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Missionshistoria i Danmarks 

senromanska kalkmåleri 

Ett tolkningsförsök 

Av A r m i n Tuu l se 

Vid 1200-talets början infördes i Danmarks kalkmålningar en ny bild
komposition, nämligen dubbla bildfriser framför allt på långhusväg
garna. Av dessa visar de översta berättelser ur Gamla resp. Nya testa
mentet, eller scener ur helgonlegenderna, medan de nedersta friserna 
ofta innehåller bilder, som ej direkt kan förknippas med några be
stämda händelser i bibeln eller helgonens liv. I många fall framställes 
stridande ryttare eller grupper av ridande krigare på väg mot ett mål, 
så t. ex. i Skibets kyrka på Jylland (fig. i), vars målningar nyligen 
blivit analyserade av Otto Norn.1 Han har övertygande bevisat, att 
den nedersta frisen är en illustration till berättelsen om Graalriddare: 
de ryttare som rider till vänster går sin undergång till mötes, medan 
de som rider till höger når Jerusalem och finner den helige Graal. 

Av tidigare kända ryttarscener i Jyllands kyrkor bör här nämnas 
några, vilkas anknytning till den gamla kungsgärden i Jellinge redan 
påpekats av Poul Nörlund.2 Han framhäver målningarna i Hojen 
kyrka (fig. 2), vilka hänger samman med Sindbjerg, och visar sålunda 
en direkt kontakt med den yngre Jellingeskolan. På långhusets norra 
vägg ser vi en för tiden typisk dubbelfris och dessutom en rik orna
mentik, även den betecknande för utvecklingen på Jylland under 
1200-talets förra hälft. Av de två friserna visar den övre Jakob den 
äldres martyrhistoria, medan den nedre innehåller en ryttarkamp, ut
förd på ett tämligen valhänt sätt. Kompositionen är uppdelad i min
dre grupper; de krigare som kommer från höger har gulbruna hästar 

1 Otto Norn, Den heilige Gräl sogt og fundet. Berlingske aftenavis' kronik 21.1.1966. 
-' Poul Nörlund og Egmont Lind, Danmarks romanske kalkmalerier, Köbenhavn 1944, 
s. 150. 
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Fig. i. Skibet kyrka, kalkmålningar pä korets östra vägg. Foto Nationalmuseet, Köpen
hamn, liksom de övriga här reproducerade bilderna. — Die Kirche von Skibet, Kalk
malereien auf der Ostwand des Chores. Foto Nationalmuseum, Kopenhagen, wie auch 
die iibrigen hier wiedergegebenen Bilder. 

utrustade med dubbla schabrak; vid ryttarnas lansar är stora randiga 
fanor fastade, även deras spetsiga sköldar är randade och har som 
sköldmärke en krona. Det rör sig alltså här om kungliga riddare. De 
krigare som kommer från vänster rider på svarta hästar och kämpar 
med svärd. På deras mörka sköldar har de som märke en stridsham
mare och därunder två föremål som närmast skulle kunna tolkas som 
stridsklubbor. Av sköldmärket att döma torde dessa krigare lyda under 
en mindre förnäm herre än deras motståndare. Som ett säreget drag 
kan nämnas, att ryttarna på de svarta hästarna ej rider gränsle, utan 
s. a. s. på kvinnovis, eller också framställes de störtande från sina 
sadlar. 

Målningarna i Åls kyrka kan också räknas till Jellingekretsen från 
1200-talets förra hälft (fig. 3). Ryttarkampen ingår här på sedvanligt 
vis i norra väggens nedre bildfris, medan den övre frisen visar scener 
ur den Helige Nikolaus legend. Dessutom förekommer en dopscen 
och konung David med sitt stränginstrument — scener som senare skall 
behandlas i annat sammanhang. 

Ryttarkampen på den nedersta frisen hör till det yppersta som finns 
bevarat i Danmarks medeltida måleri, tyvärr är den dock bitvis hårt 
skadad. Framställningens art visar, att det torde röra sig om en be-
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Fig. 2. Hojen kyrka, kalkiiiäliiingar pä långhusets norra vägg. 
Kalkmalereien aut der Nordwand des Langhauses. 

