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En skånsk träskulptör under 1700-talet. 
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kyrkliga träskulptörer, som i Skåne under 1700-talet 
togo arv efter det förflutna århundradets träsnidaro. 
voro åtminstone till antalet ej sina föregångare under
lägsna. Annorlunda ställer det sig, då man skärskådar 

kvaliteten av de båda århundradenas alster. Sådana konstnärliga 
krafter, som 1600-talet hado i Daniel Thomisen och Jakob Krcm-
liorg t. ex., kan 1700-talet icke uppvisa. Under det senare tids
avsnittet har ännu icke något särskilt namn placerats i högsätet. 
Såväl i städerna som ute i landsbygden verkade till kyrkornas 
tjänst on mångfald av medelmåttor med större eller mindre avstånd 
fiån varandra i konstnärlig prestationsförmåga. Ännu har icke 
något skrivits om den skånska träskulpturen under 1700-talet och 
dess mästare. Att Johan Ullberg blir den först behandlade, beror 
ingalunda på, att han är don främste av dem. Han visar sig tvärt
om vara ganska begränsad i sin konstnärliga förmåga. Nej, skälet är 
det, att han tycks vara den mest anlitade och flitigast verksamme 
snidaren under århundradet. Hans verksamhetsfält omfattade hela 
provinsen och därtill do till Skåne gränsande södra delarna av 
Småland och Halland. Mycket, som utgått från hans verkstad, är 
ännu bevarat, men mycket bar också skattat åt förgängelsen ax-
ålderdomssvaghet eller bristande pietelskänsla hos församlingarna. 

En av de första arkivaliska uppgifterna med Ullbergs namn här
rör från år 1737 och förekommer i Frosta härads mantalslängd. 
Något förnamn är icke angivet. Här omnämnes på Hur va nr 4 
en ogift gästgivare Ullberg med drängar och pigor. 1740 är han 
gift och har två drängar och två pigor. 1746 omfattar hushållet 
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sex personer och 1748 sju, nämligen utom husbondefolket själv 
gesällen Johan Ebbe, ett par drängar, Äke och Jöns, gossen 
Christopher och pigan Elna. 1736 hade en resolution angående gäst-
giveriet i Hurra utfärdats och förmodligen antogs bemälte Ullberg 
lill gästgivare detta år. Nu frågar man sig, vad denne gästgivare 
IHlberg har med snickaren och träsnidaren Ullberg att görn De 
båda yrkena äro ju till sin art så åtskilda. Måhända lämnas någon 
förklaring bära i A. Cronholms arbete Skånes politiska historia, 
dol. 2, sid. 170, där det meddelas på tal om Lund: "Påminnelse gjor
des, att författningen mot bönhaseri på landet måtte bringas till 
verkställighet. Gästgivare Ulberg i Hurfva öfwade bildhuggeri-
och äfwen snickarehandtwerk." Denna anmärkning synes mig häva 
\arje tvivel om, att gästgivaren i Hurva och den sedermera som 
Iräsnidare bekante Ullberg skulle vara identiska. Härtill kommer. 
alt samtidigt med att gästgivare Ullberg försvinner från Hurva 
nr 4. uppträder en bildhuggare Ullberg i Finja i V. Göinge. 1751 
manlalsskrives nämligen på Hurva nr 4 en inspektor Urbecks 
änka och 1752 en inspektor Cronsiö. Den ovan anförda påminnelsen 
om bönhaseri har tydligen haft åsyftad verkan. Ullberg har rymt 
fältet och bosatt sig i Finja. Här uppträder hans namn första 
gängen 174!) i kyrkoböckerna. Detta år omtalas nämligen som dop
vittne "Bildhuggaren Uhlbergs hustru Sophia Kasselberg". Del 
ställe nr 2 i Finja, som Ullberg sannolikt 1740 inflyttat på, be
boddes 1747 av on häradshövding Kosentwist. 1757 upptages å dotta 
nr bildhuggaren Ullberg med hustru, en dräng, två pigor saml 
gesällen Christopher, förmodligen densamma som arbetat hos honom 
i Hurva 1760 avled hans hustru i on ålder av 61 år och begrovs 
den !) november. Hon lituleras i detta sammanhang "Madame" 
och tycks således räknas såsom hörande till de s. k. bättre. Följande 
ar don 28 januari förråt lades bouppteckning efter henne. 

Göinge härads manlalslängd fiir 1764 upptager som boende på 
Finja nr 2 "Billhug:e Ulberg Enkl., Dol. Maya, hushållerskan 
Dorothea, gesäll Christopher, 1 dräng och 2 pigor." 1770 inköpte 
Ullberg ytterligare en egendom, i det han förvärvade gården Finja 
nr 7 4 Vs hemman stort, dit han tyckes hava överflyttat. Orsaken 
till denna överflyttning var måhända en annan stor händelse i 
familjen, dotterns giftermål. Detta år den 16 juni vigdes nämligen 
den då 28-åriga Marin (Maya) Christina vid korpralen i Norra 

file:///arje


350 William Karlson. 

skånska regementet "äreborne och manbaftige" Hans Friberg från 
Stoby. Följande år upptages i mantalslängden svärsonen såsom 
brukare av båda gårdarna och svärfadern som inhyses. Familjen 
hade då ökats med en liten telning, som kommit till världen den 17 
april detta år och döptes till Jonas Thomas. I 1776 års mantals
längd omtalas åter hushållerskan Dorothea men anmärkes här som 
krympling, förmodligen bruten av ålderdomskrämpor. I Finja kyrko
böcker meddelas slutligen under år 1778 den 27 april "jordfästes 
Bildhuggare Herr Johan Ulberg från Finja, som dödde den 18 
cinsdem af Hröstfeber 70 år gammal". Härmed var ett arbetsamt 
liv slutat, som gjort en insats i Skånes konsthistoria, låt vara 
om ej av så märklig natur. 

