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ETT REKONSTRUERAT ALTARSKÅP FRÅN 
LJUNGSARPS KYRKA 

AV 

R U N E N O R B E R G 

I
Statens Historiska Museum förvaras sedan april 1884 två medel
tida träskulpturer ur ett altarskåp, nämligen en Mariabild och en 
S:ta Barbara, som inköpts från Ljungsarps kyrka i Västergöt
land ooh ha inv.-nr 7739: 4—5. Båda bilderna äro beskrivna i mu

seets inventariebilaga och det framgår även av handlingarna i övrigt 
att av det ursprungliga altarskåpet endast dessa två bilder inkommit 
vid samma tillfälle. Emellertid finns det bland museets osignerade 
och till härkomsten okända föremål dels två altarskåpsdörrar, var
dera med två figurer, dels en enstaka helgonbild, som i alla avseen
den ge intryck av att utgöra delar av samma altarskåp som de båda 
nyssnämnda skulpturerna. Alla sju bilderna ha samma stilistiska 
kännetecken, människotyperna äro desamma, tekniska detaljer över
ensstämma, liksom material (ek) ooh mått (höjd 72 å 73 cm) samt 
färgen, så långt man kan döma av do bevarade fragmenten. De 
måste vara skurna av samma hand och vid samma tid. En undersök
ning av tillgängliga arkivalier har också till fullo bekräftat detta 
antagande. 

Att dessa och många andra föremål från Dalstorps, Ljungsarps 
och Ölsremma kyrkor såldes till Statens Historiska Museum berodde 
på att pastoratets kyrkoherde, Medin, energiskt gått in för att avyttra 
allt »värdelöst» skräp, därtill uppmuntrad av ivriga uppköpare, 
som bjudit »ända upp till 100: — kronor» för hela samlingen. De vär
defullaste föremålen inköptes emellertid till statssamlingarna, bland 
dem det vetenskapligt mycket märkliga romanska stenkapitälet från 
Ljungsarp, varom mera i annat sammanhang. 

I den första förteckning över salubjudna antikviteter som Medin 
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l i g . 1. 
Ljungsarps kyrka, Västergötland (Statens Historiska .Museum). 

Rekonstruerat altarskåp. 

Ljungsarp Kirche. Västergötland (Statens Historiskt! Museum). 
Rekonstruierter Selm i t /.altar. 

insändo den 5 febr. 1884 (se ATA) återfinnas utan svårighet de osig-
nerade bilderna under nr 3, 5 och 6. S:ta Katarina av Alexandria 
kallas cn »Mariabild» mel ett hjul vid ena foten och dörrarnas två 
mansbilder i träinfattning, måhända föreställande Petrus och Paulus, 
rosp. två kvinnobilder i träinfattning. De bevarade attributen anges 
också detaljerat och fullt överensstämmande med de ifrågavarande 
osignerado figurernas. 

Djurklon, som besökte Ljungsarp 1869, meddelar om altarskåpet 
att det ännu 25 år tidigare varit fullkomligt oskadat, men att nv mit t -
styckets tre bilder blott två illa medfarna kvinnliga helgon återstodo.1 

Kyrkans inventarium av år 1830 meddelar följande: »En Tafla om 6 
qvarter i höjden, mellan öfre och nedre Chorfönstret, med dörrar atl 
öppna och slå igen. Af Bildthuggaroarbeto med stoffering. Är troli
gen från Catholska tiden. Midt uti Taflan ses en Maria» bild med 
Barnet Jesus, samt en bild på hvarje sida. Uti Spegeln på varje dörr 
stå 2ne bilder.» 