Kirche von Hojen, 

stämd historisk händelse. Kampen är vild, återgiven med stor drama
tisk kraft. Till vänster ser man en borg i genomskärning. I borgen 
synes en konung med en riddare vid sin sida, bägge fullt stridsberedda 
med sköldar och höjda svärd. En krigare rider direkt ut ur kunga
borgen, han står ännu utanför själva kampen, men sedan börjar det 
häftiga slagsmålet. Hästarna galopperar mot varandra, krigarna hug
ger med sina tunga svärd in på motståndarna. Man lägger märke till, 
att det ständigt är konungens män som har övertaget. Vid två tillfäl
len har de huggit av motpartens huvud, och de lyckas t. o. m. med 
konststycket att klyva huvudet, som skilt från kroppen hänger fast 
vid svärdsklingan. 
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Poul Nörlund har jämfört ryttarfrisen i Ål med några bataljscener 
i Englands och Frankrikes senromanska kalkmäleri. ;! Sålunda finns i 
Claverley kyrka i västra England på långhusets norra vägg en ca 
15 m lång ryttarfris frän tiden omkr. 1200. Striden i Glaverley är 
emellertid inte så realistiskt framställd som i Äl, utan kompositionen 
består huvudsakligen av olika tvekampscener. Detta gör, att man 
knappast kan dela de äldre forskarnas åsikt, att Glaverleyfrisen skulle 
illustrera slaget vid Hastings 1066,4 utan frisen visar snarare dygder
nas kamp mot lasterna — dvs. en psychomachia-framställning, omtyckt 
i bokillustrationer och kalkmålningar under romansk tid.5 Exempel 
därpå finns bl. a. också i Danmark — i Tulstrups och Tveje-Merlöse 
kyrkor. Kanske får man räkna dit även den beskrivna ryttarfrisen i 
Hojen.0 

Vad kampscenerna i Frankrikes senromanska kalkmäleri beträffar, 
så finns dylika i Poncé och Cressac. När Poul Nörlund 1944 publice
rade sin bok om romanska kalkmålningar i Danmark, tolkades ryttar-
scenerna i Poncé som illustrationer till de bataljer som skildras i 
Gamla testamentet, och av vilka den markantaste är makkabeernas 
kamp mot de hellenistiska konungarna. I anslutning till denna tolk
ning kommer Nörlund till resultatet, att de jylländska ryttarfriserna 
eventuellt skulle kunna skildra Judas Makkabeus kamp mot den sy
riske fältherren Nicanor. Han avvisar tanken, att det skulle röra sig 
om en bestämd händelse i Danmarks missionshistoria.7 

Sedan dess har åtskilligt nytt kommit fram både i Mellaneuropa 
och i Danmark. Målningarna i Poncé och liknande scener i Cressac 
från 1100-talets sista fjärdedel har av Paul Deschamps och Marc Thi -
bout på goda grunder tolkats som en skildring av kampen mot sara-
cenerna, inspirerad av korsfarartidens poesi.8 Danmark var såsom be
kant inte helt orört av korstågsrörelsen. Förbindelser med Österlandet 
märks bl. a. i Valdemartidens arkitektur. Om korstågstidens riddar-

" Norhmel-I.ind, s. 167 f. 
4 Philip Mainwaring Johnston, Claverley Church and its Wall-Paiiitings. The Ar
chaeological Journal I.X, London 1903, s. 68 f.; Noiiund-I.ind. s. 168. 
5 E. W. Tristram, English Medieval Wall Painting, Oxford 1944, s. 48 f. 
" Pä den senromanska skulpturens omräde hiir i detta sammanhang en relief i Fard
hems korportal (Gotland) nämnas. Den visar en ryttare, vars häst trampar på en figur 
med stridshammare i handen. Möjligen rör det sig om en psyclioiiiachia-frainstälhiing. 
' Norhiiul-Liiid, s. 168 t. 
" Paul Deschamps is; Marc Thibmil, l a peinture inurale eu France le haut moyen 
äge et 1'epoque romane. Paris 1951, s. 1251., 137. 
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Fig. 3. Al kvrka, kalkiiialningar på långhusets norra vägg. 
malereien auf der Nordwand des Langhauses. 

