
S:t Olofs kyrka i Skåne restaurerad
Rydbeck, Monica
Fornvännen 91-126
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1951_091_kompr
Ingår i: samla.raa.se



S:T OLOFS KYRKA I SKÅNE RESTAURERAD 

Av Mon ica Rydbeck 

L n av de sedan gammalt mest sägenomspunna lantkyrkorna i 
Skåne är S:t Olof i Albo hd. Offrandet till S:t Olofs, den norske 
helgonkonungens, ära och till som man hoppades och trodde 
pilgrimernas egen timliga och andliga välfärd ha r här pågått 
ända in i våra dagar. Denna tradition har betingats ej blott av 
den undergörande verkan, som en strykning med den i kyrkan 
bevarade helgonbildens yxa ansågs medföra, utan även av den 
enligt folktron läkande kraften hos vattnet i den ej långt söder 
om kyrkan belägna heliga källan. 

Då kyrkan under fjolåret genomgick en omfattande restaure
ring, till stor del bestående i framtagandet av medeltida valv-
och väggmålningar, blev det möjligt att till tiden ungefär be
stämma tillkomsten av kyrkans olika byggnadspartier och att 
datera de därstädes framtagna målningarna (fig. 1—2). Redan 
dessförinnan hade församlingens kyrkoherde, Nils Boström, 
kunnat konstatera, att i byggnaden ingår ett mindre avsnitt, det 
nuvarande koret, av högre ålder än byggnadens västra huvud
parti.1 

Denna äldre del, en gång långhus och kor i kyrkan, har emel
lertid hänförts till et t tidigt skede av 1100-talet och det nu
varande långhuset redan till 12- eller 1300-talet. En justering 
av dessa dateringar torde böra göras. Både södra och norra 
portalens omfattningar, som under restaureringen framtagits 
på det forna långhusets båda sidor, ha visat sig bestå av slät, 
oprofilerad tegel, nu synlig invändigt. Då tegel först ganska sent 
kom till användning i denna landsända — den tidigast daterade 
och ganska rikt ornerade skånska tegelkyrkan, i Gumlösa, in-

' Nils Boström, Kort beskrivning av S:t Olofs kyrka, Ystad 1950. 
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Fig. 1. S:l Olofs kyrka, Skåne; interiör. — Kirche St. Olof, Schonen. Inneres. 

vigdes år 1192 — kan den äldsta, enkla kyrkan i Lonkinna eller 
Lunkinde, socknens namn fram till medeltidens slut, knappast 
ha uppförts förrän under förra hälften av 1200-talet. Kyrkans 
ursprungliga triumfbåge är till största delen igenmurad, men 
dess halvcirkelformiga kontur, vid årets restaurering markerad 
i korets östra väggyta, tyder icke på sista hälften av nämnda 
århundrade. 

Det är emellertid ej blott de båda ingångarna i det nuva
rande korets västra del och den igenmurade triumfbågen, som 
visa, att detta korparti förut fungerat som självständig kyrka. 
Även de vertikala ytterkonturerna av vad som en gång utgjort 
den ursprungliga västfasaden äro ännu fullt synliga i det nya 
och bredare långhusets triumfbågsmur både i norr och i söder. 
En kraftig grundsten till den gamla västgavelns norra hörn lig
ger fortfarande kvar i det tillbyggda långhusets östligaste del. 

Såväl det nuvarande koret som långhuset täckes av stjärn
valv, medan sakristian i öster, en gång tillfälligt apterad till 
gravkammare, är försedd med ett enkelt korsvalv. I hela den 
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Eig. 2. Prov på långhusvalvens målade dekoration, från a) sydöstra, b) norra 
mellersta, c) nordöstra valvet. — Proben der gemalten Dekoration des Langhaus-
gewölbes: a) vom sudöstlichen. b) vom mitlleren, c) vom nordösllichen Gewölbe. 

Foto Hans Erlandsson. 

gamla kyrkan utgå såväl korsvalv som stjärnvalv från i kyrko
rummet uppmurade pilastrar, ett konstruktivt enklare tillväga
gångssätt än om man i det äldre murverket inhuggit stöd för 
valv, såsom emellanåt skedde under det senaste 1200-talets valv-
slagningsföretag. I långhuset är emellertid förhållandet annor
lunda. Här ha de sex valven och deras anslag tillkommit i sam
band med ytterväggarnas uppmurande, varjämte som inre stöd 
uppförts två massiva fristående murpelare i mitten, en rund i 
öster och en tiokantig i väster. 

De tre äldsta kända stjärnvalven i Skåne äro enligt förf:s 
mening att finna i Malmö S:t Petri kyrkas västligaste del och 
tillhöra tiden omedelbart efter 1420, medan de närmast därpå 
följande, i S:t Annae kapell i Vittskövle och i koret till Skanörs 
kyrka, kunna hänföras till omkring 1430 samt valven i Mörarps 
kyrka till tiden närmast före 1432.2 övriga stjärnvalv av mer 
eller mindre varierande typer utfylla sedan perioden fram till 
slutet av medeltiden. Den relativt enkla form, som känneteck
nar valven och deras ribbsystem i S:t Olof, skulle lämpligen 
kunna passas in i 1400-talets andra fjärdedel, en datering, som 
då bör gälla kyrkans hela västparti. 

2 M. Rydbeck , Va lvs lagn ing och k a l k m å l n i n g a r i s k å n s k a ky rkor , L u n d 
1943, s. 177 f., s. 235, s. 294 f. 
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Med denna datering överensstämmer ganska väl åldern på de 
målningar, vilka nu framtagits i valven. De sex stjärnvalvens 
alla kappor ha täckts med mer eller mindre stiliserade växt-
ornament. Motiven utgöras av grenar och kvistar med blad av 
mycket växlande former, vilka erinra om blad av akacia, palm, 
asp och ormbunke samt om ekblad och ekollon m. m. Även tång-
liknande rankor förekomma samt stjälkar med blåklockliknande 
blommor. Denna ganska säregna långhusornamentik med om
växlande, i ljusare och mörkare röda och blågrå toner kvadre-
rade valvribbor, vilka mötas i förkroppningar, som orneras med 
målade stjärnor, rundlar, kors och huvuden, står visserligen 
ingalunda ensam i landet. Såsom jämförelse kunde t. ex. fram
dragas den uppländska dekorationsgruppen Ärentuna-Vaksala-
Färentuna från 1400-talets förra del, som av Cornell-Wallin 
karakteriseras som en upplösning, »nästan som en förvildning» 
av motivtraditionen från det slutande 12- och begynnande 1300-
talet3 och som i sin tur givit upphov till den dekorationsform, 
som under 1460-talet enligt nämnda författare förvandlar 
Strängnäs domkyrkas kor till »en blommande lövsal».4 I mel
lersta Sveriges måleri kan en mera sammanhängande utveck
lingsserie med svårighet uppställas mellan det unggotiska och 
sengotiska dekorationsschemat på grund av de många ombygg
nadsföretag, som karakterisera 1400-talet, varvid de målade 
trävalven i kyrkorna avskaffades. 

I Skåne ligger saken kanske något fördelaktigare till. Man 
borde kunna konstatera ett visst provinsbetonat ursprungssam
manhang mellan S:t Olof och de äldsta målningarna i ö . Vem
menhögs kyrka. Utom enstaka figurframställningar och dvärg
träd vid valvens hjässpunkter består sålunda orneringen i den 
sistnämndas västra långhusvalv av strödda palmblad, vilka 
utgå från liljeformiga fästen. Dessa palmblad, vilka tillhöra 
tiden omkring 1400, medan målningarna i öster utförts vid me
deltidens slut, utgöra den tidigaste skånska dekor, som varslar 
om S:t Olofsornamentikens typ. 

Något längre fram i tiden, närmare bestämt år 1432, åter-

:1 H. Cornell och S. Wallin, Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, 
Sthlm 1933, s. 22. 

1 Ib., s. 31. 
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kommer på skånskt område i Mörarps kyrkas östra och mel
lersta långhusvalv en ornamentik, som är mera besläktad med 
dekorationen i S.t Olofs långhusvalv. Det ständigt upprepade 
motivet är här pilkvisten. Tunna grenar, varannan grön, var
annan röd och med karakteristiskt smäckra blad, avbildas i 
valvens excentriskt belägna kappor, medan de centrala sakna 
dekor. De tunna, något böjda och slingrande, ibland med en 
knut hopsamlade grenarna med sina lansettformiga blad ha 
arrangerats på ett sätt, som snarare erinrar om empiren än om 
1430-talet men som närmast måste karakteriseras med det 
intetsägande ordet »tidlöst». I Mörarp har på ett av de ovan om
talade stjärnvalven, närmare bestämt östra långhusvalvets nord
östra del, bevarats ett par inskrifter. Den ena består av nio 
rader, av vilka den översta utgöres just av nyssnämnda årtal.'"' 

