
Medeltidsmålningar från tre århundraden i V. Sallerups ödekyrka
Rydbeck, Otto
Fornvännen 193-229
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_193
Ingår i: samla.raa.se



MEDELTIDSMÅLNINGAR FRÅN TRE ÅRHUND
RADEN I V. SALLERUPS ÖDEKYRKA 

Av Monica Rydbeck 

H/n av Skånes mest anlitade arkitekter under 1100-talets mellersta 
del var Mårten Stenmästare. Han hade gjort sina lärospån vid Lunds 
domkyrkas byggnadshytta och arbetade enligt medeltidens sed som 
både byggmästare och cskulptör. En dopfunt, vilken han i runor 
signerat med orden Mårten gjorde mig, har han sålunda huggit åt 
V. Sallerups kyrka, belägen strax sydväst om staden Eslöv, och en 
lejonskulptur, som bevaras i kyrkan, visar tydliga spår av samma 
mästares hand, liksom ett kolonnettburet, tredelat arkadgalleri i 
långhusets västgavel. Dessa detaljer antyda, att Mårten Stenmästare 
även uppfört själva byggnaden. Denna består av västtorn, långhus, 
kor och en sedermera tillfogad sakristia (fig. 1). Men den med 
blinda kolonnettgallerier ornerade absid, som annars brukar av
sluta koret på Mårtens kyrkor, saknas nu. Absiden nedrevs före 
år 1303, då koret i stället förlängdes med en raksluten trave oeh 
kolonnettburna valv inslogos i kyrkan. 

De karnisprofilerade, ofta skulpturprydda portaler, som känne
teckna Mårtens kyrkobyggnader, förekomma heller icke. Under 
1700-talet, närmare bestämt något före år 1724, störtade nämligen 
tornets övre hälft, slog sönder långhusets västra valv och delar av 
dess östra samt förstörde västpartiets portaler och fönster. Murver
ket reparerades endast nödtorftigt och portalerna försvunne vid 
ombyggnaden. 

Sedan kyrkan under mer än ett halvt århundrade stått öde, me
dan delar av inventarierna, den signerade dopfunten och den av 
Lundabildhuggaren Jakob Kremberg år 1615 skurna predikstolen, 
använts i Eslövs år 1891 uppförda kyrka, har församlingen nu på 
allvar börjat konservera den gamla byggnaden. Under detta arbete 
ha medeltida målningar kunnat framtagas, som äro av betydande 
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Fig. 1. Västra Sallerups tidekyrku sedd frun sydost. - - Die alle Kirche von West-
Sallerup von Sudosten gesehen. 

värde, icke blott konsthistoriskt utan även konstnärligt, delvis da
terade och härrörande från tre skilda perioder.1 Av speciellt intresse 
är vad man skulle vilja kalla en minnestavla, målad på norra kor-
väggen och cn därmed kombinerad, på en av korets gördelbågar 
anbragt serie sköldemärken, det hela utfört av samme man, som 
i början av 1400-talet försett valv och väggar med bildframställ
ningar. 

De kalkmålningar, som påträffats i V. Sallerups kyrka vid res
taureringen 1946—47, tillhöra så skilda perioder som tiden omkr. 
1200, år 1303 och mitten av 1400-talets första fjärdedel. De äldsta 
återfinnas på norra korväggen, som i sin första utsträckning varit 
knappa sex meter lång. Målningarna ha framtagits på en yta, som 
sträcker sig från triumfbågen — deras västligaste parti döljes 

1 Jfr Monica Rydbeck. Västra Sallerups Odekyrka och dess restaurer ing, 
Ski B hembygdsförbunds årsbok HUT. s. 516 t. Målningsrestaureringen har 
verkställts av konservator Hans Erlandsson, 
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numera av en yngre valvpilaster — fram till och under nästa pilas
ter samt ytterligare en halv meter in i nästa trave eller så långt 
mot öster som t. o. m. en där befintlig sakristidörröppnings första 
tredjedel. Den puts, på vilken dekorationen anbragts, är hård och 
glättad, något gulaktig, nästan lerfärgad. 

Till vänster om det, före nu pågående restaurering, omkr. 26 cm 
sänkta fönster, vilket innan absidens rasering intog korväggens 
mitt, ses sålunda resterna av en romansk skildring av den helige 
Martin och tiggaren. Under denna scen, omedelbart nedanför den 
ursprungliga fönsternivån och 30 cm ovanför de sekundära valvpi
lastrarnas kapital, följer en egendomlig, bred, inom provinsen unik 
bård, uppåt begränsad av en bred röd och en gul linje. Något ovan
för fönstret avslutades figurscenerna av en liknande röd och gul 
linjebård, ovanför vilken bl. a. skymta en av sköldbågen avskuren 
cirkel och under denna två djurbilder, antagligen lejon (fig. 2 a—b). 

Den undre breda bården har förmodligen nedåt kompletterats av 
en bandlinje och ett draperi. Detta kan emellertid ej med säkerhet 
konstateras, då nedre delen av väggen fylles av ett yngre draperi, 
som målats i början av 1400-talet. Den ovannämnda bårdens meller
sta del upptages av rundlar, ursprungligen fem till antalet och 73 
cm i diameter. De omgivas av dubbla, brungula, rödkonturerade 
linjer och utfyllas av en nu obestämbar gulgrå fond, mot vilken 
en större bröstbild avtecknar sig i varje rimdel. Dessa rundlar 
åtskiljas av 36—39 cm breda och 76 cm höga, röda fält med skraffe
rade, vertikala, raka och tunna linjer, som inristats med ett spet
sigt redskap på knappt två centimeters avstånd från varandra. 

Den något urblekta fonden till de egentliga figurscenerna skif
tade vid framtagandet i silvergrågrönt. Mot denna bakgrund avteck
nar sig invid korets västligaste valvpilaster bilden av den helige 
Martin, en slank och ungdomlig gestalt, stående till höger om en 
gulgrå häst, vars bakre del gömmes av pilastern. Med sitt dragna 
svärd delar helgonet sin mantel åt tiggaren, placerad strax till hö
ger (fig. 2 a). Intill tiggaren urskiljer man vid fönstret en tornlik
nande, vit, rödkonturerad byggnad, och snarast ur denna uppväxer 
en brungul kolonnartad konstruktion. Till höger om fönstret 
uppträder ånyo helgonets häst men denna gång endast bakdelen, 
som är ganska väl tecknad, gulgrå till färgen och med lång svans, 
medan främre partiet gömmes under nästa valvpilaster. 
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Fig. 2 a. Medeltida dekor på västligaste korlruvéns narra vägg, västra delen: ro
manska målningar med S. Martin och tiggaren och därunder en bred fris. — Millel-
alterlicher Dekor der Nordwand des wesllichsten Getvölbejoches im Chor, westliche 
Hälfte: romanische Malereien mit dem heiligen Marlin und dem Bettler, darunter 

ein breiter 1'ries. 
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Fig. 2 b. Västliga karlnwéns norra vägg: delar av den rumänska S. Martinscenen 
och lill höger gotiska målningar frun mitten av 1400-talets första fjärdedel; under 
fönstret S. Erasmus och lill höger om fönstret ett hiskopligt helgon. — Nordwand des 
ivesllichslen Chorjoches: Teile der romanischen SI. Martinsxent und gotische Ma
lereien aus der Mitte des erslen Vierlels des lå. Jahrhunderts; unter dem Fenster 

eine Märtyrerszene und rechts vom Fenster ein bischäflicher Hettiger. 
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Tyvärr äro målningarna illa medfarna. Men särskilt Martingestal-
tens ansikte med dess närmast klassiskt rena drag är ännu ganska 
väl bevarat. Tunikan, som är ljust blå och knälång, kantas med en 
röd och vit bård nedtill och har ett vitt skärp med hängande ändar 
samt suppleras av brunröda byxor och gulgrå mantel. Under bilden 
framträder svagt en nu nästan utplånad båglinje och under denna 
en rad målade, ganska ljusa runtecken, som hittills icke i sin helhet 
erhållit en tillfredsställande tolkning. De första runorna läsas dock 
av Ivar Lindqvist som »Här sier>, d. v. s. här säger eller berättar. 
Den övriga delen av den romanska målningen har tyvärr utplånats, 
och på vinden ovan valvet förekomma inga spår av bilder från 
kyrkans flattäckta period. 