Det blev en tid av trettio år, som Ullborg i Finja uteslutande 
fick ägna sig åt det arbete och de intressen, som förmodligen lågo 
honom närmast om hjärtat. Vi skola i det följande med tillhjälp 
av arkivaliska källor och bevarade arbeten undersöka Ullbergs 
verksamhet och den konstnärliga balten av hans prestationer. Hur 
han bedömdes och karakteriserades-av sin egen tid framgår av det 
attribut, som i bouppteckningen efter hustrun föregår hans namn. 
lian namnes bär "liögkonstährfaren". 

Till Johan Ullbergs tidigaste arbeten hör altartavlan i dåvarande 
Börringe, numera Gustafs kyrka i Skåne. Denna utfördes 1736. 
alltså redan under Ullbergs Hurva-tid. Den gamla hade på grund 
av ålder och skröplighet utdömts av höga vederbörande, vadan en 
ny måste anskaffas, och för den skull upprättades kontrakt med 
Johan Ullberg om förfärdigandet av en ny sådan. Utgifterna för 
denna belöpte sig till 120 dir smt, en rätt anspråkslös summa i för
hållande till dem, som Ullberg sedermera begärde för dessa slags 
kyrkoinventarier. Måhända berodde det på, att han var bönhas i 
ämbetet och alltså på grund härav ansåg sig böra stanna vid blyg
sammare arvode. I samma kyrka utförde han även en läktare, 
bänkar, skriftstolar och altarskrank "samt ock målningar öfwer 
hela Kyrckan", för vilket arbete han honorerades med i allt 85 dir 
smt. Sedan kominer en specificering på en del annat liknande 
arbete lian utfört, t. ex. att han för "Prädikostolens förnyande med 
silfwer, guld och oljofärg" erhållit 16 dir smt, för en ny "N:o taf la. 
som är snickrat och målat", 2:16: — dir smt o. s. v. 

Ett annat arbete från Ullhergs (id i Hurva är altartavlan i ö. 
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Fig. 154. Maglarp, Skåne. Altartavla. 

Espinge, som uppsattes 1745 och i allt kostade församlingen 130 
dir smt, varav resterande 20 dir 8 öre smt slutbetalades 1747. 

I Holmby kyrkoräkenskaper figurerar Ullbergs namn 1746. Här 
är det. dock endast fråga om en reparation och renovering av altar
tavlan, som huvudsakligen bestod i detaljkomplettering och fast
görande av lossnade bilder samt målning. Endast nattvardsstycket 
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Fig. 155. Qråmanstorp, Skåne. Altartavla, 

gjordes helt nytt liksom ock altarskrank och knäfall. För della 
arbete utbetalades en summa av !»1 dir 8 öre smt. 

Ett stort och omfattande arbete utförde Ullberg för Si o ra Ham
mars kyrka, i det han för denna förfärdigade såväl altartavla som 
predikstol (fig. 156) och dopfuntsbaldakin (fig. 158), de två först
nämnda 1755. Båda tillsamman betingade ol! pris av 436 dir smt. 



Johan Ullberg. 353 

Fig. 156. St. Hammar, Skåne. Altartavla och predikstol. 

en summa som visar , att hä r är det y rkeskons tnären , som tagor 

betalt för det arbete, som föder honom, och icke bönhasen, som 

Inskur i ämbetet. Predikstolen är speciellt intressant, emedan don 

23 — Fornvännen 1929. 
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Fig. 157. Bondernp, Skåne. Predikstol. 
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Fig 156. St. Hammar, Skåne. Dopfuntsbaldakin. 

äi en av de få alster av mästarens band, som är signerad, över 
dörren till trappan siar nämligen: "Ar 1755, dåvarande Biskop i 
Lund Herr Petrus 'ranson och Kyrkoherde Hen- Mag: Pehr Loven 
iir tlienna Predikstol och Krona förfärdigad och insatt av Job: 
Ullbin" ( = Ullberg). Allt finnos ännu kvar i kyrkan. Mästaren 
hade vid denna tid redan sex år varit bosatt i Finja och uteslutande 
arbetat som träskulptör biträdd av gesällen Christopher. 

Beställningar och leveranser följde tät! på varandra, och såväl 
Ullberg som hans gesäll och lärgossar hade händerna fulla av 
arbete. Bodan 1756 var en ny altaruppsats färdig och uppsattes i 
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I 

i 
Fig. 159. Gualöv, Skåne. Altartavla. 

Bjuvs kyrka, "bestående af åtskillige Bildhuggerie arbete och 
jomto målning och oljo färger, på dels ställen öfwer dragen mod 
ockta guld och silfwer". Ett par år senare fick han i uppdrag att 
förfärdiga en ny predikstol mod trappa, räck. dörr och baldakin 
alldeles som i Stora Hammar, vilken han likaledes mod "oljo färger 
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anstrukit, samt med äckla Guld och Silfwer utzirat". Dessutom 
renoverade han ett litet timglas på predikstolen. Bildhuggarens 
arvode för predikstolen uppgick till 253 dir smt enligt det upp
gjorda kontraktet och Ullbergs egen kvittens på beloppet. 

