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Romansk stenkunst i Småland – og i Danmark
Tanker i anledning af Marian Ulléns bog Kyrkobyggare och stenmästare i småländsk medeltid
Marian Ullén har før mestret både komplicerede
bygningsundersøgelser og fine analyser af middelalderlig stenskulptur og kalkmaleri – ikke mindst
i Småland. Indsatsen er især gjort inden for rammerne af bogværket Sveriges Kyrkor og inspireret af værkets rige materiale. I denne bog (Jönköpings Läns Museum, 2015) er det hensigten at
drage hjemegnen Småland ud af nabolandskabernes skygge og vise, at der i området findes
romansk arkitektur og stenskulptur af høj kvalitet, der ikke mindst skal være påvirket fra nabolandet Danmark – fra Skåne og Jylland. Det lykkes til fulde. Og bogen leverer inspiration til yderligere overvejelser fra en dansk kollega.
Teksten er delt i fire kapitler, der kan læses som
selvstændige essays. Her skal vi efter et overblik
se på de enkelte kapitler i rækkefølge. Der er ingen tvivl om, at Marian Ullén trænger dybere ned
end forgængere som Ragnar Blomqvist, Anita
Liepe og Raine Borg. Hun anskuer områdets arkitektur og stenkunst som en helhed og arbejder i
vid udstrækning tværfagligt. Den anvendte litteratur er hovedsagelig svensk, men rækker naturligt nok også ud til Danmark. Her savner man
dog ikke mindst Mouritz Mackeprangs store og
rigt illustrerede værker om danske granitportaler
og døbefonte. Det kan også undre, at forfatteren
ikke refererer til Jan Svanbergs nylige bog Västergötlands medeltida stenskulptur (2011), hvori han
diskuterer jysk indflydelse i dette landskab. En
indledende forskningsoversigt gives ikke, idet
diskussion er puttet ind i de enkelte afsnit. Dette
hæmmer overblikket, men er forståeligt i betragtning af, at bogen tydeligvis er bestemt også
for et bredere publikum.
Bygningsanalyserne er gennemgående overbevisende, også når betingelserne har været
vanskelige som i Rydaholm. De kan til dels støtte
sig på dendrokronologiske dateringer. Men Ullén
vil mere end arkitektur og sten. Hun vil relatere
kirkerne og deres kunst til landskabets samfund.
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Her har hun et rigtig godt grundlag i Clas Tollins
arbejder om datidens ejendomsforhold og sognedannelse. Kilderne er rigere end for mange danske
landskaber, men alligevel spinkle. Ullén citerer i
øvrigt tiohäradslagens bestemmelser fra o. 1200,
der opererer med et kollektivt byggeri, hvortil
sognebønderne skulle samle byggematerialer, yde
kørsler og dagsværk. Alligevel bestemmes så at
sige alle de behandlede kirker som aristokratiske
anlæg – eventuelt biskoppelige. Hvordan en sådan modsætning skal forstås, siger teksten intet
om. Dog må det vedgås, at tesen om et aristokratisk byggeri et par steder understøttes af kalkmalede stifterbilleder. I denne forbindelse kan
det nævnes, at tilstedeværelsen af tidlige tårne
ikke, som så ofte, ses som en ren verdslig magtmanifestation, men også som en kirkelig. Dette
forekommer plausibelt. Og måske kunne tårnenes brug og betydning nuanceres yderligere.
Det ses af de ikonografiske tolkninger, at Marian Ullén hører til de kunstforskere, der mener,
at så at sige al middelalderlig kunst har haft i det
mindste en form for religiøs betydning. Hun
overbeviser og overrasker, ikke mindst med de
enligtstående fremstillinger i Rydaholm. Områdets skulpturer findes på og ved portalerne, på
kirkemurene og først og fremmest på talrige døbefonte. De hjemlige fonte har oftest en »gotlandsk»
grundform med udyrshoveder på foden og en
cylindrisk kumme, der hovedsagelig prydes af
arkader med dyr og fabeldyr hentet fra skriftet
Physiologus. Dyrene tolkes traditionelt som udtryk for kampen mellem det gode og det onde. Af
og til ses det gode også til stede i form af Kristus
eller et Kristussymbol. Når man et sted også ser
en biskop, opfatter Ullén det overbevisende som
en markering af kirken og dens magt over de hellige sakramenter. Og når en anden bisp er vist
med en fugl, får det en original og meget trolig
tolkning som den hellige Martin af Tours med
Mortensgåsen.
