johannes evangelisten med kalk med en orm 
i vänster hand; S:t Tomas på drake med spjut i höger 
hand, bok och klocka i vänster hand, bredbrättad huvud
bonad; S:t Bartolomeus med kniv i höger hand, bokpåse i 
vänster hand; S:t Andreas med andreaskors; S:t Jakob d y 
(?) med bok i vänster hand; S:t Petrus med två nycklar i 
vänster hand; S:t Jakob d ä med vandringsstav, bok i hö
ger hand, pilgrimshatt på ryggen; S:t Matteus i rustning 
med hillebard i vänster hand, ängel på höger sida; S:t 



Mattias med yxa; S:t Simon med såg i vänster hand; präs
thelgon med svärd i höger hand, bok i vänster hand; S:t 
Filippus med bok i höger hand, korsstav i vänster hand 
(några attribut kan vara förnyade eller omflyttade). 

Ryggsidorna urholkade. I hjässorna tapphål. Hela cor
pus samt flygeldörrarnas fond av förgylld pressad papp 
från 1908-1910. 

Bemålningen är inte medeltida. På flygeldörrarnas 
utsidor fragment av målningar: nedtill på höger flygel
dörr S:t Petri martyrium. 

Vänster stortå avbruten på S:t Paulus i corpus. S:t Ja
kob d y:s attribut borta. Fingrar avbrutna på S:t Petrus i 
höger flygeldörr. Ormen på S:t Johannes evangelistens 
kalk delvis bortbruten. Arkitekturornamentiken i flygel
dörrarna skadad (förnyad). 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 231; F Beckett 1926 s 162; C G Bru
nius 1850 s 542; N G Bruzelius 1869-1870 (opubl) s 28; 
L Liepe 1992 a s 9; U Otterstedt 1929 s 15; T Struck 
1926 s 26!; E Wrangel 1921 s 259; Th Wåhlin 1908 s 
209f 

Doors and corpus figures from reredos; first part af 16th 
century; oak; colouring not medieval - an the outside af the 
doors remains af medieval panel painting; visible defects 
slight. 

249. Vallkärra, Torna härad (pi s) 
LUHM 16076 a 
rester av krucifix; 1200-talets början 
ek 
figuren höjd: 54 cm 
rest av korsstammen: 92 cm 
resterna av korsarmen: 71 cm respektive 

Nedre delen av bålen, höftklädet och benen på en Kris
tusfigur samt rester av korsets stam och tvärarm. Mel
langärdet rakt och bredlagt med rundad buk. Höf tkläde 
i kraftiga raka veck på höger sida, djupa v-veck på vän
ster sida. I midjan ett slätt bälte, över bältet en smal 
veckad våd i en båge mitt fram och ned på höger sida. På 
vänster sida en liknande ändflik. Fållen diagonal från 
ovanför höger knä ned över vänster ben. Benen kraftiga 

och rundade, parallellt hängande. 
Rester av kors: en del av korsstammens nedre ände, kor
sarmens båda ändar. Kors med slät framsida, stora halv
cirkelformade utsprång längs kanterna, fyrkantiga änd
plattor med fördjupningar i form av fyrpass med kvadra
tiska hörnblad. 

Ryggsidan urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Kristusfigurens huvud, armar, halva överkropp och 

fötter borta, större delen av korsstammen samt tvärar
mens mittparti borta."' Nederkanten av höftklädets 
ändflik på höger sida skadad. Spricka från vänster ben 
upp genom figuren . Samtliga korsets utsprång utom ett 
avbrutna. 

LITTERATUR: 

L Liepe 1992 as 2; 0 Rydbeck 1943 as 96 

Remains af figure af Christ and cross from crucifix; begin
ning af 13th century; oak; colouring not medieval. 

250. Vankiva, Göinge härad (pl 3) 
V ankiva kyrka 
krucifix; 1200-talets början 
ek 
figuren höjd: 104 cm 
figuren bredd: 94 cm 
korset höjd: 220 cm 
korset bredd: 140 cm"' 

Huvudet lyftat, ansiktet vänt rakt fram. Huvudet litet, 
ögonen breda med ögonlockskanter i relief, munnen rak 
och sluten. Skägget en rundad valk. Håret i en slät massa 
bakom öronen. På hjässan en hög krona; den återstående 
spiran möjligen sekundär. Armarna svagt diagonalt ut
sträckta, händerna långa och öppna med raka fingrar. Bå
len rak och slät med antydd bröstmuskulatur. Skuret si
dosår saknas. Höftkläde med raka grunda veck, på sidor
na öppna vertikala sicksackflikar, i midjan en slät vulst 
med ett bågformat överhäng mitt fram, fållen ojämnt 
uppdragen ovanför knäna. Benen långa och kraftiga, 
hängande rakt parallellt . Fötterna smala, stödda på sup
pedaneum. 
Kors med rundad framsida, breda plana kantlister, rund 



mittskiva, fyrpassformade ändplattor med rundade 
hörnblad. Suppedaneum som en halv kägla med rundad 
sida. 

Kronans spiror separat gjorda. Yttre delen av vänster 
hand separat gjord. Suppedaneum gjort i ett med fötter
na. Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med kvar
sittande tapp. Korsets ändplattor i stor utsträckning för
nyade. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Två av kronans ursprungliga spiror borta. En tapp 

längst ned på korset avsågad. Ändplattorna skadade (för
nyade). 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 21f, 26f, 54, 12of; A Andersson 
1966 s 29 n 1; F Beckett 1926 s 113; L Liepe 1992 as 2; P 
Tångeberg 1986 s s n 2; C R af Ugglas 1937 s 276; H 
Wåhlin 1921 s 151f 

Crucifix; beginning of r 3th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight; end tablets of cross partly renewed. 

25r. Vanstad, Färs härad (pl28r] 
LUHM 24276 
kalvariegrupp; 1500-talets början 
ek 
Kristusfiguren höjd: ros cm 
Kristusfiguren bredd: 95 cm 
Maria höjd: 87 cm 
Johannes höjd: 88 cm 

Kristusfigurens huvud lutat framåt. Ansiktet smalt och 
benigt, ögonen tätt och högt placerade, munnen halvt 
öppen med neddragna mungipor. Skägget skårat med 
tunna böjda räfflor, nedtill små lockar. Håret i en slinga 
framför höger skuldra. Törnekrona med tredelade om
tag. Skulderpartiet och de diagonalt utsträckta armarna 
muskulösa. Bålen kraftig, bröstkorgen framskjutande, 
revbenen grunda upphöjningar. Smalt sidosår. Höftklä
det knutet mitt fram med stora grunda veck, på höger 
höft en ändflik. Knäna böjda. Fötterna inåtvridna och 
korslagda, huden uppdragen i en valk ovanför spikhålen. 
Sidofigurerna tunna med stora huvuden på långa halsar. 
Maria vänd halvt åt vänster med höger ben framskjutet 
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och något böjt. Huvudet lutat framåt, vridet åt vänster. 
Ansiktet ovalt och långdraget, ögonen tätt sittande, 
munnen liten och sluten, hakan fyllig. På hjässan ett dok. 
Livklädnad med längsgående obrutna veck, bruten fram
för höger ben. Mantel över armarna och i en båge till hö
ger hand, nedtill på vänster sida i utstående tjocka veck. 
Johannes vänd halvt åt höger med höger ben framskjutet 
och något böjt. Huvudet lyftat och vridet åt höger. An
siktet ovalt och långdraget, tinningarna smala, ögonen 
med rak nedre och svängd övre kant, kinderna fylliga. 
Håret i en rundad valk skårad med glesa s-formade 
räfflor. Livklädnad med tre parallella längsgående veck 
mitt fram, smalt midjeskärp. Mantel över skuldrorna, i 
en båge framför midjan till vänster hand, nedtill i tjocka 
brutna veck. 

Törnekronans taggar separat gjorda, nedre delen av 
Kristusfigurens högra fot separat gjord. Ryggsidorna 
massiva. I hjässorna tapphål, hos Kristusfiguren med 
bortfallen tapp, hos Maria och Johannes med kvarsittan
de tappar. I sidofigurernas fotplattor djupa tapphål. 

Rester av staffering. Karnationen gulaktig, hos Kris
tusfiguren med blodspår. Kristusfigurens törnekrona 
grön, läpparna röda, höftklädets foder blått. Marias 
mantel blå. Johannes hår förgyllt, livklädnaden grön, 
manteln förgylld (på manteln rester av sentida övermål
ning). Rester av kredering. 

Några av törnekronans taggar avbrutna, Kristusfigu
rens fingrar utom tummarna avbrutna på båda händerna, 
Kristusfigurens bål och höftkläde multnat mitt fram, bå
len sprucken på höger sida, höger fot sprucken, hälen på 
vänster fot avbruten. Kors saknas. Marias vänstra arm 
avbruten. Johannes högra hand avbruten, fingrarna ska
dade på vänster hand, näsan avslagen, två tår avbrutna 
på höger fot, stycken av fotplattans sidor borta. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 16, 55 1 6r, 147f; C G Brunius 1850 s 

554 

Calvary group; beginning of r6th century; oak; remains of 
medieval colouring, gesso; defects moderate; cross missing. 



252. Vedby, Norra Åsbo härad (pi I6) 
LUHM 24292 
krucifix; 1200-talets andra hälft 
ek 
höjd: 111 cm 

Figuren hängande med kroppen i en båge: huvudet lutat 
åt höger, överkroppen lutad åt vänster, höftpartiet vri
det åt vänster, benen lutade åt höger. Ansiktet långdra
get med raka kinder, ögonen med rak nedre och svängd 
övre kontur och ögonlock i relief, munnen sluten med 
neddragna mungipor. Skägget en oregelbunden upphöj
ning på hakan. Håret i långa vågiga slingor bakom öro
nen, på skuldrorna stora upprullade lockar. På hjässan en 
låg kronring. Bålen rak med platt bröstkorg, revbenen 
böjda fåror. Smalt sidosår. Bukens rundning markerad 
med två bågformade veck. Knälångt höftkläde med lösa 
v-veck och platta strutveck, fållen i sicksackkontur, i 
midjan en kort horisontal våd med sicksackslingrande 
nederkant, på höger sida en uppstående knut med ned
hängande ändflik. Benen välformade, höger ben lagt 
framför vänster. 

Den bakersta delen av höftklädet på vänster sida se
parat gjord. Inget tapphål i hjässan. Ryggsidan urholkad. 

Enstaka rester av staffering. Näsborrarna röda. Höft
klädets foder rött. Rester av kredering. 

Armarna borta. Kronans övre del avbruten, kronan 
och en bit av hjässan på höger sida bortmultnat. Sprickor 
i höger skuldra och framtill. Höftklädets knut avbruten. 
Fötterna avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 38, 131f; H Wåhlin 1921 s 95ff, 159 

Crucifix; second half of I 3th century; oak; slight remains of 
medieval colouring; defects considerable: arms missing, 
crown and part of head mouldered away, f eet braken off; 
cross missing. 

253. Vellinge, Skytts härad (p/96) 
Vellinge kyrka 
krucifix; 1400-talets början 
ek 
figuren höjd: 58 cm 

figuren bredd: 60 cm 
korset höjd: 94 cm 
korset bredd: 102 cm 

Överkroppen lutad något åt vänster. Huvudet stort, vri
det åt höger, lutat framåt. Ansiktet kantigt skuret, ögo
nen djupt liggande släta rundlar, veck över kinderna, 
munnen halvt öppen. Skägget tudelat med skåror och 
lockar i relief. Håret i en räfflad test på höger sida. Tör
nekronan vriden. Armarna diagonalt utsträckta och lätt 
böjda, händerna öppna med raka fingrar. Bålen rak och 
mager, revbenen grunda upphöjningar. Skuret sidosår 
saknas. Höftklädet draperat omlott med tunna bågfor
made veck, på höfterna breda sicksackvikta ändflikar. Be
nen korta, knäna svagt böjda, fötterna breda och korslag
da. 
Kors med rundad framsida, släta kantlister, fyrkantig 
mittskiva, rundade utsprång längs kanterna, fyrkantiga 
ändplattor med rester av hörnblad. I nederänden en 18 
cm lång tapp. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål. 
Rester av äldre staffering under senare övermålning. 

Karnationen ljust gulrosa med mörkt rött blod i pannan. 
Höftklädet förgyllt. 

Törnekronans taggar avbrutna. Höger skuldra och 
arm skadade, höger tumme avbruten, flera fingrar av
brutna på vänster hand. Fötterna skadade, delvis avbrut
na. Korsets ändplattor slitna och skadade, hörnbladen 
avbrutna, ändplattornas yttersidor avsågade. 

LITTERATUR: 

L Liepe 1994 b; 0 Rydbeck 1921 as 23 n 1 

Crucifix; beginning of I5th century; oak; remains of medi
eval colouring beneath later painting; defects moderate; au
ter ends of end tablets sawn off 

254. Viby, Villands härad (pi I I I) 
Gustav Adolfs kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft 
figuren höjd: So cm"' 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet brett 
och runt, pannan hög och fårad, ögonen små släta rund-



!ar, munnen halvt dold under kraftig mustasch. Skägget 
rundade räfflade testar. Törnekronan virad. Armarna 
långa och kraftiga, diagonalt utsträckta . Händerna öppna 
med raka fingrar. Bålen kort, bröstkorgen svagt välvd, 
buken rundad. Rakt sidosår. Höftklädet brett och hori
sontalt med tjocka rundade veck, på höger höft en knut 
med nedhängande ändflik. Knäna böjda, fötterna långa 
och korslagda. 
Kors (sekundärt?) med plan framsida, rund mittskiva, 
bladformade krabbor böjda in mot korsstammen längs 
kanterna, fyrpassformade ändplattor med krabbor. På 
korsstammens övre del en bred titulus med upprullade 
kanter. 

Ryggsidan massiv. Korset möjligen sekundärt. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Inga synliga skador. 

Crucifix; first half af 15th century; colouring not medieval; 
no visible defects; cross possibly secondary. 

255. Visseltofta, Göinge härad (pi 69) 
Visseltofta kyrka 
stående madonna; 1300-talets mitt 
ek 
höjd: 154 cm 

Maria stående i s-attityd med höfterna förskjutna åt 
vänster. Ansiktet ovalt med runda kinder, ögonen smala 
och spetsovala med konturer i relief, munnen bred och 
svagt öppen. På hjässan en krona och ett huvuddok, do
ket framför skuldrorna i breda sicksackflikar. I midjan 
ett slätt skärp med nedhängande tamp. Mantel över 
skuldrorna, i en båge nedanför midjan med kraftiga ut
stående v-veck, vertikala brutna veck, ovanför tåspetsar
na tjocka och trekantigt indragna veck. Barnet sittande 
upprätt på moderns vänstra arm. Huvudet stort, ansik
tet avlångt och rundkindat. Mungiporna uppdragna i ett 
leende. Håret i en tjock vågig massa, i pannan rundade 
testar. Lång livklädnad med djupa bågveck på sidan, 
ovanför vänster fot samma trekantigt indragna veck som 
hos Maria . 

Spirorna i Marias krona, barnets armar och möjligen 
Marias högra hand separat gjorda. Ryggsidan urholkad. I 
Marias hjässa ett tapphål med delvis kvarsittande tapp. 

Rester av staffering. Karnationen mörkt beigerosa. 
Marias livklädnad grön. Manteln röd med blått foder. På 
manteln svaga spår av mörknade rosor. 

Spirorna i Marias krona borta. Barnets armar avbrut
na. Brott på Marias högra hand, fingrarna brutna och ska
dade. Spira i Marias högra hand borta. Marias vänstra 
tåspets avbruten, brott på höger tåspets. 

LlTTERA TUR: 

T Karlson 1975 s 50; E Nyborg 1977 s 179 n 39; P N0r
lund 1950 s 72; M Rydbeck 1947 s 249; H Wåhlin 1921 s 
147f 

Standing Virgin and Child; mid 14th century; oak; re
mains af medieval colouring; defects moderate: arms af 
Child missing. 

256. Visseltofta, Göinge härad (pl 70) 
Visseltofta kyrka 
S:t Olof; 1300-talets mitt 
ek 
höjd: 140 cm 

Figuren sittande frontalt på en låg bänk med profilerade 
sidor. Armarna höjda. Ansiktet smalt och långsträckt, 
ögonen stora och spetsovala med konturer i relief, kin
derna rundade och fårade av veck, munnen halvt öppen 
med neddragna mungipor, hakan framskjutande. Skägget 
rundade upphöjningar. På hjässan en slät kronring. Håret 
i en slät vågig massa. Livklädnad med grunda vertikala 
veck, i midjan ett slätt skärp med en nedhängande tamp. 
Mantel över skuldrorna och från knäna i raka strutveck. 
Livklädnadens nedre del bruten i vertikala veck, ovanför 
tåspetsarna tjocka och trekantigt indragna veck. Under 
fötterna en underliggare på rygg i pansarhuva och krage, 
i höger hand ett vapen. 

Kronans spiror, helgonets armar, underliggarens va
pen, sittbänkens gavlar separat gjorda. Ryggsidan urhol
kad. I S:t Olofs hjässa ett tapphål med bortfallen tapp. 

Rester av staffering. Karnationen rosagrå. Läpparna 
röda med mörk munspringa. Ögonens konturer bruna. 
Håret gult. Livklädnaden röd. Manteln grön med gult 
foder. Tåhättorna mörka. Underliggarens livklädnad gul, 
hätta och hosor röda . Bänksidorna gulröda. 



Kronans spiror avbrutna. S:t Olofs vänstra arm, 
fingrarna på höger hand och attributet avbrutna. Näsan 
avslagen. Underliggarens vänstra fot avbruten, vapnet i 
höger hand borta. Bänkgavlarna borta. 

UTTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 27; T Karlson 1975 s 50; E Nyborg 
1977 s 179 n 39; M Rydbeck 1947 s 249; F B Wallem 
1947 s 63f, 135, 229; H Wåhlin 1921 s 146ff 

St. Olof; mid r4th century; oak; remains of medieval colou
ring; defects moderate: St. Olof's left arm and attribute in 
right hand missing. 

257. Vitaby, Alba härad (pl r] 
Vitaby kyrka 
krucifix; 1 roa-talets mitt 
figuren lövträ (lind?)"'; korset ek; kronan förgylld koppar 
figuren höjd: 150 cm 
korset höjd: 161 cm 
korset bredd: 121 cm"' 

Huvudet riktat rakt fram, lutat något framåt. Huvudet 
stort med avlångt ansikte, ögonen små välvda rundlar, 
veck över kinderna, munnen rak och sluten. Skägget en 
rad parallella vågiga testar. Håret i tjocka rundade lock
ar på skuldrorna. Armarna diagonalt utsträckta och böj
da, händerna öppna med raka fingrar. Bålen rak och fyl
lig, bröstkorgen slät. Skuret sidosår saknas. Höftkläde 
med ovala veck framför låren, strutveck och sicksackveck 
i tunn relief på sidorna, i midjan ett smalt band, på varje 
sida veckade halvcirkelformade överhäng, mitt fram en 
rund knut med en nedhängande sicksackveckad änd
tamp. Benen långa och kraftiga, knäna något böjda. Föt
terna parallella, nedåtpekande. 
Krona i förgylld koppar med en hög slät kronring, kors
och liljeformade spetsar, infattade bergkristaller, pun
sad gravyr av akantusblad. 
Kors med rundad framsida, plana snedfasade kanter, 
rund mittskiva. 

På ryggsidan två urholkningar skilda åt av ett hori
sontalt utsprång, dolda av täckbräden (i dag återstår en
dast det övre täckbrädet). I hjässan ett tapphål. Kronan 
på korset sekundär. 

Fragment av ursprunglig staffering under sentida 
övermålning. Mycket tunn kredering. Karnationen grå
rosa med klarrött blod i ansiktet och vid ett målat sidos
år. Ögonen målade slutna. Hår, skägg och ögonbryn för
gyllda. På höftklädet spår av en målad ornamentering 
med röda blommor av 1400-talskaraktär."6 Linneväv vid 
armfästena. 

Två fingrar på höger hand avbrutna, fyra fingrar på 
vänster hand avbrutna. Täcklocket till ryggsidans nedre 
urholkning borta. Korsets ändar avsågade. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 22f, 27f, 121; A Andersson 1966 s 
28f; The Antiquaries Journal 23 (1943) s 50; F Beckett 
1926 s 113; M Blindheim 1971 s 102 n 15; C G Brunius 
1850 s 553; N G Bruzelius 1869-1870 (opubl) s 4; E Cin
thio 1949 s 240; E Cinthio 1969 s 127; T Eriksson 1973 s 
31; S Fernlund 1980 s 58; R Marth 1988 s 209, 271; P 
N0rlund 1926 s 104f; P N0rlund 1950 s 53; M Rydbeck 
1947 s 246; M Rydbeck 1951 as 87; 0 Rydbeck 1921 as 
23ff, 45f; 0 Rydbeck 1924 s 75; A Tuulse 1968 s 104; P 
Tångeberg 1986 s 50; C R af Ugglas 1915 s 573; C R af 
Ugglas 1937 s 276; Utställning af äldre kyrklig konst från 
Skåne 1914 s 17; H Wåhlin 1921 s 8m 3, 151f; K-V 
Wåhlin 1921 s 63ff 

Crucifix; mid 12th century; figure hardwood (lime?), cross 
oak, crown gilded copper; slight remains of medieval colou
ring beneath later painting; defects slight; backboard of lo
wer hollow at the back missing; ends of cross sawn off; 
crown on top of cross secondary. 