För Verums kyrka var Ullborg 1757 sysselsatt med en altarpryd-
nad och följande år med en sådan för Dalby kyrka, om vilken 
senare det står: "1758. . . är uppköpt en ny Altartafla för 300 dir 
smt". Av denna summa erlades blott de 100 omedelbart och resten 
först efter fyra år. De upptagas som fordran i bouppteckningen 
efter hustrun 1761. Av samma kyrka honorerades han även för en del 
smärre arbeten å predikstolen, trappan till densamma, altar-
skranket o. s. v. 

1759 och följande år fram till 1764 är Ullberg engagerad för 
Maglarps, Torups (V. Göinge hd), Östra Vemmerlöfs och Bonde-
rups kyrkor med utförande av altartavlor och predikstolar. I östra 
Vemmerlöf hade församlingen anlitat en bildhuggare Kulberg, som 
uppgjort ritning och kostnadsförslag till en altartavla, men huru
vida Ullberg blivit ålagd alt följa denna framgår ej av handling
arna. Förmodligen har Kulberg blivit ombedd att yttra sig i saken 
men synts församlingen för dyr, vadan nian vänt sig till Ullberg. 
Denne honorerades för altartavla och predikstol tillsamman med 
550 dir smt, ett bland de högre arvoden, som Ullberg bekommit för 
sina arbeten. Bonderup-predikstolen (fig. 157) kostade endast 200 dir 
smt, men så fanns ju ej heller varken trappräck eller dörr till den
samma, blott korg och baldakin. Maglarpstavlan (fig. 154) honore
rades med 300 dir smt, en rätt hög summa, men den har också 
i corpus ett skuret krucifix. Måhända äro också fraktomkostnaderna 
häri inberäknade, fast därom intet namnes i räkenskaperna. 

1 Fuglic kyrka står såsom ett monument över bildhuggare Ull-
borgs verksamhet en predikstol, utförd 1770 oeh då likviderad mod 
450 dir smt. Vid kyrkostämma den 13 november 1768 gjorde pastor 
åborna uppmärksam på, att en ny predikstol behövdes i stället för 
den gamla, som uppsatts 1570 och således vid detta laget 192 år 
gammal. Sedan åborna övertygat sig om den gamlas skröplighet, 
uppdrogo de åt kyrkoherden att träffa avtal med bildhuggare Ull
berg i Finja om förfärdigandet av en ny, vilken som nämnts leve
rerades 1770. 

Ullberg hade vid denna tid nått rätt högt på åldersskalan men är 
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l ika oför t rutet verksam. 1774 arbetade och stofferade han en al tar

tavla för Hästveda ky rka . Den 12 december 1774 av lämnar han ett 

kvi t to på en summa stor 504 dir 11 öre smt, varv id i r äkenskape rna 

meddelas, a t t han fått 19 dir 10 Vs öre smt mer än han kont rak ls -

cnligt skul le ha, detta emedan guldet lill de förgyllda pa r t i e rna 

s t ig i t i p r i s under t idsutdräktcn med arbetet . Med t ranspor ten från 

Finja till Hästveda och uppsättningen i kyrkan gick all tsammans till 

558 dir 11 öre smt. Ar 1762 avslutade Johan l l l b c r g altartavlan (fig. 

155) och sex år senare predikstolen i Gråmanstorps kyrka . F ö r en 

mångfald a n d r a kyrkor har Ullberg varit verksam efter bevarade fö

remål att döma, t. ex. Björkö i Småland, Benneslöf i Halland, Hurva, 

Matteröds, N. Vrams, Mölleberga och l iya k y r k o r i Skåne. Den 

sis tnämndas altartavla levererades 1774. Sannolikt är det denna, som 

på omvägar kommit i Kul turh is t . museets i Lund ägo. 1830 å r s 

beskr ivn ing över k y r k a n upp tage r en a l ta r tav la av "Ekeplankor , 

som är förskaffad 1774. P å taflan fins några målade bilder, som 

förestäl la då Jesus instif tade d. Hel iga Nat tvarden, jemte en del 

andra , hvar ib land aldra öfverst på taflan visas F re i s a r en med 

seger fana i handen". Denna beskr ivn ing s tämmer med museets 

a l ta r tav la , vad nat tvardsscenen beträffar . Krönet med Kr is tus-

bildon och fanan äro borta.1 

Slag i s lag hava bes tä l ln ingarna kommit, och det ha r oj blivit 

mycken tid över för kons tnären a t t fundera ut nya scbemata och 

komposit ioner. Det tycks ej hel ler hava behövts för al t hål la verk

samheten i gäng. De ideliga beställningarna, förråda de väl något 

annat än att beställarna voro nöjda med vad som presterades? Det 

va r pompösa och dekorat iva pjäser, som u tg ingo från den Ull-

be rgska verks taden i Finja, och med detal jernas br is t fä l l igheter 

r äknade man oj så noga. Det va r helhets intrycket , det i första hand 

kom an på, och i det fallet hade Ullberg alla föru tsä t tn ingar alt 

t i l lfredsställa. 