Det sällsynta, i Mörarp så gott som helt dominerande pil-
kvistmotivet är i närvarande stund blott känt från dekoren i 
ännu en skånsk kyrka och detta alltså i den nyrestaurerade S:t 
Olof." Motivet är dock här mera omväxlande men samtidigt 
konstnärligt mindre charmerande. Det mellersta norra valvet 
är exempelvis så gott som fullständigt upptaget av långa smala 
pilkvistar, vilka nå upp mot valvhjässans åtta hjärtformiga, i tre 
korta bladformiga utlöpare slutande ornament (fig. 2 b). I de 
åtta centrala kapporna av samma valv äro grenarna mera sym
metriskt anbragta och kontrastera därför mot Mörarpskvistar-
nas lätta, graciösa formspel. I övrigt är S:t Olofsdekorationen 
snarare ett virrvarr av bladmotiv och kvistar, somliga mer eller 
mindre stelt tecknade i de smala centralt belägna valvkapporna, 
andra mera böjda och slingrande i de bredare yttre kapporna 
(fig. 2 a, c). Det är kanske en reflex av samma ornamentik, 
som, ett eller annat årtionde senare, återkommer å korvalvet i 
den några mil längre i norr belägna Kiaby kyrka. 

Växtdekoren i S:t Olofs valvkappor kompletteras av figur
framställningar å väggarna. Dessutom tillkommer som ett yt-

1 M. Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar, s. 294 f. 
* Sedan detta skrevs har i Tåstarps ca 25 km frän Mörarp belägna 

kyrka vid en »provknackning» blottats en valvdekor av exakt Mörarps-
typ i korets stjärnvalv, som helt överensstämmer med Mörarps lång
husvalv. 
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fyllande inslag den mängd bomärken, som täcka de fria valv
pelarnas ytor och som säkerligen inristats av hjälpbehövande 
pilgrimer. Så är även fallet, fastän i något mindre omfattning, 
med bomärkena på den ungefär samtidiga åttkantiga pelaren i 
Fru Alstads kyrka, Skytts hd, där märkena troligen anbragts 
av vallfärdande, som sökt bot för sin sjukdom i den närbelägna 
heliga offerkällan. På sydvästra sidan av östra pelaren i S:t Olof 
läses dessutom i runor: Sante Ole bed för mig.7 

Med hänsyn till likheterna Mörarp — S:t Olof, även i fråga 
om valvtypen, vill man gärna tro, att S:t Olofsmålningarna till
kommit i samband med långhusets uppförande, under 1400-
talets andra fjärdedel, inemot 1400-talets mitt. Denna bestäm
ning styrkes lyckligtvis även av andra dekorationsdetaljer, näm
ligen de tyvärr mycket skadade figurframställningarna på 
långhusets öst- och västväggar. 

På östväggen ha inkomponerats, mot en bakgrund av rosor 
och andra upprepningsmönster, som äro dels schablonerade och 
dels gjorda för hand, först och främst två stora tronande gestal
ter, skilda av triumfbågen och flankerade av smärre bilder. Ett 
par mindre figurer finnas dessutom längre ned, invid triumf
bågens vederlag, på södra sidan omedelbart under en ganska 
bred horisontell bård, som emellertid inte nu längre spåras norr 
om bågöppningen. Denna bård består av stiliserade lotuspalmett-
motiv, anbragta inom långsmala, dubbla, S-formigt svängda 
blad (se fig. 3 till höger). Liknande, men mindre degenererade 
bårder äro ej ovanliga under 1200-talet och förekomma även in 
på 1300-talet, exempelvis i de nu överkalkade målningarna på 
norra och östra väggen i Åhus kyrkas långhus.8 

Av triumfbågsväggens båda större bilder föreställer den norra 
madonnan med krona och gloria, sittande på en bänkliknande, 
fialprydd tron och med barnet i sin famn (fig 3 t. v.). Madonnan 
upptager väggpartiets mitt, och strax intill, omedelbart söder 
om, avbildas en ängel med utslagna vingar. Dess funktion i 
kompositionen framgår inte av vad som nu återstår. Till vänster 
om madonnan tyckes också en figurframställning, nu fullkom-

7 Inskriften tydd av professor Ivar Lindqvist. 
8 M. Rydbeck, Åhus kyrka, en byggnadshistorik, i »800 år i Ahus», Kri

stianstad 1949, s. 66, fig. 11, s. 67, fig. 12. 
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Lig. 3. Triumfhiigsväggen; I. v. framställning uv mudiinniin med barnet, I. h. 
S:l Olof och en adoranlfigur; nederst fragment av skapelseframställning. — Triumph-
bogenwand; links Darstellung der Minimum mil dem Kinde. rechts St. Olof und ein 
Adorunl: :u unlersl Fragment einer Sehöpfungsdarstellung. kolo Hans Erlandtson. 

ligt omöjlig att tyda, ha funnits. Nedanför ängeln, norr om 
triumfbågsöppningen, återgives en mänsklig gestalt, tydligen 
en bild av Kristus sittande på regnbågen med fötterna på ett 
nu efter rekonstruktionen i varje fall onaturligt och oförklar
ligt sätt fästa vid, nästan slingrande sig kring båglinjen. Ma-
jestaskompositionen omgives av en baldakinartad ram, prydd 
med gula, delvis nu gråaktiga krabbor och en korsblomma. 
Denna gula färg ingår i det i övrigt använda färgschemat, där 
brunrött dock dominerar. Ett par mycket obetydliga cinnober-
röda färgrester, i glorian och strax nedanför figurens vänstra 
fot, jämte några skarpa ärggröna färgfragment bl. a. i själva 
mandorlan antyda, att norra triumfbågshalvans utsmyckning 
ej varit begränsad till de nu skönjbara tre figurerna och deras 
tapetfond. 

Det motsvarande väggfältet söder om triumfbågen upptages 
av en tyvärr ännu mera skadad bild av en manlig gestalt, sit
tande på en tron av samma typ som madonnans. Även denna 
figur är glorieprydd, däremot kan krona icke konstateras i den 
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bevarade, obestämbara färgmassa, som markerar huvudet, och 
i sin högra hand håller han en glob, krönt av ett kors, alltså ett 
riksäpple. Av vänstra handen och dess attribut synes tyvärr 
intet spår. Alldeles till vänster om helgonets gloria sträcker en 
ur ett moln framsvävande gestalt fram sina händer mot denna, 
men det är tyvärr icke möjligt att med säkerhet bestämma 
karaktären av det föremål, en krona e. d., som överlämnas. 
Längre ned, men på samma sida om den tronande gestalten, 
synes en knäböjande manlig figur, målningarnas donator eller 
konstnär, den tredje hittills påträffade adorantbilden inom 
gotiskt skånskt måleri.9 Från donatorns höjda händer har ett 
skriftband i en båglinje sträckt sig upp emot S:t Olofsgestalten 
(kan svagt skönjas å fig. 3). 

Till »figurskildringar» bör kanske räknas den i valvkappan 
omedelbart över den tronande helgongestalten avbildade hu
kande figur, som i sina händer samlar bladprydda grenknip
pen, och bilden av en drake i den angränsande södra kappan. 

Det är onekligen beklagligt, att den södra bilden å östväggen 
blivit så illa skadad. Det enda man ännu med säkerhet kan an
giva som attribut, utom helgonglorian, är riksäpplet i höger 
hand. Man ville gärna tänka sig att i en åt S:t Olof helgad kyrka 
något centralt parti av väggarnas utsmyckning ägnats helgonet. 
En Olofsdyrkan av sådana dimensioner har dock varit knuten 
till kyrkan, att »kulten» fortlevat nästan till våra dagar och 
helgonets namn under 1400-talets sista år började uttränga det 
gamla Lunkinde såsom namn på socknen i dess helhet — i kända 
urkunder ses första gången år 1491 uttrycket: S. Oluffs sogn: 
Lonkende 1491.10 En Olofsbild som pendang till madonnan på 

9 Av de båda övriga finnes den ena, daterad 1303, i V. Sallerup och 
den andra i Magiehem, målad av Vittskövlemästaren. Jfr M. Rydbeck, 
Medeltidsmålningar från tre århundraden, Fornvännen 1947, s. 204, och 
Otto Rydbeck, Undersökningar i Lunds domkyrka och Magiehems soc
kenkyrka, Fornvännen 1950, s. 118. Donatorsfigurer inom romanskt måleri 
finnas i Vallkärra (nu i Lunds univ:s hist. museum) och övraby. 

10 Enligt K. G. Ljunggren, S:t Olofs sockens gamla namn och andra 
namn på Lunk-. Namn och Bygd 1945, s. 40—53. I denna uppsats cite
ras bl. a. följande benämningar såsom prov pä S:t Olofsnamnets över
handtagande: S. Oluffs Sogn: Lonkende 1491 (Rep. dipl. regni Dan. med. 
Ser. 2 nr 6940); Lunckynge 1499 (ib. 1898); s. Oluffs Sogn: Lunckynge 
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norra halvan av triumfbågsväggen verkar således synnerligen 
välmotiverad och man bör troligen tänka sig, att den nu utplå
nade handen en gång omfattat en yxa.11 Anmärkas bör kanske, 
att figuren håller riksäpplet i höger hand; om en yxa funnits, har 
denna alltså hållits i den vänstra, en fördelning av attributen, 
som måste betecknas såsom mera ovanlig men icke längre säll
synt, då det gäller Olofsframställningar från medeltidens slut. 