V. Sallerups kyrkas historia sammanhänger ända sedan början 
av 1200-talet med herrarnas till det närbelägna Ellinge. Vid den 
tiden tillhörde godset medlemmar av de mäktiga Erlandssönernas 
med Hvideätten befryndade släkt, och från dessa kan impulsen till 
de äldsta målningarna ha kommit. Från samma släkt utgingo bl. a. 
ett par av ärkesätets myndigaste och oroligaste ärkebiskopar under 
1200-talet. Den ene, Jakob Erlandsen, är särskilt bekant för sina 
strider med Kristoffer I, den andre, Erland Erlandsen, var broder 
och efterträdare till Jakob och den tredje, Jens Grand, ärkebiskop 
1289 samt son till Jakob Erlandsens systerdotter, gjorde sig bl. a. 
känd för sina stämplingar mot konung Erik Menved. 

Det har redan omtalats, att V. Sallerups kyrka omkr. år 1300 
undergått en förändring. Absiden nedrevs och koret förlängdes i 
stället med en ny trave, varjämte valv inslogos i hela kyrkan. Är 
1303 försågos de nya valven med målningar och man kan t. o. m. 
med ganska stor sannolikhet angiva namnet på den man, som be
kostat arbetena. 

Då den ovan omtalade ärkebiskopen Jakob Erlandsen och ett par 
av hans bröder uppreste sig mot konung Kristoffer I, ställde sig en 
annan av bröderna, Niels Erlandsen, på konungens sida. Den med 
ärkebiskopen förbundne brodern Johannes, som ägde Ellinge, sat
tes i fängelse och dog där 1272. Från honom gick godset till den 
kungatrogne brodern Niels, gift med Elisabeth Pedersdatter, dot
terdotter till Esbern Snare. Om Niels, som var prefekt i Lund 1251 
—1282, troligen med något avbrott, heter det år 1283, att han fordom 
var fogde över Lund. Han levde ännu 1285, men måste då ha varit 
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mycket ålderstigen.2 Sedermera övertogs gården av sonen Jakob 
Nielsen (förmodligen gift med en dotter till Niels Hak)3 fastän hans 
bröder, Anders och Aage Nielsen också skrevo sig till Ellinge. Det 
är sannolikt, att det är Jakob Nielsen, som låtit verkställa valv-
slagningen i kyrkan samt bekostat de daterade målningarnas utfö
rande år 1303. Förmodligen har det även varit han, som låtit måla 
sitt vapen, tre blå bjälkar mot ljus botten (Galenvapnet), mitt på 
den östligaste kortravéns norra vägg. Detta framträder svagt mot 
drottningens gestalt å fig. 10 a—b. En möjlighet skulle dock kunna 
vara, att sköldemärket tillkommit på initiativ av Jakob Nielsens 
son, Niels, som den 24 april 1333 skriver sig »Nicolaus Jacopson de 
Ellinge, miles», ehuru egentligen antagandet, att det målats år 
1303 i samband ined hela kyrkans dekorering, är mera sannolikt. 
Också Niels Jakobsen förde Galenvapnet i sitt sigill och var 
gift med Ingeborg Jensdatter (Galen). Han hade varit fogde på 
Hnnehals i Halland och omtalas åren 1314, 1326, då han var riddare, 
1330, och, som ägare till Ellinge, 1333 samt 1336.4 Han dog år 1350. 

1 samband med korpartiets förlängning och valvslagningen vid-
togs, strax före tillkomsten av 1303 års målningar, även en mindre 
förändring, som bestod däri, att den gamla triumfbågen revs och en 
ny uppfördes av tegel. Denna var blott 82 cm bred och hade i 
långhuset endast 1,5 meters framsprang i söder ooh 1,4 meters i 
norr. Möjligen kunde anledningen vara, att maji härigenom ville 
bereda menigheten bättre tillfälle att få en överblick av den nya 
valvdekorationen. Även dessa förhållanden skulle då tyda på att 
målningarna följt omedelbart på byggnadsarbetena. Likaså den 
omständigheten, att dekoren anbragts utan föregående vittning di
rekt på valvputsen, samt att den bitit sig fast i denna. 

Dessa tidiga 1300-talsmålningar äga stort värde ej minst därför, 
att de äro exakt daterade. I hela Skåne ha förut endast tre till 
årtalet fixerade medeltidsmålningar varit kända. De äldsta funnos 
i den nu rivna medeltidskyrkan i Snårestad och buro årtalet 1347. 
Därefter följer den egendomliga, föga tidsbctonade dekoren i Mör-
arp från år 1432 och slutligen den s. k. Vittskövlemästarens målnin-

1 Jfr August Hahr, Svenska slott ocli herresäten, Skåne, s. 52 f. och Dan
marks Adels Aarbog, 1893, s. 164 f. 

' Danmarks Adels Aarbog, 1893, s. 158 ff. 
* Ibid., s. 164. 
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Fig. 3 a. Västra korvalvet seit underifrån med den skarvade triumfbågen lill 
vänster; ovanför denna S:a Katharina. — Weslliches C.horgewölbe von unten ge

sehen mil dem veränderlen Triumphbogen links und daruber Sia Katharina. 
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Fig. 3 b. Västra korvalvel med den skarvade »Iribunbågen». I östra valpkappan» 
-^v o o o 

norra svickel (närmast sköldserien) läses årtalet ANNO j DN I \ M • CCC \ I I I '-. . 
— Westliches Chorgewölbe mit dem veränderten »Tribunenbogetu. Im nördlichen 
Zwickel der östlichen Getvölbekappe (uber der Schildserie) liest man die Jahrzahl 

ANNO \ D N I \ M ; CCC • h l '• . 
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gar i Torna Hällestad från år 1460. Denne konstnär var lärjunge 
till den även i Skåne (i Knisslinge kyrka) verksamme Nils Håkans
son, som utgått ur Vadstenaskolans krets och som året 1459 deko
rerat den helt nära Skånegränsen belägna kyrkan i Ysane, Ble
kinge. Målningarna i V. Sallerup äro sålunda de tidigaste till år
talet bestämda kalkmålningar, som påträffats i provinsen.5 

Dateringen kan alltjämt, ehuru ganska svagt, avläsas i västra 
korvalvet, i östra kappans norra svickel (fig. 3 b). Om man undan
tar den stora ovan beskrivna vapenskölden å östra kortravéns 
norra vägg, har emellertid den dekorativa delen av målningarna 
från år 1303 icke kunnat återfinnas på väggarna utan endast 
på valven samt på deras kolonilotter och pilastrar. De sistnämnda, 
jämte tillhörande bågar, äro kvadermålade i grått med trestreckade 
fogar, vitt mellan två rödbruna linjer. Kolonilotterna försågos med 
vertikala våglinjer, stjärnor o. d., medan kapitalen ornerades i li
dens anda med akantusblad eller med bröstbilder, det hela i grönt, 
rött och svart. Själva valven ha i hjässan en huvudsakligen av akan
tusrankor sammansatt, ofta ganska skadad centraldekoration av lik
nande slag som i Dalby heligkorskyrka, Ystads Petrikyrka och S. 
Sallerups sockenkyrka. Utom akantusblad ingå i mönstret rosor och 
lieblad, vilka i varje kappa omslutas av ett hjärtformigt band, från 
vilket utlöpare utgå i mitten och vid sidorna. Denna hjässdekora-
tion i svart, rött och grönt motsvaras längre ned i långhusvalvet 
av trädliknande ornament, vilka ansluta sig lill sköldbågarnas 
hjässa. Valvribborna, som äro styltat triangulära, med avplanad 
mittås, orneras bl. a. med element ur hjässdekoralionen. Då i bör
jan av 1400-talet alla valven erhöllo ny dekor, doldes de äldre mål
ningarna och ha dessutom nu vid framtagandet åtskilligt skadats. I 
koret äro de dock relativt väl bibehållna. 