258. Vitaby, Albo härad (pi I I 3) 
Vitaby kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 41 cm"' 

Huvudet vridet åt höger. Ansiktet brett, ögonen tätt 
placerade släta rundlar, munnen rak och sluten. Skägget 
med breda parallella räfflar slutande i runda lockar. 
Törnekronan vriden. Armarna tunna och svagt diagonalt 
utsträckta, händerna öppna med raka fingrar. Överkrop
pen smal, bröstkorgen framskjutande, revbenen täta pa-



rallella upphöjningar. Smalt och grunt sidosår. Höftklä
det i ett fåtal grova veck, slät midjevulst. Benen smala, 
knäna böjda, fötterna korslagda. 
Kors med plan framsida, antydan till rundad mittskiva, 
rundade utsprång längs kanterna, rundade ändplattor 
med klumpigt formade hörnblad. Nedtill en tapp. 

Ryggsidan urholkad. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar avbrutna. Näsan skadad. Höger 

fot avbruten, vänster fot till hälften avbruten. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 24 

Crucifi.x; first hal/ of r 5th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight. 

259. Vitaby, Albo härad (pi 244, 245) 
Vitaby kyrka 
grupp från altarskåp; 1400-talets andra hälft 
figurerna höjd: 42 cm 

Grupp med Johannes döparen och en apostel placerade i 
altaruppsats från 1600-talet. Fysionomierna kantigt 
skurna, ögonen välvda rundlar med ögonspringan som en 
tunn linje. Hår och skägg räfflat med tunna böjda skåror. 
Aposteln klädd i en lång livklädnad med ett fåtal tjocka 
veck. Johannes döparen klädd i en knäkort kamelhuds
klädnad med flikig nederkant, lång mantel. I höger hand 
en bok med rester av ett vilande lamm. 

Ryggsidorna grunt urholkade. Inga tapphål i hjässor
na . 

Bemålningen är inte medeltida. 
Apostelns armar avbrutna, höger sida av hjässan ska

dad, spricka i höger sida. Johannes döparens båda sidor 
avhuggna, huvudet skadat på höger sida, hjässpartiet sli
tet och multnat, lammets huvud och bakre del bortbru
tet. 

LITTERATUR: 

U Otterstedt 1929 s 94 n 4; M Rydbeck 1950 s 117f; 0 
Rydbeck 1917 b s 21f 

Two figures from reredos; second hal/ of r 5 th century; oak; 

colouring not medieval; defects moderate: arms of apostle 
braken off, boths sides of St. John the Baptist sawn off, part 
of head mouldered away, lamb damaged. 

260. Vittskövle, Gärds härad (pi 134) 
LUHM 20819 a 
apokalyptisk madonna; 1400-talets första del 
ek 
höjd: 186 cm 

Maria stående på månskäran med höger ben lutat åt hö
ger och vridet något utåt, och lyftade armar. Huvudet 
vridet åt vänster, lutat framåt. Håret räfflat med jämna 
vågiga skåror i tre långa lockar framför höger skuldra. 
Livklädnad i platta tunna veck ovanför och nedanför ett 
smalt midjeskärp med spänne i relief. Mantel över skul
drorna, i en båge nedanför midjan med utstående båg
veck och svagt brutna veck. Från höger arm vida sick
sackvikta våder. Livklädnadens nederkant i tjocka sväng
da släpveck över fotplattan. På fotplattans framsida en 
månskära och ett mansansikte i nedåtvänd profil. På vän
ster sida omegaformade molnslingor. 

Främre delen av huvudet separat gjort. Ett rektangu
lärt stycke vid vänster skuldra separat gjort. Bottenplat
ta separat gjord. På bröstet piggar ( efter lösa orna
ment?). Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med 
bortfallen tapp. 

Enstaka rester av staffering. Håret förgyllt . Livkläd
naden förgylld med svarta veckbottnar. Mantelfodret 
blått. Linneväv på flera ställen, ursprungligen över hela 
figuren. " 8 

Främre delen av huvudet och hjässan borta. Händer
na med Jesusbarnet avbrutna. Ett rektangulärt stycke på 
vänster skuldra borta. Kraftig (igenfylld) skada mitt 
fram på bröstet. Fotplattans högra sida med Marias hög
ra tåhätta och månansiktets övre del avbruten. Veckens 
kanter slitna och något skadade. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 34, 37; W Andersson 1938 s 41; L 
Liepe 1992 as 7; W Paatz 1928 s 74, 76; W Paatz 1929 s 
28, 31, 39, 74f; W Paatz 1956 s 67f; 0 Rydbeck 1943 as 
80; P Tångeberg 1986 s 206; C R af Ugglas 1942 s 35 



Apocalyptic Madonna; first part of r5th century; oak; slight 
remains of medieval colouring; defects considerable: Child 
missing, face and arms of the Virgin missing. 

261. Vittskövle, Gärds härad (pl r351 r36J 
LUHM 20819 b 
Anna-själv-tredje; 1400-talets första del 
ek 
höjd: 178 cm 

S:ta Anna stående i s-attityd: överkroppen lutad åt hö
ger, höfterna förskjutna åt vänster, höger ben framskju
tet och böjt. Ansiktet vridet åt vänster, rundlagt med 
fint skurna drag. Ögonen smala spetsovaler med ögon
lockens kanter i relief, nedanför ögonen antydan till 
veck, munnen rak och sluten med fylliga läppar. Framför 
haka och hals ett veckat halslin. På hjässan och framför 
skuldrorna ett huvuddok med sicksackveckade kanter. 
Livklädnad med längsgående veck. Mantel över skuldror
na och från armarna i långa sicksackveckade våder, i en 
båge framför figuren till vänster arm med utstående, 
mjukt svängda och bågformade veck. Livklädnadens ne
dre del i långa raka veck, släpveck över fotplattan och 
figurens spetsiga tåhättor. På S:ta Annas vänstra arm 
Maria med Jesusbarnet i knäet, vända halvt åt höger. 
Marias hår i räfflade slingor, livklädnad med smalt mid
jeskärp, tunna längsgående veck. Barnet naket. 

S:ta Annas högra hand, Marias och Jesusbarnets ar
mar separat gjorda. I S:ta Annas hjässa två rektangulära 
urtagningar (för urholkning) dolda av täcklock. Ryggsi
dan urholkad, ursprungligen dold av ett täckbräde." 9 

Maria urholkad genom borrhål från ryggsidan, hjässan se
parat urholkad.' 30 I Jesusbarnets kropp en vertikal ur
holkning med en horisontal förlängning in i Marias 
kropp. 

Rester av staffering. S:ta Annas mantel och livkläd
nad förgyllda, manteln med blått foder med en sirlig, 
förgylld medaljongornamentik, schablonmålad med 
penslat pulverguld. Marias livklädnad röd med schablon
målade fyrpassornament i guld och ljust och mörkt 
blått. Marias hår förgyllt . Linneväv på flera ställen, ur
sprungligen över hela figuren.' ' ' 

Den främre delen och höger sida av Marias huvud, 
Marias armar och hela Jesusbarnet utom ryggen och sä-

tet borta. S:ta Annas högra hand avbruten, fingrarna på 
vänster hand skadade. Doket skadat i främre kanten. 
Vecken i klädnaden slitna och något skadade. Nederkan
ten på Marias livklädnad samt fötterna avbrutna. Fot
plattan sprucken. Ryggsidans täckbräde borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 37; W Andersson 1938 s 41; S Fem
lund 1980 s 72f; L Liepe 1992 as 7; CA Nordman 1964 
s 233 1 301; W Paatz 1928 s 74; W Paatz 1929 s 40 1 74f; 
W Paatz 1956 s 67f; 0 Rydbeck 1943 as 80; P Tångeberg 
1986 s 165, 2061 225 n 410,266 n 504,274 n 515 

St. Anne with Virgin and Child; first part of r 5th century; 
oak; slight remains of medieval colouring; defects conside
rable: the Virgin ·s arms and front part of head braken off, 
Child missing except for part of the back, St. Anne's right 
hand braken off 

262. Vollsjö, Färs härad (pl 277) 
Vollsjö kyrka 
krucifix; 1500-talets första del 
ek 
figuren höjd: 146 cm 
korset höjd: 224 cm 
korset bredd: 151 cm''' 

Överkroppen lutad åt höger. Huvudet vridet åt höger, 
lutat framåt. Ansiktet smalt och kantigt skuret, ögonen 
djupt liggande halvklotformade rundlar, näsan kraftig, 
munnen halvt öppen. Skägget en bred krans av kork
skruvslockar i djup relief. Håret i två räfflade slingor 
framför skuldrorna. Törnekronan vriden med tre trede
lade omtag. Armarna diagonalt utsträckta med senor 
och muskulatur i relief, händerna öppna med böjda 
fingrar. Bröstkorgen kraftigt framskjutande, revbenen 
parallella upphöjningar. Brett diagonalt sidosår. Buken 
rundad. Höftklädet horisontalt med tunna skarpa veck, 
på höger höft en stor knut med två nedhängande, veck
rikt böljande ändflikar. Benen långa och smala, rakt 
hängande. Fötterna korslagda, nedåtpekande och fastna
glade i korsets högra kant. Huden uppdragen i långt kil
formigt sår ovanför spikhålen. 



Kors med plan framsida, rund mittskiva, rundade ut
språng. 

Ryggsidan massiv. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar avbrutna. Ett finger avbrutet på 

vänster hand, brott på ett finger på höger hand. Korsets 
ändar avsågade. 

Crucifix; first part af 16th century; oak; colouring not me
dieval; defects slight; ends af cross sawn off 

263. Vånga, Villands härad (pi 215) 
LUHM 23014 
stående madonna; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 83 cm 

Ansiktet ovalt, ögonen lågt sittande spetsovaler med 
ögonlockskanter i relief, munnen liten och sluten, hak
spetsen framskjutande. Håret i kraftigt räfflade vågor. 
På hjässan en krona. Livklädnad med rund ringning, slätt 
liv. Nedtill en mantel i kraftiga, kantigt utstående veck. 
Barnet naket, sittande på moderns vänstra arm vänt åt 
höger. Huvudet vridet utåt. Ansiktet litet och runt med 
trubbiga drag. Kroppen rak och oformlig. 

Spirorna i Marias krona separat gjorda. Ryggsidan ur
holkad. I hjässan ett tapphål. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kronans spiror avbrutna. Marias näsa avslagen, figu

rens vänstra sida skadad. Barnets armar och vänstra ben 
avbrutna. Sockeln skadad framtill. 

Standing Virgin and Child; second half af 15th century; 
oak; colouring not medieval; defects moderate: Child's 
arms and left leg braken off 

264. Välluv, Luggude härad (pl 41) 
Välluvs kyrka 
krucifix; 1200-talets första hälft 
ek; törnekronan rep' 33 

figuren höjd: r r 5 cm 
figuren bredd: r 08 cm '34 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet vridet åt 

höger, lutat framåt Qfr nedan). Ansiktet smalt, ögonen 
stora välvda rundlar med ögonlockens konturer i relief, 
munnen rak och sluten. Skägget breda rundade testar. 
Håret i ett par rundade slingor på skuldrorna. Hjässan 
hög och rundad med fyrkantiga urtag för spirorna i en 
kungakrona. Den nuvarande törnekronan av rep. Armar
na svagt böjda, horisontalt utsträckta, händerna öppna 
med raka fingrar. Bålen rak och smal, bröstkorgen platt, 
buken rundad, revbenen grunda parallella räfflar. Skuret 
sidosår saknas. Knälångt höftkläde med v-formade veck 
och vertikala strutveck, i midjan en rundad vulst, på hö
ger höft en uppstående knut. Benen tunna och korslag
da, fötterna breda. 

Den ursprungliga kronans spetsar separat gjorda. Fi
guren omarbetad: huvudet avsågat och fogat till halsen 
med en snedfasad kil, den ursprungliga kronan ersatt 
med en törnekrona. I hjässan ett tapphål. Höger fot se
kundär. Korset sentida. 

Fragment av medeltida staffering i två skikt.' 35 Un
derst tunn oljehaltig grundering, rosaröd karnation, rött 
höftklädesfoder. Ovanpå detta sekundär staffering, möj
ligen gjord i samband med den senmedeltida omarbet
ningen av figuren: karnationen ljus, ögonens konturer 
och pupill mörka, hår och skägg brunt, törnekronan 
grön, sidosår och sår i händer och fötter med kraftiga 
blodflöden i ljust rött, höftkJädet mörkt blått. 

Höftklädets knut avbruten, vulsten skadad på höger 
sida. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 20, 37f, 126; T Mårtensson 1963 s 
174ff 

Crucifix; first half af 13th century; oak, crown of thorns 
roap; remains af medieval colouring in two layers; original 
crown replaced by crown af thorns; defects slight; cross se
condary. 

265. Västerstad, Färs härad (pl 10) 
SHM 15133 
krucifix; 1200-talets första hälft 
ek'36 

höjd: 67 cm 



Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet bredlagt 
med markerade kindben, ögonen stora släta rundlar, 
munnen rak och sluten. Skägget en vågig valk. Håret i 
slingor med upprullade ändar på skuldrorna. Kronan se
kundärt omformad till en rundad törnekrona med hål 
för taggar. Bålen flat och långsträckt, revbenen parallella 
rundningar. Grunt (sekundärt?) sidosår. Mellangärdet 
slätt med korsande skåror. Knälångt höftkläde med 
grunda vertikala veck och strutveck, i midjan en bred 
vulst, på vänster sida halvcirkelformade överhäng, på hö
ger sida en rak nedhängande flik. Benen rakt hängande, 
höger ben lagt framför vänster. 

På törnekronan fyra rektangulära urtag efter den ur
sprungliga kronans spiror. Ryggsidan urholkad. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Figurens övre del sprucken. Tre av törnekronans fyra 

rektangulära infällningar och törnekronans taggar borta. 
Armarna borta. Brott på vänster ben och på höftklädet. 
Fötterna avbrutna vid spikhålen, höger fot sprucken. 
Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 123f; A Andersson 1966 s 64; A 
Lindblom 1915 s ro; Medieval Wooden Sculpture in Swe
den 4 1975 s 70; 0 Rydbeck 1943 b s 12; H Wåhlin 1921 
s 96f 

Crucifix; first half af r 3th century; oak; colouring not me
dieval; king's crown changed inta crown af thorns; defects 
considerable: arms missing, feet braken off; cross missing. 

266. Västra Hoby, Torna härad (pl r56) 
Västra Hoby kyrka 
altarskåp; 1400-talets mitt 
ek; corpus ytterram samt två tredjedelar av reliefen med 
korsbärandet furu 
altarskåpet höjd: 171-174 cm 
altarskåpet bredd totalt: 306 cm 
corpus bredd: r 53 cm 
höger flygeldörr bredd: 76,5 cm 
vänster flygeldörr bredd: 75 cm 
Kristusfiguren i korsfästelsescenen höjd: 48 cm 

Rektangulär corpus med ett par flygeldörrar. Corpus in-

delad i sju figurfält: en central korsfästelsescen, på varje 
sida tre mindre figurfält. Varje flygeldörr indelat i sex 
figurfält . All ornamentik borta. I höger flygeldörr från 
höger till vänster och uppifrån och ned: bebådelsen, visi
tationen, omskärelsen, konungarnas tillbedjan, flykten 
till Egypten. I corpus högra sidoparti uppifrån och ned: 
födelsen, barnamorden i Betlehem, Jesus i templet vid 
tolv års ålder. I corpus vänstra sidoparti uppifrån och 
ned: Jesus i Getsemane, Jesus inför Pilatus, korsnedtag
ningen. I vänster flygeldörr från höger till vänster och 
uppifrån och ned: Judaskyssen, Jesus inför överstepräs
ten, begabbelsen, korsbärandet, uppståndelsen, nedsti
gandet till helvetet. 
Kompositionerna kompakta med figurerna i ett bildplan 
mot sparsamt antydda bakgrunder. Skulpturarbetet kan
tigt och grovt. Figurernas proportioner breda och satta, 
fysionomierna runda och uttryckslösa, hår och skägg 
utan modellerat lockfall. Dräkterna med raka, parallella 
obrutna veck, ett begränsat inslag av rikare veckbildning 
med brutna v-veck. 

Figurscenerna med undantag för korsfästelsescenen 
gjorda i en - i några fall två - delar. Folkhopen nedanför 
korsen i corpus mi ttscen i tre delar. De korsfästa och 
korsen gjorda separat . Korsen, markpartiet framför Kris
tus kors samt flygeldörrarnas ramverk delvis förnyat 
(sannolikt i samband med renovering 1752). På flygeldör
rarnas utsidor spår efter horisontallist. 

Bemålningen är inte medeltida. Enligt en inskription 
längs altarskåpets överkant utfördes en renovering och 
ommålning 1752. Under 1700-talsbemålningen syns 
rester av kredering. På dörrarnas utsidor rester av krede
ring, bolus. 

Bebådelsen: ängelns högra hand avbruten. Födelsen: 
Jesusbarnet borta. Flykten till Egypten : gudabild på ko
lonn avbruten, Marias näsa avslagen. Barnamorden i Bet
lehem: reliefen vittrad i höger kant. Jesus i templet vid 
tolv års ålder: vänster hand avbruten på figur till vän
ster. Getsemane: hälften av Kristusfigurens ansikte av
brutet. Korsfästelsen: ursprungliga kors samt markparti
et framför Kristus kors borta, de korsfästa figurernas 
fötter skadade, Longinus högra arm bruten i flera bitar 
(åter fäst), Longinus lans borta, näsorna på Longinus och 
en soldat i höger kant avslagna, tre soldater utan vapen, 
höger hand avbruten på figur till vänster om Kristus 



kors. Korsnedtagandet: höger korsarm avbruten, tång i 
händerna på figur till vänster borta. Nedstigandet till 
helvetet: hälften av Kristusfigurens ansikte avbrutet. 
Arkitekturornamentik saknas. Corpus ytterkanter mas
kätna. En predella och ett krönande rosverk (omtalade 
1850) borta.' 37 

LlTTERA TUR: 

C G Brunius 1850 s 529f; N G Bruzelius 1880 (opubl) s 
46f; L Liepe 1992 as 8; E Wrangel 1921 s 267 n 

Reredos; mid r5th century; oak - jrame oj corpus and the 
relief with the Carrying oj the Cross pine; colouring not 
medieval; several smaller dejects; predella and crowning 
ornamentation ( mentioned r 8 50 J missing. 

267. Västra Ingelstad, Oxie härad {färgpl r8; pl 324-327) 
Västra Ingelstads kyrka 
altarskåp; 1520-talet 
ek; ett antal sekundära förnyelser i furu''8 

corpus sidopartier höjd (utom predellan): 125 cm 
corpus mittparti höjd (utom predellan): 219 cm 
de nedre flygeldörrarna höjd: 125 cm 
de övre flygeldörrarna höjd: 92 cm 
altarskåpet bredd totalt: 454 cm 
corpus bredd: 226 ,5 cm 
de nedre flygeldörrarna bredd varje dörrhalva: 56-57 cm 
de övre flygeldörrarna bredd varje dörrhalva: 43 cm 
Johannes i korsfästelsescenen höjd: 39 cm 
Kristus i scenen med gisslandet höjd: 28 cm 

Rektangulärt corpus med förhöjt mittparti. Corpus med 
ett par tvådelade flygeldörrar, det förhöjda mittpartiet 
med ett par mindre, enkla flygeldörrar. Längs kanterna 
på de skulpterade scenerna i corpus sicksackräfflade el
ler kannelerade kolonnetter och fialer. Längs överkanten 
ett sirligt slingrande bladverk. I de tre övre, större fack
en konkava sidostycken med konsoler med små figurer 
(borta; sannolikt profeter). Upptill i samtliga fem fack 
kryss- eller stjärnvalv, i de tre större facken med ribbor. 
I corpus övre del en baldakin i tre segment med ett ele
gant gotiskt fönsterverk. Baldakinens mittparti indraget 
och polygont, krönt av fyra höga och spetsiga vimper
gliknande ornament med korsblommor. I fonden bakom 

samtliga scener fönsterverk mot rutad grund. 
I corpus mittparti korsfästelsen (det ursprungliga kru
cifixet borta): på höger sida om korset Maria, Johannes, 
två kvinnor och Maria Magdalena omfamnande korset, 
på vänster sida en ryttare och en ung modeklädd man, 
bakom korset två ryttare och Longinus, i bakgrunden 
klippor med träd och fyra soldater delande Kristus kläd
nad. Nedtill i corpus gisslandet: i mitten Kristus bunden 
vid kolonn omgiven av fyra bödelsknektar, i fonden åtta 
åskådare. Upptill i corpus högra sidoparti korsbärandet: 
Kristus lutad under korset, framför Veronika med svet
teduk, bakom Simon av Cyrene, runtom fyra soldater 
och tre åskådare, i fonden klippor . Nedtill i corpus hög
ra sidoparti Kristus i Getsemane: Kristus knäböjande vid 
en klippa med en kalk, nedtill Johannes, Petrus och Ja
kob i sömn, till vänster Judas och fyra soldater. Upptill i 
corpus vänstra sidoparti begråtelsen: Kristus döda kropp 
stödd av Johannes och Maria, runtom tre kvinnliga och 
två manliga figurer, i fonden klipplandskap, stadsmur 
och byggnader. Ned till i corpus vänstra sidoparti törne
kröningen: i mitten Kristus sittande törnekrönt, runtom 
två bödelsknektar med stänger, och tre åskådare. 
Scenerna mångfiguriga, uppbyggda i bildrum i flera 
skikt. Figurerna välproportionerade, livligt gestikuleran
de och agerande. Utformningen av figurerna något gröv
re i de tre mindre, nedre scenerna. De omsorgsfullt 
skurna fysionomierna varierade i utförandet med fina 
drag hos Kristus, Maria och lärjungarna, grövre och mera 
burleska hos soldater och åskådare. Kristus, lärjungarna 
och Maria i livklädnader och mantlar, övriga figurer i 
rustning eller eleganta samtida dräkter. 