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Fig. 1. Granitskulptur på sydportal i Rydaholm kirke
i Småland. Foto Michael Ullén.

Første kapitel gælder kirken i Rydaholm, hvor
det mægtige, brede tårn er opført af granitkvadre
ligesom åbenbart resten af den højmiddelalderlige kirke, der blev erstattet af en nybygning 1781.
Fra de forsvundne bygningsdele er imidlertid
bevaret en række stenskulpturer i sandsten og
granit (fig. 1), af hvilke de sidste må regnes for de
fornemste i landskabet. De tilskrives, lige som
kvaderteknikken og en række løve- og menneskehoveder fra murværket, en jysk indflydelse, idet
dog vesttårnets påfaldende bredde mere skal
pege imod Skåne. Kernebyggeriet henlægger forfatteren til o. 1150, og som den drivende kraft ses
biskop Gisle af Lindköping, der i det hele taget
tillægges initiativ til meget kirkebyggeri i Småland – herunder også grundlæggelsen af Nydala
kloster (man får ikke Gisles årstal).
Der er næppe tvivl om, at kvaderteknikken er
jysk. Den er på højde med de bedste jyske kirkers.
Det må være vanskeligt tænkeligt, at en sådan
højtudviklet teknik er opstået spontant i Småland. Her kan det undre, at Ullén ikke forbinder
Rydaholm med klosterkirken i Nydala, der er
bygget af tilsvarende veltilhuggede granitkvadre.
Mon ikke de to byggepladser skyldes samme fremmede stenmester.
Men ad hvilken vej kan han have nået Småland? Der findes i Nordskåne en lille enklave af
granitkvaderkirker, i Färlöv og Fjälkinge, der med
god grund er blevet opfattet som jysk. Men arkitekturen her har enkelte elementer, der ikke eller
knap nok kendes i Jylland: Buernes profilering
og bygningernes brede tårnanlæg. Begge disse
træk, der er udpræget skånske, findes netop i
Rydaholm. Var det ikke nærliggende, om de to
smålandske kvaderkirker havde fået deres blande
de jysk-skånske impulser via Nordskåne?
Dette rejser imidlertid et forståelsesproblem
med hensyn til skulpturen i Rydaholm. De to
nævnte, skånske kirkerbygninger har nemlig ingen billedskulptur. En sådan findes kun på deres

døbefonte, begge af granit, der i hvert fald for den
enes vedkommende er importeret fra ØstJylland,
hvor den slutter sig til en større gruppe. Meget
tyder således på, at der ikke har været billedhuggerekspertise til stede i den nordskånske enklave. Og
hvorfra kunne den så være kommet til Rydaholm?
Skulpturerne i Rydaholm er af forskellig kvalitet. Kirkens to store granitrelieffer, Jakob den
Ældre og »Rytteren» (fig. 1) hører ligesom murenes hoveder (også af granit) til det bedste, der
er skabt af materialet i Norden. Det er næppe
nødvendigt, som Ullén, at tilskrive kirkens stenarbejder forskellige stenmestre. Der kan vel udmærket have været tale om èn mester med hans
svend(e). De sidste har åbenbart fået den let
bearbejdelige sandsten, mens mesteren har valgt
sig den hårde granit. Når der, som her, var sandsten til stede, gav man sig kun i kast med granit,
hvis man var dybt fortrolig med materialet – og
Fornvännen 112 (2017)
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Fig. 2. Sydjysk granitskulptur: døbefont i Malt kirke
med kamp imellem en kentaur og en bueskytte.