Ef ter de b iograf iska meddelandena skola vi nu övergå till en 
1 Då donna altartavla förvärvades fiir museet, uppgavs den hava till

hört Riseborga kyrka. Detta är emellertid ej sannolikt, då enligt kyrkans 
räkenskaper en bildhuggare Bokclund från Gumlösa för donna kyrka för
färdigade en ny altartavla 1776. Även om den gamla hade tillhört Ullbergs 
allra tidigaste produktion, skullo don vid den tiden ju endast hava varit 
omkring fyrtio år. Säkerligen var don kasserade on renässanstavla från 
tiden omkring 1600 eller tidigare. 
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beskrivning oeh karakterisering av de Ullbergska alstren och 
först då sysselsätta oss med altartavlorna. Det första intryck man 
får vid betraktande av dessa är on påfallande enformighet i kom
position och uppbyggnad. Den enda variation, som observeras, är 
don växlande storleken. Dot förekommer nämligen en bredare typ 
som i Matferöd och en smalare som i Maglarp. Förhållandet beror 
förmodligen på beställarens instruktioner med utgång från lokala 
omständigheter. F. ö. inskränker sig variationen till några detaljer 
i dekorationen. Någon gång har Ullberg även utfört själva altar
bordet; t. ex. i Rya kyrka. Detta utgöres då av trä med mittpartiet 
flankerat av brädpelaro i bordets höjd. På altarbordets bortre del 
reser sig altartavlan, som till sin konstruktion och uppbyggnad 
företer följande utseende. Nederpartiet utgöres av en sockel, vars 
mittparti upptages av en inskriptionstavla flankerad av tvenno 
kubformiga kroppar. Nedtill och upptill löper en profilerad list, 
som upptill fortsätter åt ömse sidor, får bärande funktion och vilar 
på en akantuskonsol. På sockelpnrtiet reser sig själva corpus och 
på dess kubformiga flankkroppar de på baser ställda spiralvridna 
kolonnerna, som omgiva corpus och äro överdragna med vinlövs-
spaljé. De avslutas upptill av rikt skurna akantuskapitäl. På soc
kelns flankkonsoler vila ett par baser, som i sin tur uppbära elt 
par stående figurer i sida, draperade klädnader hållande i de upp-
lyftade händerna en uppslagen bok, en palmkvist, ett flammande 
hjärta, ett ankare eller något annat symboliskt föremål. Corpus och 
kolonnerna förenas upptill av ett mer eller mindre rikt profilerat 
entablement, vara krönet vilar, som bildar en pompös avslutning 
uppåt på det i blorastrigaste barock uppbyggda altarverket. 

Corpustavlans form är i allmänhet avlångt fyrkantig mod upptill 
sneddade hörn och de härigenom bildade svickelfälten utfyllda av 
treblad eller akantus. Endast i Hästveda-lavlan utgöres den övre 
linjon av en rundbåge. Där corpus utgöres av en oljemålning på 
duk, behåller denna sin avlånga form ostörd. Den vanligasto fram
ställningen utgöres av nattvardens instiftande med Kristus och lär
jungarna församlade kring ett avlångt bord betäckt med en vit 
duk mod bård, vilken i stela, styva veck faller ner mot åskådar-
sidan, som lämnats fri. Det hela liknar närmast en grupp skol-
piltar med sin lärare framför kameran, medan läraren med en gest 
förmanar dem alt hålla sig redo i det kritiska ögonblicket. De båda 
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lärjungarna vid bordets kortsidor intaga sittande ställning, de 
övriga tyckas stå upp utom Johannes, som skriftenligt lutar sig ner 
framför Jesus, överkropparna bilda en kompakt, ytartad massa 
utan perspektiviskt djup. Figurerna äro symmetriskt ordnade bakom 
och framför varandra med den yttre handen pekande in mot mitt
gruppen, Kristus och Johannes. Karakteristiken av de olika per
sonerna är skäligen klen, och det är med undantag av Kristus 
egentligen endast Johannes och Judas med sin pung, som kunna 
identifieras. I sin framsträckta högra hand håller Kristus kalken. 
Omkring Kristushuvudet är en gloria, som dock i allmänhet endast 
är fragmentariskt bevarad eller som i Rya-tavlan helt och hållet 
försvunnit. På bordet stå stundom ett par tallrikar som delande led 
i en inskription. Dessa såväl som bordskivan äro tagna i fågel
perspektiv, ty över perspektivets svårigheter var Ullberg inga
lunda herre. Under bordet står ibland, som t. ex. i Hästveda-tavlan, 
elt par vinkrus lika tafatt framställda i profil som de ovannämnda 
tallrikarna i fågelperspektiv. Fältet över bordscenen inramas av 
ett draperi uppknutet i hörnen och med hängande tofsar, som dock 
icko följa tyngdlagarna utan pendla in mot tavlans mittlinje. Denna 
markeras av en nedhängande prydnad som i Stora Hammar eller 
en ljuskrona som i Risekatslösa. 

I Maglarps-tavlan (fig. 154) är elt friskulpterat krucifix omgivet av 
målad, biblisk inskription insatt i corpus. Stundom som i Gråmans-
torp (fig. 155) utgöres denna av en i olja på duk målad framställning 
med bibliskt innehåll. 