Varje figurscen sammansatt av ett antal stycken med 
en bit av markpartiet och en eller flera figurer . De bakre 
figurerna i korsfästelsecenen fästade vid skåpets fond, 
skulpterade endast så långt de är synliga. Figurerna i 
bildrummets förgrund helt fristående, utförda i 3/ 4-reli
ef. Ryggsidorna massiva. Krucifixet i corpus mittscen se
kundärt. På markytan i utomhusscenerna separat gjorda 
träd eller buskar i bly (borta). Symbolen for Antwerpen 
- en liten handflata i relief - på flera ställen: på figurer, 
markpartier, ramverket. Predellan sekundär. 

Stafferingen sliten med delvisa spår av senare över
målningar, retuscheringar. Karnationen vitaktigt blek 
hos de kvinnliga figurerna, rödaktig med blå skäggbotten 



hos de manliga figurerna. Fysionomierna fint målade: 
ögonen inramade av rödbruna konturer, målade med pu
pill, iris och reflexer; Johannes evangelisten, Maria Mag
dalena och en av de kvinnliga figurerna i korsfästelsesce
nen med tårar som tunna blå linjer under ögonen. Dräk
terna förgyllda - i tre fall försilvrade - med detaljer i 
blått, grönt och rött. Flera dräkter dekorerade med olika 
punsade mönster eller med blå eller svarta kantbårder 
med varierad ornamentik i guld, framskrapad efter på
målningen. 
Skåpets inre och arkitekturornamentiken förgyllt. Valv
kapporna blå. På guldbakgrunden i de tre övre scenerna 
och på korsen i korsfästelsescenen och korsbärandet 
mönster av inpunsade rosetter i diagonalt rutnät. Skå
pets förgyllning täckt av fernissa i senare tid. Markparti
et i scenerna med gisslandet och törnekröningen samt 
valvkapporna i samtliga scener övermålade. De förgyllda 
sidostyckena de tre övre scenerna har varit 
övermålade. '39 

På flygeldörrarnas insidor målningar (starkt restaurera
de) med passionsmotiv: på den övre flygeldörren på hö
ger sida intåget i Jerusalem; ytterst på den nedre flygel
dörren på höger sida Ecce Homo; innerst på den nedre 
flygeldörren på höger sida Kristus inför Pilatus; på den 
övre flygeldörren på vänster sida Getsemane; ytterst på 
den nedre flygeldörren på vänster sida uppståndelsen; 
innerst på den nedre flygeldörren på vänster sida him
melsfärden. På flygeldörrarnas utsidor målningar av hel
gon: pä den övre flygeldörren pä höger sida S:t Kristof
fer; ytterst på den nedre flygeldörren på höger sida S:t 
Antonius; innerst på den nedre flygeldörren på höger 
sida S:t Adrian; på den övre flygeldörren på vänster sida 
S:t Bernhard eller S:t /Egidius; ytterst på den nedre 
flygeldörren på vänster sida S:t Rochus; innerst på den 
nedre flygeldörren på vänster sida S:t Sebastian. 

Krucifixet i korsfästelsescenen borta. Ett markstycke 
med en skrivare, en dödskalle eller liknande framför 
platsen för Kristus kors borta. Ett antal figurer i scener
na med gisslandet och törnekröningen sannolikt försvun
na.'40 Träd eller buskar i bly borta i scenerna med Kris
tus i Getsemane, korsbärandet och korsfästelsen. Åtta 
små figurer på konsoler fästade vid sidostyckena i de tre 
övre scenerna borta. På flera figurer avbrutna armar och 
händer. Vapen och redskap borta. Figurgruppen med 

Maria, Johannes evangelisten och en kvinnlig figur i 
korsfästelsescenen sprucken på vänster sida. Markparti
et under hästen till vänster i korsfästelsescenen och häs
tens högra framhov sprucket. Det utbuktande könet på 
en av de manliga figurerna i korsfästelsescenen avsågat. 
Ett 1 cm brett vertikalt stycke sekundärt inskarvat till 
vänster om den sovande Petrus i scenen med Getsema
ne. Markpartiet i scenen med törnekröningen delvis för
nyat med illa inpassade bitar i furu. De nedersta delarna 
av valven som kröner varje scen samt valvkonsolerna i de 
flesta fall borta. Fonden bakom fönsterverkets öppningar 
borta i scenerna med Getsemane och törnekröningen. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 81; A Andersson 1980 s 194f; F 
Beckett 1926 s 240; C G Brunius 1850 s 538f; KLNM 6 
sp 42; L Liepe 1992 as 9; S F Plathe 1993 s ro7f; S F Plat
he 1994 s 210; P Reuterswärd 1984 s 251ff; M Rydbeck 
1947 s 245; 0 Rydbeck 1921 as 18, 28; 0 Rydbeck 1943 
b s 18; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 
s 35ff; E Wrangel 1921 s 248, 273ff 

Reredos; r 520 's; oak - secondarily renewed parts in pine; 
medieval colouring preserved (partly restorecl); defects mo
derate: crucifix in central scene missing, several figures 
from scenes with the flagellation and the crowning with 
thorns missing, small figures of prophets or the like missing 
from consoles on the sides of the upper scenes. 

268. Västra Karaby, Harjagers härad (pl 199) 
LUHM 24280 
krucifix; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
figuren höjd: 69 cm 
korset höjd: 131 cm 
korset bredd: 104 cm 

Huvudet vridet något åt höger, lutat framåt . Ansiktet 
smalt, ögonen stora släta upphöjningar, munnen lågt pla
cerad och halvt öppen. Hår, skägg och mustasch i runda
de lockar formade med böjda skäror. Törnekronan virad 
med fyrdelade omtag. Bålen långdragen, bröstkorgen 
rundad och slät, höfterna raka, buken rundad. Grunt si
dosår. Lågt sittande höftkläde knutet mitt fram med 



upphöjda, brutna och grenformade veck, framtill en 
bred ändflik, på höger höft en sicksackveckad våd. Benen 
långa och raka, knäna böjda, fötterna inåtvridna och kor
slagda. 
Kors med svagt rundad framsida, snedfasade kantlister, 
utsprång formade som halva blommor längs kanterna, 
rund mittskiva, runda ändplattor med små rundade 
hörnblad. 

Törnekronans törnen separat gjorda. Nederkanten på 
vänster ändplatta separat gjord. Ryggsidan massiv . Inget 
synligt tapphål i hjässan. 

Rester av kredering under sentida övermålning. 
Armarna borta. Några av törnekronans törnen av

brutna. Två tår på höger fot skadade. Korsets nedre ände 
avsågad. Överkanterna på korsarmens ändplattor avbrut
na. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 46, 55, 57, 145 

Crucifi.x; end of 15th century or ca. 1500; oak; remains of 
gesso beneath later painting; defects considerable: arms 
missing, lower end of cross stem sawn off 

269. Västra Sönnarslöv, Södra Åsbo härad (pl 176) 
Västra Sönnarslövs kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 96 cm 
figuren bredd: 93 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Huvudet stort 
med kantigt skuret, smalt ansikte, pannan fårad med 
grova diagonala fördjupningar, ögonen breda släta rund
lar, munnen lätt öppen. Skägget grova raka testar. Håret 
i en slät test framför höger skuldra. Törnekronan virad. 
Armarna smala och diagonalt utsträckta, händerna öpp
na med raka fingrar. Bröstkorgen framskjutande, revbe
nen rundade upphöjningar. Rakt sidosår. Höftklädet 
knutet mitt fram med grova kantiga veck, på höger höft 
en nedhängande sicksackveckad flik. Benen korta och 
kraftiga, knäna böjda. Fötterna platta och korslagda, hu
den uppdragen i en valk ovanför spikhålet. 

Ryggsidan urholkad. Inget tapphål i hjässan. Korset 
sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar delvis avbrutna. Två djupa fåror 

diagonalt över pannan. Höger hands fingrar skadade. 
Vänster knä skadat. Höger fots vänstra sida avbruten. 
Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 591 151 

Crucifi.x; second half of 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects moderate; cross secondary. 

270. Västra Torup, Göinge härad (pl28o) 
LUHM 18637 
krucifix; 1500-talets första del 
ek 
höjd: 86,5 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat mot höger skuldra. An
siktet bredlagt med markerade kindben, ögonen släta 
upphöjningar. Mustasch, skägg och hår lockat med tunna 
böjda räfflor. Törnekrona med fyrdelade omtag. Bålen 
smal, bröstkorgen framskjutande, revbenen breda upp
höjningar. Skuret sidosår saknas. Höftklädet kort, knutet 
mitt fram med tjocka platta veck, på vänster höft en 
bred ändflik med sicksackvikta kanter. Benen brett satta, 
låren kraftiga, knäna böjda. Fötterna inåtvridna och kor
slagda. 

Törnekronans törnen separat gjorda. Ryggsidan mas
siv. I hjässan ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Enstaka rester av kredering. 
Törnekronans törnen avbrutna. Armarna borta. Nä

san avslagen. Tårna avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 65, 158f; 0 Rydbeck 1921 as 23 n 
1; Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 23 

Crucifi.x; first part of 16th century; oak; slight remains of 
gesso; defects considerable: arms missing, feet damaged; 
cross missing. 



27r. Västra Vemmenhög, Vemmenhögs härad (pi 175) 
Västra Vemmenhögs kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 103,5 cm 
figuren bredd: 1 o 1 cm 

Huvudet vridet något åt höger, lutat framåt. Ansiktet 
grovt skuret, ögonen svagt välvda rundlar, munnen slu
ten med neddragna mungipor. Skägget en oregelbunden 
kluven valk. Håret i en slät vågig test framför högerskul
dra. Törnekrona med tre tredelade omtag. Armarna 
kraftiga, horisontalt utsträckta, händerna öppna med 
lätt böjda fingrar. Bålen lång och rak, bröstkorgen något 
framskjutande med släta sidor. Brett sidosår. Höftklädet 
kort, knutet mitt fram med grunda veck, på höger höft 
en sicksackveckad ändflik. Benen kraftiga, knäna svagt 
böjda, fötterna platta och korslagda. 

I ryggsidan en stor skålformig urholkning i höjd med 
höftklädet. I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. 
Korset sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Två fingrar avbrutna på 

höger hand. Vänstersidan på höger fot avbruten, vänster 
fot skadad. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 57, 144; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 21 

Crucifix; second hal/ of 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects slight; cross secondary. 

272. Västra Vram, Gärds härad (pl 158) 
Västra Vrams kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek 
figuren höjd: 120 cm (utom benens nedre del och fötter
na) 
figuren bredd: 132 cm 
korset höjd: 300 un 

korset breda: 243 cm' 4
' 

Figuren hängande med kroppen i en båge ut från korset. 

37° 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ansiktet smalt och 
avlångt, ögonen tätt sittande med ögonlock i relief, 
munnen lågt placerad och halvt öppen med skulpterade 
tandrader. Skägg och hår räfflade med böjda kantiga skå
ror. Törnekrona med fyra tredelade omtag. Armarna 
korta och svagt diagonalt utsträckta, händerna öppna 
med lätt böjda fingrar. Bålen långsträckt, bröstkorgen 
spolformad, mellangärdet indraget. Kort diagonalt si
dosår. Höftklädet kort, knutet mitt fram med breda 
grunda veck, på höger höft en sicksackveckad ändflik. Be
nen kraftiga och brett satta, knäna böjda, fötterna inåt
vridna och korslagda. 
Kors med plan framsida, hålkäl, smal rundad kantlist, 
stor rund mittskiva, stora bladformade krabbor. Fyrpass
formade ändplattor med krabbformade hörnblad, evan
gelistsymboler med textband: överst örn, nederst be
vingad människa, på höger sida oxe, på vänster sida lej
on. I korsets nederände en rakt avslutad tapp. 

Ryggsidan urholkad genom en smal längsgående öpp
ning. I hjässan ett tapphål. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Två fingrar avbrutna på höger hand, fyra fingrar av

brutna på vänster hand. Brott på benen strax ovanför 
fötterna. Åtskilliga av korsets krabbor och ändplattornas 
hörnblad avbrutna. Korsarmarnas ändplattor skadade 
(förnyade). 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 60, 135; S Fernlund 1980 s 248,250; 
J Wanngren, S Fernlund 1992 s 79f 

Crucifix; second hal[ of 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects rrwderate; crockets and end tablets dama
ged - missing parts of end tablets renewed. 

273. Ystad, Herrestads härad; S:ta Maria kyrka {färgpl 8; 
pl 80, 81) 
S:ta Maria kyrka, Ystad 
corpus från altarskåp; omkring 1400 
ek 
corpus höjd: 222 cm" 2 

corpus bredd: 288 cm 
predellan höjd: 85 cm 
predellans främre kant bredd: 312 cm 



Kristus höjd: 63 cm 
Maria höjd: 60 cm 
aposteln längst ned till höger höjd: 44 15 cm 

Rektangulärt corpus. I corpus överkant och under avsat
serna som delar corpus sidopartier i två halvor arkitek
turornamentik: ovanför Kristus och Maria i corpus mitt 
baldakiner med ett rikt och högt gotiskt fönsterverk i 
flera våningar, delat i tre större polygona segment med 
framförställda, mindre och fyrkantiga tornliknande ut
skott. Överst en krönande fris med korsblommor. På bal
dakinens nederkant tunna fialer. I corpus sidopartier ar
kitekturornamentik i en våning: två polygona sidopartier 
och ett smalare mittparti i spetsig vinkel, skilda åt av 
tunna fialer. Överst en krönande fris med uppstående 
blommor och blomstänglar. På höger sida och nedtill på 
vänster sida rester av bågar på baldakinernas nederkant 
(ursprungligen på samtliga baldakiner): kraftiga kölbågar 
med inskrivna dubbla rundbågar i mindre format, fyllda 
av trepassornamentik med små blommor på spetsarna. 
Längs kölbågarnas överkanter rundade krabbor. Mellan 
corpus mittparti och sidopartierna höga genombrutna 
strävbågar med fialer. Inuti baldakinerna kryssvalv . Ned
anför de sittande apostlarna smala friser med genombru
ten ornamentik. Predellan hög, rektangulär, indelad av 
vertikalt listverk i fyra segment. Längs corpus överkant 
rester av ett krön med flacka spetsiga bågar. 
I corpus mitt Kristus och Maria, nedanför fyra kyrkofä
der sittande på rad, i corpus sidopartier tolv apostlar 
(tio återstår i dag) sittande i rader om tre och tre ovan
för varandra. Mellan Kristus och Maria ett tomrum, 
möjligen avsett för en konsol med den invigda hostian.'" 
Figurernas fysionomier enhetliga: breda, uttryckslösa an
sikten med släta ögonrundlar, små slutna munnar - Ma
ria med antydan till leende. Hår och skägg räfflade med 
tunna skåror eller modellerade till kraftigare lockar av 
varierande utformning; vid Marias tinningar två rundade 
hårtestar. Kristus sittande frontalt med lyftad höger
hand, en uppslagen bok på vänster knä. Maria vänd halvt 
åt vänster med lyftade armar. På Marias tron ett gavel
stycke med svängd kant, krönt av uppstående korsblom
mor och en stor krabba. På sidan genombruten ornamen
tik. Båda figurerna med omfångsrika livklädnader och 
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mantlar med en rik drapering av tunna bågveck och 
strutveck. 
Kyrkofäderna: S:t Augustinus och S:t Ambrosius sittan
de frontalt med öppna böcker i knäet, klädda som bisko
par med mitra, alba, dalmatika och mässhake; S:t Hiero
nymus vänd till hälften åt vänster med lyftad hand, 
klädd i kardinalshatt och kappa; S:t Gregorius vänd nå
got åt höger med ett språkband i vänster hand, klädd i 
påvedräkt med rund tiara, alba och mantum med kapu
schong. 
Apostlarna sittande frontalt, i händerna attribut (borta). 
S:t Jakob med bredbrättad pilgrimshatt. Övriga figurer i 
vida livklädnader och mantlar draperade med en mängd 
fina, raka eller svängda veck och bågveck i flera våder. På 
bänkarnas ryggbräden fönsterverk, längs överkanten 
uppstående liljor, mellan sitsarna kraftiga korta strävpe
lare med rundade krabbor. 

Apostlarnas attribut separat gjorda. I hjässorna tapp
hål. 

Rester av staffering. Karnationen gråbeige, hos kyr
kofäderna med blågrå skäggbotten. Ögonen med mörka 
konturer, ljus vita, blågrå iris med mörk pupill och ljus 
reflex. Ögonbrynen mörka. Läpparna röda. Hår och 
skägg förgyllda. Klädnaderna förgyllda med rött eller 
blått foder, hos Kristus och Maria med förgyllt foder. 
Kyrkofadern till höger: vit mitra med bård i guld och 
svart, vit alba, förgylld dalmatika och mässhake. S:t Hie
ronymus: förgylld livklädnad, röd hatt och kappa målade 
med laserande färg på metallunderlag. '44 S:t Gregorius: 
mantum försilvrad med bladsilver på röd bolus' 45

, man
tums foder rött, alban förgylld. Kyrkofadern till vänster: 
grön mässhake med kanter och kors mitt fram i guld, 
dalmatikan förgylld, alban vit. Samtliga kyrkofäder med 
vita handskar med dekor i guld, svart, rött. Ansiktsbe
målningen delvis kraftigt retuscherad. Kristusfigurens 
bok vit med linjering och bokstäver i svart, röda orna
ment. Jakobs d ä och en annan apostel med böcker med 
röda pärmar med förgyllda beslag. Jakobs d ä hatt mörkt 
blå. 
Altarskåpets fond förgylld på röd bolus. Arkitekturorna
mentiken förgylld med lister och profiler i rött och 
blått. Valven i baldakinerna vita med förgyllda ribbor 
kantade av blå prickar. Framsidan på Marias tron blå 



med guldornament målade med pensel och pulver
guld. "6 

Predellans bemålning från 1700-talet. 
Två apostlar borta. Marias båda händer avbrutna, en 

hand avbruten på tre figurer, höger hand och fingrarna 
på vänster hand avbrutna på en figur. Samtliga apostlar
na utom Jakob d ä utan attribut. Arkitekturornamenti
ken skadad och fragmentarisk, helt borta ovanför kyrko
fäderna. Altarskåpets flygeldörrar och krön borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 30; F Beckett 1926 s 141; C G Bru
nius 1850 s 541f; N G Bruzelius 1866 (opubl) s 52; 
KLNM 14 sp 83; L Liepe 1992 as 5; M Rydbeck 1942 s 
165f; 0 Rydbeck 1943 b s 18; 0 Rydbeck 1946 s 113; P 
Tångeberg 1986 passim; P Tångeberg 1993 a s 68; E 
Wrangel 1915 s 121ff; E Wrangel 1921 s 248; Th Wåhlin 
1916 s 34ff; Th Wåhlin 1917-1918 s 172 

Corpus from reredos; ca. r400; oak; medieval colouring 
preserved; two apostles missing; defects moderate: attribu
tes missing for all apostles except St. Jacob. 

274. Ystad, Herrestads härad; S:ta Maria kyrka (pi r20) 

S:ta Maria kyrka, Ystad 
krucifix; 1400-talets mitt 
ek 
figuren höjd: 275 cm 
figuren bredd: 175 cm'" 

Huvudet hängande djupt mot höger skuldra. Ansiktet 
naturtroget gestaltat med veck i pannan, hopdragna ki
sande ögon med kupade ögonlock, veck från näsvingarna, 
halvt öppen mun. På hjässan en peruk av människohår. 
Armarna diagonalt utsträckta, långa och kraftiga med 
modellerad muskulatur och blodådror i relief. Händerna 
halvt slutna med böjda fingrar. Bålen spolformad, bröst
korgen framskjutande, bröstvårtor och navel i relief. 
Brett rakt sidosår. Höftklädet kort, knutet mitt fram 
med tunna bågformade veck, på höger höft en sicksack
veckad ändllik. Benen långa med blodådror i relief, knä
na oöjda. Fötterna smala och korslagda, huden uppdra
gen i en valk ovanför spikhålet. 

Ryggsidan massiv. Korset sekundärt. 
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Bemålningen är inte medeltida. 
Ett finger avbrutet på vardera handen. Ursprungligt 

kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 169; N G Bruzelius 1866 (opubl) s 
52; Th Wåhlin 1916 s 76, 78; Th Wåhlin 1917-1918 s 
172, 174 

Crucifix; mid 15th century; oak; colouring not medieval; 
on head wig made from human hair; defects very slight; 
cross secondary. 

275. Ystad, Herrestads härad; S:ta Maria kyrka (pi 264-
266) 
S:ta Maria kyrka, Ystad 
kalvariegrupp; 1520-talet 
ek 
Kristusfiguren höjd: omkring 200 cm' 48 

Maria höjd: 177 cm 
Johannes höjd: 180 cm 

Kristusfigurens huvud vridet åt höger, djupt nedsjunket 
mot höger skuldra. Ansiktet smalt med markerade kind
ben, ögonen små och slutna, munnen rak med smala läp
par. Skägget i korta korkskruvslockar. Håret i en bred 
slinga med s-formade lockar framför höger skuldra. Tör
nekrona av vridna törnen. Armarna svagt diagonalt ut
sträckta, långa och muskulösa med ådror i relief. Hän
derna slutna. Överkroppen kraftig med brett skulder
parti, framskjutande bröstkorg, rundade höfter. Litet di
agonalt sidosår. Höftklädet horisontalt med långa sväng
da veck, på höger höft en stor knut med en utfladdran
de, kantigt veckad flik. Benen muskulösa, rakt och paral
lellt hängande. Fötterna inåtvridna och korslagda, breda 
med spretande tår . 
Sidofigurerna stående med sammanförda händer i bröst
höjd, huvudena något lutade åt vänster (Maria) respekti
ve höger (Johannes). Marias ansikte stort och långlagt 
med fylliga kinder och haka, ögonen små och tätt place
rade, munnen liten och sluten. Figuren nästan helt höljd 
i en mantel över hjässan, runt de lyftade armarna och 
över nederdelen med en rik drapering av stora, kantigt 
brutna veck med skarp kontur. Johannes ansikte brett 



med höga kindben och kraftig haka, munnen rak och slu
ten med tunna läppar. Håret i en mängd små skulptera
de runda lockar. Livklädnad med slätt liv, liten uppstå
ende krage och sprund. Mantel över höger skuldra, vän
ster arm och framför det nedre partiet i en mängd djupa 
och utstående brutna veck med skarpa kanter. 