Det bevarade långhusvalvets västra och norra kappor sakna 
gammal dekor, och då de dessutom omslagits med ny tegel, får man 
förmoda, att deras föregångare förstörts, då tornet och västra lång-
hnsvalvet rasade under 1700-talet. Om en sen tid vittnar också den 
västra gördelbågens rundbågiga form, medan de övriga bågarna 
äro svagt spetsiga. Hjässdekoren i nyssnämnda kappor har rekon
struerats vid den pågående konserveringen. Endast det från den 

5 Jfr Monica Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, 
Lund 1943, s. 195, 294 och 324. 
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Fig. 4. S. Blasius, väslru korvalvets norra kappa. SI. Blasius, Nordkappe des 
westlichen Chorgewölbes. 

södra sköldbågens högsta punkt uppstigande trädliknande orna
mentet tillhör 1300-lalsmålningarna, medan de bevarade figurfram-
ställningarna tillkommit under 1100-talet, ungefär hundra år senare. 

Korets båda valv företedde en liknande 1300-talsdekor som lång
husets, blott med den skillnaden, att båghjässornas trädliknande ut-
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Eig. -I. S. Petras med nyckeln, östra korvalvels norra kappa. — .S7. Pelrus mit 
Sehlässel, Nordkappe des östlichen Chorgewotbes. 

löpare ersattes av stående, snarast undersätsiga apostel- Och hel
gonbilder. Det västra korvalvets östra kappa upptages, utom av den 
vanliga hjässdekoren, i mitten av en sittande otydlig bild av Maria, 
med barnet, flankerad av en adorerande figur åtminstone på norra 
sidan, över vilken kunna skönjas slutbokstäverna NTUS. Norr 
om den norra adoranten läses dateringen i svickeln: ANNO 

.nv. o o o 

DNLM-CCC: och söder om densamma 111 alltså i Herrans år 1303. 
Orden äro målade i en båglinje, som ursprungligen torde ha fortsatt 
i södra svickeln. Ty samma bågformiga bokslavslinje återfinnes på 
valvets övriga kappor — och har eventuellt innehållit elt samman
hängande meddelande — men med större och så otydliga majuskler, 
att det är svårt att tolka dem (fig. 3—4). I norra kappan åter av
bildas S. Blasius i biskopsskrud med kräkla i handen (fig. 4), medan 
den södra återgiver det franska helgonet S. Quintinus med två stek
spett överst i bröstet samt blod strömmande ur såren där och i 
benen (se fig. 3 b). I västra kappan kommer så en ofullständig hel
gonbild med en palmkvist i ena handen och ett hjul i den andra. 
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Ptg, 6. S. Paulus med svärdet, målad år 1303, samt ett par ansikten frånl410—12 
i östra kurvalvets södra kappa. — .S7. Paulus mit Schwert, gemalt 1303, sowie 

zwei Gesichter von 1410-12, Siidkappe des östlichen Chorgewölbcs. 

En skadad inskrift, som slutar med INA, upplyser om att bilden 
föreställer S:a Katharina av Alexandria (fig. 3 a). 

Även korets östra valv har bevarat flera prov på 1300-talsmå-
la.rens konst, och man kan här ytterligare konstatera, att hans fi-
gurframställningar ingalunda höja sig över medelmåttan. Östra 
kappan återger Kristus sittande på sin tron inom cn närmast fyr-
passformad ram, där vinklar förena cirkelsektorerna. Omedel
bart utanför denna ram ha evangelistsymbolerna med sina språk
band inrymts i en flerpassomfattning (fig. 14). Ä respektive norra 
och södra valvkapporna avbildas dessutom, enligt vad majuskel-
inskrifter och attribut, nyckel, svärd och bok precisera, apostlarna 
Petrus (fig. 5) och Paulus (fig. 6). De relativt satta figurernas 
skapnad erinrar knappast om tidigt gotisk formtradition. Västra 
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kappans figurframställning är tyvärr förstörd, men en cirkelrund 
platta i valvribbornas skärningspunkt återger en otydlig bild av 
agnus dei, placerad i nordsydlig riktning och med en kalk anbragt 
i plattans norra kant. 

Dessa Skånes tidigaste figurprydda valvmålningar med ännu be
varad datering suppleras, såsom redan omnämnts, med ornamentella 
detaljer å pilastrar, valvkolonnetter och ribbor, som endast delvis 
kunnat räddas på grund av 1400-talets övermålningar. 

Sedan ett århundrade gått, företogos nämligen ytterligare för
ändringar i kyrkans östra del, fastän av mindre omfattning. Dessa 
förändringar åtföljdes av dekorativa målningar av mycket bety
dande omfång å både väggar och valv. Sålunda påmurades den 
omkr. år 1300 avsevärt förminskade triumfbågsmuren 40 cm på 
västra sidan, antagligen för att plats skulle beredas åt de fyra stora 
apostelfigurer, som återfinnas på bågens sidor. Samtidigt förstärk
tes den vid valvslagningen nytillkomna gördelbåge, som skiljer 
korets båda valvtravéer som ett slags tribunbåge, på följande 
sätt. Under och intill denna och dess bärande pilastrar upp
fördes en av förstärkande pilastrar buren båge om ungefär l1/; 
stens tjocklek, tunnare nedtill och upptill, då den var spetsigare 
än den äldre bågen, samt av samma bredd som denna. Härigenom 
blev den östligaste valvtravén ett mera avskilt och slutet rum — 
möjligen användes det under 1400-talet som gravkor för medlemmar 
av Sparresläkten, Eliinges dåvarande ägare — varjämte bågens 
västra sida blev så bred, att man fick utrymme för en hel serie 
vapensköldar både i norr och söder. Ett par av dessa sköldar, ofta 
ined tillhörande, något svårtolkade namn, äro tyvärr skadade, en
staka t. o. m. helt utplånade. Alla ha dessutom ej tillkommit vid 
exakt samma tid. Bågens södra del tyckes dock av allt att döma 
ha reserverats för herrarnas till Ellinge och deras närmaste frän
ders vapen, medan fruarnas fått sin plats på den norra. Det hela 
kronos av det danska riksvapnet (fig. 7). Tilläggas kan att »tribnn-
bågens» undre sida företer en karakteristisk dekor av parvis 
anbragta, avskurna fantasiblommor. 

Då det gäller att utröna namnen på de medeltida ägarna till El
linge, S. Sallerups kyrkas patroni, ha åtskilliga olikartade käl
lor utnyttjats, såsom Ljunggrens Skånska herrgårdar, Barfods 
Märkvärdigheter rörande den skånska adeln och August Habrs 
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skildring av Ellinge i Svenska slott och herresäten. Om man därtill 
lägger de uppgifter, som äro tillgängliga i Danmarks Adels Aarbog, 
Repertorium diplomaticum regni danici medisevalis och Svenskt 
diplomatarium m. fl. källor, kommer man till bättre om också icke 
just uttömmande resultat. Dessa få sedermera ytterligare suppleras 
av genealoger av facket. 

Av det genomgångna urkundsmaterialet framgår, att Niels Svend-
sen Sparre ägt Ellinge från år 1395 — då han övertagit gården från 
sin svägerska Kirstine Pedersdatter Thott, änka efter Jep Mus6 — 
åtminstone fram till 1434. Under denna tid måste målningarna i V. 
Sallerups kyrka ha tillkommit. Denne Niels Svendsen var först gift 
med Pernille Pedersdatter Thott, men namnes år 1417 som Oingift 
med Merete Jonsdotter av den svenska Hjärnesläkten.7 Emellertid 
måste fru Pernille ha spelat en viktig roll vid tiden för målningar
nas utförande, då hennes namn sitter överst på den sköldbärande 
gördelbågens norra sida, således på kvinnosidan, där det inom en 
rektangulär, i varje ända förankrad, lineär ram, som stöter intill det 
centralt sittande danska riksvapnet, läses med minuskelskrift »fru 
Pernilla?». Som motstycke bör på andra sidan om riksvapnet ha sut
tit makens, Niels Svendsens, namn, men tyvärr har murytan där 
under tidernas lopp förstörts, om man undantar, att en liten frag
mentarisk, sekundär sköld nedtill bevarats. O v a n p å fru Per-
nilles namn, vilket särskilt markerats genom sin plats, sin längd 
och sin förankring, har i till synes obetydligt senare tid målats en 
sköld med Grubbevapnet, d. v. s. hennes mors sköldemärke. Ovanför 
och delvis ingående på detta skönjas ett par andra skadade, sekun
därt anbragta sköldar, en som möjligen återger släkten Vognsens 
vapen och en annan med ett märke, som erinrar om Sparrevapnets, 
fastän spärrarna äro brunaktiga i stället för blå. Men på den plats 
under fru Pernilles namn, där familjen Thotts fyrdelade skölde
märke borde ha funnits, synes i stället ett stående lejon mot gul 
botten. Jämsides med detta sitter en sköld, vars vänstra hälft nu är 
nästan blank, medan den högra utfylles av ett stående lejon mot blå 
botten. Under det sistnämnda vapnet förekommer ännu en sköld 
med ett stående lejon men här mot röd botten. Vid dessa lejonsköl
dar saknas inskrift. 

