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Smärre meddelanden. 

Johan Ullberg. 

Några randanteckningar. 

På grund av sin uppsats om Johan Ullberg, publicerad i Fornvännen 
1929, sid. 348 ff., förtjänar d:r William Karlson ett erkännande som initia
tivtagare till konsthistorisk behandling av 1700-talets skånska sakralkonst. 
Man har rädt att ställa alldeles särskilt höga fordringar på arbeten, som 
i likhet med Karlsons skrift äro de första på sitt fält; de bilda den själv
fallna utgångspunkten för all vidare diskussion ioke endast i det ämne 
som de direkt behandla utan också i alla besläktade ämnen. Med hänsyn 
till detta har man skäl att beklaga, att Karlsons undersökningar icke synas 
särdeles djupgående och att do i vissa detaljer äro helt otillförlitliga. 

Karlson har endast i helt ringa omfattning redogjort för källorna till 
sina uppgifter. Att de åtminstone till stor del äro av arkivalisk natur fram
går av de talrika kostnadsuppgifterna, av några utan källhänvisning an
förda citat med gammaldags skrivsätt ooh av ett eller annat detaljreferat 
från en kyrkostämma1 på Ullbergs tid. Anförda citat tyda på att do huvud
sakligen hämtats ur kyrkornas gamla räkenskapsböcker, vilka nu i all
mänhet förvaras i landsarkivet i Lund. Bildmaterialet synes åtminstone 
i huvudsak vara hämtat ur den rikhaltiga fotografisamlingen i Lunds uni
versitets historiska museum; den som skriver dessa rader känner igen 
några av sina fotografiska ungdomssynder, vilkas frukter nu finnas i 
donna samling. 

I varje fall synes Karlsons arbete vara i alltför ringa grad byggt på 
självsyn. Ett besök i Stora Hammars gamla kyrka hado kunnat befria 
hans uppsats från en hel rad oriktigheter. Undertecknad har redan på 
annan plats2 påpekat hur Karlson genom en vårdslös avskrift av inskrip
tionen på kyrkans predikstolsdörr råkat förvandla prosten över Skytts 
kontrakt Petrus Tauson till biskop i Lund, ott misstag som knappast vål
lar någon förvirring i den lundensiska biskopslängden men som vittnar 
ofördelaktigt om författarens noggrannhet. Om författaren vidare, efter 

1 Termen kyrkostämma, i detta sammanhang använd av Karlson, torde 
vara en anakronism. Före 1862 års kommunallagar var den vanliga be
nämningen som bekant sockenstämma. 

2 I Personhist. tidskr. 1930, sid. 120. 
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att han kollationerat sin version av predikstolsdörrcns inskrift med ori
ginalet1, gjort en helomvändning åt norr, så hade han inte behöft mer än 
ett ögonkast för att fä anledning att stryka ett nummer i sin förteckning 
på Ullbergs arbeten: kyrkans doptuntsbaldakin (Fornv. 1929, sid. 352), 
som i sin fris bär det tydliga årtalet ANNO 1698. Årtalet bestyrkes av 
resterna av baldakinens plastiska dekoration, som icko ha med Ullbergs 
stil att skaffa. 

Man frestas att antaga samma brist på självsyn vid behandlingen av Ull
bergs arbeten för Börringo kyrka. Kyrkan är icke, som Karlson antyder, 
identisk med den nuvarande Gustavs kyrka, som byggdes på 1760-talet till 
gemensamt bruk för Börringo och Lemmeströ socknar, vilka sammanslogos 
1783 och vilkas gamla kyrkor då gingo sin undergång till mötes. Karlson 
uttalar sig icke i frågan huruvida Ullhergs arbeten för Börringo äro be
varade eller ej, vilket under förhandenvarande förhållanden är av synner
ligt intresse. 

Även ett besök i Risekalslcsa hade kunnat vara lönande. Författaren 
nämner helt i förbigående (sid. 360) dess av Ullborg utförda altaruppsats, 
som dock icke fått någon plats i hans kronologiskt uppställda oeuvreför-
teckning; kyrkans predikstol, likaledes av Ullberg och tillhörande den av 
Karlson Uppställda Gråmanstorpstypen, är honom obekant, vilket är så 
mycket beklagligare, som den tillhör Ullbergs enligt Karlson (sid. 355) 
få signerade arbeten. Allaruppsatscn är enligt inskrift förärad till kyrkan 
1748, predikstolen 175S, båda av friherrinnan Hedvig Eleonora Faltzburg, 
gift Stackelberg. Att do kommit i kyrkans ägo genom donation och alltså 
kanske icke figurera i dess räkenskapsbok bestyrkor antagandet, att Karl
son alltför ensidigt hållit sig till do arkivaliska källorna. 