Kristusfigurens höftklädesflik separat gjord. Korset 
sekundärt. Ryggsidorna urholkade, dolda av täckbräden. 
Marias huvud urholkat, täckt med en separat platta. I 
hjässorna tapp hål (i Johannes hjässa två hål). ''9 

Kristusfigurens bemålning är inte ursprunglig. I 
sidofigurernas ansikten rester av staffering under senti
da övermålning/retuschering. Marias livklädnad röd, 
manteln blå. Johannes livklädnad förgylld, manteln röd 
med schablonmålade liljeornament, mantelfodret grått. 

Kristusfigurens törnekrona skadad mitt fram, en tå 
avbruten på vänster fot, kraftiga sprickor på ryggsidan, 
ursprungligt kors saknas. Marias näsa avslagen, ett finger 
på höger hand avbrutet, tåspetsen avbruten, fotplattan 
skadad mitt fram, mantelvecken skadade, ryggplattans 
kanter och bakhuvudets täckplatta skadade. Johannes 
näsa avslagen, båda händernas fingrar avbrutna, två tår 
på höger fot avbrutna, mantelvecken skadade, på ryggsi
dans vänstra sida ett knytnävsstort hål efter sekundärt 
bruk som fattigbössa. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 169; A Andersson 1980 s 232ff, 269; 
N G Bruzelius 1866 (opubl) s 41, 52; M Hasse 1982; L Li
epe 1992 as 5; P Tångeberg 1986 s 165 n 301, 173 n 322, 
179, 273; Th Wåhlin 1916 s 76ff, 103; Th Wåhlin 
1917-1918 s 172, 174 

Calvary group; I 5 20 's; oak; on mourning figures remains 
of medieval colouring beneath later painting; defects mode
rate; cross secondary. 

276. Ystad, Herrestads härad; S:t Petri klosterkyrka 
(färgpl 6; pl 78, 79) 

LUHM 24364 
altarskåp; 1390-talets slut (två figurer sekundära, om
kring 1400; två figurer sekundära, 1400-talets andra 
hälft; tre figurer sentida) 
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ek 
altarskåpet höjd: 194 cm 
altarskåpet bredd totalt : 451 cm 
corpus bredd: 225 cm 
flygeldörrarna bredd: 112 cm 
Kristus och Maria i corpus höjd: 64 cm 
ursprungliga helgon höjd: 46-50 cm 
sekundära helgon höjd: 41-47 cm 

Rektangulärt corpus med ett par flygeldörrar. I corpus 
mittparti två tresidiga baldakiner med smala höga spets
bågar i två våningar. Mellan våningarna på varje baldak
insida breda spetsbågar med rosettfönsterliknande orna
mentik, längs överkanten krabbor och korsblommor. 
Nedtill på varje baldakinsida liknande flacka spetsbågar 
avslutade av trepassbågar med näsor och rosor. Mellan 
mittfigurerna och längs mittfackets kanter strävpelare 
med smala fialer. Nedanför mittfigurerna en bred rek
tangulär fris med genombruten ornamentik. Ovanför 
helgonfigurerna i corpus sidopartier och i flygeldörrarna 
enklare ornamentik: lägre tvåsidiga baldakiner med höga 
smala spetsbågar ovanför varje figur. Baldakinerna åtskil
da av strävpelare. Längs skåpdörrarnas innerkanter sträv
pelare (försvunna). Inuti baldakinerna rektangulära krys
svalv. Ovanför varje baldakinrad en bred profilerad list 
med rektangulära utsprång. 
I corpus mitt Kristus och Maria, omgivna av ursprungli
gen åtta stående helgon, två och två i två våningar på 
ömse sidor. I flygeldörrarna ytterligare tolv helgon i ra
der om tre och tre (13 av de ursprungliga helgonfigurer
na återstår). Kristus sittande till vänster vänd något åt 
höger med höger hand lyftad i en välsignande gest, i vän
ster hand en uppslagen bok. Maria sittande till höger 
vänd något åt vänster med lyftade armar. Figurernas an
sikten runda och fylliga, ögonen lågt och brett sittande 
släta rundlar, munnarna små och slutna. Kristus över
läpp dold av mustasch, hår och skägg i rundade testar 
med djupa böjda räfflar. Marias hår en slät valk med c
formade skåror. Kronor med smala höga spiror med om
växlande korsblommor och treklöverblad. Kristus i en 
livklädnad med grunt veckat liv, mantel draperad fram
för livet och från knäna i rika brutna och bågformade 
tunna veck och strutveck. Maria i en livklädnad med 
snävt liv och långa ärmar, mantel stramt svept om de 



lyftade armarna. Bänkarna breda med sittdynor och 
profilerade framsidor. 
Av de 13 ursprungliga helgonfigurerna kan sju 
identifieras: S:ta Barbara, krönt med torn i vänster hand; 
S:t Johannes evangelisten med kalk i vänster hand; S:ta 
Maria Magdalena med huvuddok och halslin, salvkruka i 
vänster hand; Johannes döparen med lamm på vänster 
arm; S:t Göran stående på drake; S:ta Elisabet av Thu
ringen med huvuddok och balslin, fat med två fiskar i 
vänster hand, brödkaka i höger hand; S:t Jakob d ä med 
pilgrimshatt, bok, pilgrimspåse, vadlång livklädnad. Öv
riga helgon: abbothelgon med låg mitra, lång livklädnad 
med knutförsett rep i midjan, kappa med nedvikt krage; 
kungahelgon, krönt, i lång livklädnad med stora runda 
knappar framtill, prydnadsbälte på höfterna, mantel; 
kvinnligt helgon, krönt; tre manliga helgon. Figurerna 
stående frontalt eller is-attityd. Livklädnader och mant
lar draperade i mjukt svängda veck och i sicksackvåder 
från armarna. Fysionomier och hår som mittfigurerna. 
Fyra figurer sekundära men medeltida. Två figurer sam
tida med altarskåpet: ett kvinnligt helgon, en biskop. 
Huvudena framskjutna. Det kvinnliga helgonets höftpar
ti förskjutet åt höger. Ansiktena ovala, biskopshelgonets 
fysionomi med markerade kindben, fårad panna. Ögonen 
släta upphöjningar. Håret räfflat med böjda skåror. Ar
marna lyftade. Det kvinnliga helgonet i en lång mantel 
med mjukt svängda och utstående brutna veck framtill 
och från höger arm. Biskopen med vid mitra, mässhake 
med utstående brutna veck, dalmatika, alba. 
Två figurer från 1400-talets andra hälft: Johannes döpa
ren, biskopshelgon. Figurerna stående frontalt med lyf
tade armar. Ansiktena bredlagda med smala ögon och 
ögonlockskanter i relief. Hår och skägg räfflat med grova 
böjda skåror. Johannes döparen med bok med lamm på 
vänster arm, lång kamelhudsklädnad med rep i midjan, 
hög slits på höger sida, mantel över vänster arm, på hö
ger sida i stora utstående, brutna veck. Biskopshelgonet 
med höger hand lyftad i välsignande gest, rak mitra, 
handskar, mässhake i utstående brutna veck, kort dalma
tika, alba. 
Tre figurer grovt utförda sentida arbeten. 

Separat gjort: Kristusfigurens bakhuvud på höger 
sida och en del av höger skuldra, Marias fingrar och de
taljer som kronspiror och attribut, svansen på S:t Görans 
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drake, Johannes döparens högra hand. I de ursprungliga 
figurernas hjässor tapphål. De ursprungliga figurernas 
ryggsidor massiva. I de sekundära figurernas hjässor 
tapphål. Kvinnligt helgon från 1300-talets slut med se
parat gjord högerarm. Biskopen och Johannes döparen 
från 1400-talets andra hälft med urholkade ryggsidor. 

De ursprungliga figurernas staffering i äggtempera. 
Karnationen grårosa med mörkare rosa kinder och läp
par. Ögonen målade som utdragna smala springor med 
bruna konturer, ljus vita, ljust grå iris, svart pupill. 
Ögonbrynen tunna bruna linjer (stafferingen på de utåt
vända halvorna av mittfigurernas ansikten retuscherad 
vid konservering). Håret förgyllt på de kvinnliga figurer
na och S:t Göran. På de manliga figurerna mörkt hår och 
skägg. Kronor, mantlar och livklädnader förgyllda på 
svart bolus. Svart kontur längs livklädnadernas halsring
ning. Dräktfodret blått . S:t Jakobs cl ä hatt blå. Över 
bröstet en röd linje (remmen till påsen). Kungahelgonets 
mantelfoder med svarta hermelinsvansar på vit botten. 
S:ta Maria Magdalenas och S:ta Elisabets huvuddok vita, 
halslinen vita med guldbårder kantade med rött och 
svart. Kristus bok vit med svarta bokstäver och röd linje
ring. S:t Görans drake rosaröd med gröna vingar. Johan
nes döparens lamm vitt. Helgonens attribut - Johannes 
evangelistens kalk, S:ta Barbaras torn, S:ta Maria Magda
lenas salvkruka, S:ta Elisabets fat och brödbulle - för
gyllda. Kristus och Marias bänkar med vita framsidor 
med fördrivningar i rosa och ljusgrönt, dekorativa bågar 
och profiler i svart. Ovansidan grön, kuddarna förgyllda. 
Fonden i corpus och flygeldörrarna förgylld på svart bo
lus. Bakom Kristus och Marias hjässor punsade glorior. 
Insidan på kantlisterna röd, mellan in- och framsida blå 
hålkäl. Arkitekturornamentiken förgylld med profiler 
och andra detaljer i rött, blått och grönt. Valven inuti 
baldakinerna vita med målade svarta valvribbor kantade 
av röda linjer och svarta punkter. På enstaka ställen på 
figurerna och på skåpfondens fogar linneväv under staf
feringen . 
På skåpdörrarnas utsidor rester av målningar i tempera 
med motiv från S:ta Maria Magdalenas helgonlegend. 
Från höger till vänster (med flygeldörrarna tillslutna) i 
den övre raden: Maria Magdalena till häst, Maria Magda
lena framför hästen, Kristus och synderskan i Simon fari
sens hus, Noli me tangere. Från höger till vänster (med 



flygeldörrarna tillslutna) i den nedre raden: Maria Mag
dalena predikande för fursteparet i Marseille, furstepa
rets dop, fursteparets vallfärd till Rom, Maria Magdale
nas dagliga upplyftande till himlen. 
Sekundära figurer : Kvinnligt helgon och biskop från 
1300-talets slut; i ansiktena rester av rosa karnation un
der senare övermålning. Hår förgyllt. Det kvinnliga hel
gonets klädnad förgylld på röd bolus, mantelfodret 
blått. Biskopens mitra med rött foder, håret förgyllt, 
handskarna vita med röd dekor, mässhaken förgylld på 
röd bolus, mässhakens foder blått, dalmatikan blå och 
förgylld, alban förgylld med rött mönster, bred förgylld 
kant bård. 
Sekundära figurer: Johannes döparen, biskop från 1400-
talets andra hälft; karnationen rosa, kinderna röda, ögo
nen med brun kontur, brun iris, svart pupill. Hår och 
skägg förgyllda. Fotplattorna gröna. Johannes döparens 
kamelhudsklädnad brun, repet vitt, manteln förgylld på 
röd bolus, fodret blått, lammet vitt, boken röd med vitt 
snitt. Biskopens mitra vit med förgyllda kantbårder, 
handskarna vita, mässhaken förgylld på röd bolus, mäss
hakens foder blått, dalmatikan och alban förgyllda (med 
ornamentik i svart?). Linneväv under krederingen. 

Sju av altarskåpets ursprungliga helgonfigurer borta. 
Spirorna på de krönta helgonens kronor avbrutna; två 
spiror på Kristus krona skadade, två helt avbrutna; en 
spira på Marias krona skadad, fyra helt avbrutna. En 
hand avbruten på Johannes döparen, S:ta Barbara, ett 
manligt, ett kvinnligt helgon; abbothelgonets båda hän
der avbrutna; S:t Johannes evangelistens högra hand ska
dad. Attribut borta hos kungahelgonet, ett manligt hel
gon, ett kvinnligt helgon; attributen hos två manliga hel
gon delvis avbrutna; S:t Görans spjut borta; S:t Jakobs d 
ä pilgrimsstav i höger hand borta. S:t Johannes evangelis
tens, S:ta Barbaras och Johannes döparens fotplattor av
brutna framtill. Baldakinernas spetsbågar något skadade. 
Av baldakinernas nedtill avslutande bågar återstår i cor
pus mittparti tre, ovanför helgonfigurerna i corpus sido
partier och i flygeldörrarna tre. Strävbågarna mellan bal
dakinerna och längs skåpdörrarnas kanter till stor del 
borta. Frisen nedanför Kristus och Maria skadad. 
Sekundärt kvinnligt helgon från 1300-talets slut: hjässan 
borta, händerna avbrutna, fotplattan på höger sida ska
dad. Sekundärt biskopshelgon från 1300-talets slut: 
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främre spetsen på mitran, vänster hand och vänster sida 
på fotplattan avbrutet, höger hand skadad. 
Sekundär Johannes döparen från 1400-talets andra hälft: 
höger hand och lammets öron skadade. Sekundärt bis
kopshelgon från 1400-talets andra hälft: attributet i vän
ster hand borta, hål på höger sida nedtill. 

L!ITERA TUR: 

A Andersson 1980 s 23; W Andersson 1938 s 43; F Beck
ett 1926 s 140; Beskrifning ö/ver staden Ystad författad år 
1793 af Georg Henric Bmijer (1965) s 44; B Conrades 
1930 s 31f; E Forssman 1958-1959 s 24; E Gustafsson 
1968 s 59; M Hasse 1941 s 27 n 32; M Hasse 1981 s 238; 
H Hildebrand 1898-1903 s 287f; J C Jensen 1956 
(opubl) s 306ff; J C Jensen 1959 s ron 6; S Karling 1946 
s 71; KLNM I4 sp 83; L Liepe 1992 as 4; F A Martens 
1936 s 30; K K Meinander 1908 s r23f; U Otterstedt 
1929 s 18; W Paatz 1929 s 141 41; J Roosval 1925 s II1; 
M Rydbeck 1942 s 164f; 0 Rydbeck 1921 as 28; 0 Ryd
beck 1943 a s 260; 0 Rydbeck 1946 s 112f; A Stange 
1938 s 198; A Stange 1967 s 188; R Struck 1926 s 213; E 
Tegner 1871 s 33; V Thorlacius-Ussing 1933 s 80; A 
Trotzig 1984; P Tångeberg 1986 passim; P Tångeberg 
1993 as 68; P Tångeberg 1993 b s 236ff; C R af Ugglas 
1942 s 44 n 1; C R af Ugglas 1943 s 35; E Wrangel 1915 s 
113ff; E Wrangel 1917-1918; E Wrangel 1921 s 248 

Reredos; end af 1390 's; oak; medieval colouring preserved; 
Jour figures secondary: two from ca. 14001 two from second 
hal/ af 15th century; seven af original saints missing; de
Jects moderate. 

277. Ystad, Herrestads härad; S:t Petri klosterkyrka 
(pl 108) 
Ystadbygdens Museum i Gråbrödraklostret, Ystad 
krucifix; omkring 1400 
ek 
figuren höjd: 54 cm 

Vänster arm diagonalt utsträckt, handen öppen med nå
got böjda fingrar . Senor, blodådror som upphöjda sträng
ar längs armen. Bålen spolformig, revbenen breda upp
höjningar. Grunt sidosår. Höftklädet lågt sittande, fram
till diagonala strama veck, på vänster sida brutna veck, 



på vänster höft en bred sicksackvåd, på höger höft ett 
smalare sicksackveck. Fötterna korslagda, pekande rakt 
ned med huden i veck ovanför spikhålet. 

Ryggsidan massiv. Ett stycke baktill på vänster sida 
gjort separat. En kraftig skruv genom magen sekundär. 
Korset sekundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. På höftklädet svaga 
spår av underliggande förgyllning. Under stafferingen 
linneväv. 

Huvudet, höger arm borta. Tummen på vänster hand 
avbruten. Ursprungligt kors saknas. 

Crucifix; ca. r 400; oak; slight remains of medieval gilding, 
linen beneath later painting; defects considerable: head, 
right arm missing; cross secondary. 

278. Äspinge, Frosta härad (pl 33) 
LUHM 28946 
krucifix; 1200-talets första hälft eller mitt 
ek 
figuren höjd från vänster skuldra: 93 cm 
figuren bredd: 93 cm 
korset höjd: 219 cm 
korset bredd: 143 cm 

Armarna diagonalt utsträckta och något böjda, händerna 
öppna med raka fingrar. Bålen platt, revbenen glesa raka 
skåror. Skuret sidosår saknas. Höftkläde med raka, diago
nala och u-formade smala veck, i midjan en bred, diago
nalt veckad vulst, på vänster sida ett löst överhäng, på 
höger sida en uppstående knut med nedhängande 
ändflik, fållen diagonal från ovanför höger knä till ned
anför vänster knä. Benen hängande med en vridning åt 
höger, höger ben lagt framför vänster. Fötterna nedåtpe
kande. 
Kors med rundad framsida, breda plana kantlister, rund 
mittskiva, rundade utsprång längs kanterna, fyrpassfor
made ändplattor med runda hörnblad. 

Huvudet separat gjort, fästat med fyra tappar i hal
sen. Ryggsidan urholkad. 

Rester av (senmedeltida?) staffering under sentida 
övermålning (till största delen borta). Karnationen vit
grå med enstaka blodspår. Höftklädet förgyllt med grönt 

foder. Korsets framsida blå med röda kanter. Ändplat
torna och mittskivan förgyllda. 

Huvudet och en hårlock på höger skuldra borta. 
Tummarna på båda händerna avbrutna. Bakre delen av 
höger arm upptill skadad, delvis borta (förnyad). De ne
dre hörnbladen på den nedersta ändplattan något skada
de. 

LITTERATUR: 

B Skans 1988 

Crucifi,x; first half or middle of r3th century; oak; remains 
of (late?] medieval colouring beneath later painting; defects 
considerable: head missing. 

279. Äspö, Vemmenhögs härad (pl ros) 
Äspö kyrka 
krucifix; omkring 1400 
ek 
figuren höjd: 138 cm'50 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet brett 
med hög panna, ögonbrynen diagonala, ögonen stora slä
ta rundlar, munnen liten och sluten med neddragna 
mungipor, hakan kort. Skägget en slät valk. Törnekronan 
smal och vriden. Armarna diagonalt utsträckta, händer
na öppna med raka fingrar. Bålen bred, bröstkorgen 
framskjutande, revbenen parallella runda upphöjningar. 
Smalt sidosår. Knälångt höftkläde draperat omlott med 
utstående bågformade och strama diagonala veck, vän
ster fåll diagonalt upp till höger höft, på höfterna breda 
sicksackveckade flikar . Knäna något böjda, fötterna kor
slagda och nedåtpekande. 

Ryggsidan urholkad. Korset sentida. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Inga synliga skador. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 2 5 

Crucifix; ca. 1400; oak; colouring not medieval; no visible 
def ects; cross secondary. 



280. Önnarp, Vemmenhögs härad (pi 21) 
Gärdslövs kyrka''' 
krucifix; 1200-talets mitt eller andra hälft 
ek 
figuren höjd: 85 cm 
figuren bredd: 73,5 cm 
korset höjd: 160 cm 
korset bredd: rn8 cm'5

' 

Höfterna och knäna skjutande ut åt höger, överkroppen 
lutad åt vänster. Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. 
Ansiktet bredlagt, ögonen stora och välvda rundlar med 
ögonspringan som en smal skåra, veck över kinderna, 
munnen bred och sluten. Skägget små upphöjda rund
ningar. Håret i en vågig massa bakom öronen. Törnekro
nan smal och virad. Armarna tunna, diagonalt utsträckta 
och lätt böjda, händerna öppna med långa raka fingrar. 
Bålen rak och platt, mellangärdet indraget, buken rund
ad, revbenen markerade med parallella skåror. Skuret si
dosår saknas. Höftkläde med diagonala veck och djupa, 
tunna bågveck, i midjan en löst veckad vulst, på höger 
sida en stor utstående knut, fållen brant diagonal. Låren 
korta, underbenen långa och smala. Knäna böjda, höger 
ben lutat åt vänster och lagt framför vänster ben. 
Korset troligen sen- eller eftermedeltida: mycket smalt 
med plan framsida, tunna kantlister, blomformade ut
språng längs kanterna, runda ändplattor med blomfor
made hörnblad. Korsstammen vidgad bakom figuren. 
Den runda mittskivan sekundär. I korsstammens nedre 
ände en lång tapp. 

Ryggsidan massiv; höftklädet urholkat underifrån. 
hjässan fyra mindre borrhål. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Törnekronans taggar borta. Fingrarna på vänster 

hand och högerhandens tumme avbrutna. Fötterna av
brutna (de saknade detaljerna förnyade). 