Repert. dipl. regn. dan. medisev. R. I (3986 och 4013). 
Svenskt diplomatarium, III, s. 251. 
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Fig. 7 a. Den förstärkta gördelbågen (»tribunbågen*) mellan korvalven upplages av 
en sköld/ris frän tiden 1410—12 (norra halvan). — Der verstärkte Gurtelbogen 
zwischen den Chorgewölben ist mit einem Schildfries aus der Zeit 1410—12 

verziert (nördlicher Teil). 
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Fig. 7 b. Den förstärkta gördelbågens sköld/ris (södra halvan jämte del centrala 
partiet med danska riksvapnet). — Der verslärkle Gurtelbogen zwischen den Chor-
gewölben (sudlicher Teil nebst der zenlralen Parlie mil dem dänischen Reichswappen). 
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Mitt emot det sistnämnda lejonvapnet, på bågens motsatta sida, 
har det översta bevarade Sparrevapnet, vilket av Spärrarna på El
linge tecknas med två i stället för tre brutna spärrar, fått sin plats. 
Omedelbart ovanför skölden framträder namnet Swen. Detta namn 
kan lämpligen tolkas såsom tillhörande Svend Jonsen till Hurva 
och Espinge, Niels Svendsens fader. Denne Svend Jonsen, som om
talas år 1377, har avlidit före 1398, då sonen i brev av d. 23 mars 
förvärvar den huvudgård i Espinge, Hurva sn, å vilken fadern 
bodde.8 Svend Jonsens hustru hette Serlin (eller Breide?), släkter 
som förde ett stående lejon i sitt vapen,9 vilket kan förklara före
komsten av en av de tre lejonsköldarna mitt emot makens Svend 
Jonsens vapen, troligen den med blå bakgrund. Varför ett andra 
stående lejon målats på den plats, där fru Pernille Thotts vapen 
skulle ha funnits, är svårt att säga, såvida det icke sammanhänger 
med förhållanden vid hennes makes giftermål med Merete Hjärne. 
Dennas vapensköld är emellertid helt olika. Egendomligt är också 
att fru Pernilles mödernevapen, Grubbevapnet, sedermera an-
bragts ovanpå hennes namn, döljande dess mittparti (fig. 8). 
Som nedan kommer att beskrivas torde såväl fru Pernille och 
Niels Svendsen som Svend Jonsen förekomma på en »historisk» 
framställning på den östra kortravéns norra vägg. Så tycks även 
vara fallet med företrädaren för det danska riksvapnet, drottning 
Margareta. 

Nästa Sparrevapen i serien synes ha överskriften N id . . . = Nico
laus vilket troligen skall åsyfta den Claus, son till Niels Svend
sen, som på framställningen i koret (jfr nedan) motsvaras av en 
gosse, över vilken målats namnet Klaos (se fig. 9—10). Denne åter
gives som barn på korbilden och kan sålunda icke gärna ha varit 
gift. Om det motsvarande vapnet på norra sidan, familjen Dödes 
sköldemärke med överskriften Cecilia, avser hans hustru, vilket 
på grund av läget skulle förefalla troligt, bör det sålunda ha till
fogats efteråt. Nu är det bekant, att denne på sin tid högt an
sedde man 1438 förmäldes med (sedermera) konung Karl Knutssons 
halvsyster, Katharina Bjelke. Men då måste maken ha nått 40-års-

8 Report, dipl. regn. dan. medisev. R. I (4195). 
• Danmarks Adels Aarb., 1917, s. 512, 1915, s. 474 f. och 1889, s. 77; jfr 

A. Thiset og P. L. Wittrup, Nyt Dansk Adelslexikon, Kbhn 1904. 
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åldern, och detta medgiver att han kan ha varit gift tidigare med 
vapenseriens Cecilia Döde.10 

Det nedersta Sparrevapnet har ovanför skölden en liknande mi-
nuskelinskrift som de övriga, och här läses av allt att döma nam
net Per Nielsen. Det motsvarande vapnet på norra sidan tillhör 
familjen Mus11 och bär inskriften Talle Muis. Dessa båda personer 
har förf. ej kunnat återfinna i tillgängliga källor. Måhända kan det 
röra sig om en yngre broder till Claus Nielsen, efternamnet är ju 
detsamma, samt en eventuell maka till denne, Thale Mus. Då någon 
Sparreättling med dessa förutsättningar ej återfinnes å den förut 
omtalade historietavlan, bör han ha varit yngre än denna och de 
båda nedersta vapnen måste i så fall ha tillfogats efter de övriga. 

Att dessa Sparresköldar skulle kunna representera Niels Svend-
sens förfäder i stället för fader och son (söner?) motsäges bl. a. 
därav, att under Svend Jonsens namn och sköldemärke står Nicl(as) 
och icke Jon, som man då skulle ha väntat. Och på den motsvarande 
norra sidan återfinnas ej heller fru Pernillos fäderne- eller möder
nevapen. Hennes far hette Peder Axelsen Thott och hennes mor 
Juliane Pedersdatter Grubbe, medan moderns föräldrar voro Pe
der Grubbe till Ordrup samt Ingeborg Saxesdatter Uldsax. Om man 
undantar det sekundärt anbragta Grubbevapnet, återfinnes intet av 
ovan anförda personers sköldemärken på gördelbågen. 

Beträffande den Kjeld Nielsen med söner, vilka, enligt Ljunggren 
och Hahr, skulle ha övertagit Ellinge som närmaste arvingar till 
Niels Svendsen, så återfinnas dessa icke i andra tillgängliga källor. 
Av uppgifterna hos dem framgår, såsom ovan nämnts, att Niels 
Svendsen, som 1395 övertog Ellinge, ännu levde 1434.1'2 Den 14 febr. 
1440 omtalas sonen Clawes Nielsen som ägare till godset,13 och re
dan från den 8 mars 1430 finnes ett på Ellinge skrivet brev angå-

10 Jfr sköldemärket i Lexicon över Adelige Familier i Danmark, Norge 
og Ilertugdomnieno, Kbhn 1785. I brev av d. 16 dec. 1454 omtalas en Jep 
Dodh, Rep. dipl. regn. dan. medisev. II (411) och 1 Script rer. dan. T. VII, 
s. 495, omkr. 1436, Barthold Döde, Hans Döde, Clawes Döde och Olde Döde i 
Guggosbu. Däremot står släkten icke upptagen i Thiset og Wittrup, Nyt 
Dansk Adelslexikon. 

11 Lexicon över Adelige Familier i Danmark. 
12 Report, dipl. regn. dan. medisev. R. I (6690). 
13 Ibid. (7061). 
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Fig. S. Fru Pernille Pedersdatter 2'hotts namn övermåla! mrd 
Grubbevapnel. — Frau Pernille Pedersdatter Thotfs Namen iiber-

mall mit dem Grubbcwappcn. 

ende en dennes penningtransaktion.14 Det förefaller sålunda sanno
likt, att Claus Nielsen direkt ärvde Ellinge efter sin lador. 