Efter dessa samstämmiga vittnesbörd ansågs det fullt motiverat att 
rekonstruera altarskåpets mittparti, vilket så mycket lättare lät sig 
göra som alla mått voro säkert belagda och gångjärnen samt en av 
mittpartiets sidoväggar fanns kvar. Baldakiner och övrig arkitekto
nisk utsmyckning har givetvis ej förnyats och den nya delen av cor-

1 D j u r k l o u s reseberättelse för 1869, mskr i ATA, s. 156. 

Fornvännen 19Mi. 
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pus bar ullörts i ann al träslag iin den ursprungliga eken och givils 
en neutral färgton, Rekonstruktionen utfördes hösten 1944 som ett 
led i den då under ledning av antikvarien Olle Källström pågående 
oinordningen av medeltidsavdelningens magasin till studiesamling. 

Fig. 2. 
Madonnabilden i al

tarskåpet fig. 1. 
Madonna un Schnltz-

al lar Abb. 1. 

Fig. 3, 
Detalj av Kalarmabilileu i altarskåpet 

ng. i. 
Detail der 111. Katarina im St-linil/allar 

Abb. 1. 

En viss tvekan kan råda om den inbördes placeringen av de tre bil
derna i mitten, framför allt emedan Madonnan är framställd i samma 
skala som de övriga. Det är dock högst troligt att hon varit omgiven 
av en rosenkrans e. dyl. även om hon är försedd med en vanlig fot
platta utan någon månskära och således ej framställes som den apo-
kalyptiska jungfrun. Eventuellt har hon omgivits av svävande änglar. 
Bilderna i den ordning de nu uppträda i rekonstruktionen (fig. 1) 
föreställa från vänster: Petrus, Paulus, S: ta Barbara, Madonnan, S:ta 
Katarina av Alexandria, Maria Magdalena och S:ta Birgitta. Jfr fig. 
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1—4. Altarskåpets bredd i uppslaget tillstånd är c:a 260 cm och 
höjden 115 cm. 

Det lilla altarskåpet från Ljungsarp har ett ganska betydande 
konstnärligt värde. Den mästare som snidat bilderna är något av cn 

Fig. 4. 
Högra dörren av altarskåpet fig. 1. T. v. Maria 

Magdalena, t. h. Birgitta. 
Rechter Fliigel des Sclmit/.allars von Abb. 1. Links 

Maria Magdalena, rechts bl. Birgitta. 

Fig. 5. 
Madonna ur altar
skåp från Xössliugc 

kyrka, Halland 
Madonna ans der 
Kirche NAffHngf, 

Halland. 

virtuos i tekniskt avseende och gestalterna äro fint och känsligt skild
rade. Svagheterna ligga väl i bristen på variation i fysionomier och 
veckbehandling. De kvinnliga holgonen äro uppenbarligen syskon. En
dast Birgitta skiljer sig något från de övriga, hon är alldeles riktigt 
framställd något äldre, men hon har samma ansiktsform, samma 
näsa, samma allvarliga mun och samma energiska haka. Även de 
båda apostlarna äro, trots den traditionella skillnaden i frisyr, ganska 
lika varandra. Men ändå kan man inte säga att den lilla gruppen av 
heliga män och kvinnor gör något enformigt intryck, framförallt infe 
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Fig. fi. Fig. i. 
Madonna i altar- Mittpartiet av elt altarskåp i Heilig-Gcist-1 lospital, 
skåp från Sakskö- Liibeck. Kfter Struck. 

bing, Danmark. Mitteltcil det Schnltzaltan Im Hellig-Gel»t-Ho«plUl, 
Efter Becket. Liibeck. Nach Struck. 

Madonna dcsScbnit/-
altars von Sakiko-
bing. Danemark. 

Nach Becket. 

om man jämför dem med vad som vanligen brukade förekomma i 
fråga om småskulptmer. även i de bästa nordtyska eller svenska 
altarskåpsmästarnas verk. 