LITTERATUR : 

A Anderberg 1915 s 45f, 130; J Barfod 1986 s 112; F 
Beckett 1926 s 117; P N0rlund 1950 s 71; M Rydbeck 
1947 s 248; 0 Rydbeck 1921 as 25; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 19; H Wåhlin 1921 s 
137ff (hos samtliga författare som ett arbete från Gärds
löv, jfr n 151); V Åkerman 1964 s 60 
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Crucifix; middle or second half of 13th century; oak; colou
ring not medieval; defects slight - missing parts renewed; 
central tablet of cross secondary. 

281. Önnestad, Göinge härad (pl274) 
Önnestads kyrka 
krucifix; 1500-talets första del 
figuren höjd: 19915 cm 
figuren bredd: 165,5 cm' 53 

Överkroppen lutad något åt vänster. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt . Ansiktet långsträckt, ögonen högt 
placerade välvda rundlar, munnen halvt öppen. Skägget 
kraftigt och tudelat, räfflat med bågformiga skåror. Hå
ret i rundade testar ned framför skuldrorna, fårat med 
breda och kantiga räfflor. Törnekronan virad. Armarna 
diagonalt utsträckta och kraftiga med modellerad mus
kulatur, händerna halvt slutna med böjda fingrar. Bålen 
lång och smal, bröstkorgen framskjutande. Litet sidosår. 
Höftklädet knutet mitt fram med täta raka veck, fram
för låren en bred nedhängande flik, längs vänster ben en 
stor utstående och djupt veckad våd. Benen kraftiga och 
rakt hängande. Fötterna inåtvridna och korslagda, stora 
med välformade tår. 

Ryggsidan massiv. Korset sekundärt. 
Bemålningen är inte medeltida. 
Samtliga fingrar utom höger hands tumme avbrutna. 

Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

T Karlson 1972 s 46 

Crucifix; first part of 16th century; colouring not medieval; 
defects slight; cross secondary. 

282. Örsjö, Ljunits härad (pl ro7) 
LUHM 15935 a 
krucifix; omkring 1400 
ek 
höjd: 136 cm 
l;iredd: 1 14 cm 

Huvudet lyftat, riktat framåt . Ansiktet litet, pannan hög 
och slät, ögonen stora släta upphöjningar, näsan kort och 



bred, munnen sluten med neddragna mungipor, hakan 
kort. Skägget en slät tudelad valk. Håret en vågig massa. 
På hjässan en låg bred kronring med urtag för spiror. Ar
marna tunna och diagonalt utsträckta, händerna öppna 
med raka fingrar. Bröstkorgen rak och slät. Litet sidosår. 
Knälångt höftkläde draperat omlott med långa och sma
la, utstående böjda veck och bågveck, på sidorna breda 
sicksackvikta våder. Underbenen långa och smala, paral
lellt hängande med nedåtpekande fötter. 

Kronans spiror separat gjorda. I hjässan ett tapphål 
med bortfallen tapp. Ryggsidan urholkad. 

Staffering saknas. 
Sliten och multnad mitt fram och på sidorna. Kro

nans spiror och övre parti borta. Händerna skadade. Tår
na avbrutna. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 23f, 122; F Beckett 1926 s u5; C R 
af Ugglas 1937 s 276; H Wåhlin 1921 s 151f 

Crucifix; ca. r 400; oak; no colouring; defects moderate: 
figure weathered and worn; cross missing. 

283. Örsjö, Ljunits härad (pl 368) 
LUHM 15935 b 
sittande figur; odaterad 
ek 
höjd: 75 cm 

Figuren sittande frontalt på en bänk med slät framsida . 
Armarna lyftade. Ansiktet ovalt och grovt skuret, ögo
nen släta rundlar, munnen liten och sluten. Håret i en 
slät valk. På hjässan ett kort vågigt huvuddok. Livkläd
nad med längsgående obrutna veck, i midjan ett slätt 
skärp. Mantel över armarna och från knäna i ett tjockt v
veck och några enkla raka veck. Över bröstet en bred 
krage. Livklädnadens nederkant i släpveck över fötterna 
och fotplattan. 

Armarna, huvudet, ett stycke av hakan på vänster 
sida samt bänkens sidostycken separat gjort. Mitt fram 
på kragen en tapp för spänne eller liknande. Ryggsidan 
urholkad. I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. 

Fragment av röd bemålning i ansiktet vid hårkanten. 

Armarna avbrutna. Hjässan flathuggen baktill. Höger 
skuldra sprucken, skadad. Bänkens sidostycken borta. 

Seated figure; oak; remains of reddish colour on face; de
Jects considerable: arms missing, right shoulder damaged. 

284. Össjö, Norra Åsbo härad (pl ro4) 
LUHM 15862 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 130 cm 
figuren bredd: 1 1 9 cm 
korset höjd: 168 cm 
korset bredd: 130 cm 

Huvudet lutat mot höger skuldra. Ansiktet trekantigt 
och grovt skuret, ögonen stora upphöjda rundlar med en 
antydd ögonskåra, munnen rak och något öppen. Skägget 
en flikig valk. Framför höger skuldra en slät hårtest. Ar
marna diagonalt utsträckta med senor och blodådror 
som längsgående strängar, händerna öppna med raka 
fingrar. Bröstkorgen platt, revbenen breda upphöjningar. 
Buken rundad mellan kraftigt betonade höftben. Rakt si
dosår. Höftklädet kjolliknande med några grova brutna 
veck och nedvikt överkant, på vänster sida en sicksack
vikt våd. Benen magra, knäna svagt böjda, fötterna kor
slagda. 
Kors med plan framsida, rund mittskiva, utsprång längs 
kanterna. 

Törnekronans taggar separat gjorda. Ryggsidan urhol
kad. I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. Korsets 
titulus sekundär. 

Rester av kredering och mörkrosa karnation under 
sentida övermålning. 

Några av törnekronans taggar avbrutna. Båda händer
nas tummar skadade. Höger fot till hälften avbruten. 
Korsets ändar avsågade, utsprången längs korsets kanter 
avslagna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1910 s 19; A Anderberg 1915 s 59, 150 



Crucifix; first hal/ of 15th century; oak; remains of medie
val colour, gesso beneath later painting; defects moderate; 
ends of cross sawn off; titulus tablet secondary. 

285. Östra Herrestad, Ingelstads härad (pl 18) 
LUHM 24281 
krucifix; 1200-talets senare del eller slut 
ek 
höjd: 147 cm 

Huvudet lutat åt höger. Ansiktet bredlagt, ögonen tätt 
placerade smala springor, munnen rak och sluten med 
smala läppar. Mustaschen som en kant ovanför munnen, 
skägget täta oregelbundet rundade lockar. Håret i tjocka 
testar på skuldrorna. Bålen rak och bred, bröstkorgens 
sidor släta. Skuret sidosår saknas. Knälångt höftkläde 
med raka längsgående veck, mitt fram ett par v-veck, i 
midjan en rak utstående vulst, på höger sida en uppstå
ende knut, nedanför vulsten en kortare horisontal våd, 
fållen diagonal. Underbenen långa och kraftiga, vridna 
något åt höger. Höger ben lagt över vänster. Fötterna 
stora, nedåtpekande. 

I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. Ryggsidan 
urholkad. 

Rester av staffering. Karnationen rosa med mörkröda 
blodspår nedanför halsen på höger sida. Höftklädets fo
der rött. 

Sprickor framtill. Armarna borta. Kronan borta, ett 
stort stycke av hjässan på höger sida avbrutet. Skulder
partiet skadat. Höftklädesknuten på höger sida avbru
ten. Hela högra sidan från skuldran till höftklädets ne
derkant lossnad, åter fästad. Fötterna spruckna, höger 
fot delvis avbruten. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg s 46ff, 131; Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne 1914 s 18; H Wåhlin 1921 s 153, 157 

Crucifix; late or end of 13th century; oak; slight remains af 
medieval colouring; defects considerable: arms missing, 
crown missing, part of head braken off, feet damaged; cross 
missing. 
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286. Östra Karaby, Onsjö härad (pi 194) 
Östra Karaby kyrka 
krucifix; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
höjd: 101 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet bred
lagt, pannbenet framskjutande, mellan ögonbrynen ett 
v-format veck, ögonen djupt liggande och diagonalt ställ
da med en smal böjd ögonskåra längs nederkanten, kind
benen markerade, munnen halvt öppen med skulpterade 
tandrader. Skägget i långa spiralräfflade lockar. Törne
krona med vridna kantiga slanor. Överkroppen kraftig, 
bröstkorgen framskjutande, revbenen ojämna upphöj
ningar. Litet grunt sidosår. Bröstkorgen avgränsad mot 
buken med en hög M-formad kontur. Höftklädet knutet 
mitt fram med stora och breda kantiga veck, framtill en 
nedhängande flik, på höger sida en lång sicksackveckad 
flik. Benen kraftiga och välformade, rakt hängande med 
höger ben framför vänster. 

I hjässan ett tapphål med bortfallen tapp. På ryggsi
dan sju borrhål från skuldrorna ned till höftklädets kant 
med diameter 3-4 cm, djup 7-10,5 cm. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Armarna borta. Törnekronans taggar avbrutna. Nä

sans spets avslagen. Skägget skadat på höger sida. Axel
partiet skadat. Höftklädets veck slitna. Fötterna avbrut
na. På ryggsidan kraftig längsgående sprickbildning. Kors 
saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 55, 57, 14of; J Tuneld 1960 s 124; P 
Tångeberg 1986 s r66 och n 305; Utställning af äldre 
kyrklig konst från Skåne 1914 s 2 r 

Crucifix; end af 15th century ar ca. 1500; oak; colouring 
not medieval; defects considerable: arms missing, legs bra
ken off; cross missing. 



287. Östra Kärrstorp, Färs härad (pl r89) 
Östra Kärrstorps kyrka 
krucifix; 1400-talets andra hälft 
ek'" 
figuren höjd: 79 cm 
figuren bredd: 65 cm 
korset höjd: 129 cm 
korset bredd: 92 cm 

Huvudet lutat något åt höger. Ansiktet rundlagt, ögo
nen smala och grunda springor med ögonlockskanter i 
relief, munnen sluten med fyllig underläpp. Hår och 
skägg räfflat med grova breda skåror, håret i en rak test 
framför höger skuldra. På hjässan en kungakrona med 
slät ring. Armarna diagonalt utsträckta, händerna öppna 
med lätt böjda fingrar. Bålen långsträckt och spenslig, 
bröstkorgen välvd, revbenens ändar framskjutande knö
lar i avgränsning mot det indragna mellangärdet. Skuret 
sidosår saknas. Höftklädet knutet mitt fram med grun
da, grenformade och brutna veck, framtill en bred sick
sackveckad ändflik. Knäna svagt böjda, fötterna inåtvrid
na och korslagda. 
Kors med plan framsida, avfasade ytterkanter, rund 
mittskiva, halvcirkelformade och skålformigt urholkade 
utsprång längs kanterna, fyrkantiga släta ändplattor med 
fem runda fördjupningar. 

Kungakronans spiror separat gjorda. Ryggsidan mas
siv. Inget tapphål i hjässan. 

Bemålningen är inte medeltida. På korset fragment 
av staffering bakom figuren: korset grönt med röda kan
ter.'55 

Kungakronans spiror borta. Det grovt utförda skul
derpartiet sannolikt en klumpigt reparerad skada. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 98 1 169 

Crucifix; second half of r 5th century; oak; no medieval co
louring except for green, red an the cross behind the figure; 
defects slight. 

288. Östra Nöbbelöv, Järrestads härad (pl r40) 
Östra Nöbbelövs kyrka 
Anna-själv-tredje; 1400-talets första hälft 

ek 
höjd: 81 cm 

S:ta Anna sittande frontalt på en låg bänk med profilera
de sidor. Ansiktet ovalt och flackt skuret, ögonen smala 
och lågt placerade med ögonlockskanten i relief, mun
nen liten och sluten med neddragna mungipor, hakspet
sen framskjutande. Framför hakan och halsen ett halslin. 
På hjässan och framför skuldrorna ett huvuddok i tunna 
sicksackflikar. Livklädnad med tunna vertikala veck, i 
midjan ett smalt skärp. Mantel över armarna och från 
knäna i v-formade veck och strutveck. Maria sittande på 
S:ta Annas vänstra knä vänd halvt åt höger. Huvudet li
tet, halsen kraftig. Fysionomin som S:ta Annas. På hjäs
san en krona. Håret i en glest skårad massa, vid tinning
arna ett par fritt hängande testar. Livklädnad med grun
da vertikala veck, slätt skärp. I Marias knä Jesusbarnet i 
en lång veckad livklädnad, sittande vänt halvt åt höger. 
Armarna lyftade. Huvudet runt med litet ansikte. Håret 
parallella räfflade upphöjningar, runt ansiktet små lock
ar. 

S:ta Annas högra arm möjligen separat gjord. Ryggsi
dan urholkad. I S:ta Annas hjässa ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Enstaka rester av staffering. S:ta Annas mantelfoder 
rött. Jesusbarnets livklädnad röd. Rester av kredering. 

S:ta Annas högra arm och ett finger på vänster hand 
avbrutet. Marias vänstra arm avbruten. Marias krona 
skadad. Barnets båda armar avbrutna. Nederdelen myck
et multnad och sliten, ett stycke mitt fram på fotplattan 
avbrutet. 

LITTERATUR: 

M Rydbeck 1947 s 249f; 0 Rydbeck 1921 as 30; Utställ
ning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 42; H Wåh
lin 1921 s 146 

St. Anne with Virgin and Child; first half of r5th century; 
oak; slight remains of medieval colouring; defects modera
te: right arm af St. Anne, left arm of Virgin and both arms 
of Child broken ofj, lower part mouldered. 



289. Östra Tommarp, Järrestads härad (pl 66167) 
LUHM 15919 d 
tronande madonna; 1300-talets första hälft 
ek 
höjd: 96 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med avlång sittdyna. 
Ansikte ovalt med hög panna, runda kinder, fyllig haka. 
Anletsdragen fint skurna: ögonen smala böjda springor 
med de övre och nedre ögonlocken i relief, munnen rak 
och sluten med tunna läppar och uppdragna mungipor. 
Håret i tjocka buktande lockar. På hjässan och ned till 
skuldrorna ett huvuddok i tunna strutveck. Livklädnad 
med spetsig halsringning. Mantel över skuldrorna och 
framför underbenen i stora och tjocka, v-formade och 
nedtill brutna veck, nederkanten i en s-slingrande kon
tur på fotplattan. Barnet ursprungligen sittande på mo
derns vänstra arm. Barnets återstående högra ben täckt 
av en lång livklädnad, höger fot stödd mot Marias högra 
knä. 

Ett stycke av Marias huvuddok och skuldra på varje 
sida ursprungligen separat gjort, fastpluggat med trätap
par. Bänksidorna ursprungligen separat gjorda. Ryggsi
dan urholkad. I Marias hjässa ett stort tapphål med kvar
sittande tapp. 

Enstaka rester av staffering. Marias hår förgyllt. Liv
klädnaden blå. Manteln förgylld med blått foder. 

Stora skador. Ett stort stycke av figurens framsida 
med barnet och Marias vänstra ben bortbrutet. Marias 
armar avbrutna. Näsan skadad. Ett stycke av huvuddoket 
och skuldran på varje sida borta. Bänksidorna borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1966 s 107f; W Andersson 1938 s 37; F 
Beckett 1926 s II8; L Liepe 1992 as 4; E Nyborg 1977 s 
179 n 39; 0 Rydbeck 1921 as 46f; 0 Rydbeck 1943 as 
96, 98; C Wallin 1955; H Wentzel 1938 s 74; H Wåhlin 
1921 s 142ff, 156 

Seated Virgin and Child; fi.rst half oj r 4th century; oak; 
slight remains oj medieval colouring; badly damaged: front 
part of Virgin with Child broken off, arms of Virgin mis
sing. 

290. Östra Tommarp, Järrestads härad (pl 68) 
LUHM 15919 n 
krucifix; 1300-talets mitt 
ek 
höjd: 134 cm 

Överkroppen vriden något åt vänster. Huvudet vridet åt 
höger och lutat framåt. Ansiktet långsmalt och benigt, 
pannan hög, ögonen släta upphöjningar, kindbenen mar
kerade, munnen rak och öppen. Mustaschen en kant 
ovanför munnen, skägget en slät rundad valk. Håret en 
vågig slät massa. På halsen senor i hög relief, ovanför 
nyckelbenen fördjupningar. Bröstkorgen kraftigt välvd, 
revbenen breda rundade upphöjningar. Brett sidosår. 
Buken rundad. Knälångt höftkläde draperat från höft till 
höft i tjocka utstående v-veck, på sidorna långa nedhäng
ande sicksackvåder. Knäna uppdragna och böjda, höger 
ben och fot lagda framför vänster. Underbenen smala 
och raka, fötterna platta och nedåtpekande med spretan
de tår. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med bort
fallen tapp. 

Rester av staffering under senare röd övermålning. 
Karnationen rosa på mycket tunn kredering. Över hela 
kroppen och ansiktet röda bloddroppar i grupper om tre 
och tre. Ögonen smala målade springor med bruna kan
ter, ljus vita, brun iris, svart pupill. Ögonlockens kontu
rer målade med röda linjer. Höftklädet vitt med ljust 
gul kantbård, rött foder. 

Armarna borta. Framtill i bröstkorgen en bred 
spricka. Höftklädets kanter något slitna och skadade. 
Kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 48, 54, 60, 133 (som arbete från 
Västra Tommarp utom s 60); A Andersson 1966 s 148 n 
1 (som arbete från Västra Tommarp); S Kaspersen 1980 s 
140 n 24 (som arbete från Västra Tommarp); L Liepe 
1992 as 4; H Wåhlin 1921 s 148ff, 154 n 1 

Crucifix; mid r 4th century; oak; remains oj medieval co
louring beneath later painting; de/ects considerable: arms 
missing, chest cracked; cross missing. 



291. Östra Tommarp, Järrestads härad (pl 223) 
LUHM 15919 e 
sittande Kristus; 1400-talets andra hälft 
ek 
höjd: 120 cm 

Figuren sittande frontalt på en hög rundad sittkulle i 
fotplattans bakre kant. Armarna lyftade. Huvudet lutat 
åt höger. Ansiktet avlångt och smalt, ögonen släta rund
lar, munnen halvt öppen med den övre tandraden i reli
ef. Mustaschen i trekantiga flikar ned över det tudelade 
skägget. Törnekronan virad med fyra breda, tredelade 
omtag. Bålen rak med bröstmuskulatur, bröstkorg och 
mellangärde som rundade, tydligt avgränsade upphöj
ningar. Benen kraftiga med långa underben. Fötterna 
tjocka. 

Händerna och törnekronans taggar separat gjorda. Fi
gurens ryggsida massiv, sittkullens baksida urholkad. 
Inget tapphål i hjässan. 

Rester av medeltida staffering. Karnationen ljust 
rosa med röda bloddroppar över hela kroppen och ansik
tet. Törnekronan grön. Hår och skägg mörkt brunt. 

Händerna borta. Törnekronans taggar avbrutna. Tår
na på höger fot skadade. Fotplattan sprucken mitt fram. 

LITTERATUR: 

S Karling 1946 s 65 

Seated figure of Christ; second hal/ af r5th century; oak; 
remains af medieval colouring; defects moderate: hands 
missing. 

292. Östra Tommarp, Järrestads härad (pl 350) 
LUHM 15919 a-c 
grupp från altarskåp; 1500-talets första del 
ek 
S:ta Katarina höjd: 88,5 cm 
S:t Nikolaus höjd: 92,5 cm 
kungahelgonet höjd: 88,5 cm 

Grupp med tre stående helgonfigurer: S:ta Katarina, S:t 
Nikolaus, ett kungahelgon (S:t Olof eller S:t Knud). S:ta 
Katarinas huvud lutat åt höger. Vänster ben framskju
tet, böjt. I höger hand en bok mot bröstet, i vänster hand 

ett svärd. Ansiktet stort och runt med fylliga kinder, 
ögonen grunda och tätt sittande springor med breda 
ögonlock, munnen smal och sluten, hakan bred. Håret i 
kantigt buktande slingor. På hjässan en låg vid krona. 
Livklädnad med ett åtsittande, rikt utsmyckat liv: livs
tycke med tudelad spetsig överkant över en rundad 
bröstplatta med ovala fjäll. Livstycket blusande ovanför 
den sammandragna midjan. Ärmarna långa, på två stäl
len slitsar med pösande undre ärm. Kjol med längsgåen
de obrutna veck. Mantel i en spetsig snibb framför vän
ster skuldra, nedtill i en djup båge med kantigt utståen
de v-veck, halvcirkelformat uppvikt kant mitt fram och 
på höger sida . Under fötterna ett stegelhjul och en halv
liggande manlig underliggare med brett flikigt skägg och 
turban. 
S:t Nikolaus stående med huvudet vänt åt vänster, höger 
ben framskjutet och böjt. I vänster hand en bok med tre 
stenar på, lutad mot höger arm en biskopsstav. Ansiktet 
karaktärsfullt: veck mellan ögonbrynen, djupa fåror över 
kinderna och kring mun och haka, ögonen diagonalt satta 
springor med ögonlock i relief. Håret grovt skurna lock
ar. Mitran mycket bred och vid, kanten dekorerad med 
utsprång, mitt fram en relief med en apokalyptisk ma
donna. Dalmatika i breda längsgående veck framtill, 
nedtill en frans. Korkåpa om vänster arm, ned i en spets 
på vänster sida, kantad av en frans och en bred bård med 
helgonfigurer i relief. I halsen ett stort fyrpassformat 
spänne. Nedtill en alba med halvcirkelformat uppvikt 
kant över fotplattan. 
Kungahelgonets höfter förskjutna åt vänster, benpartiet 
vridet åt höger. I vänster hand ett ciborium, i höger 
hand skaftet till en yxa eller en spira. Ansiktet bredlagt 
och fårat, ögonen diagonalt satta och spetsovala, mun
nen dold av mustasch och skägg i flätliknande böjda lock
ar. På hjässan en låg krona med utskjutande hattliknande 
brätte. Rustning med kraftigt buktande reliefprytt brös
tharnesk, järnhandskar, bukskenor, knälångt höftskört, 
lår- och benskenor med knäbucklor samt järnskor. Man
tel över skuldrorna och på sidorna med halvcirkelformat 
uppvikt nederkant. 

