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PREDIKSTOLEN FRÅN MUNKA-LJUNGBY 
ETT ARBETE I S.K. ÖRESUNDSSTIL 

Munka-Ljungby medeltidskyrka i Skåne underkastades åren 
1867—68 en arkitektonisk omdaning, vilken bl. a. hade som be
klaglig följd, att de äldre inventarierna utrangerades; lyckligtvis 
tillvaralogos dock några av de kasserade föremålen av privatper
soner. Innevarande år liar Statens historiska museum lyckats för
värva huvudparten av ett av dessa inventarier, kyrkans renässans-
predikstol. Förvärvet innefattar ramstyckena till dess fyra sidor 
och prov på så gott som samtliga typer av listverk och fyllningar 
till den efter vederlaget renässansschema arkitektoniskt upp
byggda korgen (inv.-nr 25248, fig. 1—2, 5—6) -1 

Skånes bevarade renässanspredikstolar äro många, men hant
verk av den kvalitet, som Munka-Ljungby-ornamentiken represen
terar, hör till sällsyntheterna. Den bör dateras till åren omkring 
1600 och kan nämnas i paritet med dekoren på arbeten av Statius 
Otto och Jakob Kremberg, med det fragmentariskt bevarade alta
ret från Trollenäs eller med St. Köpingeinventarierna; Daniel 
Tommisen.s produktion bör också ihågkommas i sammanhanget 
på grund av åtskilliga detaljöverensslämmelser. I intetdera fallet 
är det emellertid fråga om en sådan släktskap, att man har en 
tanke på verkstadssammanhang. Ingredienserna äro motivlskt 
visserligen desamma, men deras handhavande har givit en främ
mande variant. Linjeföringen i Munka-Ljungby är sålunda smidi
gare, stillsammare och samtidigt mindre expressiv än hos nyss 
namngivna mästares alster. Kompositionen är välavvägd, dekoren 
elegant och in i detalj omsorgsfullt behandlad. Hermfigurernas 
draperier äro frapperande mjuka och fylliga, de knubbiga putto-
figurerna, som stöda kartuschhörncn, äro osedvanligt väl teck
nade. 

De sparsamma färgrester, som ännu äro lillfinnandes på pre
dikstolens olika delar, ge klart besked om att skulpturerna, lik-

1 I förvärvet ingå dessutom vingarna till en altaruppsats eller ett epita
fium, enligt uppgift från samma kyrka. Ornamentiken är besläktad med pre-
dikstolsdclarnas; samma hand är del dock icke fråga om. 
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Fig. 1. Fragment au predikstol från Munka-Ljungby, Skåne. Fyllningen har 
utgjort bakgrund för euangelisten Markus. — Fragment uon der Kanzel uon 
Munka-Ljungby. Schonen. Die Fullung bildete den Hintergrund fur den 

Evangellsten Markus. 

som så många renässansinventarier i våra kyrkor, hunnit genom
gå tre målningsprocedurer. Den första »stafferingen» skedde tro
ligen ungefär samtidigt med uppsättningen i kyrkan. Då blevo 
samtliga beslagsornament förgyllda; pärllister, bladverk och 
vissa frukter fingo det silveröverdrag, som gav lyster åt den där
på lagda röda, gröna och även gula lasuren. Under 1700-talet till-
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g rA *éj. 

Fig, 2. Fragment nv predikstol från Munka-Ljungby, Skåne. T. u. rest ao 
omfattningen kring eoangelitten Johannes, t. h. nisch för S. Lukas. — Frag
ment uon der Kunzcl in Munkii-Ljungby. Schonen. Links Rest des Hinter-

grundet fur den Eoangelitten Johanne», rechts Nttehe fiir St. Lukas. 

kom sedan nästa färgskikt, som visserligen upptog 1600-lalels 
schema, men återgav det med betydligt kärvare nyanser i täck
färg; den blå bottnen i nischerna härrör t. ex. från denna period, 
llermfigurerna ha slutligen varit utsatta för en tredje färglägg
ning, med vit oljefärg, ell vittnesbörd om cn »klassicerande» 
smakperiod, kanske vid tiden omkr. år 1800. 
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Fig. 3. Predikstol i Slnngerup, Själland. fo to Xnliouiilinuseet, Köpen
hamn. Kanzel in Slnngerup, Seeland, 

Redan har nämnts, alt predikstolen blott är fragmentariskt be
varad; beklagligt nog har museet emellertid icke ens fått allt, 
som veterligen ännu existerar. I privatägo i Skåne finnas sälunda 
två av de evangelistfigurer, för vilka spegelfyllningarnas mitt-
nischer äro avsedda, nämligen 32 cm höga Lukas- och Johamies-
skulpturer, två väl proportionerade draperigestalter, med fint 
modellerade huvuden, som kanske mer än (ivrig dekor vittna om 
Munka-Ljungbypredikslolens kvalitet och dess upphovsmans ta
lang. 