Det alltid högt uppbyggda krönet varieras, så vitt man vet av de 
bevarade föremålen, i tvenne kompositioner, en mera sfärisk s. a. s. 
och en till sin konsistens fastare och mera massivt uppbyggd. Don 
förra representeras i Gråmanstorp (fig. 155), Hästveda och Norra 
Mellby, den senare t. ex. i Maglarp (fig. 154) och Stora Hammar (jfr 
fig. 156). Vi kunna för enkelhetens skull kalla dem Gråmanstorps-
schemat och ifa^/arps-schemat. Omkring en strålsol som centrum 
och fond samlar Gråmanstorps-schemat de övriga detaljerna: i mitten 
ett lamm med korsfana eller en triangel med Jehova i hebreisk 
text, över strålknippena molntappar och som flankdekoration och 
förmedlande övergång till de undre partierna tvenne svävande, 
bevingade änglar, som sträcka händerna mot varandra. I Hästveda 
saknas dock änglarna. 
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Maglarps-schemat är tyngre och knappt sä dekorativt som det 
föregående. Det utgöres av en massiv trätavla med kraftigt volut-
svängda sidoprofiler och upptill akantus och voluter. Centrum 
upptages av en tryckt oval med inskription, ibland även biidfram-
ställning som i Maglarp, där en hand sträckes fram ur skyarna 
hållande en bägare; f. ö. akantusblad i låg relief. Till Maglarps-
schemat hör även ett par bevingade putti i ledigt arrangerad ställ
ning med utsträckta armar och behandlade som friskultptur. I hän
derna hålla de palmkvistar, trumpeter eller stavar. De stå på det 
över spiralkolonnerna framskjutande entablementet omgivande mitt
partiet och utstyrda med ett litet länddraperi. 

De corpus flankerande ståndfigurerna intaga i allmänhet en hög
tidlig och värdig ställning. Endast i Hästveda-tavlan likna de ett 
par dansande komedianter viftande med några föremål i händerna 
och med akrobatiska böjningar på kroppen, övriga dekorativa 
detaljer utgöras av rosetter, akantusblad och lambrequinmönster. 

Från altartavlorna skola vi vända oss till en närmare granskning 
av de Ullbergska predikstolarna. Vi kunna redan från början 
indela dem i tvenne typer, den ena med endast vegetabila dckora-
tionsmotiv, den andra med både vegetabila och figurala moliv. Av 
dessa båda är den förstnämnda den till ntimerären största och van
ligast förekommande (lig. 156). Den senare har numera endast en 
enstaka representant, nämligen predikstolen i Bonderup (fig. 157). 
Det gemensamma för båda typerna är den polygona formen. På ett 
profilerat underlag, vars övre del utgöres av en bred vulst, resa 
sig korgens fält. I underlagets vulst äro insänkta kartuscher med 
i låg relief skurna, girlanderartat arrangerade akantusblad ooh 
blommor. Korgens fält avgränsas från varandra medelst breda, 
upptill mindre, nedtill större voluter, vars yttersida orneras av 
fjällmönster, akantus och rosetter. I det profilerade entablementet, 
som avslutar korgen uppåt, döljas brytningarna från fält till fält 
i allmänhet av snäckor, rosetter och akantusblad eller som i Bonde
rup endast av akantusblad. Å össjö-prcdikstolen saknas bådadera. 
Här löper mellan fälten och entablementet ett inskriptionsband 
med bibliskt innehåll. Bonderups-predikstolen har här med smala 
ramlister markerade, avlångt sexkantiga fält med reliefskuren 
blom- och bladdekoration vid smalsidorna. I dessa kartuscher äro 
målade namnen på de i korgens fält insatta symboliska figurerna 
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Tro, Hopp och Kärlek. Nedtill å underredet förekommer ofta 
lambrcquindckoration, som i detalj överensstämmer med den å altar
tavlorna, där den stundom uppträder å flankfigurernas podium 
(se fig. 157). Bokbrädenas dekorativa utstyrsel utgöres av rosetter 
eller bladverk. 

Det som markorar skillnaden mellan de båda angivna typerna är 
icke den allmänna konstruktionen och uppbyggnaden utan en detalj 
i utsmyckningen. Det är dekoreringen av korgens fält. I Bondo-
rups-predikstolen, den enda av sin typ, äro fälten i och för sig läm
nade fullständigt orörda. I fälten och med dossa som bakgrund äro 
placerade de ovan antydda symboliska figurerna med sina respek
tive emblem ställda på ett podium, som närmast liknar ett romanskt 
kapital. De äro skrudade på samma sätt som altartavlornas flank
figurer och gestikulerande som dessa. 

I den andra typen, som vi kalla Gråmanstorps-typen (fig. 156), äro 
i de stora fälten mindre polygona inlagda markerade medelst profi
lerade, regelbundet ut- och inlöpande lister. I detta mindre fält 
hänga tvenne kraftiga akantusblad, det övre utvecklande sig ur en 
stor, utslagen blomma, det undre vid roten omgivet av fyra mindre 
blommor, en upprepning av en detalj som förekommer även på 
altartavlorna fast i större skala på dessa. Den senare typen har 
ur konstnärlig synpunkt avgjort företräde framför Bondorups-typcn. 

En del av de bevarade predikstolarna har även sin huv kvar, 
t. ex. i Stora Hammar och Bonderup. Denna är liksom predikstolens 
korg polygon. Från hörnen på den profilerade ramen utgå S-for
made voluter, som förenas över ramens mittpunkt och där uppbära 
ett krönande klot. I ramens övre hörn äro reliefornerade pryd
nader och mellan dessa på ramens överkant snäckor och akantus
blad. På ramens underkant upprepas samma lambrequinmönster, 
som på predikstolens underrede. 