Ryggsidorna urholkade. I S:ta Katarinas och kunga
helgonets hjässor tapphål med kvarsittande tappar. 

Rester av staffering. Karnationen beige. Dräkterna 
förgyllda på röd bolus. S:ta Katarinas mantelfoder blått. 



Mycket slitna och vittrade. Spirorna på S:ta Katari
nas och kungahelgonets kronor borta, brättet på kunga
helgonets krona skadat. S:ta Katarinas vänstra hand och 
svärdets fäste skadade, fotplattan vittrad och sliten. 
Kungahelgonets näsa avslagen, skaftets övre del avbru
tet, fingrarna på vänster hand skadade, fotplattan med 
höger tåhätta multnad och delvis borta. Spetsen på S:t 
Nikolaus mitra avbruten, biskopsstavens övre del avbru
ten, näsan avslagen, vänster hand och boken skadade, hö
ger sida vittrad och skadad, en bit av fotplattan framtill 
avbruten. 

LITTERATUR: 

KLNM 12 sp 570; U Otterstedt 1929 s 69; 0 Rydbeck 
1943 as 80; F B Wallem 1947 s 104, 1061 u9; C Wallin 
1955 s 43ff; C Wallin 1963 s 8 

Graup af figures from reredas; first part af r6th century; 
aak; slight remains af medieval calouring; defects canside
rable: figures very weathered and warn, several details 
braken aff 

293. Östra V ram, Gärds härad (färgpl 3 1 4) 
Östra Vrams kyrka 
helgonskåp med tronande madonna; 1310-talet''6 

ek 
helgonskåpet höjd totalt: 177 cm 
sidodörrarna höjd: 104 cm 
baldakinen höjd: 38 cm 
sockeln höjd: 22 cm 
ryggbrädet bredd: 56 cm 
de inre dörrhalvorna bredd: 44 cm 
vänster yttre dörrhalva bredd: 28 cm 
baldakinens framstycke krönet bredd: 60 cm 
baldakinens vänstra sidostycke krönet bredd: 58 cm 
sockelns framstycke bredd: 56,5 cm 
Mariafiguren höjd: 1 1 g cm 

Helgonskåp med högt rektangulärt ryggbräde, ett par 
tvådelade dörrar, baldakin. Baldakinens högra sidostycke 
slätt, nedtill avslutat av en trepassbåge utan ornamen
tik. Framstycket och det vänstra sidostycket förnyade 
under senmedeltiden: breda och flacka kölbågar inskriv
na i rektangulära tresidiga listverk. På kölbågarnas övre 

kanter tillbakavikta akantusblad. Inuti kölbågarna fem 
mindre rundbågar med näsor längs nederkanterna, krab
bor på spetsarna. Bakom kölbågarna genombrutet gotiskt 
fönsterverk. Överst ett krön med bred kantlist och rek
tangulära utsprång. Sidodörrarna delade i relieffält: 
dubbla fält på de bredare inre dörrhalvorna, enkla fält 
på de smalare yttre. Relieffälten inramade av höga tre
passformade bågar burna av halvkolonnetter. Längs sido
dörrarnas ytterkanter och mellan relieffälten cirkelrun
da större och mindre fördjupningar. Sockeln lådformad 
med utskjutande över- och nederkant. 
Maria sittande frontalt på en låg bred bänk med släta si
dor och profilerad sockel. I höger hand en spira. Ansiktet 
stort och ovalt med fylliga kinder och haka, ögonen lågt 
placerade och spetsovala med ögonlockskanter i relief, 
munnen liten och rakt sluten. Håret i räfflade vågor. På 
hjässan en krona med stora krabbformade spiror och lä
gre spetsar (sekundär). Livklädnad med bred slät hals
bård. Mantel omlott framför livet, över armarna och 
från knäna i tunna, raka obrutna veck, på sidorna sick
sackvikta våder. Jesusbarnet sittande på moderns vän
stra knä vänt halvt åt höger. Höger arm lyftad, i vänster 
hand ett klot mot bröstet. Ansiktet ovalt och fylligt, 
ögonen spetsovala, munnen sluten med uppdragna mun
gipor. Håret en slät vågig hjälm. På hjässan en krona med 
stora treflikigt bladformade spiror (sekundära). Lång liv
klädnad i grunda, raka och böjda veck. Benen böjda, hö
ger fot stödd mot moderns högra knä. 
I höger sidodörr en relief med födelsen. På höger sida 
Maria sittande i profil vid en pulpet med en uppslagen 
bok. I överkanten krubban med det lindade Jesusbarnet, 
överst oxens och åsnans huvuden. I reliefens vänstra 
kant Josef sittande vänd åt vänster med huvudet lutat i 
handen, på hjässan en toppig judemössa. 

Spiran i Marias hand separat gjord. Fotplattans kan
ter separat gjorda. Ryggsidan urholkad. Marias hjässa och 
krona samt spirorna på barnets krona förnyade under 
senmedeltiden.''' Baldakinens framstycke och vänstra si
dostycke förnyade under senmedeltiden.''" Baldakinen 
sekundärt uppflyttad ca 5 cm på ryggbrädet. 

Senmedeltida staffering.''9 Karnationen vitaktig med 
rosa kinder, röd näsa och hakspets. Ögonen med mörk 
övre och röd nedre kontur, ljus vita, mörkblå iris och 
mörk pupill. Ögonbrynen ljusa. Läpparna röda. Håret 



förgyllt. Marias huvuddok vitt. Marias och barnets kro
nor förgyllda på röd bolus. Marias livklädnad förgylld i 
den senmedeltida stafferingen, ursprungligen röd (frag
ment av rödockra på halsen under karnationen). Manteln 
förgylld på röd bolus. Mantelfodret blått. Marias skor 
rödbruna. Barnets livklädnad försilvrad med bårder i 
guld. Tronens sidor med fördrivningar i ljust rött och 
grönt och dekorativa bågar och cirklar i svart och vitt. 
Fotplattan mörkt grön. 
Helgonskåpets ryggbräde mörkt grönt, kanterna röda 
med rosor i silver, på fonden bakom Marias hjässa en för
gylld gloria med röd mitt. Baldakinens ursprungliga si
dostycke grönt med bred röd kant. De senmedeltida si
dostyckenas arkitekturornamentik i blått, gulvitt och 
ljust rött. Krönet rött med vita blommor. Sockeln svart 
med röda kanter och målade vita rosor. Sidodörrarnas 
kanter röda med rosor i silver, de runda fördjupningarna 
förgyllda. Kolonnetterna och kanterna runt relieffälten 
gulvita med svarta konturer. Ytan ovanför trepassbågar
na gulbrun med ett rutmönster i svart och en utsparad 
ornamentik i form av storflikigt bladverk. 
Figurreliefernas fond blå. Reliefen med födelsen: Marias 
livklädnad, läspulpet och pall förgyllda, pallen med röda 
sidofält. Boken vit med svarta bokstäver. Marias hår 
gult. Krubban röd med gröna kanter, barnets lindor för
gyllda och röda. Oxens huvud rött, åsnans huvud grått. 
Josefs hår och skägg grått, dräkten grön, judehatten röd. 
Fonden bakom Josef röd. 
Skåpsockeln svart med röda kantlister, vita rosor. 

Spirorna på Marias krona skadade. Spiran i Marias 
högra hand avbruten. Ornamentiken på baldakinen ska
dad. Den högra sidodörrens yttre halva borta. Dörrarnas 
nedre del avsågad ca 15 cm. Alla utom en av skåpdörrar
nas figurreliefer borta. Rektangulära urtag i den vänstra 
yttre dörrhalvans överkant och i den vänstra inre dör
rhalvans övre vänstra hörn. Endast den främre delen av 
skåpets sockel bevarad. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 34f; A Andersson 1966 s 76 n 1; W 
Andersson 1938 s 36; J Barfo<l 1986 s 26, 114; F Beckett 
1926 s 115; C GBrunius 1850 s 543f; E Cinthio 1969 s 
123; T Eriksson 1976 s 37ff, 50; S Fernlund 1980 s föff; 
KLNM 14 sp 88; C A Nordman 1964 s 82ff; E Nyborg 

1977 s 179 n 39; U Otterstedt 1929 s 18; 0 Rydbeck 
1943 as 92; B Skans 1991; P Tångeberg 1986 s 34f, 39, 
305; C R af Ugglas 1915 s 171 n 6; H Wåhlin 1921 s 98ff, 
105ff, IIS, 120 

Shrine with seated Virgin and Child; 1310 's; oak; late me
dieval colouring preserved; Virgin's crown and spires of 
Child's crown late medieval; front part and left side of ca
nopy late medieval; defects moderate; socle and folding 
doors of shrine preserved in part. 

294. Östra V ram, Gärds härad {färgpl 5; pi 57) 
Östra Vrams kyrka 
helgonskåp med S:t Olof; 13ro-talet'60 

ek 
helgonskåpet höjd totalt: 177 cm 
sidodörrarna höjd: ro6 cm 
baldakinen höjd: 30,5 cm 
sockeln höjd: 23 15 cm 
ryggbrädet bredd: 59 cm 
höger inre dörrhalva bredd: 40 cm 
vänster yttre dörrhalva bredd: 28 cm 
baldakinens framstycke krönet bredd: 60 cm 
baldakinens högra sidostycke krönet bredd: 54 cm 
sockelns framstycke bredd: 58 cm 
sockelns högra sidostycke bredd: 53 cm 
figuren höjd: 13415 cm 

Helgonskåp med högt rektangulärt ryggbräde, ett par 
tvådelade dörrar, baldakin. Baldakinens tre sidostycken 
släta, nedtill avslutade av trepassbågar utan ornamentik. 
Överst ett krön med bred kantlist och rektangulära ut
språng. Sidodörrarna indelade i relieffält inramade av 
kölbågar. Längs sidodörrarnas ytterkanter och mellan re
lieffälten cirkelrunda fördjupningar. Sockeln lådformad 
med utskjutande över- och nederkant. 
Figuren sittande frontalt på en låg bred bänk med släta 
sidor och profilerad sockel. I höger hand en yxa, vänster 
hand lyftad och fattande med två fingrar om mantelns 
band i halsen. Huvudet stort och runt, ansiktet bredlagt, 
ögonen stora och spetsovala med ögonlockskanter i reli
ef, munnen lågt placerad, rak och sluten. Skägget som 
grunda fördjupningar. Håret en slät vågig massa. På hjäs-



san en krona med stora krabbformade spiror mellan lä
gre spetsar (sekundär). Livklädnad med bred slät hals
bård, vertikala grunda veck över livet, slätt midjeskärp 
med lång nedhängande tamp. Mantel över skuldrorna 
och från knäna i obrutna vertikala veck. Under fötterna 
en underliggare på rygg: en korpulent manlig gestalt 
med rundkullig hatt, höftkort jacka och ett byxliknande 
veckrikt plagg. I höger hand ett svärd eller liknande. 
I höger sidodörr en relief med S:t Olofs martyrium: till 
vänster S:t Olof sittande på en jordkulle med huvudet i 
handen. Runtom sju soldater i rustning, ovanför kungen 
en soldat med höjt svärd, framför kungen en soldat med 
yxa. I vänster sidodörr en halv relief med S:t Olofs seg
lats: ett skepp med uppdraget segel, tre personer om
bord - två soldater i rustning och en rorsman - 1 vatten 
som vågiga räfflor. 

Övre delen av yxan i S:t Olofs hand och underligga
rens huvud och svärd separat gjorda. Ryggsidan urhol
kad. S:t Olofs hjässa och krona förnyade under senme
deltiden. '6 ' 

Senmedeltida staffering.'6, Karnationen vitaktig med 
rosa kinder, röd näsa. Ögonen med mörk övre och röd 
nedre kontur, ljus vita, mörkblå iris och mörk pupill. 
Ögonbrynen ljusbruna. Läpparna röda. Hår och skägg 
ljusbrunt. Kronan och manteln förgyllda på röd bolus, 
mantelfodret mörkt blågrönt. Livklädnaden röd med 
bladornament i (mörknat) guld. Bältet förgyllt med de
kor i mörkt rött. På fingrarna breda målade guldringar 
med röda kanter. Underliggaren med röd hatt, grön 
jacka, röda byxor och gröna strumpor. Tronen ljust grön 
med dekorativa bågar och cirklar i svart och vitt. 
Helgonskåpets ryggbräde mörkt grönt med röda kanter 
med rosor i guld. På skåpfonden bakom S:t Olofs hjässa 
en förgylld gloria med röd mitt. Baldakinens sidor gröna 
med en bred röd kant. Sockelns sidor gröna med röda 
kanter. (De franska liljorna och rosorna på ryggbrädet 
och sockeln från 1600-talet).'63 Sidodörrarnas kanter 
röda med guldrosor, de runda fördjupningarna förgyllda, 
kanterna runt relieferna gröna. 
Reliefernas fond blå. Figurernas ansikten med samma 
bemålning som den stora helgonfigurens. Reliefen med 
martyriet: soldaternas rustningar förgyllda och försilvra
de med svarta detaljer, två soldater med röda benkläder, 
tre soldater med gröna benkläder, S:t Olofs livklädnad 

och krona förgyllda. Reliefen med S:t Olofs seglats: 
skeppet rött med förgylld stam och grönt segel, havet 
skiftande i blått, fonden bakom skeppet vitblå, soldater
nas rustningar förgyllda och försilvrade med svarta de
taljer, rorsmannen med röd dräkt, grön huvudbonad. 

S:t Olofs högra tumme avbruten. Yxans övre del bor
ta. Mantelspännet borta. Underliggarens näsa avslagen, 
övre delen av underliggarens svärd borta. Krönets ut
språng skadade. Den högra yttre dörrhalvan borta, den 
vänstra inre dörrhalvan borta, av den vänstra yttre dör
rhalvan återstår endast en mindre del, dörrarnas nedre 
del avsågad ca 15 cm. Alla utom två av skåpdörrarnas re
liefer borta. I den högra dörrhalvans övre högra hörn ett 
rektangulärt urtag. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 34f; A Andersson 1950 s 154; A An
dersson 1966 s 76 n 1; W Andersson 1938 s 36; J Barfod 
1986 s 26; F Beckett 1926 s u5; C G Brunius 1850 s 
543f; E Cinthio 1969 s 123; T Eriksson 1976 s 37ff, 50; T 
Eriksson 1980; S Fernlund 1980 s föff; U Haastrup 1981 
s 151; KLNM 12 sp 573; A a 14 sp 88; R Norberg 1941 s 
127 n 1; CA Nordman 1964 s 82ff; E Nyborg 1977 s 179 
n 39; U Otterstedt 1929 s 18; 0 Rydbeck 1943 as 92; B 
Skans 1991; P Tångeberg 1986 s 34f, 391 305; C R af Ug
glas 1915 s 171 n 6; F B Wallem 1947 s 142ff; E Wrangel 
1917-1918 s 122; H Wåhlin 1921 s 98, ro4ff 

Shrine with St. Olof; I 3 ro 's; oak; late medieval colouring 
preserved; crown af St. Olof late medieval; defects modera
te; folding doors af shrine preserved in part. 

295 . Östra V ram, Gärds härad (färgpl 9; pi I 22) 

Östra Vrams kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft 
ek; beslag på kronan och livklädnaden bly 
figuren höjd: 130 cm 
figuren bredd: 90 cm 
korset höjd: 225 cm 
korset bredd: 163 cm'64 

Huvudet lyftat, riktat rakt fram. Ansiktet avlångt, fint 
skuret: pannan slät, ögonen breda och spetsovala med 
kupade ögonlock och ögonlockskanter i relief, kindbenen 
markerade, munnen rak och sluten med tunna läppar. 



Skägget i två grunt räfflade breda spetsar. På hjässan en 
krona med ett fyrpassformat blybeslag med fyra kronor i 
relief mitt fram. Armarna diagonalt utsträckta, händer
na stora och öppna med något böjda fingrar. Hellång liv
klädnad med längsgående, parallella obrutna veck på är
marna och längs hela klädnaden. På livet nio beslag i bly 
- runda, fyrpassformade och sexkantiga - med mönster i 
upphöjd relief (ursprungligen ytterligare minst två be
slag). I midjan ett skärp med spänne och lång nedhängan
de tamp. Fötterna parallellt hängande, nedåtpekande 
med släta rundade fotbeklädnader. 
Kors med svagt rundad framsida, släta kantlister, rund 
mittskiva med strålgloria i nedsänkt relief, utstående 
bladformade krabbor längs kanterna. Runda ändplattor 
med krabbformade hörnblad och evangelistsymboler i 
relief: överst örn, nederst oxe, på höger sida bevingad 
människa, på vänster sida lejon. 

Spirorna på kronan separat gjorda. Krabborna längs 
korsstammens kanter samt ytterkanterna på den nedre 
ändplattan separat gjorda. Ryggsidan urholkad, urholk
ningen dold av ett smalt täckbräde. I hjässan ett tapphål. 

Medeltida staffering. Karnationen gråbeige med rosa 
kinder, röda läppar. Ögonen med mörka konturer, ljus 
vita, brun iris, mörk pupill. Ögonbryn, hår och skägg 
mörkt. Krona och dräkt förgyllda, dräkten med blått 
ärmfoder och en smal röd bård nedtill. Skärpet förgyllt 
med punsat mönster av rutor och punkter. På händerna 
målade mörka handskar. På fötterna målade blå strum
por, förgyllda fotbeklädnader med svarta ornament. Liv
klädnadens undersida rödbrun med en målad serpentins
linga. Korsets kantlister och krabbor förgyllda. Ändplat
torna mörka, evangelistsymbolerna förgyllda med vita 
text band. 

Kronans spiror avbrutna. Näsan skadad (förnyad). 
Brott på höger hands fingrar. Två blybeslag borta. Två 
krabbor avbrutna. De övre och nedre ändplattornas 
hörnblad skadade. Korsets tapp nedtill avbruten. 

L!ITERA TUR: 

A Anderberg 1915 s 16, 83ff1 165; W Andersson 1938 s 
43f; C G Brunius 1850 s 553; E Cinthio 1969 s 127f; T 
Eriksson 1972 as 23; SFernlund 1980 s föff; RlNM 9 sp 
460; 0 Rydbeck 1943 as 256ff; B Skans 1991 s 7, 13; C R 
af Ugglas 1915 s 166f n 3; C R af Ugglas 1951 s 41 

Crucifi,x; fi,rst half of 15th century; oak, mounts on crown 
and dress lead; medieval colouring preserved; defects 
slight. 

296. Östra Vram, Gärds härad (pl 103) 
Östra Vrams kyrka 
krucifix; 1400-talets första hälft eller mitt 
ek 
figuren höjd: 61 cm 
figuren bredd: 60 cm 
korset höjd: 1 1 9 cm 
korset bredd: 83 cm 

Överkroppen lutad något åt höger. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt. Ansiktet bredlagt och knotigt, ögo
nen tätt placerade släta rundlar, veck över kinderna, 
munnen sluten. Skägget grova räfflade testar. Håret i en 
slinga framför höger skuldra. Törnekronan virad. Armar
na kraftiga och diagonalt utsträckta, händerna öppna 
med raka fingrar. Överkroppen kort, bröstkorgen fram
skjutande, revbenen rundade upphöjningar på sidorna. 
Skuret sidosår saknas. Höftklädet draperat från höft till 
höft med utbuktande svängda veck, på höger höft en 
knut med nedhängande ändflik. Benen kraftiga och rakt 
hängande. Fötterna smala och korslagda. 
Smalt kors med slät framsida, snedfasade kanter. 

Ryggsidan massiv. I ryggsidan borrhål i nackhöjd och 
på höftklädets baksida. I hjässan ett tapphål med kvarsit
tande tapp. 

Medeltida staffering. Karnationen rosabeige med 
röda läppar. Ögonrundlarna blåaktiga med en dubbel 
mörk ögonspringa. Hår, skägg och ögonbryn mörka. 
Mörkt rött blod i pannan, från sidosåret och längs bålens 
sida och höger lår, runt spikhålen, längs armarna och på 
fötterna. Höftklädet förgyllt med blått foder (azurit på 
rödbrun grund).' 65 Linneväv under krederingen vid arm
fästena. 

Törnekronans taggar avbrutna. Fingertopparna på 
båda händerna avbrutna. Höger fot avbruten vid spikhå
let. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 63f, 152; B Skans 1991 s 7, 13; P 
Tångeberg 1986 s 241 



Crucifi,x; first half or middle of 15th century; oak; medie
val colouring preserved; defects slight. 