Nedanför den ovannämnda palmettbården och något norr om 
den på triumfbågsväggen målade s. k. Olofsfiguren har, i jämn
höjd med den norra vägghälftens bild av Kristus på regnbågen, 
placerats en annan, inom en rektangulär ram stående korsglorie-
prydd figur (synlig nederst å fig. 3 till höger). Det inramade 
fältets övre södra hörn fylles av veckiga moln, det nedre högra 
hörnet av en nu obestämbar formation och fonden i övrigt av 
lyrformiga ornament, till stor del rekonstruerade. Möjligen ut
gör kompositionen resten av en serie skapelsescener i den ut
formning, som ofta förekommer inom 1400-talets mellansvenska 
måleri men däremot icke tidigare kunnat konstateras bland det 
tillgängliga skånska materialet. På nämnda motiv tyder hand
ställningen hos den glorieprydda figuren. Den skapande gestal
tens korsförsedda gloria utgör i detta sammanhang givetvis intet 
hinder, denna förväxling mellan Gud faders- och Kristussym
boler är vanlig under medeltidens slut. Triumfbågsväggens båda 
bågfält begränsas upptill av med snedställda band i rött och 
vitt ornerade sköldbågar, en ornering, till vilken nedåt ansluter 
sig en elegant, i rött tecknad med treklöverblad prydd »rund-
bågsfris», medan södra vägghalvans mitt markeras av den förut 
omtalade röd-grön-gula horisontella palmettbården. Nederst 
ses svaga spår av en draperimålning. 

Det är ganska otänkbart, att en så osymmetriskt fördelad 
väggdekoration som triumfbågsväggens komponerats i ett 

1502 (ib. 9731); »Jess Lars i s. Oluffs» 1504 (ib. 10103); sanctj Olaui 
kirckae i Lonckindae 1506 (Lunds ärkestifts urk. bok. 6: 218); »S. Olufta 
bye. kaldis Lunkinde» c. 1590 (Cartographia Scanensis utg. av H. Rich
ter, s. 29); S. Oluff (Visitatsbog for Lunde Stift 1611—1637, s. 58). 

11 Beträffande den s. k. S:t Olofsbtlden på triumfbågsväggen bör på
pekas, att den under en viss period av restaureringen var utrustad med 
en yxsymbol (jfr fig. 1), vilken dock åter avlägsnats (jfr fig. 3), dä varje 
spår av det karakteriserande attributet saknas. 
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Fii?. 4. Målningsfragment å västra långhusväggen. — Gemäldefrugment von der 
wesllichen Langhauswand. 

sammanhang. Skada är att målningarnas tillstånd är så pass 
bristfälligt, ingenstädes är någon detaljskärpa bevarad. Ma
donnan, »S:t Olof» och Kristus på regnbågen verka samtidiga, 
av bevarat linjespel att döma, och höra hemma i 1400-talets 
förra hälft, därpå tyda särskilt kontureringen av dräktmas
sorna, veckkoncentrationerna kring figurernas knän och under-
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Eig. 5. I pulsytan inristade ulkasl lill framställningen fig. 4. — 
In die Pulzfläche eingeritzlcr Entwurf zum Biide Abb. 4. 

ben, i någon mån även hårlockarnas kontur. Den manande kors-
glorieprydda gestalten i nedre södra bildfältet kan däremot ha 
tillkommit även under 1400-talets senare hälft, bevarade acces
soarer och figurkonturer strida ej däremot. Rundbågsfrisen 
längs sköldbågarna har sina motsvarigheter inom 1400-talets 
andra fjärdedels geometriska dekorationer, fondschablonering-
arna tyda snarare på en målningskomplettering efter 1400-
talets mitt. 

Den västra långhusväggens målningar äro tyvärr ännu 
sämre bevarade än triumfbågsväggens. Konstateras kan dock 
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bl. a. en stämpelornamentik, som här är något enklare och 
utgöres av sexuddiga stjärnor och av rosor i större format än 
på östra väggen. Figurskildringar motsvarande triumfbågsväg
gens ha tydligen också funnits. Mellan de båda spetsiga, av var
dera en vertikal tegelpilaster tudelade västfönstren ses sålunda, 
närmast det sydvästra fönstret, en svartblå, treflikad massa, 
något påminnande om »skinnet» i Fjelie kyrkas Gideonfram-
ställning men troligen helt enkelt utgörande resterna av en 
kvinnlig helgonfigurs kjol. Vidare finnes söder om nordvästra 
fönstret en fragmentarisk madonnabild (fig. 4—5). Tack vare 
ristningar i putsen kan man ännu följa tre olika förslag till 
Kristusbarn med korsglorior, tydligen skisserade innan det slut
giltiga förslaget uppmålades. De mera respekt- eller i varje 
fall vårdslöst uppdragna konturskisserna — ett av Kristus
barnen har sålunda skägg — påminna på sitt sätt om drole-
rierna under 1200-talsdekoren på Strövelstorps kyrkas norra 
långhusvägg samt om tidiga okynnesteckningar i Siretorps och 
Fjelie kyrkor. 

Längst i nordväst i S:t Olofs kyrka finnes slutligen en arkitek-
turmålningsrest i svart och grått, som har ingått i en tronstols-
eller baldakinuppbyggnad till en nu helt försvunnen stor hel
gongestalt; ett sidostöd till en stol liknande madonnans på 
triumfbågsväggen kan urskiljas. 

Färgskalan i långhuset, huvudsakligen rött, brungrönt (tyd
ligen förändrat gult12) och blått, är något mörkare än i koret, 
vars ornament entonigt målats i ljusare rött. Vad arkitekturen 
beträffar, kunna stjärnvalven i koret med sina smäckrare ribb-
former snarast betecknas som något äldre än valven i långhuset. 
Någon annan tidsskillnad torde emellertid knappast ha funnits 
än den, som förorsakats av, att valvslagningen börjat i koret och 
sedan fortsatt i långhuset. 

Korvalvets dekoration är enklare och betydligt mera ensartad 
än långhusets. Hjässpartiet fylles av en ljust röd storbladig 
»ros», och varje valvkappa upptages av en flera gånger S-for-
migt böjd slinga, från vilken likaledes böjda, i en kraftig spiral 

12 Konservator Erlandsson har haft vänligheten meddela, att en av 
honom föranstaltad, av professor John Tandberg verkställd färganalys 
konstaterat förekomsten av bly i färgstofferna från långhusmålningarna. 
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Fig. 6. Detalj av ringklocka med pilgrimsmärke. 
Pilgerzeichen. 

Glockendetail mit 

slutande utlöpare utgå. Motsvarigheter härtill ha förut påträf
fats i flera kyrkor, fastän motivet förefaller mera ursprungligt 
och kraftigt i S:t Olof. I Vitaby kyrka, i långhusets västligaste 
stjärnvalv, finnes ett så överensstämmande motstycke, att det 
kan ha målats av samma man som varit korvalvsmålare i S:t 
Olof. Andra exempel på dessa i nordisk senmedeltida ornamen
tik vanliga motiv men med mera »utspädda» och fint fördelade 
slingor ha inom Skåne påträffats i Vallby kyrkas västligaste 
valv, i ö. Hoby kyrkas mellersta långhusvalv (med rester i de 
båda övriga långhusvalven) samt i koromgången till Ystads 
Mariakyrka och på valvpilastrama i Brunnby kyrka. 

Att målningarna i koret i S:t Olof inskränkts till rent dekora
tiva, figurlösa framställningar, medan långhusets höga väggar 
och valv fyllts av omväxlande bildverk, vilkas höjdpunkt ut
göres av madonnan och »S:t Olof» å triumfbågsväggen, ter sig 
för en modem kyrkobesökare som en förtjänst ur dekorations
synpunkt men utgör säkerligen icke resultatet av medveten hän
syn från medeltidskonstnärens sida för korets rikt bildprydda, 
med målningarna troligen ungefär samtidiga högaltarskåp. 

Det allmänna intryck man erhåller av långhusets tillkomst, 
den därmed förbundna valvslagningen och även färgdekora-
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tionen i S:t Olofs kyrka är, såsom redan nämnts, att tillbygg
naden skett under senare delen av 1400-talets andra fjärdedel. 
Många samstämmiga skäl tala för att den för skånsk medeltids
arkitektur ovanliga utvidgningsmetod, som tillgripits, då ett helt 
nytt långhus fogades till kyrkan i Lunkinde, har sin grund i 
att orten under 1400-talets början blivit föremål för så mycket 
»utsocknes» intresse, att kyrkan visat sig otillräcklig. Man vill 
gärna tänka sig, att vid denna tid den åt S:t Olof helgade källan 
dragit så mycket uppmärksamhet till sig från skilda håll, att till
strömningen av hjälpsökande pilgrimer framtvingat den radi
kala ombyggnaden under århundradets andra fjärdedel. 

Nämnas bör i detta sammanhang, då etapper i S:t Olofs 
1400-talshistoria försöksvis rekonstrueras, att från 1200-talets 
kyrka blott två defekta inventarier bevarats, dels den mycket 
enkla, ännu i bruk varande dopfuntscuppan och dels ett frag
mentariskt föremål, ur skånsk synpunkt icke desto mindre av 
betydande intresse, nämligen en i sitt nuvarande skick knappt 
meterhög ekstolpe. Denna kan svårligen utgöra annat än övre 
delen av en s. k. altarstolpe.13 

Retabeluppbyggnader från romansk tid, i vilka dylika stolpar 
ingått och som i Danmark först uppmärksammats av Chr. A. 
Jensen — han känner fyra jylländska exempel — nämnas 
senare av Poul Nörlund i samband med s. k. »gyldne Altre». 
Deras förekomst i Västergötland har konstaterats av Bengt 
Thordeman tack vare de i Statens historiska museum bevarade 
Husabystolparna (inv.nr 11645). Tills dato är det enda kända 
exemplet från Skåne S:t Olof. 