Bemærk kentaurens lange, dobbeltspidse skæg, der
minder om rytterens i Rydaholm. Foto Niels Elswing
1993.

Fig. 3. Sydjysk granitskulptur: billedkvader med løve
og mand i Øster Starup kirke. Foto Arnold Mikkelsen
1993.

altså jyde. Hertil kommer, som Ullén påviser, at
murværkets fremstående granithoveder (protomer), har deres bedste sidestykker i Jylland.
De eneste granitskulpturer i Norden, der efter
min formening står mål med Rydaholms, tilhører en større gruppe, der må være udgået fra
domkirkerne i Ribe og Slesvig, og hvis værker
kendes i Sydjylland, Slesvig og på Fyn med »sydhavsøer». Værkstedet findes i tysk kunstforskning benævnt Munkbrarupmesteren. Men måske
navngiver han sig selv på en skulptur af Samson
og løven i Ørsted kirke på Fyn, der bærer runeindskriften »Asger i Gård skar stenen, han dræbte løven». Værkerne er endnu ikke blevet grundigt og samlet behandlet. Mesteren og hans stenhuggere (for der må have været flere) arbejdede
både i planrelief (som Rydarholms Skt. Jakob), i
højrelief (som »Rytteren»), og i næsten friskulptur, som det er tilfældet i Malt og Øster Starup
Kirker i Sydjylland (fig. 2–3). Blandt andet fordi

de to domkirkers kronlogi er omtvistet, er også
skulpturernes datering usikker. Men den angives
gerne til o. 1150–75.
Skal vi antage to forskellige jyske impulser i
Rydaholm, en arkitektonisk via Skåne og en
skulpturel fra Sydvestdanmark? Det lyder måske
mindre troligt. Men til jævnførelse kan det sandsynliggøres, at der i de samme årtier eksporteredes gotlandske døbefonte til Danmark og lidt senere danske træskårne krucifikser den anden vej
til Gotland og Uppland. Specialiserede håndværkere har kunnet bevæge sig over tilsvarende
afstande. Og var en bestiller rig og mægtig nok,
som øjensynligt biskop Gisle, kunne han skaffe
sig, hvad han ønskede, også langvejsfra. Marian
Ulléns tese om en dobbelt jysk og skånsk impuls
bag byggeriet i Rydaholm synes således at kunne
understøttes – dog med nye spørgsmål til følge.
Andet kapitel behandler »tre jyske stenmestre, et
gästspel i Värend», og tager udgangspunkt i kvadre
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med skaktavlmønster, såkaldte »skaktavlkvadre», der foruden i Rydaholm findes på Växjø domkirkes tårn og på en håndfuld landkirker i nærheden. Ullén foreslår, at tavlene som motiv er udgået fra Rydarholm, hvor kvaderen dog skyldes
en anden mester end skulpturernes. Med henvisning til Jens Vellevs publikation af 45 skaktavlkvadre i Nordjylland mener forfatteren, at traditionen ikke blot er kommet fra Jylland, men at motivets optræden i Småland skyldes tre forskellige
jyske stenmestre. Det er mange jyder på farten
individuelt. Og hvordan udskille dem på grundlag af de rene skriblerier, som enhver stenhugger
kunne lave? Her ser det ud, som om bogtitlens lovning på »stenmästare» har fået Marian Ullén til
at ville se lidt for mange.
Selve ideen om en jysk inspiration bag skaktavlkvadrene er vel nok rigtig, da der jo åbenbart
findes så meget andet jysk i Småland. Men sådanne kvadre er I øvrigt ikke noget udelukkende
nordisk fænomen. En opsporing af dem på tyske
landsbykirker har vist 19 forekomster i landets østlige del alle af granit. Mon ikke fænomenet ville
kunne findes adskillige steder i Europa men på
grund af sin uanseelighed ikke har vagt interesse.