297. Östraby, Färs härad (pl 230) 
Östraby kyrka 
Anna-själv-tredje; 1400-talets slut 
ek 
höjd: 94 cm 

S:ta Anna sittande vänd halvt åt vänster. Ansiktet stort 
och ovalt, ögonen spetsovala med ögonlockskanterna i 
relief, munnen sluten med tunna läppar, hakspetsen 
framskjutande. Över hjässan och skuldrorna ett huvud
dok. Framför halsen ett halslin i djupa kantiga veck. 
Mantel över armarna och från knäna ned över sockeln i 
stora framskjutande v-veck. Jesusbarnet stående på S:ta 
Annas knä vänt något åt vänster. Huvudet stort och runt 
med trubbiga drag. Håret i spiralformade lockar. Liv
klädnad med långa veckiga ärmar, längsgående obrutna 
veck. På vänster sida Maria, vänd halvt åt höger . Ansik
tet ovalt med fysionomi som S:ta Annas. På hjässan en 
krona. Håret i en slät massa, vid ansiktets sidor räfflat 
med grova skåror. Livklädnad med snävt liv, vida långa 
ärmar. Kjolen lyft på vänster sida med stora brutna v
veck. 

Spirorna i Marias krona separat gjorda. Jesusbarnets 
högra hand möjligen separat gjord. Ryggsidan urholkad. I 
S:ta Annas hjässa ett tapphål med kvarsittande tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Jesusbarnets vänstra arm och ett finger på höger 

hand avbrutna. Spirorna på Marias krona borta. Marias 
vänstra arm avbruten. 

St. Anne with Virgin and Child; end of 15th century; oak; 
colouring not medieval; defects moderate: left arms of Vir
gin and Child missing. 

298. Östraby, Färs härad (pl 190) 
Östraby kyrka 
krucifix; 1400-talets slut eller omkring 1500 
ek 
figuren höjd: 57 cm 
figuren bredd: 51 cm 

Överkroppen lutad åt höger, höfterna förskjutna åt vän
ster. Huvudet vridet åt höger, hängande ned mot höger 
skuldra. Huvudet stort med smalt ansikte, ögonen djupt 
liggande välvda rundlar med en smal ögonspringa, mun
nen rak och öppen med skulpterad övre tandrad. Skägget 
parallella korkskruvslockar. Håret i en spiralvriden test 
framför höger skuldra. Törnekronan vriden . Armarna 
kraftiga och diagonalt utsträckta, händerna halvt slutna 
med krökta fingrar. Bålen smal, bröstkorgen välvd, rev
benen rundade upphöjningar. Skuret sidosår saknas. 
Höftklädet knutet mitt fram med grunda veck. Benen 
långa och smala, knäna böjda. Fötterna breda och kor
slagda. 

Ryggsidan massiv. Inget tapphål i hjässan. Korset se
kundärt. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Håret avbrutet på vänster sida. Taggar borta i törne

kronan. Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne I 914 s 20 

Crucifi,x; end of 15th century or ca. 1500; oak; colouring 
not medieval; defects slight; cross secondary. 

299. okänd kyrka, Skåne (pl 258) 
grupp från altarskåp; 1400-talets slut 
LUHM 18594 a, b 
ek 
figurerna höjd: 83 cm 

Grupp med stående madonna, Johannes döparen. Marias 
ansikte ovalt, pannan hög, ögonen runda upphöjningar, 
munnen högt sittande, liten och sluten. Håret i kraftigt 
räfflade vågor. På hjässan en låg kronring. I vänster hand 
en rund frukt. Livklädnad med längsgående obrutna 
veck. Mantel över skuldrorna och armarna, i en båge 
från höger till vänster arm, nedtill i stora och utstående 
kantigt brutna veck och med framkanten i ett stort sick
sackveck. Jesusbarnet naket, sittande på Marias högra 
arm vänt åt vänster, med vänster hand på frukten i mo
derns hand. Huvudet runt, ögonen små utstående kulor, 
munnen sluten. Kroppen oformligt proportionerad, 
bröstet smalt, magen rundad. 



Johannes stående med lyftade händer, på vänster arm en 
bok med ett lamm med benen vikta in under kroppen. 
Gestalten lång med litet huvud. Ögonbrynen framskju
tande, ögonen släta upphöjningar, munnen lågt placerad 
och sluten. Hår och skägg långa parallella korkskruvs
lockar skärade med djupa böjda räfflor. Kamelhudskläd
nad sammanhållen i midjan med ett grovt rep, på vän
ster sida med kamelhuvudet släpande på fotplattan, på 
höger sida med en hög slits. Mantel över skuldrorna och 
de lyftade armarna, nedtill på vänster sida i utstående, 
kantigt brutna veck. 

Spirorna på Marias krona och höger sida på Jesusbar
nets huvud separat gjort. I hjässorna tapphål med kvar
sittande tappar. Ryggsidorna urholkade. 

Enstaka spår av äldre staffering under sentida över
målning. Marias livklädnad röd. Båda figurernas mantlar 
förgyllda på röd bolus. 

Spirorna på Marias krona borta, näsan avslagen, höger 
sida av barnets huvud borta, kanterna på Marias mantel 
något slitna och spruckna, fotplattans kant avbruten. 
Två fingrar på Johannes döparens högra hand delvis av
brutna, pannlockarna i helgonets panna skadade, en bit 
av mantelns nederkant på höger sida avbruten, tre tår på 
höger fot och ett stycke av fotplattan framtill borta. 

Group af figures from reredos; end af r 5th century; oak; 
slight remains af medieval colouring beneath later pain
ting; defects moderate. 

300. okänd kyrka, Skåne (pl 259) 
LUHM 19385 a 1-5 
grupp från altarskåp; omkring 1500 
ek 
figurerna höjd: 34,5-36,5 cm 

Grupp med fem apostlafigurer. Av dessa kan identifieras 
S:t Jakob d ä (med pilgrimshatt med mussla i relief, bok i 
höger hand) och S:t Paulus (med bok i höger hand, svärd 
i vänster hand) . Två av de återstående med rester av en 
stav eller liknande i ena handen, bok respektive bokpåse 
i den andra. Det tredje helgonet meJ bok i vänster han<l. 
Figurerna stående frontalt. Ansiktena avlånga med breda 
pannor, fåror mellan ögonbrynen, raka kinder. Ögonen 
släta upphöjningar, munnarna lågt placerade, raka och 

slutna. Skäggen i parallella, längre eller kortare kork
skruvslockar. Långa livklädnader i stora, kantigt brutna 
veck. Mantlar över skuldrorna, överarmarna - på en 
figur över hjässan -, nedtill i stora utstående brutna 
veck och v-veck. 

Ryggsidorna urholkade. I hjässorna tapphål med kvar
sittande tapp hos fyra figurer, bortfallen tapp hos en 
figur. 

Bemålningen är inte medeltida. 
S:t Jakobs d ä vänstra hand avbruten. De övre och ne

dre ändarna av S:t Paulus svärd avbrutna. Ett helgon helt 
utan attribut bortsett från en bok. Två av helgonen med 
rester av stavar eller liknande. Fotplattorna skadade 
framtill på fyra figurer. Tårna skadade på två figurer. S:t 
Jakobs d ä tåhätta avbruten. 

Group af figures from reredos; ca. r 500; oak; colouring not 
medieval; defects moderate. 

301. okänd kyrka, Skåne (pl 14r) 
LUHM 19385 b 
S:ta Agnes; 1400-talets början 
ek 
höjd: 40 cm 

Figuren stående i s-attityd med höfterna förskjutna åt 
höger. På vänster arm ett lamm med benen vikta under 
kroppen. Ansiktet brett och ovalt med fyllig haka, ögo
nen släta upphöjningar, munnen rak och sluten. Håret i 
utstående lockar räfflade med breda böjda skåror. På 
hjässan rester av en krona. Livklädnad med åtsittande 
liv, kjol i längsgående obrutna veck. Mantel över skul
drorna, i sicksackvåder från vänster arm och i en båge 
över livet till höger arm, nedtill i bågformade och diago
nala grunda veck. Livklädnadens nederkant i släpveck 
över fotplattan och de spetsiga tåhättorna. 

Ryggsidan massiv. I hjässan ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Bemålningen är inte medeltida. 
Kronans övre del skadad. Höger arm och höger tås

pets avbrutna. 

St. Agnes; beginning af 15th century; oak; colouring not 
medieval; defects slight. 



302. okänd kyrka, Skåne; Frosta härad''" (pl 133) 
LUHM 19791 
tronande madonna; 1400-talets första hälft 
ek 
höjd: 10515 cm 

Maria sittande frontalt på en bänk med profilerade si
dor. Ansiktet ovalt med bred panna, ögonen breda spet
sovaler med en längsgående ögonspringa, munnen rak 
och sluten, hakspetsen framskjutande. Håret en slät 
massa. På hjässan rester av en krona som en fyrkantig 
kloss. Livklädnad med spetsig nedsänkt kantbård. Man
tel över skuldrorna och från knäna i platta strutveck, ne
derkanten omegaformad. Jesusbarnet i en lång livkläd
nad med ett fåtal grova veck, om livet ett horisontalt 
slag. Barnet sittande på moderns vänstra knä vänt halvt 
åt höger. I vänster hand ett klot. Huvudet stort och 
ovalt, fysionomin som Marias. Benen böjda, fötterna 
stödda mot moderns högra knä. 

Kronans spiror separat gjorda och fästade vid mitt
klossen med träpluggar. Höger hand separat gjord. Rygg
sidan urholkad. I Marias hjässa ett tapphål med bortfal
len tapp. 

Staffering saknas. 
Vittrad och sliten, framför allt upptill på vänster 

sida och nedtill. Kronans spiror borta. Näsorna skadade. 
Marias högra hand och barnets högra arm avbrutna. 

LITTERATUR: 

H Wåhlin 1921 s 121 

Seated Virgin and Child; first half of r 5th century; oak; no 
colouring; defects considerable: figure weathered and 
worn, right arms of Virgin and Child missing. 

303. okänd kyrka, Skåne; Frosta härad'67 (pl 292) 
LUHM 19792 
S:t Olof; 1510-1520-talet 
ek 
höjd: 96 cm 

Figuren sittande frontalt. I vänster hand ett ciborium. 
Ansiktet brett och fyrkantigt, ögonen diagonala med 
ögonlock i relief, kindbenen markerade, munnen rak och 

sluten. Mustasch och skägg i täta runda lockar räfflade 
med böjda skåror. Håret i större, brett skårade lockar. På 
hjässan en vid slät kronring. Harnesk med ornamentik i 
grund relief på bröstet, bukskenor. Mantel över skul
drorna med nedvikt kant, framför underbenen i stora, 
djupa och skarpt brutna veck. Över bröstet ett brett de
korerat band. På händerna järnhandskar, på fötterna le
dade järnskor. På fotplattan resterna av en drake: en lång 
hals med ett skäggigt krönt manshuvud och en ringlande 
svans. 

Ryggsidan urholkad. I hjässan ett tapphål med delvis 
bevarad tapp. 

Staffering saknas. 
Mycket vittrad och sliten. En del av kronan på vän

ster sida borta. Höger hand avbruten. Vänster sida av 
drakens huvud borta. Nederdelen med fotplattan till 
stor del bortmultnad. 

LITTERATUR: 

F B Wallem 1947 s 91 

St. Olof,- r5ro 's-1520 's; oak; no colouring; very weathered 
and worn; lower part mouldered away. 

304. okänd kyrka, Skåne (färgpl r6) 
LUHM 24263 
nådafader; 1510-1520-talet 
ek 
höjd: 105 cm 

Gud fader stående frontalt, hållande sonen framför sig 
med händerna täckta av ett kläde. Faderns ansikte litet 
och benigt, pannan bred, ögonen brett och diagonalt sat
ta med kupade ögonlock, kindbenen framskjutande, 
munnen sluten med neddragna mungipor. Mustasch och 
skägg med breda böjda skåror, håret i stora, kraftigt skä
rade lockar. På hjässan en låg vid kronring med spiralvri
den bård nedtill. Omfångsrik mantel i en mängd skrynk
ligt brutna, tjocka veck över armarna och nedtill, man
telns nederkant diagonalt uppdragen med en bred frans. 
Livklädnad i brutna veck över fotplattan. Under vänster 
fot ett klot. Sonen hängande med huvudet nedsjunket 
mot höger skuldra, överkroppen lutad åt höger, armarna 
slappt hängande, benen släpande och böjda. Ansiktet 



trekantigt med hög rundad panna, ögonen djupt liggan
de smala skåror mellan kupade ögonlock, kindbenen 
framskjutande, munnen liten och sluten med neddragna 
mungipor. Skägg och hår som faderns. Bålen knotig och 
mager. Litet diagonalt sidosår. Höftklädet omfångsrikt 
och knutet mitt fram med tjocka brutna veck, på vänster 
sida en stor uppfladdrande flik . 

Spirorna i faderns krona separat gjorda. Ryggsidan 
urholkad. I faderns hjässa ett tapphål med bortfallen 
tapp. 

Medeltida staffering. Karnationen rosa, på sonen rött 
blod på bålen, i spikhålen och i ansiktet. Läpparna röda. 
Sonens ögonspringor mörka, faderns ögon med mörk 
övre och rosa nedre kant. Sonens hår och skägg brunt, fa
derns hår och skägg gråblått. Faderns krona och mantel, 
sonens höftkläde och klotet under faderns fot förgyllda 
på röd bolus, manteln och höftklädet med blått foder. 
Faderns livklädnad röd med ornamentik i guld. Klädet i 
faderns händer randigt i vitt och mörknad förgyllning 
(?).Mantelnsfrans brun och grön. Linneväv under staffe
ringen på flera ställen. 

Spirorna i faderns krona avbrutna. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 81f; A Andersson 1980 s 226, 269; 
G Bringeus 1992 s 3; S Fernlund 1980 s 214f; L Liepe 
1992 as 6; 0 Rydbeck 1921 as 25f; 0 Rydbeck 1921 b s 
162; 0 Rydbeck 1943 a s 74; P Tångeberg 1986 s 250 n 
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Mercy Seat; I 5 ro 's--r 520 
1

s; oak; medieval colouring partly 
preserved; defects very slight. 

305. okänd kyrka, Skåne (Vemmenhögs härad?)' 68 

(pl 142) 
LUHM 24264 
pietä; 1400-talets första del 
ek 
gruppen höjd: 138 cm 
ryggbrädet höjd: 17015 cm 
ryggbrädct bredd: 110 cm 

Modern sittande frontalt på en kulle med ojämnt kanti
ga och rundade upphöjningar. Vänster arm lyftad. An-
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siktet ovalt med hög rundad panna, ögonen stora släta 
rundlar, munnen liten och sluten med framskjutande 
underläpp. Håret i en rundad valk med längsgående vå
giga räfflor. Över hjässan ett tjockt huvuddok med tan
dad kant, vid ansiktets sidor i sicksackvikta våder, fram
för bröstet i en båge. Livklädnad med slätt liv. I midjan 
ett skärp med nedhängande tamp. Över skuldrorna en 
omfångsrik mantel med tillbakavikt kant, från knäna 
rika, buktigt u-formade veck och tunnare strutveck, över 
fotplattan i flera stora böjda släpveck. Sonen liggande 
över moderns knän vänd halvt utåt med händerna korsa
de över höfterna. Ansiktet rakt med hög panna, ögon
brynen sammandragna, ögonen smala springor med 
ögonlock i relief, munnen halvt öppen med neddragna 
mungipor och tandraderna i relief. Mustasch och kort 
skägg med grunda skåror. Håret i raka testar med breda
re längsgående skåror. Törnekronan glest virad. Bålen ut
märglad med uppstående nyckelben och revben, insjun
ket mellangärde. Litet djupt sidosår. Höftklädet hori
sontalt med grova, grunda veck. Benen hängande ned på 
vänster sida. Huden på fötterna uppdragen i en valk 
ovanför spikhålen. 
Brett rektangulärt ryggbräde. Två kraftiga gångjärn i var
je kant efter sidodörrarna. Längs ryggbrädets övre kant 
sitter skåptakets innersta planka. 

Separat gjorda stycken: moderns huvud ned till ha
kan, sonens huvud, törnekronans taggar, en hårslinga på 
höger sida av sonens huvud, sonens ben samt två stycken 
på sittkullens vänstra sida. Ryggsidan urholkad. I mo
derns hjässa ett tapphål med bortfallen tapp; hålet myn
nande vid hakan (se nedan). 

Enstaka rester av staffering. Moderns hår förgyllt . 
Manteln förgylld på röd bolus, mantelfodret blått. Skär
pet rött. Höftklädet förgyllt. Sittkullen grön. På tak
plankans undersida en sirlig ornamentik i rött på vit 
botten. 

Moderns hakparti skadat och delvis borta. Dokets 
ändflik framför bröstet avbruten, bröstpartiet skadat. 
Moderns händer avbrutna . Hål från baksidan vid mo
derns midja (fodring med linneväv antyder att hålen är 
ursprungliga). Taggarna i soueus törnekrona avbrutna. 
Sonens högra arm delvis avbruten, brott på vänster arm 
och på vänster hands fingrar, ett finger avbrutet på hö-



ger hand. Klädnadens veck och sittkullens kanter slitna 
och skadade. 

LlTTERA TUR: 

W Andersson 1938 s 38; S Fernlund 1980 s 2rof; 0 Ryd
beck 1943 as 98ff; H Wåhlin 1919 s 188ff 

Pietd; fi,rst part of I 5th century; oak; slight remains of me
dieval colouring; defects considerable: chin and chest of 
Mother damaged, hands of Mother missing, arms and 
hands of Son damaged. 

306. okänd kyrka, Skåne (färgpl 14) 
LUHM utan inventarienummer 
Mariekröningsgrupp; 1500-talets första del 
ek; främre delen av Marias krona annat lövträ 
smärtomannen höjd: 89 cm 
Maria höjd: 75 cm 
Gud fader höjd: 91 15 cm 

I mitten en knäböjande Maria, på höger sida Kristus som 
smärtomannen, på vänster sida Gud fader. Smärtoman
nen och fadern hållande en krona över Marias hjässa. 
Maria med händerna lyftade, sammanförda i bön fram
för livet. Ansiktet ovalt med hög panna, ögonen smala 
spetsovaler med ögonlockskanter i relief, munnen rak 
och sluten, hakan fyllig. Håret i långa lockar räfflade 
med böjda skåror. Livklädnad med spetsig ringning, åt
sittande liv. Mantel över skuldrorna och runt vänster 
arm, nedtill i ett par stora raka veck, på vänster sida ett 
utstående v-veck. Livklädnadens nederkant bruten över 
fotplattan. Smärtomannens ansikte smalt med markera
de kindben, ögonen spetsovala, munnen sluten med ned
dragna mungipor. Skägget spetsigt och fint räfflat, håret 
i stora, djupare skärade lockar. Törnekronan virad. 
Överkroppen benig, bröstkorgen framskjutande, mellan
gärdet insjunket. Höger tumme mot ett gapande sidosår. 
Mantel över skuldrorna och framför höfterna med en 
brett uppvikt kant, nedtill i ett stort diagonalt veck från 
vänster knä till fotplattan. I faderns vänstra hand ett 
klot stött mot vänster lår. Ansiktet bredlagt, ögonen di
agonala. Skägget stort och rundat, håret i stora lockar 
med djupa böjda räfflar. På hjässan rester av en krona 
med slät ring. Löst hängande livklädnad. Över skuldror-
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na en mantel, framför underbenen med veckning som 
smärtomannens mantel. 

Gruppen gjord i flera stycken: mellan smärtomannen 
och Maria en vertikal skarv. En bit av smärtomannens 
högra skuldra, främre delen av Marias krona, spirorna på 
faderns krona, ett kors på klotet i faderns hand samt 
bänksidorna separat gjort. Ryggsidan urholkad. I smärto
mannens hjässa ett tapphål med kvarsittande tapp; i Ma
rias hjässa ett tapphål med bortfallen tapp; i faderns 
hjässa två borrhål varav ett med delvis kvarsittande 
tapp. 

Medeltida staffering. Karnationen ljusrosa (i Marias 
ansikte något retuscherad). Ögonen med en brun övre, 
rosa nedre kant (smärtomannen, fadern) eller helt bruna 
kanter (Maria), iris ljust brun med mörkare brun kant, 
pupillen svart. Ögonbrynen ljust bruna. Läpparna röda. 
Marias hår förgyllt, faderns hår blågrått, smärtomannens 
hår brunt. Törnekronan grön. Figurernas livklädnader 
och mantlar förgyllda på röd bolus, smärtomannens och 
faderns mantelfoder blått, Marias mantelfoder rött. Fa
derns skor röda. Fotplattan rosa. Längs livklädnadernas 
och mantlarnas kanter dubbla rader av små gjutna me
tallnejlikor, fästade på träpiggar (fyra återstår). Linneväv 
synligt på flera ställen. 

Fingrarna på smärtomannens vänstra hand borta. 
Taggarna i smärtomannens törnekrona borta. Faderns 
krona skadad på höger sida, spirorna borta, ett krönande 
kors på klotet i faderns vänstra hand avbrutet. 
Lillfingrarna på Marias båda händer skadade. Ett stycke 
av fotplattan inklusive ett stycke av smärtomannens 
högra fot avbrutet på höger sida. Bänkens sidostycken 
borta. Alla utom fyra av klädnadernas metallblommor 
borta. 

LITTERATUR: 

A Andersson 1980 s 226, 269; L Liepe 1992 a s 6; W 
Paatz 1939 s 146; 0 Rydbeck 1943 a s 74, 76; T Ryden 
1995 s 112; P Tångeberg 1986 s 153 n 287, 175, 249; E 
Wrangel 1915 s 49 

Coronation of Mary; first part of 16th century; oak; medie
val colouring preserved; defects moderate. 