Skulptörens konstnärliga ursprung är utan tvekan att söka i Lii
beck. Stillsamheten i rörelserna och den lyriska tonen erinra om de 
verk som utgått ur Herman Eodes ateljé under 1470- och 80-talen, 
men det är inte denne mästare själv — jag tar här inte ställning lill 
den besvärliga frågan huruvida Herman Rode över huvud laget ver
kat som skulptör — utan en yngre, till namnet okänd mästare, som 
synbarligen verkat under ganska lång tid. Så gott som varje detalj 
i fråga om komposition och veckbehandling bygger på lybsk verk-
stadstradition av den konservativa riktning som tagit föga intryck av 
t. ex. Notkes kraftiga stil. Men det som skiljer våra bilder i Ljungs 
arpskåpet från Rodeskolans verk — jämför t. ex. med altarskåpen 
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från Salem och Hammarby i Statens Historiska Museum — har en 
så personlig prägel att man känner igen det även i arbeten av större 
format och annan utvecklingsgrad. Ljungsarpskåpet måste enligt min 
mening vara utfört av den okände mästare som började bli mera 
gripbar genom Strucks och Heises samtidiga publikationer år 1926.2 

Med hänsyn till att tre av denne mästares verk, därutav hans två 
viktigaste, finnas — eller funnos — i Heilig-Geist-Hospital i Liibeck, 
skullo jag vilja föreslå att han får namnet »Heilig-Geist-mästaren». 
Enligt Struck har denne mästare utfört altarskåpet i Saksköbing. 
Danmark, altarskåpet med Skyddsmantelmadonnan i Heilig-Geist-
Hospital, Lubeck, samt två apostlar i Valleberga kyrka, Skåne. Heise 
tillskriver honom dels det nyssnämnda altarskåpet i Lubeck, och dels 
säkerligen med rätta — det berömda Mariaskåpet från 1520-talet i 
samma kyrka. Ännu ett altarskåp på denna plats och ett altarskåp i 
Prenzlau skulle enligt Heise vara verkstadsarbeten av samme mäs
tare, vilket jag inte kan ta ställning till emedan det förstnämndas 
detaljer fallit mig ur minnet och jag aldrig sett det sistnämnda. 
Däremot förefaller det mig ganska säkert att vår mästare icke utfört 
skulpturerna på Novgorodfararnas stol av år 1523 i Mariakyrkan, 
Lubeck, som nämnts i sammanhanget.3 

Bland svenska skulpturer som erinra om Ljungsarpsbilderna må 
nämnas den berömda Annabilden från S:ta Annse kvarn i Nykö
ping — som jag tidigare framhållit snarare en Maria Magdalena4 

— utförd någon gång i början av 1470-talet i tydlig påverkan av Ro-
des målningar t. ex. på Storkyrkoskåpet av år 1468. En senare ätt
ling av samma stil är Madonnan i det kända altarskåpet från Husby-
Långhundra,5 som av några forskare förmodats vara ett svenskt 
arbete. Avhängigheten av Rodefradition ger sig tillkänna även i en 
sådan detalj som mantelns drapering — veckbehandlingen är dock 
mera avancerad — och starkes ytterligare genom att dörrarnas 
målningar av H. Busch tillskrivits Rodes atelier.6 Den livliga relief-
stilen i Hiisby-Långhundra-skåpets flyglar är något nytt för Rode-

2 R. S t r u c k , Materialien zur liibeckischen Kunstgeschichtc, Zeitschr. d. 
Vereins f. lub. Gesch. u. Altertumskunde, 1926, s. 257. C. G. H e i s e , Liibec
ker Plastik, Bonn 1926, s. 11 o. 16. 

-1 F. Becke t , Danmarks kunst II, s. 162. 
4 Sörmlandsbygden 1939, s. 14, fig, 12. 
5 St. II. M. inv. 7346. 
6 H. Busch , Meister des jordens, 1941, s. 72. 
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skolan men den återkommer t. ex. i det senaste Mariaskåpet i Heilig-
Geist-Hospital.7 

En grupp bilder som på visst sätt står Ljungsarpskåpet och. i 
Fråga om skulpturens strävan mot friskulptur, Saksköbingskåpci 

nära äro resterna av ett altarskåp, en 
madonnabild (fig. 5) samt två biskopar 
och ett kvinnligt helgon, från Nösslingo 
kyrka i Halland. Den kraftiga modelle-
ringen och vissa dräktdetaljer tyda på 
att detta skåp tillkommit omkring 1500. 