Från den Ullbergska verkstaden i Finja utgick förutom altar
tavlor och predikstolar även en dol mindre kyrkoinventarier. Vi 
hava redan omnämnt sådana, som arbetades till dåvarande Börringe 
kyrka, och i Stora Hammars kyrka finnes ännu en dopfunls-
baldakin, som räknar sitt ursprung från samma håll (fig. 158). I Pers
torps kyrka hänger ännu en sådan till sitt utseende analog mod 
predikstolshuven i Bonderup. Medan den i Porstorp hänger fritt på 
on pendel, är den i Stora Hammar fäst vid väggen samman med ott 
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träskydd, vars övre spegelfält har en målad framställning av Jesu 
dop. Huvens profilerade ram har nederst en biblisk inskription om 
dopet och i underkanten en ornering av i trä skurna, stiliserade 
blad ellor girlandartat arrangerade band mod kluvna ändar. Över 
varje sida har som krön suttit stiliserade, reliefskurna blad, av 
vilka nu endast två finnas kvar. Detta inventarium tillhör det 
enklaste, som utgått från den anlitade Finja-verkstaden. 

Genom kredering och bomålning har den hårda skärningen avse
värt mildrats, och färgerna ha fått bidraga till att giva det hela 
en mera realistisk prägel. I de flesta fall torde övermålning hava 
utförts å de bevarade Ullbergsinventarierna, men man får väl 
antaga, att den kopierats i möjligaste mån efter den gamla. Fram
trädande äro de förgyllda och försilvrade partierna, och alltid 
förekommer också i protokoller och räkenskaper "med äckla Guld, 
Silfwer och målningar utzirad." Försilvringen är speciellt typisk 
för Ullberg. Ofta sättes guldet och silvret mot röd grund, som i 
kolonnernas kapital och i svickelfälten i corpus, eller blå som i 
lambrequinornamenten, draperiet över nattvardsscenen eller de 
vegetabila mönstren å altartavlornas krön. Det konstruktiva ram
verket eller stommen är målat i marmorimitation. Figurernas kar
nation är skär och håret brunt, båda färgerna med tydlig strävan 
att nå så mycket av realistisk verkan som möjligt. Spiralkolon
nerna hava åtminstone i de flesta fallen varit målade i rödaktig 
marmorimitation mod vindrnvsspaljén i naturalistiska färger. Vid 
ommålning har man stundom såsom i Gråmanstorp anlagt vit färg. 
Altartavlornas färgskala går igen på predikstolarna av båda do 
ovan beskrivna typerna. De senare inventarierna äro oftare över
målade och framstå numera i allmänhet i vitt. Ursprungligen ha 
sannolikt flera av dom såsom ännu är fallet i Stora Hammar varit 
vitmarmorerade. 

Johan Ullbergs styrka låg avgjort i komposition och dekorativt 
arrangement, fast han visserligen till schablon upprepat det en 
gång uppställda schemat. I fråga om utförandet var hans konst
närliga förmåga starkt begränsad. Vegetabila motiv lyckas han 
mestadels förläna en god illusionsverkan. Så snart det däremot 
gäller figurala sådana gör sig hans oförmåga starkt gällande. Han 
har tydligen aldrig besuttit några djupare insikter i den mänskliga 
kroppens anatomi, ett fakdtm som är lika påtagligt, vare sig kröp-
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pen är framställd blottad eller draperad. Figurerna äro satta, tunga 
och som huggna i sten, äkta barockfigurer. Proportionerna mellan 
de olika kroppsdelarna äro ofta felaktiga, och deras inbördes 
byggnad och anatomiska konstruktion giver ej sällan anledning till 
en stilla undran över, huru denna kropp levandegjord skulle kunna 
fungera. Se t. ex. Kristusfiguren i Maglarps-tavlans corpus. Den 
bröstkorgsbyggnad, som där illustreras, är för visso skapad av en 
deus minor. På samma sätt äro figurerna i nattvardsscenen styva 
och stela och sakna kroppslighet. Den tredje dimensionen har han 
ej kunnat bemästra. Den blev för honom ett olöst problem. Lika 
litet verka deras gester lediga och naturliga. Det är som hade 
figurerna stelnat i en strängt gymnastisk precisionsställning av 
pur vördnad inför Gud Fader. 

Till detla stela och tafatta uttryck bidraga också i väsentlig mån 
de för den plastiska rundningen i människokroppen okänsliga 
detaljsnitten. Så äro exempelvis fingrarna aldrig riktigt mjukt 
och känsligt utformade, utan de smalare eller bredare snittytorna 
mötas i en skarp ås, liksom naglarna markeras medelst en segment-
formad, platt inskärning i fingertoppens yttersida, ögongloberna 
äro skurna i tvenne snitt, som tvärs över globen mötas i en skarp 
valk, något lindrad genom målningen. Den förbindande leden mel
lan huvudet och den övriga kroppen, halsen, bildar hårda, okänsliga 
övergångar såväl upptill som nedtill. Mera realism och illusions
verkan har konstnären förmått giva åt håret hos sina figurer 
åstadkommet genom rännor och åsar, vilka dock bär och där sluta 
väl stumt eller skära varandra i något skarpa vinklar. Hos flank
figurerna är håret delat över pannan och samlat till en knut i 
nacken, hos de svävande änglarna nedhängande och hos putti-
figurema likaledes löst, delat över pannan och såväl vid tinning
arna som i nacken upplagt i smålockar. 