S:t Olofsfragmentet är blott 93,1 cm högt, därav utgöras 29 cm 
av ett kapital (diam. 18,4 X 19,6 cm; profil se fig. 17); stolpens 
nedre del har vid något tillfälle sågats tvärt av. En antydan om 

13 Obs. att dopfuntens nuvarande fot är av trä, en komplettering frän sen 
tid, som i sin enkelhet är ovanligt lämplig trots att inga försök till stil
enlighet gjort sig gällande vid konstruktionen. — Altarstolpen, nu i Lunds 
univ:s hist. museum, inv.nr 15952 a, namnes av O. Rydbeck, Bidrag till 
Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 1915, s. 156, not 1. Jfr Chr. A. 
Jensen, Alterstolper fra danske Landsbykirker, Aarb. f. nord. Oldkynd. 
1911, s. 206 f.; Poul Nörlund, Gyldne Altre, Kbhvn 1926, s. 12 f.; Bengt 
Thordeman, Broddotorpsmästarens nationalitet, Fornvännen 1927, s. 56 f., 
fig. 11. 
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att stolpen ingått i en av ett flertal delar bestående uppbyggnad 
utgör ett borrhål, 2 cm i diam., 5 cm djupt, placerat 10,7 cm 
nedanför kapitalet. På detta sistnämnda synas rester av röd 
färg med enstaka spår av täckande vittning, färgen kan även 
skönjas på stolpens nedre del, bortsett från ett cirka decimeter-
långt basparti. Påpekas bör måhända, att Husabystolparna 
förete målningsspår, en retabeldel dessutom fragment av figur
framställningar. 

Kapitalformen skiljer S:t Olofsstolpen stilistiskt från de jyl
ländska exemplaren, både det av Jensen reproducerade Vester 
Nykirke från 1100-talet med dess facetterade ändknoppar och 
de mångprofilerade 1200-talstyperna. De västgötska Husaby
stolparna visa, liksom de med förgyllt kopparbleck beslagna 
stolpar, som tillhöra Broddetorpsretablet från 1100-talets andra 
hälft, anknytning till Jyllandstypen Vester Nykirke. S:t Olofs
fragmentet företer dock trots sin ganska illa åtgångna yta mera 
allmänt romanska reminiscenser i utformningen av kapitalet 
med dess täckplatta, skråfas och karnisinfattade vulst. Direkt 
jämförelsematerial saknas tyvärr, en undersökning av s. k. 
värdelöst bråte, som vissa kyrkvindar ännu äger, skulle kanske 
en gång kunna avhjälpa denna brist. 

Medan 1200-talskyrkans inredning i stort sett är oss ganska 
obekant, har från 1400-talskyrkan däremot bevarats en hel 
serie inventarier, vilkas anskaffande icke uteslutande kan till
skrivas den plötsliga tillgången på nytt utrymme utan även 
kyrkans växande betydelse. 

Kyrkan äger en ringklocka med en inskrift i minuskler, som 
enligt Uldall har följande lydelse": + o + rex -f- glorie -f- criste 
+ veni + cum + pace + anno + domini + mcccxliiii + en 
hederig + man + mortin + tust + lodh + stvbe + tenna + 
kloka + gud + til J - log + ok + heder + oc + sanete + olaus 
+ kirka + ilonkinna -L magister hermanus (gjutarmärket, se 
fig. 6). Av inskriften framgår alltså, att kyrkan vid tiden för 
ringklockans gjutande var helgad S:t Olof, vare sig gjutningen 

u F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, Kbhvn 1905, 
s. 173 f. — Jfr även C. G. Brunius, Skånes konsthistoria under medel
tiden, Lund 1850, s. 585, vars läsning av inskriften är praktiskt taget 
identisk med Uldalls. 
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skett 1344, vilket säkerligen felaktigt angives på klockan, eller 
1444, vilket redan av Uldall betraktas som det rätta. Uldall fram
håller, att gjutaren, mäster Herman, vid gjutningen tydligen 
helt enkelt glömt bort ett C, således 100 år. Påpekas kan f. ö., 
att årtalets första C ganska betydligt till utformning och storlek 
skiljer sig från de två sista. En klockgjutare Herman, vars gju-
tarmärke utgöres av en med krona prydd sköld, har nämligen 
med namn, årtal och inskrifter liknande S.t Olofsklockans sig
nerat icke mindre än elva av Uldall uppräknade och beskrivna 
klockor från skånska och danska kyrkor under årtiondena kring 
1400-talets mitt, oeh man kan icke gärna räkna med två olika 
klockgjutare vid namn Herman med samma gjutarmärke men 
skilda till tiden av 100 år. Dessutom tillhör S:t Olofsklockans 
typ, dess egen och utsmyckningsdetaljernas stil, 1400-talet och 
icke 1300-talets mitt. 

Som en kuriositet kan nämnas, att Carl von Linné i sin 
skånska resa år 1749 omtalar, apropos S:t Olofs kyrka, att i 
tornet hängde en klocka, som skulle bära årtalet 1444. Han till
lägger »men att stiga dit upp var halsbrytande vågspel».15 Våg
spelet har troligen avhållit honom från att själv undersöka 
klockinskriften, vilket resulterat i att hans på felaktiga upp
lysningar baserade uppgifter om klockan egendomligt nog blivit 
korrekta. 

I Skånes konsthistoria kompletterar C. G. Brunius sin beskriv
ning av klockan i S:t Olof: »Vid sidan af denna inskrift sitter 
S. Olof med liljekrona på en tron, och håller ett verldsklot i den 
högra och ett kors i den venstra handen och omgifves med 
måne och stjernor. Vid inskriftens slut ses en spetsig sköld och 
deri en liljekrona» (gjutarmärket). Denna krönta figur, som av 
Brunius tydes som en bild av den helige Olof,10 tolkas av Uldall 
som en Kristusbild, vilken skulle återgå på ett pilgrimsmärke 
från 1300-talet. Karaktären av pilgrimsmärke, påpekar Uldall, 
framgår också av de båda öglor, som avsluta tronstolens sido
stöd.17 Brunius har emellertid rätt i sin tydning av konunga
bilden som S:t Olof, detta trots att han misstolkat bildens 

15 Linnés Skånska resa, Lund 1874, s. 121. 
16 Brunius, Skånes konsthistoria, s. 585. 
17 F. Uldall, a. a., s. 174. 
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attribut. Det är icke ett kors utan en här visserligen något kors-
liknande yxa, som helgonet håller i handen. Till feltolkningen 
kan möjligen ha bidragit, att pilgrimsmärket för att inpassas i 
skriftraden har måst användas i något stympat tillstånd; Olofs
bilden är sålunda avskuren nedanför knäna. Ett avtryck av 
samma märke i fullständigare skick och, som Uldall påpekar, 
med minst fyra av märkets öglor synliga finnes anbragt på 
klockan från Ullerslev på Fyn från år 1438 och, enligt Mats 
Åmark, på klockan i Grötlingbo på Gotland från år 1484 samt 
har funnits på cn klocka från Hablingbo från år 1483, nu om
gjuten.13 

Åmark liksom Ugglas påpeka Olofsmärkenas så gott som full
ständiga obefintlighet i Olofskultens hemland Norge, detta fast
än pilgrimsmärken från övriga skandinaviska länder måste an
ses efterbilda en gång existerande kultstatyer i Trondheim.19 

Att denna stad utgjort ett centrum för pilgrimsmärkesfabrika-
tionen i samband med S:t Olofskulten är givet. Vore det en ab
surd och mot alla existerande fakta oppositionell tanke, att man 
dessutom på andra håll, där kultcentra växte fram, givetvis i en 
oändligt mycket blygsammare skala, sökt draga ekonomisk och 
praktisk fördel av pilgrimsskarorna genom att tillverka pil
grimsmärken. Är det fullkomligt otänkbart att man på Gotland, 
där Olofsdyrkan anses ha haft speciellt kraftig utbredning,20 

tillverkat minnestecken med hans bild eller att man i Skåne 
haft en verkstad för S:t Olofsmärken, som pilgrimerna kunnat 
medföra liksom det undergörande vattnet från helgonets källa. 

I vilket fall som helst härrör förebilden till det i dåligt skick 
varande pilgrimsmärket på S:t Olofs klocka tydligen från unge
fär samma tid som klockan själv, 1400-talets förra hälft. 

Beträffande klockans tillkomst kan det kanske ha sitt in
tresse att påpeka, att Uldall troligen har rätt i sin förmodan att 
klockgjutaren Herman var en invandrad tysk; hans ursprung 

18 Mats Amark, Sankt Olofs pilgrimsmärken, Fornvännen 1942, s. 13 f. 
— Jfr Cart R. aj Ugglas, Kultbild och pilgrimsmärke, Fornvännen 1944, 
s. 140 f., och Uldall, a. a., s. 174, not 1. 

'" Ugglas, a. a., s. 138 f. 
20 F. B. Wallem (t) og B. Irgens Larsen, Iconographia Sancti Olavi, Kgl. 

norske Vidensk. Selsk. Skr. 1930: 1, Trondheim 1947, s. 19. 
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röjes av de inskrifter på plattyska, uppblandade med latin, vilka 
så småningom på de yngsta klockorna efterträdas av inskrip
tioner på skånska.21 Man kan f. ö. lägga ännu en kyrkklocka till 
raden av mästarens av Uldall uppräknade verk och dessutom 
lokalisera hans skånska hemort. Sålunda kan det till de elva 
skånska och danska klockorna fogas en, som gjutits i Lund till 
S:t Mikaels kyrka år 1441 eller möjligen något tidigare. 