Kirche von Al, Kalk-

poesi vittnade de ovan berörda målningarna i Skibets kyrka. Det är 
sålunda inte uteslutet, att en viss anknytning till korstågen finns också 
i de beskrivna bataljerna, till vilka de senaste kyrkorestaureringarna 
har bidragit med nya rön. Bland annat upptäckte man för en tid 
sedan en målningssvit i Hornslets kyrka i Randers amt, Jylland, där 
den övre frisen visar scener ur helgonlegenderna, medan det nedre 
fältet fylles av en vild kamp om en borg (fig. 4).0 Här, liksom i flera 
andra fall kan man fråga sig: är det en skildring av händelserna i 
det Heliga landet, eller är det en episod ur Danmarks egen missions
historia? 

Vi kommer kanske problemet närmare med hjälp av några mål
ningar i Sönder-Nierå kyrka — Fyns äldsta bevarade kalkmålningar.10 

8 Fotot har vänskapstullt ställts till milt förfogande av mag. art. I l l a Haastrup, »Dan
marks Kirker», Köpenhamn. 
M Norlund-Lind, s. 186. 
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Fig. 4. Hornslet kyrka, kalkmälningar på långhusets norra vägg. — Kirche von Hornslet, 
Kalkmalereien aut der Nordwand des Langhauses. 

Liksom de ovan behandlade kalkmålningarna, härstammar även de i 
Sönder-Nasrå från 1200-talets förra hälft. Själva huvudfrisen mellan 
två fönsteröppningar på långhusets norra vägg visar samma stildrag 
som målningarna i Äl och Hornslet (fig. 5). Man får dela upp den 
vänstra figurgruppen i två avdelningar, i bägge fallen med en biskop 
som central gestalt. Ti l l vänster skymtar en borgliknande byggnad, 
varifrån en skara beväpnade män tågar ut, anförda av en gammal pre
lat. Han bär pallium och är sålunda framställd som en ärkebiskop. 
Hans bröst träffas av en ljusstråle som kommer ovanifrån, tydligen 
symboliserande en gudomlig ingivelse. I nästa grupp ser man samme 
prelat i mitten av några munkar, av vilka den främste predikar för 
en skara krigare, anförda av två skäggiga män, den ene med toppig 
hjälm i östeuropeisk modell i form av en judemössa. Han lyfter sin 
vänstra hand mot predikaren och ärkebiskopen, tydligen mera instäm
mande än avvärjande. Den tredje scenen är avgränsad från de övriga 
och framställer av allt att döma ett rum. Bilden är starkt skadad, men 
man ser tydligt ett antal krigare, av vilka den främste anfaller en om-
kullstött människa, numera nästan helt utplånad. Delar av en mitra 
nederst till höger antyder, att den anfallne har varit en biskop. Något 
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Fig. 5. Sönder-Nasrä kyrka, kalkmålningar på långhusets norra vägg. — Kirche von 
Sonder-Narä, Kalkmalereien auf der Nordwand des Langhauses. 

ovanför mitrafragmentet synes ett föremål som närmast kan tolkas 
som ett dryckeshorn. Ti l l höger möjligen ett högsäte, täckt av mön
strat tyg och med ett armstöd i form av ett gapande djurhuvud. 

Inga helgonglorior finns, handlingen till vänster sker i svärdets 
och korsets tecken. Det kan sålunda inte vara frågan om en helgon
legend — inte heller Tomas a Beckets historia, även om vissa berö
ringspunkter finns — utan mycket talar för antagandet, att målning
arna i Sönder-Nasrå måhända skildrar en episod ur Danmarks mis
sionshistoria. Men vilken? 