Från den ena figuren till den andra upprepas på fullständigt 
enahanda sätt draperingen och klädedräkten. Den enda variationen 
är mantelflikens placering över högra eller vänstra axeln beroende 
på figurens ställning till den centrala gruppen. Underplagget 
utgöres av en över axlarna urringad klädnad, vars halsurringning 
markeras av en bård, och vars ärmar äro uppvikta till armbågen. 
Över detta plagg är kastad en mantel med frans i kanten. Figu-
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rems i nattvardsscenen äro iklädda rockar med långa ärmar, smala 
manschetter och dito utstående kragar. 

Den veckbehandling Ullberg presterar i samtliga dessa dräkter 
är av särdeles tafatt slag. Å de synliga delarna av de symbol
bärande figurernas underklädnad gå de så gott som fullständigt 
parallellt upp och ned och å ärmarna på samma sätt från den upp
vikta kanten vid armbågen upp till axeln, där de stöta stumt till. 
Samma parallellism uppträder i manteln, där dock en avvikning i 
viss mån framtvingas av det böjda knäet. Över dettas lårparli 
bildas segmentformade, hårda, markerade veck parallellt lagda upp 
till lårbenshalsen. Detta förhållande upprepas genomgående. I 
Jesu och lärjungarnas dräkter är veckbehandlingen om möjligt 
ännu onaturligaro, i det att å de långa ärmarna vecken löpa utmed 
varandra från handlinningen till axeln, och detta fast armen 
stundom är böjd. Lika omöjliga äro vecken på nattvardsbordets 
dn k. Bättre och mera naturliga däremot äro draperierna över 
nattvardsscenen. Skulptören har nästan helt nonchalerat stoffets 
anpassningsförmåga efter det föremål det döljer och varit alltför 
bunden av det material han arbetat med. 

Vida bättre har det då lyckats honom att lösa svårigheterna med 
de vegetabila motiven. Här rör han sig på ett område han helt be
härskar, och där förmår han giva åt sina prestationer illusionens 
kraft. Det är ju ej heller här frågan om att åstadkomma rymd- och 
djupverkan i samma mån som i figurer och figurkompositioner, och 
för konstnären, som är betonad ytkonstnär, inställer sig här ej 
samma svårlösta problem. Ullbergs material är omväxlande björk 
och ek. 

Ullbergs hela verksamhetstid faller inom rokokon och den 
begynnande Louis-seizen. Det oaktat representerar intet av hans 
arbeten någon av dessa stilfaser. De äro samtliga utförda i blom
strande barock med denna stilriktnings alla särmärken. De vridna 
kolonnerna med vinspaljén förekomma lika fullt på 1770-talet som 
under hans första verksamhet fyrtio år tidigare. Lambrequinen 
och de satta, frodiga putti följa honom lika troget, så ock volutcn 
och akantusrankan. Man spörjer självfallet efter orsaken härtill, 
och det synes mig ej omöjligt, att förklaringen ligger däri, att Ull-
borg från början inspirerats av ett altarverk (t. ex. av typ som 
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visas av fig. 1591) eller en predikstol i pompös barock, tagit upp 

schemat och invand med det hållit fast vid det hela sin verksamhet 

igenom, rädd måhända att ej kunna bemäst ra nya former och deko-

rat ionsdetal jcr . Hos a l lmogesnickare va r det ju ingent ing ovanligt , 

at t man arbetade i en stil , som för länge sedan upphör t at t va ra 

modostil. Huvudsaken för Ullbergs beställare var tydligen ej modet 

u tan att få något storslaget och pompöst värdigt lill prydnad i Her

rens tempel2. 

För t eckn ing över kyrko inven ta r ic r , dokumentar isk t eller på 

annat sätt a t t r ibueradc till Johan ITIberg i Finja. 

1736 Gustav Adolfs (f. Börr inge) kyrka , Skåne. Al tar tavla . 

1738 Silvåkra 

1743 Ö. Strö 

1744 Rya 

1745 Ö. Esp ingc 

1746 Holmby 

1746 Törr inge 

1748 Hurva 

1749 Hägl inge 

1749 Reslövs 

1751 Törr inge 

Altartavla (Lunds 

univ:s hist. mus.) 

Al tar tavla , predik

stol, bänkar . 

Altartavla (Kultur

hist. mus. . L u n d ) . 

Al tar tavla . 

Div. repara t ioner . 

Altartavla. (Rester 

i Lunds univ:s 

hist. mus.) 
Prediks tol . 

Al tar tavla . 

Al tar tavla . 

Dopfunt. 

1 Dessa altartavlor kunna möjligen vara utgångna ur Markus Jiigor d. 
y:s skola, direkt eller indirekt. Efter meddelande frän friherre Carl R. 
af Ugglas. 

2 Påfallande likheter kunna vid jämförelse påvisas mellan Ullbcrg och 
don småländske träskulptöron Sven Sogcrvall, verksam under 1700-talels 
förra hälft. Om deras förhållande till varandra känner man emellertid 
ingenting. 