De på klockorna anbragta dateringarna visa, att mäster Her
man varit verksam som klockgjutare i minst 48 år, förutsatt att 
inga andra feldateringar förekomma än på Olofsklockan.22 

Hans levnadsöde saknar icke ett visst intresse. En tysk 
mästare, vars verksamhetstid skulle sträcka sig över åren 1432 
till 1480, har sålunda inom relativt kort tid hunnit bliva råd
man, senast 1441, och därefter, 1448 eller tidigare, borgmästare 
i en stad, vars namn dock icke angivits på någon av hans arbe
ten. I Lunds ärkestifts urkundsbok23 omtalas under den 12 mars 
1441 följande: »Pädher Bugges, fougdes i Lund, och Arwid 

21 Om samtliga klockor uppräknas i tidsföljd, skulle ordningen bli 
ungefär följande: 1) Veberöd, Torna hd (skall tidigare ha kommit från 
Gödelöv, Torna hd), daterad 1432 samt med latinsk och plattysk inskrift. 
Har både gjutarnamn och gjutarmärke. 2) Häglinge, V. Göinge hd, da
terad 1438, fortfarande med plattysk och latinsk inskrift. Har både namn 
och gjutarmärke. 3) Slaglille, Alsted hd, Själland, daterad 1439. Har 
både namn och gjutarmärke. 4) Lund, S. Michaels kyrka, gjuten 1441 
eller nägot tidigare, förut okänd (jfr nedan). 5) Tanderup, Baag hd, Fyn, 
daterad 1443. Har samma gjutarnamn. 6) S:t Olof, Albo hd, daterad 1444 
samt med både latinsk och skånsk inskrift. Har både namn och gjutar
märke. 7) Trolle-Ljungby, Villands hd, daterad 1448. Har både namn 
»Herman borgmästare», och gjutarmärke. 8) öja, Herrestads hd, daterad 
1458. Har gjutarmärke. 9) Bara, Bara hd, daterad 1480. Har namn och 
gjutarmärke. Mästaren kallar sig här »klokestöper», den skånska benäm
ningen. 10) Kverrestad, Ingelstads hd. Har gjutarnamn. 11) Hammenhög, 
Ingelstads hd. Har dubbelt gjutarmärke. 12) Magiehem, Gärds hd. Har 
gjutarnamn. 

22 Tidsintervallerna mellan de daterade klockorna variera mellan 1 och 
22 är. Man frågar sig, om sistnämnda långa intervall skulle bero på en 
feldatering, men å andra sidan finnas tre odaterade klockor, som signe
rats av Herman, och dessa kunna måhända placeras in i luckan, vartill 
kommer att mästarens klockor från tiden mellan 1458 och 1480 helt en
kelt kunna ha blivit omgjutna. 

" Utgiven av L. Weibull, III, 1, s. 220. 
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Bengtssons och Ebbae Truetsons, borgmästares, Nilss Ewetsons, 
Olaf Gunnerson, Herman Klockestöbere, rådmäns der samma
städes, uthgifne wittnesbörd, det Herman Klåckestebere sålde 
een sin gårstääd, som han fick af sancti Michelz kyrckia för een 
klåcka han sålde til bem:te kyrkia, dat. canti Gregorij dagh 
1441.» 

Bemälde Herman klockgjutare var således rådman i Lund 
12 mars 1441. Då han år 1448 på Trolle-Ljungby kyrkklocka 
tecknar sig som borgmästare, måste det därför betraktas som 
rimligt och riktigt, att han vid tiden ifråga avancerat till borg
mästare just i Lund. Bekräftelse på denna uppgift lämnar 
Fenger i Kirkehistoriske Samlinger, då han publicerar ett do
kument, utfärdat d. 17 augusti 1455, på vilket bl. a. också »Her-
myn Klokkestöbere, bormesther i Lundt har haengt sit Segel 
for. Seglet er nu desvaerre borte».24 

Av det föregående har framgått, att S:t Olofsklockan bör ha 
gjutits år 1444, att kyrkobyggnaden sannolikt då varit färdig 
och i stånd att mottaga den av Tust donerade klockan samt att 
kyrkans äldsta bevarade Olofsbild tillkommit vid ungefär samma 
tid, nämligen bilden på triumfbågsväggen. 

Tidiga S:t Olofsbilder äro sällsynta i Skåne. Äldst har ansetts 
vara en framställning på undersidan av den sydskånska Löde-
rupsfuntens cuppa, huggen i skånsk sandsten av magister Maje
statis omkring år 1160, vilken tolkats som en scen ur Olof Ha
raldssons historia26 och då utgör en tydlig påminnelse om sten-
mästarens härstamning från det Olofsdyrkande Gotland. När-

21 Kirkehist. Samlinger I B, s. 527. Jfr Uldall, a. a., s. 172. I detta 
sammanhang kan meddelas, att, enligt ovan anförd källa (Lunds stifts 
urkundsbok, III, 1, s. 46), en annan klockgjutare i Lund, Jacob Jode, 
några år förut, d. 7 mars 1425, erhöll betalning för en — icke heller hos 
Uldall nämnd — klocka »och annat», som han gjutit till Lunds dom
kyrka. Förmodligen är det samme tyske klockgjutare, ofta i inskrifterna 
benämnd civis sundensis och med Stralsunds pil i sitt märke, som för
färdigat ringklockan i Hörs kyrka, Frosta hd i Skåne, vars inskrift en
ligt Brunius tolkning lyder: O rex glorie Criste veni cum pace. Help 
got myt dyner gnade dat my dyn werk wol gerade Jacob Yode eyn 
knecht gades amen amen. Brunius, Skånes konsthistoria, s. 585. — Jfr 
Uldall, a. a., s. 182. 

25 J. Roosval, Die Steinmeister Gottlands, Sthlm 1918, s. 166. 
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mast i tiden bland Olofsbilderna torde komma den stora sittande 
Olofsskulpturen från ö. Vram, Gärds härad, utförd under 
1200-talets andra hälft som pendang till en madonnabild; båda 
äro fortfarande placerade i skåp, visserligen moderniserade 
under 1400-talet men med bevarade berättande figurreliefer å 
dörrflyglarna. Därnäst i serien bör placeras den likaledes sit
tande Olofsbilden i Visseltofta kyrka, berövad både skåp och 
polykromering, ett arbete med otvetydiga senromanska stil
reminiscenser, troligen tillkommet omkring år 1300. 

Från omkring år 1300 härrör ävenledes den gotländska kalk-
stensfunten i Skanörs medeltida stadskyrka. På dess funt-
cuppa ses bland raden av helgongestalter en omisskännlig stå
ende kung Olof höjande en yxa. Skanörs kyrka, i ett testamente 
från år 1404 kallad »ecclesia beati Olavi», visar även bland slut
stensprydnaderna i valvet till det gotiska koret en Olofsbild i 
relief, skuren i trä under 1400-talets första tredjedel.20 Samma 
tidsperiod, i varje fall 1400-talets förra hälft, torde även de 
nordiska helgonkonungarnas bilder i den S:t Olof närbelägna 
Vallby kyrkas långhusvalv tillhöra. Och därmed är kontakten 
nådd med de äldsta framställningarna av helgonet i kyrkan S;t 
Olof. Det borde kanske påpekas, att senmedeltida Olofsbilder 
ganska ofta ingå i de skånska kyrkornas inventariebestånd. 

Hur talrika de en gång varit är givetvis omöjligt att nu kon
statera. Ett dussintal kyrkor voro vigda S:t Olof men ej ens ett 
känt centrum för Olofsdyrkan i Skåne som Hallaröd, Onsjö hd,27 

äger längre någon medeltida kultbild av helgonet, ej heller 
28 Altaruppsatsen, daterad 1604, har ännu en S:t Olofsbild som påmin

ner om den katolska skyddspatrontraditionen. 
27 Ett s. k. sockenvittne från år 1573 från de båda socknarna Hallaröd 

och N. Rörum, publicerat av M. Weibull i Samlingar till Skånes historia, 
fornkunskap och beskrifning 1873, s. 75 f., skildrar Olofskulten i Halla
röd: »y foirre dage under then werstyggelige Paffuens religion war 
megen wyldttfarilsse och affgudery y Hallaryds kirke formedelst det 
Behals altare, som mandt kallir S. Oluff y Hallerydtt, — och tuende 
dage y huer uge skulle messe siungis for for:e S. Oluffs ältere. — —, 
mange pillegrime ere hydtt komne, icke aleniste her aff landit, men och 
fra Hallandtt, Blegynge, Suerriige och andre landtt, med oxen, kiör och 
anden store skenck och gaffuir . . .» . 

Jfr även K. G. Ljunggren, a. a., s. 41, not 2; Ellen Jörgensen, Helgen-
dyrkelse i Danmark, Kbhvn 1909, s. 4. 
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Eig. Jlöi/iillurskåpel: corpus. Hoehaltarschreln; Corpus. 