Dot kan icke läggas Karlson lill last, att han icke besökt Bringetofta 
kyrka i Västra härad av Jönköpings län, som äger en av Ullbergs mest 
representativa altaruppsatser,2 en i sin art präktig pjäs med nattvardsscen 
i relief i huvudfältet och med överstycko av den art, som Karlson kallar 
Gråmanstorpsschemat.3 Den torde vara utförd i samband med kyrkans 
ombyggnad 1758 och namnes här dels för att foga ytterligare ett nummer 
till oeuvreförteckningen, dels emedan även den är signerad. Signaturen 
"Joh. Ullberg, Provincial-Bildhuggaro ifrån Skåne ooh Christianstads 
Lähn"* är rätt uppseendeväckande genom den pompösa titel, med vilken 
den gode artisten smyckat sig. Om och i så fall på vilka grunder Ullborg 

1 Varvid han också kunnat undgå den meningslösa förvanskningen av 
inskriftens namnform U l l b e r g till U l l b i n (Fornv. 1929, sid. 355). 

2 Känd för undertecknad endast genom ett av Th. Wåhlin 1915 uppgjort 
restaureringsförslag med tillhörande fotografier. 

8 Dot förefaller olämpligt att beteckna dels en predikstolstyp, dels en 
typ för krönstycken till altaruppsatser med klassifikationsnamn, som inne
hålla namnet på en och samma kyrka. Denna nomenklatur öppnar onö
digtvis möjligheter till missförstånd oeh borde ändras. 

4 Citat efter Th. Wåhlins anförda restaureringsförslag. 
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Fig. 137. Gustaf Kylmans altaruppsats i Kågeröds kyrka, Skåne. 

verkligen ägde rätt till titeln, vilken han mig vetcrligt icke nyttjat inom 
sitt eget landskaps gränser, är en fråga, som härmed överlämnas till vidare 
forskningar. 

Till Karlsons förteckning över Ullbergs arbeten har författaren uv dessa 
rader för övrigt varken i minnet eller i anteckningsböckerna något att till-
lägga eller att beriktiga. Det återstår att beklaga Karlsons lösliga fram
ställning av Ullbergs artistiska kvaliteter, särdeles med avseende på figur-
skulpturen. 
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Karlson framställer avslutningsvis en förmodan, att Ullbergs undor en 
lång verksamhet trögt bevarade kompositionssohema för altaruppsatser kan 
ledas tillbaka till förebilder av samma slag som altaruppsatsen i Gualöv 
(Fornv. 1929, fig. 159), vars typ enligt en av frih. Carl R. af Ugglas yttrad 
gissning kan härstamma från Markus Jäger d. y. Pä denna punkt hade 
en större förtrogenhet med materialet kunnat leda Karlson till icke fullt 
vissa mon dock något säkrare slutsatser. Om man i stället för den defekta 
altaruppsatsen i Gualöv insätter den illa ommålade men för övrigt välbeva-
rade altaruppsatsen i Kågoröd (fig. 137), så ökas i hög grad sannolikheten 
av att arbeten av denna art (direkt eller gonom mellanhand) inspirerat Ull-
berg. En jämförelse mellan altaruppsatserna i Kågeröd och Maglarp visar 
med undantag endast för enskilda detaljer, hur Ullberg i förgrovad och 
förenklad form upprepar Kågerödstypen. Därmed har man också vunnit 
ett nomen proprium till beteckning för den grupp av dekorativ sakralskulp
tur, från vilken Ullberg utgick: Kågerödsuppsalsen är nämligen signerad 
Fecit Gustaf Kylman anno 1703. Namnet är kanske korrumperat gonom 
ommålningen mon torde lätteligcn kunna kontrolleras genom en undersök
ning i de arkivalier, med vilka d:r Karlson dokumenterat sin förtrolighet. 

Hans Wåhlin. 

Litteratur och kritik. 

E r n s t P e t e r s e n , Die fruhgermanisohe Kultur in Ostdoutschland und 
Polen. Berlin 1929. (Vorgeschichtliche Forschungen.) 

övergångsskedet mellan brons- och järnåldern hörde länge till de minst 
kända av det germanska områdets förhistoriska epoker. För omkring tjugu 
år sedan utkommo emellertid nära nog samtidigt trenne tyska, arbeten om 
den äldsta järnåldern. Bland dessa märkes särskilt Gustav Schwantes 
innehållsrika framställning av ett västtyskt områdes fortskridande från ren 
bronsålder genom Hallstattpåvcrkade övergångsskeden till fullt utbildad 
La-Tene-tid. Ett liknande klarläggande av utvecklingen inom Östtyskland 
och det därtill anslutande polska området utgör Petersens arbete. 

Till värdet av detta omfångsrika och väl illustrerade verk bidrar, att dot 
kastar ljus över en kulturgrupp, som visserligen sedan länge är utom
ordentligt rikt företrädd i östtyska och polska museer, men likväl till sitt 
ursprung varit ytterst omtvistad och även i mycket förefallit gåtfull — 
ansikturnokulturen. Den gamla termen för den nämnda kulturen använder 
dock oj författaren såsom varande allt för snäv. Hans egen från en annan 
tysk arkeolog (Tackenberg) upptagna beteckning "frilhgormaiiischo Kul
tur" kan dock med sin brist på alla konkreta bestämningar knappast kallas 
lycklig. Emellertid antyder den, att författaren ansluter sig till den särskilt 
av Kossinna hävdade meningen, att ifrågavarande kultur uppburits av ger
maner. I fräga om såväl keramik som metallföremål påvisas den nära 