Tredje kapitel undersøger ti kirker i Njudung,
som ikke mindst udmærker sig ved storartede portaler. Her understreges en stærk lundensisk indflydelse. Særlig interessant er Vrigstad kirke bl.a.
på grund af sine (forsvundne) kalkmalerier, der
dokumenterer tilstedeværelsen af et sjællandsk
værksted. Marian Ullén, som tidligere har dateret bygningen(og kalkmalerierne) o. 1150, tager
nu afsæt i en nyere dendrokronolgisk undersøgelse, der viser seneste årring 1095. Da der ikke
forefindes splintved, er hendes nye datering til
»början af 1100-talet» givetvis presset. Faktisk
siger dendroanalysen vel intet væsentligt om kirkens datering. Det er derfor lidt problematisk,
når den også bliver gjort til rettesnor for dateringen af andre kirkebygninger.
Også i fjerde kapitel om Smålands døbefonte
forvalter Marian Ullén en arv fra sine forgængere,
der i Roosvals ånd har villet identificere mestre,
navngivne og anonyme, samt »grupper». Den
sydskandinaviske kontakt er atter manifest. Et
par smålandske fonte må således være import fra
Skåne tilhørende den såkaldte Maglehem-Vitabygruppe. Og selv om fonteføddernes udyrshove-
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Fig. 4. Udfoldning af
motiver på døbefonten i
Øster Nykirke i Sydjylland: en tvekamp og
forskellige dyr.
Papaftryk ved Mouritz
Mackeprang i Nationalmuseet København.
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der knytter nærmest an til gotlandske fonte, må
det nævnes, at motivet jo har sit nordiske udspring i Lund.
Marian Ullén må have ret i, at arkadefontene
af Bestiarius- og Njudungsgrupperne også knytter an til jysk stenskulptur. Hun fæstner sig ved,
at kummesidernes dyr- og fabeldyr har nære
sidestykker i Jylland, hvor hun jævnfører med
udsmykninger på fire granitportaler. Sammenligningerne forekommer overbevisende. Og tanken om en jysk-smålandsk forbindelse kan udbygges til også at omfatte adskillige jyske døbefonte.
En lille sydjysk gruppe, der står isoleret i Danmark, kan vise kompleksiteten. Fontene har enklere fødder end de smålandske, men lignende
arkader med tilsvarende dyr og fabelvæsner (fig.
4). Mackeprang var 1941 opmærksom på ligheden med fonte i »Östergötland og Småland».
Men han stillede sig tvivlende til en nærmere
sammenhæng, idet han fandt de jyske fonte »tammere og langt mindre varierede end de tilsvarende svenske, for slet ikke at tale om, at disse er
langt bedre udførte». Heri må man følge ham,
idet det dog bemærkes, at de jyske stenhuggere jo
måtte arbejde med en betydelig hårdere og
vanskeligere sten. Om nogen indflydelse fra disse
jyske fonte til Småland kan der næppe være tale.
Men kunne der mon tænkes en påvirkning den
anden vej – eller eventuelt fælles kilder?
De romanske stenmestre i Skandinavien øste
af forbavsende mange og vidtforgrenede kilder. I
værkernes rigdom og forunderlige lokale variation skiller de sig ud fra mængden af enkle og
mere standardiserede arbejder i tilsvarende småkirker sydpå. Marian Ullén har med sin bog og
dens fremragende fotografier, taget af sønnen
Michael Ullén, bragt os helt ind på livet af den
gamle stenkunst og dens forståelse i et nordisk
landskab. Småland er kommet ud af naboland-
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skabernes skygge. Marian Ullén har trukket linjer ud fra Småland, som viser området som et
grænseland, der ikke mindst fik sine impulser
syd- og vestfra – naturligt når man betænker den
overordnede vesteuropæiske kunstgeografi. Bogen
er et vægtigt og interessant bidrag til Nordens
middelalderlige arkitektur- og kunstforskning.
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