Skanörs Olofskyrka. Jonstorps kyrka har enligt en i dess altar
bord nyligen funnen relikgömma med bl. a. en Olofsrelik också 
varit invigd åt den norske helgonkungen, utan att kyrkan nu 
äger någon synlig antydan härom.28 

Betydligt större intresse ur konstnärlig synpunkt än ring
klockan och målningarna i S.t Olof erbjuda kyrkans träskulp
turer, bland vilka helgonkonungen är representerad två gånger. 
Dels inpassad bland figurer på högaltarets snidade skåp, dels i 
en ca meterhög skulptur, nu placerad på norra korväggen, men 
givetvis härrörande från ett av kyrkans nio altaren. 

Det stora med dubbla flyglar försedda skåp, som ännu har 
sin plats på högaltaret, har tyvärr under en s. k. restaurering 
vid mitten av 1800-talet lidit oersättlig skada. Hela det rika ros-

28 Olofsreliken, som består av ett minimalt textilfragment, åtföljes av 
en pergamentremsa med orden de camisea sancti olaui regis et martiris, 
skrivna med en handstil, som av dr Toni Schmid dateras till 1200-talet, 
troligen dess senare hälft. 
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Eig. S. Högaltarskåpet; vänstra trmerflggeln» imlda. — Hoehaltarschreln; Innen-
seile des linken inneren FlOgels. 

och stavverk, som måste ha inramat de skilda figurgrupperna, 
har sålunda blivit ersatt med ganska tarvliga efterbildningar, 
corpus och flyglarnas insidor ha blivit brokigt ommålade, var
jämte innerflyglarnas utsida och ytter flyglarnas insida sam
tidigt övermålats i gråaktig oljefärg. 

I corpus (fig. 7) ses den troligen tidigaste skulpterade Gol-
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Fig. 9. Hög, högra innerflygeln» insida. • Hochaltanehreln; Innen-
seite des rechten Eliigels. 

gatascenen i provinsen — med fler agerande än Kristus och 
rövarna — medan de inre flyglarnas insidor upptagas av sexton 
figurer, apostlar och helgon (fig. 8—9). Då innerflyglarna äro 
stängda, visar skåpet i sexton skulpturgrupper Kristi pino
historia, från fottvagningen till uppståndelsen (fig. 10—11). En 
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Fig. 10. Högullurskåpct; vänstra halvan med slängda innerflyglar. — Hochallur-
schrein; linke Hälfte mit geschlossenen Innenjlugeln. 

av dessa grupper, Petri förnekelse (högra innerflygeln, upptill 
till vänster), tillhör 1800-talets restaurering och har skurits av 
en enkel bygdesnickare. Vad flyglarnas yttersidors försvunna 
målningar beträffar, förefaller det tänkbart, att de en gång 
skildrat scener ur Olofslegenden. 

Figurernas grova bemålning har i hög grad försvårat, nästan 
omöjliggjort ett närmare studium av detta altarverks detaljer. 
Iögonenfallande är att skulpturens kvalitet och karaktär är så 
utomordentligt ojämn, särskilt ifråga om korsfästelsescenen på 
corpus. Man behöver endast jämföra Kristusbildens harmo
niska former och linjer med de båda rövarnas otympligt skurna 
kroppar, så klumpiga, att man först vid en detaljundersökning 
kan sluta sig till, att de äro samtidiga med själva skåpet och icke 
tillkommit under 1800-talet på samma gång som gruppen Petri 
förnekelse. Altarskåpet utgör ett ovanligt gott exempel på att 
beställningar av denna typ utfördes som kooperativa företag. 
Jämte verkstadsledaren ha minst två gesäller deltagit i arbe
tet. De oformligt »träaktiga» händerna hos flertalet figurer lik
som åtskilliga bifigurers ansikten förråda emellertid, att med
hjälparekraften varit av ganska enkelt slag, fastän mästaren 
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Pig, l l . Högaltarskåpet; högra halvan med slängda inncrjlyglur. 
schrein; redde Hälfte mil ycschlosscncn Inncnfliigeln. 

Hiichallur 

själv kunnat utforma fina, t. o. m. själfulla ansikten till ett fler
tal helgon- och apostlafigurer. 

Beträffande folkmassan kring korsen, inemot ett femtiotal 
personer, urskiljas genast i förgrunden till vänster de sörjande 
kvinnorna, vilkas skickligt komponerade, mjuka gestalter bryta 
av mot folkmassornas genomsnittligt grova, långsmala figurer, 
stelt uppställda i monotona grupper. Även hövitsmannen och 
hans sittande skrivare samt skåpets vid korsets fot knäböjande 
donator skilja sig från de parallellt uppradade soldaterna. 

Altaruppsatsen i S:t Olof har mer eller mindre ingående be
rörts av flera författare, såsom Ewert Wrangel,29 Francis 
Beckett30 och V. Thorlacius-Ussing i nu nämnd ordning. Dessa 
författare överensstämma däri, att S:t Olofsmästaren stått nära 
den konstnär, som skurit högaltarets skåp i Liibecks Maria
kyrka. Lubeckerskåpet har, bl. a. enligt sistnämnde författare, 
påverkat altarskåpet i Neukirchen (Oldenburg), i Havrebjerg 
(Själland) och Mildsted (Jylland) samt i S:t Olof (Skåne) och 

29 Äldre kyrklig konst i Skåne, utg. genom O. Rydbeck och E. Wrangel 
1921, s. 248 f. Jfr Nils Boström i Skånes Hemb.-förb:s årsb. 1940, s. 33 f. 

30 Francis Beckett, Danmarks Kunst II, s. 146, Kbhvn 1926. 
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Fig. 12. Altarskåp frän Liibecks Marlakgrka; detalj, 
Marienkirche in Lubeck; Detail. 

Altarschrein au» der 

Orkesta (Uppland), vilka i sin tur samtliga skulle ha utgått från 
en och samma verkstad under 1400-talets andra fjärdedel.31 

Walter Paatz har emellertid i en recension av Becketts Danmarks 
Kunst32 gjort en sammanställning av S:t Olofskåpet med Kumla 
kyrkas altarskåp,33 läktarskulpturema från Heiliggeistkirche i 
Lubeck, samt korsfästelsegruppen från Malchin (Mecklenburg-
Schwerin) och betecknat dessa som skulpterade »von derselben 
Hand». 

Det kan förefalla onödigt att i en kortfattad uppsats föranledd 
31 V. Thorlacius-Ussing, Altertavlen i Havrebjerg Kirke, Tilskueren 

1932, s. 469 f. 
32 I Zeitschr. f. bild. Kunst, 1929—30, Kunstchronik und Kunstliteratur, 

s. 147 f. 
33 Nu i Statens historiska museum, inv.-nr 4606: 6. Sten Karling, Me

deltida träskulptur i Estland, Sthlm 1946, s. 114 1, fasthåller en tidigare 
lanserad datering av Mildstcdskåpet, till 1450-talet. 
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I'ig. 13. Altarskåp frun Orketta kyrka. Uppland; fragment.—Altar
schrein aus der Kirche in Orkesta, Uppland; Fragment. 

av en kyrkorestaurering ge sig in i den synnerligen inveck
lade labyrint, som de liibeckska skulpturverkstäderna bilda. Kon
stateras måste dock i all korthet, att Paatz indragande av det 
ovannämnda Kumlaskåpet (daterat omkr. år 1440), Malchin-
gruppen etc. i sammanhanget förefaller närmast förvånande. 
Däremot är det frestande att tänka sig, i likhet med Thor-
lacius-Ussing, att det fragmentariska skåpet från Liibecks 
Mariakyrka, daterat 1415—25 (fig. 12), utgjort bakgrund till den 
av honom uppräknade skulpturserien. Men att betrakta dem 
alla såsom utgångna ur samma verkstad, därtill är steget ganska 
långt. S:t Olof — Orkesta t. ex. förete helt olika människotyper; 
Orkestaskåpets bevarade nattvardsscen (S. H. M. inv. 4601:6; 
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• 

Fig. II . 1'ielubild från nordöstra Skåne. — Piclii-Eigur uns 
Nordosl-Schmien. 

fig. 13) visar figurer med mittbenat hår men en regelbundet 
återkommande över pannan nerfallande, stripig mittofs, vidare 
låg, rynkad panna, kisande ögon, breda kindknotor och ganska 
individuellt ansiktsuttryck. S:t Olofsskåpets figurer ha tämligen 
stereotypa ansikten, grova hårlockar, hög panna, bred mun med 
rak, vulstformad, skuggivande underläpp. Kompositionsprinci
perna i de figurrika scenerna i Havrebjerg och i S:t Olof äro 
vidare föga överensstämmande. De ganska oroliga Havrebjerg-
scenerna, där figurernas dräktmassor samlas i ofta verknings
fullt orediga, mot marken brutna veckformationer (Jesus inför 
Pilatus, gisslingen på högra Havrebjergflygeln samt gruppen 
av sörjande t. v. om corpus' Golgatascen)34 äro ganska olika S:t 

M Thor l ac ius -U ssing, a. a., fig. å s. 464 och 465. 
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Fig. 15. Pielubild; detalj ur S:t Olofs högaltarskåp. — Pietå-Figur; Detail aus 
dem Hochaltarschrein von St. Olof. 

Olofsskåpets parallellordnade, ofta av en viss ängslig prydlighet 
karakteriserade, stela figurer, där endast de konstnärligast for
made, de sörjande kvinnorna i Golgatascenen och pietågruppen 
på innerflygelns yttersida bl. a., bevisa skulptörens förmåga till 
rikare veckbehandling. De nämnda grupperna förete onekligen 
ett ovanligt mjukt linjespel, men detta förefaller som en sen 
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utlöpare av ett äldre veckschema än t. ex. Havrebjerggestalter-
nas brutna dräktvinkelsystem. 