Man tänker närmast på danskarnas ryktbara tåg till Rävlä i Nord
estland, där i närheten av det nuvarande Tallinn-Reval Dannebrog-
slaget ägde rum i jun i 1219. Tåget leddes såsom bekant av konung 
Valdemar II, i hans följe befann sig Lunds ärkebiskop Andreas Sune-
sen och flera biskopar, av vilka Estlands biskop Teoderik led martyr
döden. Teoderiks roll i Baltikums och Nordens missionshistoria har 
ingående skildrats av Paul Johansen.11 Teoderik var cistercienser-
munk av tysk börd och började sin verksamhet i Baltikum i samband 

11 Paul Johansen, Nordische Mission, Revals Griindung und die Schwedensiedlung in 
Estland. Kungl. Vitterhels Historie och Antikxiilels Akademiens Handlingar yj , Sthlm 
1951, s. 97 f. 
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Fig. 6. Sönder-N.crå kyrka, detalj av kalkmålningarna på långhusets norra vägg. — 
Kirche von Sonder-Na-rå, Detail von den Kalkmalereien auf der Nordwand des Lang
hauses. 

med tyskarnas mission i Diinatrakten under 1190-talet. Hans huvud
sakliga uppgift var, att få till stånd ett korståg mot de ännu odöpta 
esterna. Efter många misslyckade försök får han stöd från Andreas 
Sunesen, och man beslöt sedan på riksdagen i Slesvig 1218 att företa 
korståget till Estland, vilket även verkställdes i juni påföljande år. 

Om detta korståg finns en detaljerad, realistisk skildring i Henrik av 
Lettlands krönika, skriven under 1220-talet.12 Konfronterar man Hen
riks text med målningarna i Sönder-Nasrå, är det mycket som talar 
för att figurfrisen måhända återger som viktigaste moment mötet mel-

12 Heinrichs livlåndische Chronik. Zweite Auflage, bearbeitet von Leonid Arbusow und 
Albert Bauer. Scriptores Rerum Cermanicaruni, Hannover 1955, s. 154 f. 
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Fig. 7. Tamdrup kyrka, relief frän 
ett antemensale, numera i Natio
nalmuseet, Köpenhamn. — Kirche 
von Tamdrup, Relief von einem 
Antemensale, nunmehr im Natio
nalmuseum, Kopenhagcn. 
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lan danskar och ester i Reval och biskop Teoderiks martyrdöd. Man 
ser Andreas Sunesen, som med all rätt fick äran att vara initiativ
tagare till korståget, vilket på vänstra scenen markeras med ljusstrålen 
från himlen, symboliserande den gudomliga ingivelsen. Man ser hur 
han låter munkarna predika den nya tron för esternas hövdingar, 
vilka även tog emot det kristna dopet — dock endast för att vinna tid 
och samla sina härskaror. T r e dagar senare kom de tillbaka, anföll 
danskarna och dödade bl. a. biskop Teoderik i hans tält — allt nog
grant skildrat av Henrik. Det kan knappast ha funnits någon direkt 
kontakt mellan krönikeskrivarens text och bildfrisen på Fyn, utan i 
bägge fallen torde det röra sig om en samtida tradition som spred sig 
efter den avgörande drabbningen vid Reval. Om tolkningen stämmer, 
har det dryckeshornsliknande föremålet på högra bildfältet en spe
ciell betydelse i detta sammanhang: i nordvästra Estlands stenskulp
tur och på gravstenar från 1200- och 1300-talen förekommer nämligen 
ofta dryckeshorn som symbol för en offergåva13 — vilket kan ha sin 
upprinnelse i landets kristnande på 1220-talet. En sköld med Liine-
burgsvapnet på Sönder-Naerä kyrkas norra vägg antyder (fig. 6), att 

13 Armin Tuulse, Dryckeshorn som symbol i Estlands medeltida konst. Corolla archaeo
logica in honorem C. A. Nordman, Helsingfors 1952, s. 188 t. 
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Fig. 8. Al kyrka, kalkmälningar på långhusets 
norra vägg, västra delen. — Kirche von Al, 
Kalkmalereien auf der Nordwand des Lang
hauses, westl. Teil. 

målningarna där har tillkommit på initiativ av Otto von Liineburg 
— Valdemar II:s systerson — som ägde gård i närheten och tycks ha 
varit kyrkans patronus. De bevarade månadsbilderna nedanför bild
frisen och till vänster om denna anger tiden juni-september då Val
demar Sejr med sitt följe vistades i Estland. 