Var hör då denne skulptör hemma? Uppenbarligen icke i 
Skåne, utan på andra sidan Sundet, där Kristian IV:s livliga 
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Fig. 4. Predikstol i (Kongen») Lyngby, Själland. Foto National-
museet. Köpenhamn. Kanzel in Lyngby. Seeland. 

byggnadsverksamhet gjort de kungliga slotten till plantskolor för 
åtskilliga generationer konstnärer och konsthantverkare. I om
rådet kring Köpenhamn och Helsingör har sälunda bevarats en 
ansenlig rad av inredningsarbeten, som ha mer eller mindre di
rekt anknytning lill Kronborg och dess utländska hantverkstra-
ditioner. Skulpturgruppen ifråga brukar karakteriseras med det 
av C. A. Jensen använda utlrycket »öresundsstil" och det är 
bland dennas företrädare, som Mnnka-Ljungbypredikslolens »hcl-
syskon» äro att finna. Skulptören hörde sålunda icke till dem, 
som i likhet med Statius Otto förflvttade sin verksamhet lill den 
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Fig. 5. Återstoden av ramen kring eoange
litten Mollens. Munkn-I.junghy. Heste 
des Hlntergrunde» fiir den Eoangelitten 

Malthiius. Munka-Ljungbg. 

skånska sidan av Sundet, utan predikstolen iir säkerligen av själ
ländsk tillverk ning. 

Alt denna öresundsgrupp rymmer skilda verkstadskrelsars 
arbeten, därom ger även en ganska flyktig blick på materialet 
besked; vissa riktlinjer för en uppspaltning av komplexet finnas 
i Danmarks Kirker, 1)1. a. i den konsthistoriska översikten för 
Köbenhavns Amt2. I förevarande sammanhang är en diskussion 
angående verkstadsgränser emellertid överflödig. Förf. vill här 
endast peka pä Munka-Ljungbystolens direkta paralleller: först 
och främst predikstolen i Slangerup (fig. 3) från år 1604, där de 
stora fyllningarnas dekor, puttofigurer och fåglar inbegripna, 

2 S. 2274. 
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Fig. 6. Ornamentdetalj från Johanneuidan nv predikstolen. Munka-Ljungby. 
— Ornamentdetail uon der Johanneuelte der Kanzel uon Munka-Ljungby. 

hermernas utformning märk t. ex. den karakteristiska, mjuka 
veck-knuten på höfterna ~ detalj för detalj kännas igen; de äro 
icke endasl av samma kvalitet ulan därtill nästan identiskt lika.8 

Slangerupevangelistema ha dessutom sina motsvarigheter i Lu
kas och Johannes från Munka-Ljungby, Predikstolen i l Kongens) 
Lyngby. från 15!)8 (fig, 4), där komposition, figurer och dekora
tion också återfinnas, är kanske någol grövre i utförandet, s|n-
cielll gäller della evangelislfigurerna. men den omedelbara släkt
skapen är oomtvistlig.4 Frän dessa två, då del gäller Munka-
Ljungby centrala ting, utgå förbindelselinjerna lill andra med
lemmar av Öresundsfamiljen - närmast predikstolen i Asminde-
röd; längre bort predikstolen i Herfölge, altaruppsatsen i Sölle-
röd, ovanvåningen i Krislian IV:s Kongepulpilur i Roskilde dom
kyrka etc.5 Tyvärr har icke namnet pa någon verkstadsledare 
kunnat fastställas. 