Linjen Mariakyrkans högaltare — S:t Olof bör väl dock kunna 
betraktas som fast. Jämför människotyperna, den stela veck-
parallelliteten hos de agerande i de flerfiguriga scenerna å båda 
skåpens flygelbilder, och man känner sig ganska övertygad om 
släktskapen. Thorlacius-Ussings yttrande, att var konstnärens 
»Hjemsted var, er ikke svaert at sige: Det var i Lybeck» stämmer 
säkerligen, och antagandet att samtliga här nämnda skulpturer 
haft gemensam ursprungsort kan givetvis förklara många av de 
påtagliga allmänna likheterna ifråga om figur- och ansiktstyper. 
S:t Olofsskåpet tyckes fortfarande böra placeras utanför samtliga 
ovan citerade skulpturgrupper.. 

Ingen av nämnda skulpturer förete enligt författarens upp
fattning så stor släktskap med S:t Olof skåpet som det nyligen 
gjorda förvärvet till Lunds universitets historiska museum av 
en pietäbild från okänd östskånsk kyrka (fig. 14).3" Det er
bjuder vissa svårigheter att jämföra den från senare övermål
ning befriade i ca halv kroppsstorlek utförda pietåbilden med 
altarskåpets relativt små figurer, vilkas tjockt påmålade ytor 
nästan omöjliggöra en noggrannare bedömning av deras konst
närliga värde. Pietåbilden förefaller nu kvalitativt bättre än 
både Olofsskåpets pietåframställning (fig. 15) och dess hop
sjunkna kvinnogestalter vid korsets fot. Skåpfigurernas form, 
speciellt underläppens förtjockning nära mungiporna, dräkt
veckens fördelning, samt, å pietåbilden, Kristuskroppens pla
cering, utformning och detaljer, ej minst händer, hår- och 
skäggbehandling, allt företer paralleller. Paralleller finnas ock
så mellan de båda pietå-Kristusfigurernas typer och S:t Olof
skåpets centrala, korsfästa Kristusgestalt. 

En granskning av denna Kristusbild leder emellertid tanken 
till ett annat krucifix, det triumfkrucifix, som funnits i Stiby 
kyrka, Järrestads hd, belägen ca en mil från S:t Olof (numera 

35 Förf. tillåter sig nämna detta nyförvärv här, eftersom bilden nu 
publicerats i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1950, s. 11, fig. 4. Den 
har försetts med kommentaren »troligen Gärdsköpinge kyrka»; s. 116 
tillägges: »torde stamma från 1400-talets förra del och ha tillverkats i 
Lybeck». 
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tillhöra kyrkorna samma pasto
rat). I båda fallen är bålens 
teckning — frånsett storleks
skillnaden — ungefär densam
ma, revbenens modellering och 
ländklädets form desslikes. Be
nen äro visserligen proportions
vis något längre i S.t Olof än i 
Stiby, men fötternas kraftigt 
tvärande ställning är alldeles 
ensartad. Den av fyra släta kon
centriska vidjor formade, på 
några ställen av smalare tvär
gående stavknippen hopbundna 
törnekronan i Stiby återfinnes i 
S:t Olofsbilderna. Det förefaller 
ej osannolikt, att även kruci
fixet till grannkyrkan Stiby be
ställts hos mästaren till S:t 
Olofskåpet. 

S:t Olofsskåpet och de sist
nämnda med detta besläktade 
skulpturerna förete karakteristi-
ka ifråga om hållning och dräkt
detaljer, som ange, att tiden för deras fullbordande bör ha varit 
1400-talets andra fjärdedel, en datering, som skulle överens
stämma med bestämningen av vissa av de ovan nämnda be
släktade altarskåpen. Figurernas ovan påpekade stelhet, den 
monotona veckbehandlingen och den lugna prosaiska tonen 
över t. ex. kvinnorna och Kristusfigurerna, vilka sistnämnda 
kategorier ändå ifråga om utförandet stå konstnärligt högst, ger 
skulpturen ett visst drag av retardering, som gör en datering till 
slutet av nämnda period motiverad. 

Högaltarskåpet har emellertid, av ovan citerade författare, 
varit omnämnt ej enbart ur konsthistorisk utan även ur ikono-
grafisk synpunkt. Thorlacius-Ussing konstaterar sålunda på tal 
om innerflyglarnas skulpturer existensen av »Elleve Apostle 
samt flere forskellige Helgene, deriblandt Laurentius, St Erik 

Fig. 16. S:t Olofs kyrkas dedikations 
helgon. — Sliflerheiliger der Kirche 

SI. Olof. 
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og St Olof (to Gange).»30 En annan författare37 påpekar, vid för
söket att utskilja S:t Olof bland övriga figurer, att troligen har 
»en forbytning av attributer fundet sted» och tänker sig vänstra 
flygelns andra figur från vänster i övre raden såsom den norske 
helgonkungen. Med hjälp av teorin om attributbyte, vartill 
säkerligen 1800-talsrestaureringen erbjudit möjligheter, skulle 
förf. vilja göra följande försök till rollfördelning mellan flyg
larnas fem helgongestalter: 

A vänstra flygelns övre rad, från vänster, först Laurentius i 
diakondräkt; den sänkta vänstra handen har troligen hållit ett 
halster. Därnäst S:t Olof, en skäggig och åldrig konung i fotsid 
dräkt, trampande på en krokodildrake. Vänstra handens riks
äpple hör säkerligen till figurens ursprungliga karakteristika, 
högra handens »kräkla» kan ha tillkommit år 1855, då man 
tydligen stuckit Olofsyxan i högra handen på samma figurrads 
fjärde skulptur, en barfota apostel med bok i vänster hand. 
Gestalten vid Olofs vänstra sida är visserligen skäggprydd, men 
har ett grovt, brett ansikte och knäkort dräkt under kappan, 
bär krona på huvudet, svärd i höger hand, palmkvist i vänster, 
möjligen föreställer han den svenske S:t Erik. 

Högra flygeln har blott två helgonfigurer, ytterst i övre och 
nedre raderna, övriga platser upptagas av sex apostlar. I altar
skåpsflygelns undre rad står en skäggig kung i likadan fotsid 
dräkt som vänstra flygelns S:t Olof. Trots obefintligheten av nå
got personifierande attribut — med höger hand håller han en 
bokrulle — vill man snarast tänka sig att det är här, som den 
tredje nordiske helgonkungen, S:t Knut, har framställts. Den 
övre radens rustningsklädde och skäggprydde, tydligen unge 
drakdödare med svärdet i höger och skölden i vänster hand skulle 
möjligen också kunna vara en S:t Knut. Figuren har en röd
målad kalottartad mössa, nedtill avslutad av ett närmast ränn-
liknande band, som eventuellt kunde ha utgjort fästet för en 
krona. Eftersom skåpets ännu krönta figurer icke förete samma 
konstruktion för fästande av resp. kronor, vill man dock helst 
tänka sig en krans som fyllnad i nyssnämnda ränna. Draken, 
rustningen och kransen kunde tyda på en S:t Göran, men skäg-

" A. a., s. 470. 
'•" F. B. Wallem (f) og B. Irgens Larsen, a. a., s. 211. 
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get talar mot detta. »Knud hertug» som pendang till Knut 
konung i nedre raden är snarast tänkbar.38 

Bland övriga medeltida inventarier i S:t Olofs kyrka kan näm
nas ett med högaltarskåpet ungefär samtida skåp, föreställande 
Nådastolen flankerad av sexvingade serafer på 
flammande hjul, som fortfarande är uppställt på 
Treenighetens altare, väster om och intill den \ a 
västra fristående tiokantiga pelaren (se fig. 1). V ^ 
Skåpets båda dörrar saknas, dess baldakin är mo
derniserad, troligen på 1520-talet, ansiktena äro 
kanske ej speciellt karaktärsfulla, men Gudfaders
gestaltens hållning, dräktveckens arrangemang 
och rika linjespel gör, att skulpturen dominerar 
långhusinteriören. Framför detta altare står den 
ansenliga, järnbeslagna offerkista, i vilken de bot
sökande nedlade sina offergåvor. Vidare finnes ett 
något mindre altarskåp, föreställande »S:ta Anna 
själv tredje» och placerat på ett altare i långhusets 
sydvästra hörn, kallat mataltaret, förmodligen där
för, att födoämnen offrades där. På ett altare i 
nordost står ett Mariaskåp med åtta kvinnliga hel
gon å flyglarna. Mitt i altarbordet finnes en stor 
skålformig fördjupning, och altaret kallades for
dom smörjelsealtaret. De båda sistnämnda helgon
skåpen verka snarast som inhemska produkter av 
en liibeckinfluerad skola under senare hälften av 1400-talet; 
S:ta Annabilden är till sin typ ganska nära besläktad med hög
altarskåpet. 

Det gamla långhusets, således det nuvarande korets båda 
östliga altaren, vilka förminskats genom de inslagna valvens på 
altarborden vilande pilastrar, sakna numera helgonbilder. Den 

Fig. 17. Frag
ment ao altar-
stolpe från S:t 

Olof. Skala 
1:10. — V her
rest einer Al-
tarkonstruk-

tion, vermut
lich der Kirche 
SI. Olof des 13. 
Jahrhunderls 

gehörig. 