Västsidan av den sedermera förstärkta »tribunbågen» i V. Salle
rup ger med sin trots sitt skadade tillstånd märkliga sköldserie, i 
förening med de karakteristiska valv- och väggmålningarna, ett be
grepp om den skånska Sparieättcns makt och myndighet under 
1400-talet. Målningarna måste nämligen betraktas som de ur konst
närlig synpunkt mest betydande, som frambragts i varje fall i Skåne 
under ifrågavarande århundrade. Det sätt, på vilket hela dekora
tionen utförts, vittnar om att den komponerats av en och samma 
mästare, även om man måste medge, att den »historiska» väggmål
ningen i koret (fig. 9—10) är konstnärligt mera vägande än valvmål-

Kepert. dipl. regn. dan. medisev. K. I I (6437). 
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ningarna. Men detta kan givetvis bero därpå, att mästaren egen
händigt utfört den förra, medan han haft medhjälpare till de se
nare. Vissa likheter i dräkten återfinnas på båda ställena, och den 
mycket karakteristiska krona, som den drottninglika centralfigu
ren i väggfältet bär, med rundlar på kronringen och långa pilblads-
eller spjutspetsliknandc taggar och som annars knappast förekom
mer i Skåne, återfinnes på helgonfigurer i valvens målningar. Det
samma är fallet med en liten fembladig schablonerad ros, som på
träffas här och var på valv och väggar. Även vapenserien måste i 
sin ursprungliga anläggning vara samtidig med den övriga deko
rationen. Formen på sköldarna överensstämmer snarast med en 
datering till 1400-talet första fjärdedel, och den återfinnes f. ö. på 
flera sköldar i korets valvsvicklar. 

Att dessa vapen (ett par sekundärt tillfogade undantagas), 
skulle tillhöra en annan tid förefaller knappast möjligt varken 
med hänsyn till målningar eller inskrifter. Vid en granskning av de 
danska biskopssigillens konservativa bokstavsformer visar det sig, 
att majuskelskrift användes ännu så sent som mellan åren 
1407 och 1437 (vid olika tidpunkter inom landets åtta stift), medan 
minuskler tidigast uppträda mellan 1387 och 1428.15 En detaljöver-
ensstämmelse mellan sköldfrisen och väggmålningen ligger f. ö. 
även däri, att namnet »Klaos» markeras på den sistnämnda av en 
rektangulär linjeram, liksom sköldseriens namn. 

Om det nu låter sig göra att begränsa sköldseriens tillkomst till 
1400-talets första fjärdedel, så återstår frågan, om den »historiska» 
framställningen på korets norra vägg kan lämna ytterligare bi
drag till dateringen. Dess i tiden närmaste motsvarighet torde vara 
de monumentala väggmålningarna i Nsestveds S. Peders kyrka, 
vilka framställa Valdemar Atterdag och drottning Helvig,16 knä
böjande inför en bild av nådastolen och utförda efter konungens 
död 1375. Längre tillbaka i tiden ligger den historiskt betonade, 
storfiguriga valvmålningen från omkr. 1300 i Ringsteds S. Bendts 
kyfka. Där återgivas bilder av drottning Agnes, Erik Klippings 
änka, av hertig Knut Lavard, hennes förfader, samt av morbrodern 

15 Henry Petersen, Danske geistligo Sigiller fra Middelalderen, 1886, IX; 
jfr B. E. Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden, 1862—67. 

16 Att några bilder i Keldby kyrka på Möen skulle föreställa samme Val-
domars och llelvigs bröllop år 1340 är möjligt men knappast fullt bevisat 
(jfr Danmarks Kirker, Prsesto Amt, s. 965). 
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Erik Plogpenning. Vid sidan av dessa gestalter förekomma även 
scener ur Erik Plogpennings liv, de äldsta bevarade historiska 
framställningarna i Danmark. 

Den fasta utgångspunkten, då det gäller att komma åt den »histo
riska» framställningens innebörd och tidsläge i V. Sallerup, är den 
småvuxne gosse, över vilken namnet Klaos målats och vars namn 
och vapen av allt att döma placerats näst nederst på »tribunbågens» 
södra hälft. En fri tolkning av figurscenen och av namnen på de 
agerande personerna skulle te sig på följande sätt (fig. 9—10). 

Denna unge Klaus är, säsom ovan omnämnts, säkerligen identisk 
med Klaus Nielsen Sparre. Den knäböjande kvinnan till vänster 
med den stora hatten — som snarast leder tanken på det tidiga 1400-
talets flandriska mansporträtt — bör vara hans moder Pernille Pe
dersdatter Thott. Detta så mycket troligare som hennes namn an-
bragts allra överst på »tribunbågen». Den riddare, som knäböjer på 
gossens andra sida, måste vara dennes fader och fru Pornilles make, 
Niels Svendsen Sparre. Svårare är det att identifiera den äldre 
man, som knäböjer till höger om riddaren och till vilken vi längre 
fram skola återkomma. Han räcker ett ciborieliknandc föremål, 
ett relikvarium eller dylikt, till den högresta stående kvinnliga 
centralfiguren, vilken på huvudet bär don karakteristiska kronan av 
samma typ som vissa av valvfigurernas kronor. Denna mittfigur är 
iförd en lång mönstrad, nu tyvärr fragmentarisk klänning, med ett 
bälte om livet, till hälften dold av en med fyrbladiga rosor scha
blonerad mantel. En originell prydnad utgör den tunnbandslik-
nande, med rundlar utstyrda tingest, som från högra skuldran 
hänger ned mot vänstra höften utanpå dräkt och mantel och från 
vilken flera (tre fullt synliga) bjällror utgå, fastade medelst våg-
eller spiralformigt böjda metalltrådar. 

Ett ungefärligt motstycke till denna då moderna klädlyx åter
finnes inom den manliga dräkten på den år 1437 i Tensta kyrka i 
Uppland av Johannes Rosenröd målade bilden av ärkebiskop Jöns 
Bengtssons fader, riddaren Bengt Jönsson Oxenstierna. Denne bär, 
utanpå rustningen, en bjällerkrans om halsen, och från denna krans 
utgår på ryggsidan on lång, bjällerprydd utlöpare. En annan motsva
righet förekommer på den korstolsgavel, som fogden och bondeplå
garen Jösse Eriksson anses ha skänkt till Västerås domkyrka. Han 
dog 1436, men stolarna böra, om identifieringen stämmer, ha utförts 
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Fig 9. Detalj av målning å norra korväggen. •— Detail von der Bemalung der 
nördlichen Chorwand. 

något förr, enär han fördrevs 1434. Jösse Eriksson avbildas lika ele
gant som Bengt Jönsson (fig. 12). I kedjeliknande band hänga bjäll
ror dels från bältet och dels från halsen ned på ryggen, så att de, 
liksom det mångflikiga ärmslaget, nästan nå marken.17 

17 Jfr Andreas Lindblom, Sveriges konsthistoria, I (1944), fig. 398 och 439 
samt Henrik Cornell, Den svenska konstens historia (1944), s. 96. 
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Fig. 10 a. Norra väggen i korets öslra iravé (västra delen). — Nordwand des 
östlichen Chorabschnitles (wesllicher Teil). 
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F i g . 10 b. S u r r a väggen i korets östra trave (östra delen). — N o r d w a n d des 
Östlichen Chorabsehnitles (Ostllcher Teil). 
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Fig. 11. Jungfru Marias kröning, länghusvalvets östra kappa. — Krönung Mariae, 
Oslgcwölbe des Langhauses. 
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Den fragmentariska drottninglika cen
tralfiguren med sitt skadade ansikte 
tyckes dela sin uppmärksamhet mellan 
den gåva, som räckes henne av den knä
böjande gestalten till vänster, och den 
gyllene krona, som hon själv överlämnar 
till en figurgrupp på motsatta sidan. Hal
kan man tydligt konstatera en bild av 
jungfru Maria med barnet; deras exi
stens bevisas genom i själva putsen eller 
v i It ningen uppdragna, gulfärgade dubb
la konturer till två glorior samt en krona 
och en krönande baldakin (se fig. 10 b). 
Dylika i putsen inristade gloriekonturer 
förekomma även å valven i dessa 1400-
talsmålningar och bidraga till att för
stärka det intryck av enhetlighet, som 
kännetecknar hela dekorationen. 