Ett namn, som man också känner sig böjd för att fräga eller, 
da det gäller etl renässansinventarium av Munka-Ljungbypre-

3 C. A. Jensen, Danmarks Snedkere og Billedsnidere, s. 60. 
1 Danmarks Kirker, Köbenhavns Amt s. 422. 
5 Ib., Proestö Amt, s. 281, Kbhvns Amt s. 436, 1721. 
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dikstolens art, är donatorns. 1 den år 1830 upprättade inventarie
förteckningen8 för kyrkan läses bara, att predikstolen, som är 
prydd »med bildhuggeri, hwarå målningen och förgyllningen nu 
mera äro förfallne, är utan himmel, emedan den förut befintliga 
blifwit såsom söndrig borttagen». Någon uppgift om tillkomstår 
eller donalorsinskrift ges icke. En viss antydan om ett samman
hang vill undertecknad emellertid utläsa ur samma inventarium. 
Där noteras nämligen att »fram vid choret äro dock fyra ordent
liga bänkar inrättade, och försedda med bildhuggeri; och å hwilka 
finnes årtalet 1603 samt Danska Krabbiska och Friisiska wap-
nen.»7 

Med andra ord, Tage Krabbe till Rössjöholm, sonson till riks-
marsken Tyge Krabbe och gift med Sophia Friis, har bevisligen 
visat intresse för Munka-Ljungby kyrkas inredning. Tage Krab
bos fader hade ägt, jämte det närbelägna Vegeholm, gården Skil-
linge, belägen i Munka-Ljungby socken. Tages broder Jacob in
nehade sedan Skillinge, dog där 1597 och blev begraven i Munka-
Ljungby kyrka, där hans gravsten ännu finnes kvar. Tydligen har 
därefter Tage Krabbe övertagit gården ifråga och även tidvis be
bott den, eftersom åtminstone två av hans barn äro födda där i 
slutet av 1590-talet. Huvudsaklig uppehållsort för honom och 
hans familj tyckes dock ha varit övedskloster, som han år 
1594 erhållit i förläning; där föddes fem av hans barn och där 
dog han själv år 1612. Enligt uppgift begrovs han dock i Munka-
Ljungby liksom sin år 1611 avlidna hustru. Skillinge övergick se
dan till sonen Niels.8 

Det förefaller sålunda ganska tänkbart, att Tage Krabbe, vars 
familj under flera generationer var knuten till orten genom inne
hav av gården Skillinge, velat utom bänkarna bekosta även en 
predikstol i sockenkyrkan. Att släkten Krabbe var rikt förgrenad 
på ömse sidor om Sundet och dessutom ägde stora ekonomiska 
resurser styrker i sin mån antagandet beträffande donatorns 
identitet, eftersom predikstolen icke utgör en lokal verkstads-

6 I Antikv. topogr. ark., Sthlm. 
7 Enligt den s. k. snabbinvenlcringen 1920 (i Antikv. topogr. ark.) hade en. 

bänkgavel, försedd med nämnda årtal, figurhuvuden och vapensköldar på
träffats i en ladugård, dit den troligen förts efter utrymningen på 1860-talcl. 

8 Danmarks Adels Aarbog XLV: II s. 18. 
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produkt utan en från andra sidan Sundet hämtad representant 
för »öresundsstilen». 

ZUSAMMEN FAS SUN G 

Monica Rydbeck: Die Renaissancekanzel von Munka-Ljungby, 
Schonen. 

Die mittelalterliche Kirche von Munka-Ljungby wurde in den 60-er Jahren 
des vorigen Jahrhunder ts einer Renovierung unlerzogen, die die Entfernung 
einer Reihe von Inventarien aus der Renaissancezeit zur Folge hatte. Gliick-
licherweise wurden diese zum Teil von Privatpersonen gerettet, u. a. sind 
Rruchstiicke der Kanzel erhalten. Diese sind nun vom Staatl. Historischen 
Museum erworben worden. Aus Schonen kennen wir zahlreiche Renaissance-
kanzeln, wenige aber von so hoher Qualität wie Munka-Ljungby. Die 
Kanzel ist indessen nicht in der Provinz selbst ausgefiihrt sondern entstand 
um das Jahr 1600 in einer der Werkstät ten im östlichen Seeland, die unter 
dem Einfluss der königlichen Bautätigkeit unter Fredrik II. und vor allem 
unter Christian IV. aufbliihten und die man unter dem Namen öresund-
gruppe zusammenzufassen pflegt. Viele Grunde sprechen dafiir, dass Tage 
Krabbe — aus einer einflussreichen dänischen Familie —, der um 1600 im 
Ksp. Munka-Ljungby ein Gut besass und im Jahre 1603 einige Kirchenbänke 
verfertigen liess, auch die Kanzel in der genannten Kirche gestiftet hat. 
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