38 En med »Kanutus dux» betecknad gestalt, som är iförd rustning, 
bär krans men i st. f. svärd en längskaftad yxa, ingår i serien av ny
upptäckta målningar i Linderöds kyrka, Skäne, vilka signerats ar 1498 
av en förut okänd målare, Anders Johansson. — Bengt Thordeman, 
som i samband med sina S:t Eriks-forskningar undersökt S:t Olofsskåpet, 
anser ovanstående tolkning av högra flygelns helgonfigurcr såsom två 
S:t Knutgestalter plausibel. 
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med silveryxa försedda, vida berömda S:t Olofsbilden, liksom 
på Linnés tid anbragt på norra korväggen, har givetvis haft sin 
plats på ett av kyrkans sidoaltaren. Olofsbilden (fig. 16) är inga
lunda något konstverk utan torde härröra ur någon provinsiell 
verkstad från 1500-talets början. Den återger kyrkans skydds
helgon frontalt placerat, med brett ansikte inramat av tvär-
räfflat hår och spadformat skägg; han är iförd rustning och 
mantel och sitter på en tron — såtillvida anknytande till hel
gonbilderna från äldre medeltid — höger fot i den jämnbreda 
skon är placerad på Skalles rygg, vänster fot på marken. På 
stolens högra ryggstolpe är anbragt en musicerande ängel, vars 
pendang är försvunnen. Olof håller ett ciborium i vänster hand, 
högra handen lyfter den enligt folktron undergörande, med ett 
profilerat skaft försedda silveryxan. Figurens traditionsbundna 
komposition beror troligen på, att den utgör en kopia av en äldre 
bild, som av någon anledning behövt förnyas. 

Det mindre träkrucifix, härrörande av någon inhemsk verk
stad från 1400-talets andra hälft, som kyrkan ännu äger, härrör 
säkerligen ej från en triumfbågsgrupp. 

Att flera skulpturer än de ovan uppräknade en gång funnits 
i S:t Olofs vallfartskyrka kan förutsättas. Den nu avslutade 
restaureringen har t. ex. blottat resterna av triumfbågens trabes-
bjälke, men den korsfästelsegrupp, som denna en gång burit, 
är totalt försvunnen. 

Många äro berättelserna om de åtgärder, som vidtagits under 
protestantisk tid för att stävja det vidskepliga offrandet åt S:t 
Olof. Som en erinran om huru stor frekvensen av hjälpsökande 
varit kunna de otaliga bomärken nog betraktas, som nu vid 
restaureringen avtäcktes på de båda långhuspelarna. Lunda
biskopen Mads Jensen Medelfar omtalar i sin Visitatsbog, att han 
år 1627 måst utkasta ur kyrkan ett beläte, som folket brukade 
tillbedja, varjämte han förbjöd dylik avgudadyrkan. Men bil
den kom snart igen. Åtskilliga författare, såsom C. v. Linné, 
J. L. Gillberg, C. G. Hilfeling, C. A. Wassberg och C. G. Bru
nius ha skildrat huru Olofsdyrkan kvarlevde under senare år
hundraden. Den danske tecknaren Hilfeling, som i juli 1777 
besökte S:t Olof, lämnar sålunda en redogörelse för offringen 
under 1700-talet, medan C. A. Wassberg, som under flera år 
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varit komminister på platsen, beskriver huru offringen på hans 
tid tillgick.39 

S:t Olofs kyrka har sålunda en historia, som alltjämt doku
menteras både inom arkitekturens, skulpturens och måleriets 
områden. Icke mindre än tre kyrkliga donatorer från 1400-talet 
avbildas eller omnämnas i kyrkan: en knäböjande donator i trä
skulptur på högaltarskåpet vid korsets fot, en annan knäböjer 
framför den »helige Olof» i målningen på triumfbågsväggen, och 
slutligen har Mårten Tust låtit föreviga sitt namn som donator 
på den klocka, som år 1444 gjutits av mäster Herman. Man får 
hoppas, att det nu påbörjade restaureringsarbetet i kyrko
interiören så småningom kan fullföljas. En noggrann, veten
skapligt ledd konservering av det trots allt imponerande hög
altarskåpet borde förverkligas, icke blott för att återskänka 
figurerna deras ursprungliga form och färg, utan även för att 
underlätta en noggrannare bestämning av deras ålder och ur
sprung. 

Det finnes emellertid ifråga om S:t Olofs kyrka flera önske
mål än restaureringen av det stora skåpet på högaltaret. En nog
grann vetenskaplig konservering av samtliga medeltidsskulp
turer samt en inskränkning av det nuvarande läktarutrymmet 
vore t. ex. fördelaktig, övervägas borde också, om de bevarade 

39 I Beskrifning om S. Olofs kyrka, Lund 1819: Då de vallfärdande 
kommit in i kyrkan, »hafwa de helt sakta och alfwarsamt framgått till 
Offer-Altaret» och, under »ett wördnadsfullt betraktande af bilderna 
der ofwanför, nedlagt sitt offer i Offerkistan. Derefter hafwa de upp
gått till S. Olofs bild och, 3 gånger å rad (enär yxan för hvarje gång 
genom beröring med helgonet skulle återvinna den förlorade kraften), 
nedtagit och åter upphängt yxan, samt dermed wid hwarje nedtagning, 
9 gänger strukit sig på den del af kroppen, som haft någon olägenhet. 
Sedan hafwa de gått tillbaka bort till Ynglingen med lian, som stär på 
predikstolen, och strukit sig med denna lia lika många gänger som med 
yxan. Härifrån hafwa de begifwit sig till S. Olofs källa, för att dricka 
och bada sig. För yttre Sjukdomar hafwa de badat sig med detta Wat-
ten och för de inre druckit deraf. Men som icke något Läkemedel 
kan begäras så alldeles till skänks, så hafwa de, vid borrtgången, såsom 
betalning för wattnet, äfwen offrat i Källan icke blott Koppar och Silf-
werpenningar, utan ock, i senare tider, då man haft swårighet för Skilje
mynt, nedkastat Sedlar och Handelspartidar, ja ock åtskilliga Föd
ämnen, af hwilka man ansett Bröd och Ost i synnerhet passande». 
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resterna av långhusets äldsta, norra och södra fönsteröppningar, 
i anslutning till västgavelns ännu bevarade gamla fönster, kunde 
möjliggöra en tillförlitlig rekonstruktion av samtliga ljusöpp
ningar. Kanske skulle kyrkans exteriör och framför allt dess för 
Skåne enastående rika interiör då återfå mera av sin ursprung
liga stämning och karaktär. 

ZUSAMMEIN FASSUNG 

Monica Rydbeck: Die Restaurierung der Kirche von St. Olof. 
Eine der seit altersher am stärksten sagenumsponnenen Landkirchen 

in Schonen, St. Olof im östlichen Teil der Provinz, wurde im Jahre 1950 
einer Restaurierung unterzogen, die zu der Feststellung gefiihrt hat, dass 
die heutige Chorpartie einst das Langhaus einer in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts errichteten Gemeindekirche gebildet hat. In der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts ist das jetzige zweischiffige, gewölbte Lang
haus angebaut worden, vor der Jahrhundertmitte sind die nun sehr 
fragmentarischen Wandmalereien der Kirche entstanden, ist der Hoch
altar, eine Liibecker Arbeit, angeschafft und ist die mit der Jahrzahl 1444 
versehene Glocke der Kirche verfertigt worden. Weiterer Altarschmuck 
aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts — eine St. Annafigur, ein 
Marienschrein, ein Hl. Dreieinigkeitsbild — weiterhln eine auf ältere 
Vorbilder zuriickgehende St. Olofsfigur aus dem Anfang des 16. Jahr
hunderts, haben sich auch in der Kirche erhalten: die Tatsachen sprechen 
jedoch dafur, dass sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein St. 
Olofskult von solchem Umfang an den bis zum Ende des 15. Jahrhunderts 
unter dem Namen Lunkinde bekannten und seitdem nach dem Heiligen 
benannten Ort gekniipft hat, dass eine fiir mittelalterliche Verhällnisse 
in Schonen ungewöhnlich grosse und reich ausgeschmiickte Gemeinde
kirche aufgefiihrt wurde und das Ziel der vielen Pilgrime wurde, die 
u. a. als Erinnerung unzählige Inschriften an dem gewölbetragenden 
Pfeiler der Kirche hinterlassen haben. 

Die wundertätige St. Olofsfigur aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts 
känn sich in kiinstlerischer Beziehung in keiner Weise mit dem auch 
ikonographisch bemerkenswerten Hochaltarschrein messen. Die figuren-
reichen Szenen sind qualitativ recht heterogen, einige von ihnen — eine 
Pietå-Darstellung, gewisse Einzelheiten der Golgatha-Darstellung des 
Corpus-Teiles — gehören jedoch zu den besten Repräsentanten des gleich-
zeitigen Bestandes an Skulpturen in Schonen. Eine Neuerwerbung des 
Historischen Museums der Universität Lund, eine Pietå-Darstellung aus 
einer unbekannten, vermutlich in Ostschonen gelegenen Kirche zählt zu 
den nächsten Verwandten des St. Olof-Schreines, aber keines dieser 
Werke känn einer bestimmten Werkstatt zugeschrieben werden, wenn 
auch der Lubecker Charakter in beiden Fallen unverkennbar ist. 
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