Det är stor skada alt målningarna på 
Ljungsarpskåpet boll galt förlorade. En
dast dessa skulle ha kunnat ge besked 
om altarskåpet kommit nr Kodes egen 
ateljé eller om del redan är en helt själv
ständig produkt av Heilig-Geist-miist,, 
ren. Ljiingsarpsbildcrnas tämligen re-
liclniässiga modellering, deras relativa 
orörlighet — endast Madonnan uppvisar 
etl mera komplicerat rörelsemotiv — 
den lyriska grundtonen och baldakiner
nas form skulle kunna höra hemma i 
1470-talet, men det finns detaljer i mo-
delleringen av ansiktena och håret som 
tyda på ett senare datum, snarast om
kring 1490. Det stora altarskåpet i Saks-
köbing betecknar etl mera framskridet 
stadium. Skulpturen har blivit rikare. 
mera friplastisk och tekniken ännu mer 
virtuosmässig. Skåpets målningar anses 

stå i ett visst beroende av Llibeckbibeln av år 1494, varför dateringen 
skullo kunna bli 1490-talets senare del.8 

Tiden omkring 1500 måste ha varit av särskild betydelse för vår 
mästare. Han har fått nära kontakt med en rikare och livligare om 
också ytligare konst än Rodes. Resultatet blev altarskåpet mod 
Skyddsmantolinadonnan i Heilig-Geist-Hospital från 1500-talets första 

Fig. 8. 
S:ta Barbara. Detalj ur altar
skåp från 1520-talet i Heilig-
Geist-Hospital, Liibeck. Efter 

Heise. 
Ml. Barbara. Detail aus einem 
Schnltzaltar im Hellig- Geist-Hos
pital, Liibeck. 20-er Jahre des 16. 

Jhs. Nach Heise. 

7 H e l s e. a. a. fig 7(1. 
1 I! IM- k e t , a. a. s. 162. 
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årtionde. Särskilt flyglarna ge prov på ett suveränt kunnande, inte 
minst i fråga om komposition. Men den stora Madonnan i skåpets miti 
är alltjämt en systor till de unga flickorna i Ljungsarpskåpet. Anlets-
dragen äro ganska lika, särskilt i profil, och vecksystemet företer 
vissa konstruktiva likheter. Och de båda apostlaansiktena i Ljungs
arpskåpet återfinnas om också i elegantare utförande flera gånger i 
myllret av figurer i Lubcckskåpet. I det stora Mariaskåpet från 
1520-talet i Heilig-Geist-Hospital har skulptören — påverkad av Be
nedikt Dreyer (kansko också Claus Berg) och nederländsk skulptör 
— upplöst ytorna i ett böljande linjespel, men ändå bevarat måttfull
heten i rörelsen. Figurerna stå lugnt och stadigt och Marias och 
Katarinas ansikten återspegla ännu i någon mån hans ungdoms 
skönhetsideal sådant som det möter oss i Ljungsarpskåpet. 

1 fråga om det konstnärliga utanverket är det en hel epok som lig
ger mellan Ljungsarpskåpet och det senaste av Heilig-Geistaltarskå-
pen. Om man ser till det konstnärliga innehållet är språnget inte så 
stort, ja den betagande skildringan av ungflicksansiktena i Ljungs
arpskåpet har icke någon motsvarighet i de sena ro verken. Virtuosen 
och den tekniske trollkarlen ha tagit loven av den intime och poe
tisko människoskildrare, som man kunde ha haft rätt att vänta att det 
skulle bli av den yngling som utfört skulpturerna i Ljungsarpskåpet. 
även om han i detta fall ännu stod under Herman Hodes inflytande.8 

Heilig-Geisl-mästaron kan väl just på grund av sin elegans och 
bravurmässighet into sora konstnär mäta sig med do stora liibeckarna, 
Notke, Rode, Henning von der Heide, Dreyer eller Claus Berg, men 
enligt mitt förmenande överträffar han t. ex. en så välkänd skulptör 
som Imperialissimaniästaren. 

