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KORMÅLNINGEN I VÄSTRA SALLERUP 

E N K O M M E N T A R 

Av Monica Rydbeck 

Undertecknad har genom Fornvännens redaktion beretts tillfälle 
att i manuskript taga del av Lizzie Carlssons uppsats om Västra 
Sallerup med dess intressanta betonande av »huvudlinets» före
komst och användande under medeltiden. Två här citerade ytt
randen i uppsatsen ifråga ha emellertid hos undertecknad föran
lett en önskan att göra ett par detalj påpekanden, redan framställda 
muntligen till förf. Sid. 139 läses: »Det finns i själva verket en om
ständighet, som direkt utesluter möjligheten av att konstnären» 
(i V. Sallerup, Skåne) »velat återge en bild av drottning Mar
gareta. Han skulle aldrig ha avbildat henne med kronan direkt 
på det obetäckta huvudet». Sid. 143 följer: »Då det icke kan vara 
något tvivel om att bilden avser att framställa ett jungfruligt hel
gon, ligger det närmast till hands att tänka sig jungfru Maria, 
himladrottningen». 

Den stora, centrala, ovan åsyftade kvinnofiguren på norra 
korväggen i V. Sallerups kyrka bör emellertid icke återge jungfru 
Maria av olika skäl. 

1. Inom samma bildfält, till höger om centralfiguren, finnas 
helt otvetydiga lämningar av en framställning av madonnan 
med barnet: två olikstora, intill varandra placerade glorior, i lik
het med andra glorior i samma målningsskikt i Sallerups kyrka 
markerade i putsen genom dubbla inristade konturer, samt en 
nästan utplånad baldakin. 

2. Marie kröningsscenen i långhusvalvets östra kappa skildrar 
madonnan i övlig dräkt utan modebetonande detaljer; ingen an
ledning finnes alt förmoda att hon av samme målare skulle ha 
ägnats en så apart skildring som den vi äga i norra korväggens 
centralfigur. 
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K O R M A L N I N G E N I V Ä S T R A S A L L E R U P 

3. Med orden de »mörka streck, vilka likt radier i en vid halv
cirkel stråla ut från kvinnans huvud» (jfr sid. 143 not 9) åsyftas 
säkerligen de ännu synliga resterna av hjälmprydnaden till Galen
vapnet, som på 1300-talet prydde korväggen men på 1400-talet 
övermålades med här ifrågavarande kvinnofigur; någon gloria ha 
dessa således icke utgjort. 

Förekomsten respektive obefintligheten av hustrudok kan icke 
inom medeltidskonsten användas som vägledning vid bestäm
ning av en kvinnofigur som jungfru Maria. Hon återgives inom 
den svenska medeltidens samtliga århundraden dels med, dels 
utan huvuddok under kronan i så gott som alla framställnings
typer och inom skilda konstarter: inom glas och muralmaleri, 
trä- och elfenbenssnideri, i monumcntalkonst och i konsthant-
verksprodukter, i scener framställande t. ex. Jesu födelse, heliga 
tre konungars tillbedjan, Marie kröning, Maria tronande och 
Maria stående såsom himladrottning. 

Medeltidens konstnärer voro i praktiken varken så konsek
venta eller så tagbundna som de teoretiskt sett borde vara; även 
då det gäller gestaltningen av helgon- och t. o. m. Kristusfigurer 
kan man fastställa misstag beträffande karakteriserande symbo
ler. Vi få räkna med att också i profankonsten inkonsekvenser 
och misstag kunna påträffas. 

På Magnus Erikssons makas, drottning Blankas, sigill perso
nifieras denna av en krönt kvinnogestalt, där intet huvuddok 
markerats. Undertecknad anser därför, att en konstnär kunnat 
känna sig oförhindrad att låta en jordisk drottning representeras 
av en gestalt utan dok på en kyrkmålning. Vad gravstenen från 
Gudhem över Erik Erikssons maka Katarina beträffar, vill under
tecknad icke avgöra, om de släta ytor, som inrama huvudet 
på ömse sidor om ansiktet, avse att återge dok eller ej . Vanligen 
brukar gränsen mellan hårslingor och huvuddok på skulpturer 
från 1200-talets mitt antydas av en linje, en svag nivåskillnad 
eller en förtjockad kant även i de fall, där doket icke skiljes från 
håret genom kraftiga, fritt draperade veck. Här föreligger intet 
dylikt, icke heller spåras målningsrester, som kunna ange, att 
färg kompletterat skulptörens verk. Dock förefallet det onekligen 
mest plausibelt att ett gravstensporträtt korrekt skulle återge den 
dödas värdighetstecken. 
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M O N I C A R Y D B E C K 

Då kyrkoherden Allan Arvastson i sina »Bilder ur Västra Sal
lerups medeltidshistoria»1 vill tänka sig att Sallerupsgestalten 
skall föreställa den engelska prinsessan Filippa, som år 1406 i 
Lund förmäldes med Erik av Pommern och där kröntes till drott
ning, vill undertecknad icke framföra någon opposition. Huvud
saken med denna kommentar har varit att betona, att den cen
trala, icke glorieförsedda, i en modebetonande, bjällerprydd dräkt 
återgivna kvinnofiguren på norra korväggen i Västra Sallerups 
kyrka säkerligen icke återger något helgon, ej heller jungfru 
Maria, utan har världslig karaktär. 

Med detta inlägg vill undertecknad ingalunda beteckna Salle-
rupsmålningarnas problem såsom lösta. 

Monica Rydbeck 

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

Monica Rydbeck: Die Chormalerei in der Kirche von Västra Sal
lerup. Ein Kommentar. 

Die Verfasscrin mochte darauf hinweisen, dass die Frauengestalt auf 
der Chorwand in der Kirche von Västra Sallerup von weltlichem Charakter 
ist, auf Jungfrau Maria durfte sie nicht zu bezichen sein; innerhalb des 
gleichen Bildfeldes kommt bereits eine Madonna mit dem Kinde vor: ihr 
Platz wird durch in den Putz eingeritzte, farbige Konturen einer Glorie 
und eines Baldachins markiert; gewisse radienartige Linien um das Haupt 
aer grossen Frauengestalt sind keine Reste eines Glorienscheines, sondern 
Details eines Helmscbmucks, der zu dem Wappen gehörte, das vor der 
Entstehung der Frauengestalt die Chorwand schmticktc. Das Kopftuch ist 
ein Trachtdetail, das nichts dazu beitragen känn, wenn es zu bestimmen 
gilt, ob eine Darstellung auf Jungfrau Maria abzielt oder nicht. Die in Frage 
stehende Frauengestalt trägt eine ausgesprochen modebetonte Tracht, die 
der Marias In der Malerei der Himmclskönigin im Langhaus der Kirche 
gänzlich unähnlich ist. 

1 Skånes hembygdsförbunds årsbok 1952, s. 54. 
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