Till höger om den kvinnliga mittge
stalten, i höjd mod hennes huvud, fram
träder ansiktet av en man med lockigt 
hår och böjd näsa. Man frågar sig ab
solut, om icke den bjällorprydda figuren 
föreställer unionsdrottningon Margareta, 
kanske med sonen Olof vid sidan och i sköldserien representerad 
av riksvapnet överst i bågen. Liknande dräktbjällror återfinnas 
f. ö. hängande i skärpet på drottningens marmorbild i Roskilde dom
kyrka. Kan denna förmodan, att centralfiguren skall åsyfta drott
ning Margareta förefalla acceptabel, så återstår dock att namngiva 
den adorerande manliga figuren till vänster, som sträcker sin gåva 
fram till drottningen. I motsats till den knäböjande riddaren bär 
han ingen rustning och inga vapen, ej heller har han på sina kläder 
något som helst identifieringstocken. Den närmast till hands 1ig-
gande tolkningen skulle väl vara, att han föreställer Svend Jonsen, 
gossen Klaus Nielsens farfar och fader till den knäböjande Niels 
Svendsen. Ifrågavarande Svend Jonsen (Sparre) till Hurva och Es
pinge18 representeras troligen, som förut påpekats, i sköldserien av 

18 Omtalas år 1377 i Repert. dipl. regn. dan. medisev. R I (3166 och 3167). 

Fig. 12. Fogden .lösse Eriks
son, avbildad pä en korstols-
gavel från Västerås domkyrka. 
— Vogt Jösse Eriksson von 
einem Chorstuhlgiebel imDome 

von Västerås. 

219 



M O N I C A R Y D B E C K 

det vapen, vilket under det inramade namnet Swen anbragts som nr 
3 nedifrån på »tribunbågens» sydvästra del, nedanför den skadade 
inuryta, där den förmodade initiativtagaren till hela kyrkodekora
tionen, sonen Niels Svendsen, bör ha låtit måla sin vapensköld. 

Fråga är emellertid, om det kan anses sannolikt, att en sedan ett 
eller två tiotal år avliden person anbringas i en grupp av levande 
anförvanter för att överräcka en gåva till drottningen och måhända 
även fungera som donator till den gyllene krona, som denna läm
nar madonnan. Icke mindre invecklade bli förhållandena, om ko
nung Olof, som avled redan 1387, antages närvara vid en akt, vilken 
förlagts till början av 1400-talet. Utgångspunkterna för en närmare 
datering äro följande. 

Niels Svendsen mottog på vissa villkor Ellinge år 1395 genom köp 
från sin svägerska, Kirstine Pedersdatter Thott. I överlåtelsebre
vet omtalas han som gift vid nämnda tid.19 Med honom kom alltså 
gården i den skånska Sparreättens ägo, där den stannade i över 
hundra år. Denne Niels Svendsen omtalas som köpare av jordagods 
åren 1393, 94 och 98; dessutom namnes han år 1409 som hövitsman 
på Hagenskov; men först den 2 juni 1411 gives honom titeln rid
dare.20 Där han knäböjer till höger om sonen Klaus, är han iklädd 
full riddarrustning med hjälm och sköld bredvid sig (se fig. 9). 
På grund härav torde bilden knappast ha tillkommit tidigare än 
1411, i varje fall först efter 1409. Om drottning Margareta var 
i livet, då målningen utfördes, och ingenting i framställningen ty
der på något annat, bör figurscenen ha fullbordats före den 28 okto
ber 1412, drottningens dödsdag. Med de uppgifter, som finnas om 
deras levnad, överensstämmer förträffligt både Niels Svendsens 
ålder och framställningen av den unge Klaus Nielsen som gosse. 
Då kunde säkerligen även dennes egen moder, Pernille Pedersdat
ter Thott ha levat. Niels Svendsen hade, såsom redan omtalats, före 
den 10 juni år 1417 blivit omgift med Merete Jonsdotter av den 
svenska släkten Hjärne,21 ett av de icke sällsynta exemplen på 
svensk-danska giften under unionstiden, liksom t. ex. sonens, Klaus 

11 Report, dipl. regn. dan. medisev. R. I (3986 och 4013). 
80 Svenskt diplomatarium II, s. 388 (1425). 
21 D. 10 juni 1417 pantförskriver Jens Iliternas till sin svåger, Niels Svend

sen i Ellinge, vissa gårdar, Svenskt diplomatarium, III, s. 251. Jfr Danmarks 
Adels Aarbog 1917, s. 511. 
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Nielsens, giftermål med Katharina Bjelke. Klaus Nielsen torde ha 
varit född omkr. år 1400, eftersom han redan 1425 var fogde på 
Varberg22 och i denna egenskap bör ha varit till myndig ålder 
kommen. Den 14 febr. 1440 omtalas Clawes Nielsen av Ellinge,23 

och ännu d. 6 sept. 1451 skrev han på Ellinge ett köpebrev på en 
gård,24 men måste kort därpå ha avlidit. I ett brev från januari 
eller februari 1452 till sin halvsyster, Katharina Bjelke, sedan 1438 
Klaus Nielsens hustru, skriver den blivande konungen Karl Knuts
son följande rader i samband med ett planerat besök i Hälsingborg, 
således kort innan han inföll i Skåne: »Sincere nobis dilecte domine 
Katherine, condam consorti domini Nicolai Nielsz militis, 
sorori nostre carissime. Karulus Dei gracia Swecie, Norwegie 
Gotthoruraque rex. Widh, kere saster, at wii ok alle wore wennir 
sere her alle helbregde oc mwue gantze wel; Gud lathe oss thet same 
til tig oc thine barn atsporge.»25 Av detta brev framgår, att Klaus 
Nielsen måste ha varit avliden i slutet av år 1451 eller de första 
dagarna av 1452. 

Med ledning av ovan anförda fakta och synpunkter skulle sålunda 
konstverkets utförande böra förläggas till något av åren 1410— 
1412, snarast 1412, eller vid den tid, då Niels Svendsen blivit rid
dare och drottning Margareta ännu levde. 

Det återstår emellertid att förklara, vad Niels Svendsens fader, 
Svend Jonsen, och den förmodade konung Olof, båda avlidna, den 
förre senast 1398, den senare 1387, spela för roll i ensemblen. Ty
värr är Svend Jonsens testamente, om ett sådant funnits, icke känt, 
men det låter tänka sig, att han i detta givit drottningen kostbara 
skänker. Till exempel det dyrbara relikvarium, som han överlämnar 
samt kanske även den gyllene krona, som Margareta räcker till 
madonnan. Konung Olofs ifrågasatta närvaro skulle måhända kunna 
sammanhänga med en allmän hyllning åt drottningen och åt den 
unge konungen, vilken Svend Jonsen troligen känt och med vilken 
Niels Svendsen bör ha varit något så när jämnårig. Man har svårare 
att tänka sig, att bilden skulle kunna föreställa Erik av Pommern, 
Olofs efterträdare. I vilket fall som helst är figuren så fragmenta-

22 Repert. dipl. regn. dan. meditov. R. I (6197). 
" Ibid. R. I (7061). 
24 Ibid. R. II (73). 
" Ibid. R. II (114). 
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risk, att man icke med någon som helst säkerhet kan identifiera 
honom. Han förefaller dessutom knappast att ha varit försedd med 
krona. 

Under denna i Skånekonsten unika hyllningsscen, av vilken en 
tolkning här försökts, vidtar det vanliga, här med bårder upptill 
och nedtill försedda målade draperi, som utgår från ringar på en 
horisontal stång och som omslutit hela kyrkointeriören. Ovanför 
figurframställningen sträcka sig terrasser och höjdplatåer; över och 
bakom dessa skymta väpnade krigare och en enstaka trädgrupp. 

Som ett slutligt argument för sannolikheten i minnestavlans tolk
ning kan än en gång framhållas, att tavlans historiska figurer sam
tidigt äro representerade med sina sköldemärken •— kungligheten 
företrädes av riksvapnet, vars kontur dock kan medge en något 
senare tillkomsttid eller retusch — och sina namn å »tribunbågen» 
med undantag av upphovsmannen till det hela, Niels Svendsen, på 
vars plats den medeltida putsen helt förstörts. 

De monumentala 1400-talsmålningar, vilka en gång upptagit hela 
kyrkans interiör, äro otvivelaktigt samtidiga med den historiska 
skildring, som ovan relaterats. Tyvärr äro de långt ifrån fullstän
diga, bl. a. beroende därpå, att de i vissa trängande fall vid fram
tagandet fått lämna plats för de äldre, daterade 1300-talsmålnin-
garna och, på ett mindre område, för den romanska dekoren. Där
till kommer att de varit anbragta på ett vittningslager, som vid 
målningarnas blottande lätt skalats av från den hårda 1300-tals-
putsen. 