307. okänd kyrka, Skåne (pl 299) 
LUHM utan inventarienummer 
manligt helgon; 1500-talets början 
ek 
höjd: 53 cm 

Figuren stående med huvudet lutat åt vänster. Höger 
ben framskjutet och något böjt. I vänster hand en upp
slagen bok. Ansiktet bredlagt med markerade kindben, 
ögonen djupt liggande och spetsovala med kupade ögon
lock, i ögonvrårna rynkor, munnen rak och sluten med 
fyllig underläpp. Hår och skägg i oregelbundna lockar 
med grova skåror. Livklädnad med kantigt blusande veck 
mitt fram. I midjan ett bälte med spänne i relief. Mantel 
med bred nedvikt krage, framför armarna långa styva 
veck, framför midjan i en båge, ned till fotplattan i ut
stående, skrynkligt brutna veck. 

Ryggsidan urholkad, täckt av ryggplatta (sekundär?). I 
hjässan ett tapphål med kvarsittande ( eller sekundär) 
tapp. 

Staffering saknas. 
Höger arm avbruten. Mantelveckens kanter slitna. 

Ett stycke avbrutet nedtill på höger sida. 

Male saint; first part of r6th century; oak; no colouring; de
Jects moderate: right arm missing. 

308. okänd kyrka, Skåne (pl r rJ 
S:t Clemens kyrka, Helsingborg 
krucifix; 1200-talets första hälft 
ek 
figuren höjd: 128 cm 
figuren bredd: 97 cm 

Huvudet vridet åt höger, lutat framåt. Ansiktet litet, 
ögonen släta välvda rundlar, munnen rak och sluten. 
Skägget rundade fördjupningar. Håret i spiralräfflade 
slingor, på skuldrorna upprullade lockar. Törnekronan 
bred och virad (sekundär). Armarna diagonalt utsträck
ta, händerna öppna med raka fingrar. Bålen lång och 
smärt, bröstkorgen slät, revbenen bågfonnade upphöj
ningar, mitt fram där revbenen möts en rundad upphöj
ning. Litet sidosår. Knälångt höftkläde med djupa v-veck 
mitt fram, skarpa vertikala veck framför låren och på si-
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dorna, i midjan en rundad vulst, på sidorna stora halvcir
kelformade överhäng. Underbenen raka och kraftiga, hö
ger ben böjt och lagt framför vänster. 

Ryggsidan urholkad. Hjässpartiet och törnekronan se
kundära. Korset sekundärt. 

På bålen enstaka rester av äldre, mörkt rosa karna
tion under sentida övermålning. 

Den ursprungliga kronan borta. Vänster hands 
fingrar utom tummen avbrutna. Höger stortå skadad. 
Ursprungligt kors saknas. 

LITTERATUR: 

A Anderberg 1915 s 35, 125; Utställning af äldre kyrklig 
konst/rån Skåne 1914 s 17; H Wåhlin 1921 s 95 

Crucifix; first hal/ of r 3th century; oak; slight remains of 
medieval carnation beneath later painting; top of head and 
crown of thorns secondary; defects slight; cross secondary. 

309. okänd kyrka, Skåne (pl 219) 
Helsingborgs museum utan inventarienummer 
S:t Olof; 1400-talets mitt 
ek 
höjd: 63 cm 

Figuren stående bredbent med vänster ben böjt. Hän
derna höjda, i vänster hand ett ciborium. Ansiktet bred
lagt med framskjutande panna, ögonen djupt liggande 
smala springor med ögonlockskanter i relief. Tjockt run
dat hår och skägg med grunda räfflar. På hjässan en kro
na med hög slät ring. Höftkort jacka plisserad i breda 
rundade veck över livet. På höfterna ett brett diamant
fasetterat bälte. Åtsmitande hosor. Mantel framför skul
drorna och ned till fotplattan . Under fötterna en drake 
med rundad ödleliknande kropp, lång svans, skäggigt 
krönt manshuvud. 

Ryggsidan massiv. 
Staffering saknas. 
Mycket sliten och skadad. Kronans spiror borta. At

tribut i höger hand borta. Ett stort stycke av drakens 
kropp mitt fram avbrutet. 

LITTERATUR: 

F B Wallem 1947 s 181 



St. Olof; mid r 5 th century; oak; no colouring; defects consi
derable: figure weathered and worn; part of dragon mis
sing. 

310. okänd kyrka, Skåne (Järgpl 2; pl 2) 
Huseby herrgård, Växjö' 69 

krucifix; 1100-talets mitt eller andra hälft 
sälg'10 

höjd: 90 cm 

Huvudet vridet åt höger och lutat något framåt. Ansik
tet smalt och långdraget, ögonen stora släta spetsovaler, 
näsan rak och kraftig, munnen sluten med tunna läppar 
och något neddragna mungipor. Skägget en bred slät valk 
med fyra små runda lockar i nederkanten. Hjässan slät 
och rundad med en avfasning för en krona. Håret i släta 
vågiga länkar vid tinningarna. Bålen kort och rak med 
flat bröstkorg. Skuret sidosår saknas. Höftkläde brutet i 
grunda v-veck mitt fram, över låren och på sidorna med 
tjocka, platta strutveck, i midjan ett slätt bälte, höftklä
det på höger sida uppdraget i ett halvcirkelformat över
häng över bältet, nederkanten i en sicksackformad kon
tur. Underbenen långa och kraftiga, rakt hängande med 
parallella nedåtpekande fötter. Fötterna breda med 
spikhål. 

Ryggsidan djupt urholkad genom en smal längsgåen
de öppning. I hjässan ett tapphål ned till ryggens urholk
ning. 

Ursprunglig staffering. Karnationen rosa med röda 
kinder och läppar. Ögonen med mörka konturer, ögonvi
tan karnationsfärgad, pupillen en mörk fylld rundel i 
den övre kanten, ögonlocken en böjd linje. Hår och skägg 
mörkbrunt med fint penslade strån på kinderna och 
överläppen. Sidosår med röda och svarta kanter och 
blodströmmar högt uppe på höger sida. Höftklädets be
målning eftermedeltida. '7' 

Sliten och multnad. Armarna och kronan borta. Föt
ternas nedre del avbruten. Håret avskuret vid huvudets 
sidor. Kors saknas. 

LITTERATUR: 

H Ekeroth 1873; E Nyborg, V Thomsen 1993 s 172; E 
Nyborg, V Thomsen 1994 s 42; P Tångeberg 1986 s s n 1, 
12 n 13, 13, 16 n 21, 107 n 195 
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Crucifix; middle or second half of r 2th century; willow; 
medieval colouring preserved; crown missing; defects consi
derable: arms missing, feet braken off; cross missing. 

31 r. okänd kyrka, Skåne (pl 301 31) 
SHM 23638'1

' 

krucifix ("Alsikekrucifixet''); 1200-talets andra hälft 
figuren, korsarmarna ek; korsstammen furu' 73 

figuren höjd: 134 cm 
figuren bredd: n3,5 cm 
korset höjd: 23 1 cm 
korset bredd: 1 48 cm '74 

Höfterna förskjutna något åt höger. Huvudet vridet åt 
höger, lutat framåt. Ansiktet smalt med markerade 
kindben, ögonbrynen svängda, ögonen smala springor 
med ögonlockskanter i relief, munnen rak och sluten 
med tunna läppar. Skägget i åtta böjda räfflade lockar 
från hakan. Håret en slät massa framför skuldrorna. Tör
nekronan vid och smal. Armarna kraftiga med blodådror 
i relief, diagonalt utsträckta och något böjda. Händerna 
öppna med raka fingrar. Bålen rak och platt, revbenen 
täta parallella upphöjningar, mellangärdet tydligt av
gränsat från bröstkorgen med en hög kant. Buken rund
ad, höfterna breda. Skuret sidosår saknas. Knälångt höft
kläde med mjukt rundade långa v-veck över höger lår 
och mitt fram, i midjan en rundad veckad vulst, på höger 
höft en lång utstående knut med nedhängande sicksack
veckad ändflik, nedanför vulsten en kort horisontal våd, 
fållen diagonal. Underbenen raka och smala, lätt böjda 
med parallella fötter. Fötterna breda och långa med tå
naglar i relief. 
Kors med plan framsida, utsprång längs kanterna, runda 
ändplattor med små halvcirkelformade dubbla hörnblad 
med utsprång. Korsstammen vidgad bakom figuren. 

Törnekronan separat gjord. Höftklädesfliken på hö
ger sida och ett avlångt oregelbundet stycke i höftklädet 
mitt fram (i dag förnyat) separat gjorda. Ryggsidan djupt 
urholkad. I hjässan ett tapphål. 



Resterna av bemålning är inte medeltida. 
Ytan sliten med sprickbildning. Sprickor i höger axel 

och knä. Höftklädet genombrutet från baksidan på vän 
ster sida. Ett rektangulärt, separat gjort stycke i höft

klädet mitt fram borta (förnyat). Tre tår på vänster fot 
skadade (förnyade). Korsets tvärarm avkortad, ändplat
tornas hörnblad skadade, den övre ändplattan borta (för
nyad; möjligen är samtliga ändplattor sekundära), ut
sprången på korsstammens sidor och på ändplattornas 
hörnblad avbrutna. 

Noter 

'Lunds stifts landebok 1-2. 
'Dateringar saknas för sex skulpturer vars utförande inte medger nå
gon närmare tidbestämning (i flera fall på grund av senare omarbet
ningar}: 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 Örsjö. Två krucifix i Bjuv och Långaröd samt 
rester av kors från Bösarp och Norra Mellby (LUHM) kan inte ges nå
gon mera preciserad datenng an "senmedeltida". I katalogen har inte 
medtagits ett antal krucifix som trots medeltida drag sannolikt är ef
termedeltida: detta gäller bl a krucifix i Ask, Norra Sandby, Simris
hamn, Södra Sandby, Rinkaby, Vä och Östra Strö samt krucifix från 
Everlöv, Knästorp och Tolånga. 
'L Liepe, Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv, 
Skånsk senmedeltid och renässans 14, Lund 1995. 
•A Anderberg 1915 s 167. 
'Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 167. 
'Samtliga mått från Inventeringen 1918-1932, Barsebäcks kyrka. 
'E Hervius, R Holmberg 1972 s 66. 
'A Anderberg 1915 s 159f. 
'Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 
0 Rydbeck, skrivelser 1926.03.18 och 1926.05.28. 
'"T Eriksson 1972 s 15, 25 n 4. 
"Muntlig.uppgift från konservator-Lars Sandberg. 
"Utställning af äldre kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 41. 
'' Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 2 r. 

''Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s ro4. 
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LITTERATUR: 

A Andersson 1950 s 281ff; A Andersson 1980 s 67ff; G 
Ekholm 1960; Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 
1975 s 83; M Rydbeck 1951 as 82; B Thordeman 1947 

Crucifix; second half of 13th century; figure and cross 
arms oak, cross stem pine; remains of colouring not medie
val; defects moderate: separately made part of loin-cloth 
missing ( renewed); cross arm shortened, end tablets rene
wed or altogether secondary. 

''Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 103. 
''lbid. 
''lbid. 
''Samtliga mått från LUHM accessionskatalog, nr 15512 f. 
''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 170. 
"Konserveringsrapport 1 972-1973. 
"Utställning af äldre kyrklig konst /rån Skåne 1914 s 24. 
"lbid. 
''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 151. 
'<Jbid. 
''lbid. 
'"lbid. 
''Utställning af äldre kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 37f. 
''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 158. 
''Madonnan har enligt en beskrivning från 1700-talet utgjort mittgrup
pen i ett altarskåp med evangelister och apostlar (Stockholm, Kungliga 
Biblioteket, Engeströmska samlingen B: Vill 2:42 s 29). 
''Inventeringen 1918-1932, Dalköpinge kyrka. 
'"LUHM accessionskatalog, nr 167ro c. 
''Brev från forskningsingenjör Thomas Bartholin, Kvartärbiologiska la
boratoriet, Lunds universitet till Ebbe Nyborg, Danmarks Kirker, Na
tionalmuseet i K0benhavn. 
"Muntliga uppgifter från Bo·Ossian Lindberg. 
"Altarskåpet flyttades från Elleköpinge till S:ta Maria i Åhus när sock
nens kyrka nedlades omkring 1620 (1828 års inventering, S:ta Maria 
kyrka i Åhus). 



"Konserveringsrapport 1968. 
''Utställning af äldre kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 23. 
"P Tångeberg 1986 s 246. 
3"Ibid. 
"Uppgifter om stafferingen bl a från B Lindberg, anteckningar för Pro
jektgruppen Gamla material och tekniker i målerier, Institutionen för 
konstvetenskap, Lunds universitet. 
•

0P Tångeberg 1986 s 237 n 438. 
••Jfr bild av madonnan med båda sidogavlarna bevarade i M Rydbeck 
1942 s 167. 
<>V Moore 1993 (opubl) s 59. 
"ibid s 42. 
"Prinsessan beställdes 1509 från Heninck Ro leves verkstad i Rostack 
och levererades 1522 (HA Gräbke 1941; M Rydbeck 1942). 
"Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 168. 
•'Jbid. 
"Medieval W ooden Sculpturen in Sweden 4 r 97 5 s 116. 
•'Jbid. 
"Utställning af äldre kyrklig konst/rån Skåne 1914 s 24. 
' 'inventeringen 1918-1932, Gislövs kyrka. 
''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 139. 
' 'Dendrokronologisk datering (E Nyberg 1993 s 173). 
"Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 138. 
"Krucifixet finns i dag i LUHM och kommer enligt accessionskatalogen 
från Önnarp (LUHM accessionskatalog, nr 24293). Av kyrkoherde Vik
tor Åkermans Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps 
pastorat framgår att krucifixet från början har hört hemma i Gärdslövs 
kyrka (V Åkerman 1964 s 60). 
"Samtliga mått från AAnderberg 1915 s 168. 
''Figurens mått från A Anderberg 1915 s 167. 
"Korsets mått från lnventenngen 1918-1932, Hannas kyrka. 
' 'Lunds universitets Folklivsarkiv, Mandelgrenska samlingarna, serie 
5:VII. 
" Altarskåpet kan dateras med hjälp av krönets vapensköldar (T Mår
tensson 1951 s 54). 
''Muntlig uppgift från konservator Åsa Sandberg. 
''Samtliga mått utom predellans höjd, flygeldörrarnas bredd och figu
rernas höjd från brev 1954.04.09 från L-G Kindström, Helsingborgs 
museum till A Andersson, SHM. 
' 'B O Lindberg, B Skans 1984 ( opubl). 
6'lbid; muntliga uppgifter från konservatorer Åsa Sandberg och Lars 
Sandberg. 
'•Muntliga uppgifter från konservatorer Åsa Sandberg och Lars Sand
berg. 
''Samtliga mått enligt muntlig uppgift från konservator Herman An
dersson. 
"A Anderberg 1915 s 46f. 
''Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 144. 
"LUHM accessionskatalog, nr 16937 b. I katalogen anges mått för ett 
helgonskåp till Anna-själv-tredje-skulpturen: höjd 129 cm, bredd 59 
cm, djup 13,5 cm. 
"Konserveringsrapport 1933. 
70W Andersson 1941 s 89. 
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''Samtliga mått utom korsets bredd från A Anderberg 1915 s 124. 
''Samtliga mått från Inventeringen 1918-1932, Kyrkoköpinge kyrka. 
"C G Brunius 1850 s 554. 
"Samtliga mått från M Rydbeck 1932 s 13. 
"Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 178. 
760 Rydbeck 1921 as 24f. 
"Altarskåpet daterat med hjälp av testamente från 1398, med dona
tion av tio mark silver till det nyss färdigställda altarskåpet (Testamen
ter Jra Danmarks middel.alder indtil 1450 nr 72). 
''Se E Wrangel 1915 s 20-35. 
79Jfr a as 15-20. 
''Gruppen har hört hemma i ett altarskåp som ärkebiskopen Jens Bros
trup skänkte till ett av honom 1483 instiftat altare i Lunds domkyrka 
(LÄU 4 nr 446). 
''Altarskåpet har stått på ett altare i Lunds domkyrka som nämns för 
första gången 1480 (LÄU 4 nr 355). 
''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 128. 
''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 157. 
'•Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 137. 
''Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 25. 
"Inventeringen 1918-1932, Norra Rörums kyrka. 
'

1A Anderberg 1915 s 127. 
"Ibid. 
''Konserveringsrapport r 969. 
00P Tångeberg 1986 s 226 n 414. 
''Brev från forskningsingenjör Thomas Bartholin, Kvartärbiologiska la
boratoriet, Lunds universitet till Ebbe Nyborg, Danmarks Kirker, Na
tionalmuseet i K0benhavn. 
'' A Anderberg 191 5 s 1 34. 
"Brev från forskningsingenjör Thomas Bartholin, Kvartärbiologiska la
boratoriet, Lunds universitet till Ebbe Nyborg, Danmarks Kirker, Na
tionalmuseet i K0benhavn. 
"Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 126. 
"Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
"Redogörelse för medeltida staffering enligt muntlig uppgift från kon
servator Herman Andersson. 
"Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
''Se konserveringsrapport 1960. 
"Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
'
00[bid. 
'°'lbid. 
'°'Muntlig uppgift från konservatorer Åsa Sandberg och Lars Sandberg. 
"'Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 6r. 
'°"P Tångeberg 1986 s 23. 
'°'A as 23, 305. 
'"'Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 156. 
'°'Samtliga mått från beskrivning 1897 av Th Wåhlin. 
'°'Samtliga mått utom höjden på Maria och Johannes sockel från A An
derberg 1915 s 163f. 
'
09lnventeringen 1918-1932, Södra Rörums kyrka. 

"'Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 25. 
'"Jfr C G Brunius 1850 s 540. 
"'C G Brunius 1850 s 539. 



"'Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 127. 
"' Utställning af äldre kyrklig konst /rån Skåne 1914 s 44. 
"'Konserveringsrapport; Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 
s 62. 
"'Samtliga mått Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 62. 
"'Muntlig uppgift från konservator Peter Tångeberg; P Tångeberg 
1986 s 83f n 142, 110 n 199. 
"'Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 258. 
"'lbid. 
"°Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
"'De saknade delarna av krucifixet sågades vid 1800-talets slut upp till 
orgeltangenter av en folkskollärare i Vallkärra (0 Rydbeck 1943 a s 
96). 
"'Samtliga mått från A Anderberg 1915 s 121. 
'"'Kulturen i Lund, Karlins katalog, nr 2995. 
'"'Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
,,,Samtliga mått enligt muntlig uppgift från konservator Herman An
dersson. 
'"'Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
,,,Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne 1914 s 24. 
'"'P Tångeberg 1986 s 206. 
'"'A as 165. 
'
30Jbid. 
'''Om stafferingen, se a as 206, 225 n 410,266 n 504, 274 n 515. 
''"Korsets mått från LUHM accessionskatalog, nr 15936 a. 
'"Muntlig uppgift från konservator Herman Andersson. 
'"Samtliga mått enligt muntlig uppgift från konservator Herman An
dersson. 
'"Stafferingen beskriven enligt muntlig uppgift från konservator Her
man Andersson. 
'''Medieval Wooden Sculpture in Sweden 4 1975 s 70. 
'"C G Brunius 1850 s 529f. 
'''Muntlig uppgift från konservator Lars Sandberg. 
'"Samtliga detaljer om altarskåpets staffering enligt muntliga uppgif
ter från konservator Lars Sandberg. 
•••Jfr konserveringsrapport 1937. 
'''Samtliga mått från A Anderberg 1915 s r35. 
,.,p Tångeberg 1986 s 182. 
'"E Wrangel 1915 s 122. 
•«p Tångeberg 1986 s 237 n 440. 
'"P Tångeberg 1986 s 223. 
'' 'P Tångeberg 1986 s 225. 
'"Samtliga mått från Inventeringen 1918-1932, Ystad S:ta Maria kyrka. 
'
48 A Andersson 1 980 s 269. 
'"P Tångeberg 1986 s 179. 
'''Mått från Inventeringen 1918-1932, Äspö kyrka. 
'''Av kyrkoherde Viktor Åkermans Minnen och anteckningar från 
Gärdslövs och Önnarps pastorat framgår att krucifixet, som i dag hän
g r i Gifrdslövs ky1ka, från början hor hört hemma i Önnarps kyrka (V 
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Den medeltida träskulpturen 1 Skåne 
En bilddokumentation 

Under medeltiden var Skånes kyrkor fyllda av kultbilder i trä: krucifix, skulpturer av 
Maria med Jesusbarnet, helgonbilder och altarskåp. I dag återstår en bråkdel av denna 
bildskatt. Nio tiondelar eller mera av de medeltida träskulpturer som en gång fanns i 
städernas och landsbygdens kyrkor är borta, men de som är bevarade vittnar om den 
historiska miljö i vilken skulpturerna kom till, och om de människor som brukade 
kyrkan och dess bilder under medeltiden. 

I detta planschverk presenteras för första gången i ord och bild det samlade beståndet 
av medeltida kyrklig träskulptur i Skåne: totalt 31 I skulpturer från I 100-talets mitt 
till I 500-talets första hälft, från 186 kyrkor runtom i landskapet. Boken innehåller 
närmare 400 bil<ler i färg och svartvitt av alla Skånes medeltida träskulpturer, både 
nytagna fotografier och bilder efter äldre negativ och glasplåtar. I en inledande text 
behandlas olika slag av medeltida träskulptur, skulpturernas funktion som kultbilder i 
kyrkorummet och tillverkningen i medeltidens verkstäder. I boken ingår också en ka
talog med en bibliografi över varje skulptur. 

I samma serie som planschverket ingår en doktorsavhandling i konstvetenskap med 
samma titel. Avhandlingen är en studie över Skånes medeltida träskulptur och dess 
historiska miljö, med analyser av skulpturernas datering, produktionsförhållandena, 
den kyrkliga kulten och villkoren för förvärv av träskulptur till enskilda kyrkor. 

Lund 
University 
Press 

Art nr 20391 
ISBN 91-7966-338-9 