1751 Lunds domkyrka 

1752 Häglinge 
1753 Höja 
1754 ., 
1755 St. Hammars 

1756 Bjuvs 
1757 Verums 
1758 Dalby 
1759 Maglarps 
1760 Torups (Ö. Göinge hd) 

1761 
1761 Höja 
1761 Björkö 

1762 Gråmanstorps 
1762 Ö. Vemmorlövs 

1763 Bonderups 
1764 N. Vrams 

1766 Brönnestads 

1768 Gråmanstorps 
1770 Fuglie 

Johan Ullberg. 
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Epitafium över bis
kop Jonas Petri 
Linnerius (f. 1653, 
d. 1734) och hans 
maka Elisabeth 
Swebilia, adl. Ad-
lerberg (f. 1674, 
d. 1751) (fig. 160). 

Predikstol. 
Altartavla. 
Dopfuntsbaldakin. 
Altartavla, predik

stol, dopfuntsbal
dakin (fig. 156 o. 
158). 

Altartavla. 
Altartavla. 
Altartavla. 
Altartavla (fig. 154). 
Reparationer å al

tartavla. 

Predikstol. 
Div. reparationer. 

Altartavla. 
Altartavla. 
Altartavla och pre

dikstol. 

Predikstol (fig. 157) 
Skulpt. till orgelfa-

sad. (Rester i Kul
turhist. mus., 
Lund). 

Altartavla och pre
dikstol. 

Predikstol. 
Predikstol. 
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1772 Hästveda 

1775 Hägl ingo 

William Karlson. 

kyrka , Skåne. Altartavla. (Rester i 

Lunds univ:s hist. 

mus.) 

Dopfunt. 

Fig. 160. Lunds domkyrka. Epitafium över 
biskop Jonas Petri Linncrius. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 
W i l l i a m K a r l s o n : Johan Ullborg, ein schonischer Holzbildhaucr des 

18. Jahrhunderts. 

Die schonischen Holzbildhaucr des 18. Jahrhunderts stohen zwar an 
Zahl nicht hinter ihren Kollcgon während des vorhcrgohcnden Jahrhunderts 
zuriick, bei einem Vergleich ihres kunstlerischen Schaffens muss man aber 
einen erheblichen Qualitätsunterschied zugunsten der letzteren anerkennen. 
Einen Bildhauer, der einem Daniel Thomisen öder einem Jakob Kromberg 
ebcnbiirtig wäro, hat das Schonen des 18. Jahrhunderts nicht aufzuwciscn. 
Der hier bchandclte Johan Ullberg ist zwar kein KUnstler von grösserer 
Schöpforkratt, aber cr scheint der fleissigst beschäftigte gewesen zu sein, 
dessen Arbeiten man nicht nur in Schonen, sondern auch in angrenzonden 
Provinzen findet. 

Das erste Mal, dass Ullbcrgs Name in archivalischen Quellen angetroffen 
wird, ist 1737. Er ist zu dieser Zeit in Huiva wohnhaft, wo er eine Gast-
wirtschalt hat und gleichzeitig als Holzbildhaucr tätig ist. Gesetzon und 
Verordnungen zutolgc muss cr indessen auf eino dieser beiden Beschäfti-
gungen verziohten, und 1751 liess cr sich in Finja in V. Göinge (Schonen) 
nieder, nun lodigliech als Holzbildhaucr tätig. Hier starb er am 18. April 
1778, 70 Jahre alt. 

Von der grossen Menge kirchliehcr Invcntarstiicko, die Ullherg ausge
fiihrt hat, gehört das Altarbild in der Kirche zu Gustaf in Schonen, aus
gefiihrt 1736, zu den friihestcn. Von da an känn man seine Tätigkeit durch 
noch erhaltene Arbeiten öder durch archivalisch belegte bis zum Jahre 
1775 hin verfolgen, wo das Taufbecken in der Kirche zu Häglinge (Scho
nen) angefcrtigt wurde. Die Ullbergschen Altarbilder känn man nach 
ihrem Aufbau und ihrer dekorativen Ausstattung in zwei Typen einteilen, 
den Maglarps- (Abb. 154) und den Grdmanstorps-Typus (Abb. 155), der 
erstore schwerer, mehr massiv und weniger dekorativ als der letzterc. Auch 
dio Kanzeln können nach ihrer dekorativen Ausstattung auf zwei Grup
pen vertoilt werden. Die eino hat nur vcgetabilischo Motive, z. B. die von 
St. Hammar (Abb. 156), die andere ausserdem figurale, z. B. dio Kanzel 
von Bonderup (Abb. 157), die nunmehr der einzige Rcpräsentant dieser 
Gruppe ist. Ausserdem gingon auch Taufbecken mit odcr ohne zugehörigen 
Baldachin aus der Ullbergschen Wcrkstatt hervor (Abb. 158). 

Die Ullbergschen Erzcugnisse sind in prunkhattem Barock mit stark 
auffallender EinförmLgkeit der Dekorationsdotails ausgefiihrt. Es scheint, 
als habo er sich mit ängstlicher Sorgfalt an das gchaltcn, was cr in dieser 
Bcziehung ausprobiert hatte, aus Furcht, es möchto ihm raisslingcn, wenn 
er sich dariibcr hinauswagtc. Phantasio und Dekorationstalcnt können 
ihm nicht abgesprochen werden. Wo das urspriingliche Vorbild zu seinen 
Altarbildorn zu suchen ist, diirfte unmöglich sicher zu entscheidon sein, 
aber es wird wohl der Hauptsacho nach ausgesehen haben wie das in 
Abb. 159 wiedcrgegebene Allarbild von Gualöv, das möglicherweise der 
Werkstatt Markus Jägers d. .1. entstammt. 

24 — Fornvännen 1929. 