En kortfattad översikt av de bevarade bildfragmenten bör läm
nas. Långhusets östra, endast delvis omslagna valvtravé upp
tages i östra kappan, under det från år 1303 stammande hjässorna-
mentet, av ett par raskt och säkert tecknade jättegestalter, vilka 
återge, huru jungfru Maria krönes av Kristus (fig. 11). Om icke 
korsglorian funnes, skulle den sistnämndes kraftfulla gestalt 
kunna betraktas som en typisk representant för tidens bilder av 
Gud fader. Kristusbilden har en krona av samma originella typ som 
drottning Margaretas. Under denna på en rymlig tron sittande 
grupp utfylles fonden av lineära slingor, som sluta i blad och, 
längst till vänster, invid aposteln Matthias, i blommor. I södra kap
pans västra del står en helgonbild, förmodligen S:a Dorothea, med 
en kvist av blommor i handen (fig. 13 b). Den motsvarande östra 
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Fig. 13 a—b. Långhusels östra valv, södra kappan, med en bild av a) S. Olof 
och bredvid honom b) Sta Dorothea. — Sudkappe des Oslgewölbes des Langhauses 

mit a) St. Olof und neben ihm b) Sia Dorothea. 

svickeln visar ett manligt helgon, vars krona har kortare taggar 
än de spjutspetsliknande i Dorotheas. Bådas glorior äro vertikalt 
strierade. Det manliga helgonet, som iförts en pälsbrämad rock, 
bär i högra handen ett klot och i den andra ett svärd eller kanske 
snarare en yxa (fig. 13 a). Det kan alltså föreställa S. Erik eller S. 
Olof, sannolikt den sistnämnde, som oftare avbildas i skånska 
kyrkmålningar. De valvribbor, som inrama bildscenerna, ha orne
rats med enkla ovanpå orneringen från år 1303 dragna vinkellinjer. 

Den på bredden skarvade triumfbågens västra sida upptages av 
en kraftig apostelfigur, vars attribut är en yxa försedd med ett 
bomärke i form av en tvärställd oval, från vars undre sida ett kors 
utgår. Yxan var som bekant aposteln Matthias attribut. Som ett 
kuriosum kan omnämnas, att apostelns bakhuvud på ett egendom
ligt sätt dubblerats, måhända beroende på en tidig felteckning, som 
sedermera övervittats. 

På den motsvarande södra sidan av triumfbågens västra murliv 
finnes en liknande apostelfigur med ett nu fragmentariskt redskap 

223 



JU ON I C A R Y D B E C K 

i handen, måhända skaftet till en kniv (Bartholomeus) eller såg 
(Simon). I den breddade triumfbågen avbildas på södra sidan en 
tredje apostel med en bok i den högra och en klädesvalkarestång i 
den vänstra handen, således en bild av Jakob den yngre. I bågens 
motsvarande norra hälft har en fjärde apostelfigur fått sin plats. 
En bastant vandringsstav i vänstra handen och en bok i den högra 
göra troligt, att vi här ha en avbildning av Jakob den äldre. 

Även i de båda korvalven och på väggarna framträda emellertid 
vaga reminiscenser av kraftiga figurframställningar tillhörande 
samma målningsserie. Man kan bl. a. beräkna, att apostlaråden va
rit fulltalig på väggar och triumfbåge. Långhusets öst-travé, södra 
väggen, har sålunda en apostel på var sin sida om fönstret — den 
västra figuren håller med båda händerna en bok. I korets västra 
valv ha tydligen scener ur bibeln eller helgonlegenden avbildats 
med två figurer i varje kappa, medan i det östra bibliska händelser 
och eventuellt profana framställningar varit återgivna. Om profan
historien erinra de i svicklarna anbragta vapensköldarna, kanske 
höra de i norra delen — där bl. a. familjen Bess vapenae påträffats 
i västra kappans norra svickel — samman med personer, som ha 
anknytning till den angränsande norra väggens figurgrupp. 

Endast mycket få rester finnas, som kunna ge en antydan om 
motiven för korvalvens målningar. I det östra valvets viktigaste 
valvkappa, således den östra, skymtar omedelbart ovanför 1300-ta-
lets Rex-gloriaeframställning ett Kristusansikte med korsgloria, 
förmodligen ett upprepande av 1300-talsmålningcns motiv (fig. 14). 
Och i den angränsande södra valvkappan finnes, omedelbart ovan
för huvudet på 1300-talsdekorationens Paulusfigur, ett vackert dia-
demprytt huvud med långt hår samt med en elegant gloria, begrän
sad av flera cirkelband, som orneras med rosor och rundlar. Till 
vänster om denna figur skymtar en ängel med ett konstnärligt 
tecknat ansikte och bredvid detta ett språkband (se fig. 6). 

På norra korväggen, i västra traven, strax under det romanska 
fönstret, fasthålla två bödelsknektar ett glorieprytt helgon med 
uppsprättad buk. Långa spikar äro anbragta i offrets fingerändar, 
och knekten till höger driver in dessa med en hammare (se fig. 2 b), 
en mycket tidig skildring av nödhjälparen Erasmus. Längre åt 

26 Jfr Lexicon ovcr Adelige Familier 1 Danmark, Norge og Ilertugdom-
mone; däremot återfinnes släkten icke hos Thiset, anf. arb. 
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Fig 14. Korets östligaste kappa med en framställning av Krislus 
omgiven av evangelistsymbolerna (frän år 1303) och strax ovanför 
detta ett Kristushuvud från tiden 1410—12. — östlichsie Gewölbekappe 
des Chores mit Christusdarstellung umgeben von den Evangelisten-
symbolen (vom Jahre 1303) und gleich daruber ein Christushaupt 

aus der Zeit 1410—12. 

väster återgivas ett par fötter, som enligt ett för åtskilliga år sedan 
taget fotografi tillhört en apostel, utrustad med svärd och bok, så
ledes troligen Paulus. Högre upp, omedelbart öster om fönstret, 
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synes huvudet av ett biskopligt helgon. Själva fönstersmygen upp
lages ytterst av ett cirkelprytt band och innanför detta av ett akan-
tusbetonat bandornament, som rullats kring en stång, ett vanligt 
senmedeltida motiv, som även förekommer på triumfbågens östra 
sida. 

Huruvida de enkla linjeornament utan blad och blommor, som an
träffats på mellanmuren i tornets nedersta våning, höra samman 
med senast omnämnda målningar eller om de äro ännu yngre, har 
tillsvidare ej kunnat avgöras, då endast en ringa del av denna dekor 
framtagits under det ännu pågående restaurcringsarbefet i öde
kyrkan. 

Det återstår blott att med några ord omnämna de olika målnings
seriernas ursprung och frändskapsförhållanden. Beträffande det ro
manska, till tiden omkr. 1200 daterade målningspartiet måste fram
hållas, att detta i stort sett ansluter sig till samtidiga framställ
ningar i skånska och danska kyrkor. Särskilt don under Valdemars
tiden i dansk politik ledande Hvidesläkten, till vars avkomlingar 
de på Ellinge residcrande Erlandssönerna hörde, är bekant som 
gynnare av både byggnadskonsten och ej minst monumentalmåle
riet,27 vilket påverkats av fransk och rhenländsk konst och på 
Själland och i Skåne företer närbesläktade drag. Tyvärr är V. Sai-
lerupsdekoren ytterst fragmentarisk, så att inga detaljer knyter 
den närmare till något bestämt målningsverk; ej ens den skraffe
rade bården med figurprydda rundlar har återfunnits i provinsen. 
Men den bevarade Martinebilden visar, att figurframställningen är 
en konstnärs skapelse. 