H u r mycket annat som fanns avbildat på Sönder-Naerås väggar, vet 
man inte, ty målningarna är endast fragmentariskt bevarade. Kanske 
fanns där även en bataljscen liksom i Ål, dvs. själva Dannebrogslaget, 
där enligt Henriks berättelse danskarna och deras bundsförvanter dö
dade mer än tusen man — resten flydde. Först långt senare utbrodera
des det historiska slaget med sägnen om Dannebrogsflaggan.11 

Måhända är det inte en tillfällighet, att bataljmålningarna finns i 
Hojen och Äl, som hade förbindelser med den yngre Jellingeskolan 
och sålunda med kungahuset. Man vet bl. a. genom fragment av ett 
antemensale från Tamdrup , att intresset för historiska motiv i Jel-

u Paul Johansen, I.ippstadt, Freckenhorst und Fellin in Livland. Westfalen-Hanse-t)sl-
seeraum, Munster Westf. 1955, s. 144. 
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Fig. 9. Al kyrka, kalkmålningar på långhusets norra vägg, östra delen. — Kirche von Al, 
Kalkmalereien auf (ler Nordwand des Langhauses, östl. Teil. 

lingetrakten var starkt under 1200-talets början.15 Detta bevisas sär
skilt tydligt genom en relief framställande konung Haralds dop 
(fig. 7). — En dopscen förekommer även i Åls kyrka (fig. 8), näm
ligen på norra långhusväggens västra del. Är det endast ett allmänt 
motiv, eller anknyter bilden till en historisk episod, kanske till dan
skarnas febrila missionsverksamhet i Nordestland efter slaget vid Re
val? Vi vet genom Henriks krönika, att omkring 1220 började i Nord
estland en veritabel kapplöpning mellan danskar och tyskar för att 
döpa de hedniska esterna. Danskarna gick t. o. m. så långt, att de 

15 Poul Nörlund, Gyldne altre, Köbenhavn 1926, s. 1561. — Att detta intresse för 
historiska motiv torde hänga samman med liknande tendenser i Mellaneuropa, visar 
bl. a. den numera nästan helt förstörda »Friesenbild» i domkyrkan i Munster (Westf.), 
tillkommen strax etter 1225. Jfr Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Bd 41, Die 
Stadt Minister V, Mönster 1937, s. 332 f. — Min uppmärksamhet har riktats pä denna 
väggmålning av Prof. Dr. Hans Thiimmler, Mönster, Westf. 
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hängde en hövding, som hade tagit emot dopet från tyskarna.10 Den 
danska missionsverksamheten leddes av Andreas Sunesen, som var 
ståthållare i Reval till 1222. 

På norra långhusväggens östra del framställes konung David med 
sitt stränginstrument, flankerad av två ynglingar som klappar i hän
derna (lig. 9) — sålunda en illustration till Psaltaren, psalm 47: 1 £. — 
»Klappen i händerna, alla folk, hojen jubel till Gud med fröjderop. 
Ty Herren är den Högste . . . Han tvingar folk under oss och folk
slag under våra fötter.» Framställningen är unik i Danmarks roman
ska kalkmålningar, och man kan även här fråga sig — är det inte en 
bestämd episod i dansk missionshistoria, som man här tänkte på — 
nämligen slaget vid Reval 1219, vilket bland mycket annat bidrog till, 
att Danmark uppnådde höjden av sin makt. Målningarna i fråga kan 
i såfall ha tillkommit före 1223, då Valdemar Sejr överfölls och 
fängslades, och sedan var tvungen att avstå en stor del av sina erövrade 
länder. 