Birgittabilden i Ljmigsarpskåpets högra dörr visar att arbetet av 
allt att döma utförts direkt för Ljungsarp eller åtminstone för en 
svensk kyrka. Bland de ganska talrika västgötska altarskåpen från 
medeltidens slut intar det en särställning på grund tiv sin kvalitet. I 
regel nöjde man sig med mycket enkla prestationer av lokala mäs-

• Nu måste givetvis framhållas, att förmodandet att en enda mästare skulle 
ua utfört alla de ovan sammanförda verken inte framföres utan reservatio
ner. Framförallt det av S t r u c k införda Saksköbingskåpet ter sig litet 
främmande — trots alla dotaljlikhetcr — om inan ser til! utvecklingen i de 
båda skåpen i Ileilig-Geist-IIospital. Under alla omsländighetcr måsto de 
representera en gemensam verkstadstradition. 
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tare. Ljungsarpskåpet bildar således en parallell till den ungefärligen 

samtidiga Stefansbild i Skara museum, som af Ugglas nyligen publi

cerat1 0 och t i l l skr ivi t Henning von der Heido. Av in t resse i detta 

sammanhang ä r också a l ta rskåpet från Kinnartinima ky rka , nu i 

Borås museum, samt ett f ragmentar i sk t a l t a r skåp i Fotskäls 

kyrka . 1 1 Dessa båda ikonograf iskt in t ressanta madonnaskåp 1 2 an

knyta också till Herman Rodes t radi t ion och böra va ra llibeckarbe-

ten från 1500-talets början. De äro all tså in t ressanta para l le l le r lill 

a l ta rskåpet från L jungsarp . 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

R U N E N O R B E R G : Ein rckonslruierler Schnilzallar aus Ljungsarp. 
Im Magazin von Statens Historiska Museum befinden sich seit 1881 

zwei kleine Holzstatuen (St. Maria, St. Barbara) eines Scbnitzaltares aus 
der Kirche Ljungsarp in Västergötland. Verf. zeigt — auch dokumentarisch 
— dass noch eino wciblicbo Heilige (S:t Katharina) und zwei Flugcl mit je 
zwei Figuren (Petrus, Paulus, St. Maria Magdalena, St. Birgitta) zu dem
selben Altar gehören und dass sämtliehe Figuren damit erhalten sind. Der 
Altar ist deswegen rekonstruiert -worden (Abb. 1, Details Abb. 2—4). Die 
Plastik zeigt engo Verbindung mit den Skulpturen aus Herman Rodes 
Werkstatt, wird aber einem jiingeren Meister zugeschrieben und um 1190 
datiert. Dieser Meister, dessen spätere Werke von Becket. Slruek und 
Heise zusammengestellt sind, -wird vom Verf. der >Heilig-Geist-Meister» 
genannt. Dio bekannte-sten Werke werden Abb. 6—8 abgebildet. Verwandt 
sind in Schweden die sog. St. Anna in Nyköping und der schöno Schnilz
allar aus Husby -Långhundra in Statens Historiska Museum, die sich aber 
noch enger an Rodes Werkstatt anschliessen. Dem >Hoilig-Geist-Meister> 
näher stehond sind die bisher unveröffenllichtcn Reste eines Scbnitzaltares 
in Nösslinge, Halland, von dem die Madonna abgebildet ist (Abb. ö). Ver
wandt sind auch die Sehnitzaltäre aus Kinnarnmma (jetzt in Borås" Museum) 
nnd aus Fotskäl in Västergötland. 

' » C a r l R. af U g g l a s , Ett mästerverk, Fv. 1943, s. 20 ff, 
" Utställningen av äldre kyrklig konst i Göteborg 1923, kat.-nr 42 
" Maria framställes såsom Maria Iminaeulata i cn rosenkrans med halv

figurer av de tolv apostlarna. 