Vad målningarna från år 1303 beträffar, finnas påtagliga orna
mentala analogier ifråga om hjässornament och sköldbågsträd med 
den obetydligt äldre dekorationen i Dalby heligkorskyrka och S. 
Sallerups sockenkyrka samt Ystads klosterkyrka, vilka emellertid 
sakna figurframställningar i motsats till vad fallet är i V. Sallerup. 
Något erinra de sistnämnda målningarna om den nu uppblomst
rande gotiska stilens ledande valvdekoration i Ringsteds S. Bendts 
kyrkas mittkvadrat, där såväl lijässornamentik som ytterst dekora
tiva figurframställningar avteckna sig mot en ljus, omålad bak-

27 Poul Nörlund og Egmont Lind, Danmarks romanske Kalkmalerier, 
Kbhn 1944, s. 14, 22, 23 och 66. Jfr Francis Beckett, Danmarks Kunst, I, 
Kli lm 1924, 8. 386. 
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grund, den gotiska moniinioiilalkonstens från den romanska avvi
kande särmärke. V. Sallerupsniålningarna med sin miltornamentik 
och sina ensamstående helgonbilder äro emellertid konstnärligt sett 
vida underlägsna de ungefär samtidiga, Imponerande Ringstedsmål-
ningarna. Därtill kommer att figurerna äro satta och undersätsiga, 
med stora huvuden och med betydande reminiscenser ifråga om 
teknik och formbildning från den romanska stilens gestalter. Ring-
stedsdekorationens figurer präglas däremot av unggotikens linje-
rytm med sina små huvuden och smidiga konturer. V. Salle
rupsniålningarna stå hittills ganska isolerade i provinsen. Avläg
gare till Ringstedsmålningarna och ifråga om ornamentiken något 
besläktade även mod V. Sallerupsdekoren äro de skånska målnin
gar, som tillhöra den under 1300-talets mitt och andra fjärdedel för-
härskandc Snårestadsgruppen, uppkallad efter de 1347 daterade, 
tyvärr förstörda målningarna i Snårestads raserade medeltidskyrka. 

Ännu mera isolerade än dekorationerna från år 1303 förefalla de 
yngsta målningarna från 1410—12 att vara. Om icke åtskilliga vik
tiga detaljer såsom formen på de rikligt förekommande sköldarna 
och tydningen av den »historiska» framställningen pfi korväggen 
samt dess annex, sköldserien på »tribunbågen», framtvingade denna 
datering, skulle man gissa på en senare tid. Biide helgon- och 
profanfigurerna förete helt naturalistiska drag och äro ofta teck
nade med en verklig konstnärs skicklighet. Originell och påfallande 
är frånvaron av stora kraftiga färgytor. Målningarna verka egent
ligen endast som konturteckningar, utförda i en brunröd helhets-
ton, medan tunna laseringar av dräkter och figurer i svaga färger 
blott understryka linjesystemets betydelse. 

Den konstnärliga halten har ett flertal gånger poängterats. Om 
icke Sallerupsmästaren själv direkt härstammar från kontinenten, 
måste man i varje fall förutsätta en utländsk skolning och utländ
ska förlagor för den som åstadkommit korbildens personskildrin
gar. Man skullo gärna vilja tänka sig cn direkt kontakt med 
flandriska eller snarare burgundiska konstcentra, där vid tiden 
inemot och omkring 1400 den karakteriserande porlrättkonsten be-
drives och den stora linjerytmiken i figurskildringen utvecklas 
inom konstnärskretsen vid hertighovet. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Monica Rydbeck: Mittelalterliche Malereien aus drei Jahrhunder ten 
in der alten Kirche von West-Sallerup. 

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde die Kirche von West-Sallerup 
in Schonen von Mårten Steinmeister errichtet, einem jener Kunstler, die ihre 
Ausbildung in der Dombauhutte von Lund erhalten hatten. 

Die Geschichte der Gemeindekirche von West-Sallerup hängt schon vom 
Beginn des 13. Jahrhunderts an eng mit der der Herren des nahegelegenen 
Gutes Ellinge zusammen. Bereits um das Jahr 1200 erhält die Kirche ihre 
erste Ausschmiickung in Farben. Von diesen romanischen Malereien ist 
u. a. an der nördlichen Chorwand noch ein St. Martinsbild erhalten (Fig. 
2 a—b). 

Im Jahre 1303, oder kurz zuvor, wurde eine urafassende Veränderung des 
Kirchenbaues vorgenommen: die Apsis wurde niedergerissen, der Chor 
wurde verlängert und erhielt einen geraden östlichen Abschluss, und in der 
ganzen Kirche, mit Ausnahme dos Turmes, wurden Gewölbe eingezogeu. 
Diese wurden mit Malereien versehen, die mit der Jahrzahl 1303 datiert 
wurden. Es sind die ältesten datierten, mit Figuren geschmiickten Gewölbe-
dekorationon in Schonen. Die Initiative zum Umbau ging vermutlich vom 
damaligen Bcsitzer von Ellinge, Jakob Nielsen, aus. 

Die Dekoration besteht aus einem Scheitelornament von Akanthus, Rosen und 
Drciblättern sowie aus Baumfonnationen, die Parallelen, z. B. in der 
Heiligkreuzkirche von Dalby (3. Viertel des 13. Jahrhunderts) und in der Ge
meindekirche von Sud-Sallerup haben, während die untersctzten Heiligon-
figuren vom Chorgewölbe bisher ohne Gogenstiicke in der Provinz gcblieben 
sind (Fig. 4—6). 

Nach dem Verlauf von ungefähr einem Jahrhundert wurden Umbaulen 
im Ostteil der Kirche vorgenommen und sowohl Wände wie Gewölbe mit 
neuen Malereien ausgestattet (Fig. 7—11, 13—14). Ihr Alter konnte dank 
einer auf dem mittleren Gurtelbogen (>Tribunenbogen>) des Chores ange
brachten, leider etwas beschädigten Schildserie festgestellt werden (Fig. 
7a—b). Deren siidlicher Teil besteht aus Wappenschilden mit beigefiigten 
Namen, die dem schonischen Geschlecht Sparre zu Beginn des 15. Jahrhun
derts zugehören, während auf dem nördlichen Teil offenbar dio Wappen 
der entsprechenden Ehefrauon dargestellt sind. 

Die Zeitbestimmung wird von einer »Gedenktafeb auf der Nordwand des 
östlichsten Chorabschnittes bestätigt (Fig. 9, 10a—b). Der Name Klaus 
iiber dem Hauptc der vorlotzten linken Figur der Malerei ergab, aller Wahr
scheinlichkeit nach, die Lösung des Rätsels der Figurennamen und des Al
ters der Dekorationen. Dieser Klaus ist sicher mit dem bekannten Klaus 
Nielsen identisch, der später die Halbschwester des Königs Karl Knutsson, 
Katharina Bjelke, heiratete. Links von Klaus kniet dessen Mutter, Per
nille Pedersdatter Thott, während der Ritter rechts von ihm mit Klaus Niel-
sen's Väter, Niels Svendsen Sparre zu Ellinge, identisch sein muss, ver
mutlich dem Stifter, auf dessen Kosten die Malereien ausgefiihrt wurden. 
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Fiir die Gestalt rechts von Niels Svendsen ist es am wahrscheinlichsten 
anzunehmen, dass sie dessen Väter, Svend Jonsen zu Hurva und Espinge 
wiedergibt. Die centrale Fraucnfigur känn kaum jemand auderes sein als 
Königin Margaretha. Alle Wappen der obengenannlen Personen finden 
sich in der erwähnten Sohildseric wieder — auch das dänische Rcichswappen 
— alle, ausser Niels Svendsen's. Sein Schild hat jedoch vermutlich den 
Platz auf der anderen Seite des Reichswappens, als Pendant zu dem von 
Frau Pernille, eingenommen: der mittelalterliche Putz dieser Partie des 
Giirtelbogens ist ganz zerstört. 

Da der in Ritterriistung gckleidcte Niels Svendsen erst 1411 Ritter genannt 
wird und die Königin Margarothe im Oktober 1412 starb, diirften dio Male
reien in der Periode 1411—1412 entstanden sein. 

Uber den Namen des Kiinstlers ist nichts bekannt. So viel känn jedoch 
gesagt werden, dass es direkte Parallelen zu diesen Malereien des 15. Jahr
hunderts, die zu den schönsten in Schweden gerechnct werden miissen, 
nicht gibt. 

Wenn der Sallcrup-Moister, der also eigenliändig die besten Figuren der 
Serie ausgefuhrt hat, nicht etwa selbst vom Kontinent hcrstanmit, muss 
man jcdcnfalls oine ausländischo Schule 'vuraussctzen uml ausliindische 
Vorlagen fiir die Personendarstellungen. Man denkt im Zusammenhang mit 
den Sallcrup-Malereien am ehesten an die flandiischeu und burgiindischon 
Kunstcontren, wo gerade in der Zeit um 1400 die charakterisierende Porträt-
kunst und die grosse Linienrythmik bliihte, nicht zuletzt am Hofe der 
Burgunderhcrzöge in Dijon. 
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