Nordestland förblev emellertid danskt ända till 1346. Den stad, 
där Dannebrogslaget ägde rum för snart 750 år sedan, fick på estniska 
namnet Tal l inn, dvs. Taani l inn — den danska staden. På domberget 
reser sig än i dag den kyrka som grundades 1229 av dominikanerna 
från Ribe och som Valdemar Sejr 1240 bestämde skulle vara Estlands 
domkyrka — matrix ecclesia Santa Maria.11 

Zusammenfassung 

Missionsgeschichte in der spätromanischen 

Kalkmalerei Dänemarks 

Zu Anfang des 13. Jahrhunderts wurde in die Kalkmalereien Dänemarks eine 
neue Bildkomposition eingefiihrt, nämlich doppelte Bilclfriese vor allem auf den 
Langhauswänden. Die untersten dieser Friese zeigen oft kåmpfencle Reiter oder 
reitencle Krieger aul dem Wege zu einem Ziel. Ein solcher Fries in der Kirche 
von Skibet (Abb. i) illustriert, nach Otto Norn, die Erzählung von den Gralsrit-
tern. Der Reiterkampf in Hojen (Abb. 2) ist möglicherweise eine Psychomachia-
Darstellung. Die Malereien in Hojen gehören der sogen. jiingeren Jellinge-Schule 
an, ebenso ein Kampffries in der Kirche von Äl (Abb. 3). Im letztgenannten Fall 

10 Heinrichs Hvländische Chronik, s. 170. 
17 Linda Paulson, Die Domkirche zu Tallinn (Reval). Annales societatis litterarum esto-
nicae in Svecia IV (1960-1964), Sthlm 1966, s. 106 f. 
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diirfte die Art der Darstellung zeigen, dass eine bestimmte historische Episode 
wiedergegeben ist. Eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Al-Fries und 
einigen Reiterszenen in Poncé und Cressac — Frankreich — ist vorhanden und elie 
letztgenannten stellen vermutlich den Kampf der Kreuzlahrer mit den Sarazenen 
im Heiligen Lande dar. 

Ausgehend von den Malereien in der Kirche von Sonder-Naerä (Abb. 5) unter-
nimmt der Verf. einen Deutungsversuch fiir einige dieser spätromanischen Kalk
malereien in Dänemark. Eine Gegenuberstellung der Malereien in Soncler-Na?rå 
mit der Erzählung Heinrichs von Lettland iiber den Kreuzzug der Dånen nach 
Norclestlancl im Jahre 1219 fiihrt zu dem Resultat, class der Fries in Sonder-
Naerä möglicherweise das Zusammentrellen der Dänen mit den Repräsentanten 
der Esten in Reval im Jahre 1219 und den Mårtyrertocl des Bischofs Theoderich 
illustriert. U. a. sieht man den Erzbischof von Lund, Andreas Sunesen, der die 
Anregung zum Kreuzzug gegeben hatte und den estnischen Häuptlingen das 
Christentum predigen liess. Drei Tage später uberfielen die Esten die dänischen 
Heerscharen und töteten Bischof Theoderich in seinem Zeit (rechter Teil von 
Abb. 5). Hiernach fand die beruhmte Danebrogschlacht bei Reval statt, in der 
König Waldemar 11. siegte. Ein Wappen in der Kirche von Sender-Naerä deutet 
an, dass elie dortigen Malereien im Auftrag des Neffen Waldemars IL, Otto von 
Liineburg, ausgefuhrt worden sind, der einen Hof in der Nähe der Kirche besass. 
Im Anschluss an diesen Deutungsversuch nimmt der Verf. an, dass die Reiter-
schlacht in der Kirche von Äl möglicherweise von der Danebrogsschlacht inspiriert 
sein konnte und dass eine Taufszene daselbst (Abb. 8) an die Missionstätigkeit 
der Dånen in Norclestlancl um 1220 erinnern konnte. Eine Darstellung König 
David's mit seinem Saiteninstrument in Äl (Abb. 9) känn ebenfalls ein Reflex 
des Sieges der Dänen in Nordestland sein. Es handelt sich dabei nämlich um eine 
Illustration zu Psalm 47, dessen Inhalt sehr gut zu der historischen Situation nach 
1219 passt. 

Ubersetzt von Willy Schwabacher 
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