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Medeltidsmålningarna i
Västra Sallerups kyrka
Nyfynd och nytolkningar
De berömda medeltidsmålningama i V. Sallerups kyrka, som bl a uppvisar ett stort
antal vapensköldar, däribland ett unionsvapen, på gördelbågen mellan korets
två valvtravéer, och en sk stiftarbild på norra korväggen, var 1975 föremål för
en välbehövlig konservering. I samband med konserveringsarbetena, som
utfördes av konservator Albert Eriksson och dennes medhjälpare, gjordes en del
nya upptäckter och iakttagelser. Dessa ligger till grund för nedanstående artikelsamling,
som är resultatet av ett vetenskapligt grupparbete.

Torkel Eriksson: Inledning
Innan de i rubriken och ingressen åsyf¬
tade målningarna här tas upp till kom¬
pletterande beskrivning och förnyad be¬
handling finns det skäl att kortfattat re¬
dogöra för V. Sallerup kyrkas byggnadshistoriska utveckling och samhällshistoriska ställning under medeltiden. Den
uppfördes under 1100-talet, sannolikt
kring mitten av detta sekel, med västtorn på kvadratisk plan, rektangulärt
långhus med portaler i norr och söder
och ett troligen absidförsett kor i öster
(fig. 1 a)1, över bågöppningen mellan
långhuset och tornet vittnar ett ursprung¬
ligt men senare igenmurat triforium om
att den i likhet med många andra skåns¬
ka 1100-talskyrkor varit försedd med
herrskapsloge i väster (fig. 2).
Vid tiden för sitt uppförande hade
V. Sallerups kyrka alltså status av patronatskyrka, och man tager nog inte miste
om man betraktar en väldig stenkista
som nu är placerad omedelbart söder
om långhuset som ett gravmonument

över en ledande representant för den
släktkrets som kan förmodas ligga bak¬
om kyrkans byggande. Vad detta var för
släktkrets är dock okänt, men det finns
skäl att förmoda att dess huvudgård var
en föregångare till det nuvarande Ellinge.
Senare under medeltiden är det nämligen
ägarna till detta gods som innehar det
världsliga herraväldet över V. Sallerups
kyrka.
Den förste kände ägaren till Ellingegodset är 1200-taIsriddaren Jens eller
Johannes av Erlandsönemas lysande ätt.2
Han var bror till ärkebiskop Jacob Erlandsen och själv en högt uppsatt per¬
son, nämligen kunglig gälkare i Skåne
och tillika slottshövitsman i Hälsingborg.
I striden mellan Jacob Erlandsen och
kung Kristoffer tog han sin broders par¬
ti, hamnade i fängelse och fick se Ellingegodset överlåtet till en tredje och
kungatrogen broder, Niels Erlandsen.
Från den sistnämnde går sedan inneha¬
vet av Ellinge vidare i släkten fram till
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1371, då godset köptes av Peder Axel¬
son till Härlöv. Därigenom kom det i
den nu uppåtgående släktkretsen Thotts
ägo. 1395 övergick det emellertid till en
annan av senmedeltidens skånska frälsesläkter, Sparre, som ägde det fram till
1505. På grund av händelser som då ny¬
ligen ägt rum konfiskerades det nu av
kung Hans och överläts några år senare
till den kungatrogne Henrik Krummedi¬
ge.
För 1300- och 1400-talets vidkom¬
mande framgår det nära sambandet mel¬
lan Ellinge gods och V. Sallerups kyrka
mycket tydligt av de vapensköldar som
vid olika tillfällen målats i den sistnämn¬
da och som kommer att göras till före-

2

Fig. 1 a-b. Plan av V. Sallerups
kyrka under äldre resp. senare
medeltid. Den romanska kyr¬
kans absid är hypotetisk (Del.
TE).

mål för särskild behandling i det följan¬
de. Som ekonomiskt objekt var dock
kyrkan nu prebendekyrka åt en kanik
vid Lunds domkyrka. Detta blev den
1305, och det är möjligt att dess in¬
komster redan dessförinnan disponerats
och fördelats av ärkebiskopen.3 Det för¬
hållandet att kyrkan nu de facto låg un¬
der Lund samtidigt som den av hävd
kunde betraktas som patronatskyrka un¬
der Ellinge kan förmodas ha givit upp¬
hov till många ekonomiska spänningar,
och en sådan äger vi kännedom om. Den
ägde rum 1426 och hade som kontrahen¬
ter ärkebiskop Peder Lykke och Ellingegodsets dåvarande innehavare, Niels
Svensen Sparre.4
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Fig. 2. Romanskt triforium på långhusets västvägg, ursprungligen
öppet mot en herrskapsläktare i tornet men senare igenmurat och
bemålat (Foto Skånes hembygdsförbund, 1952).

Under 1100- och 1200-talet hade V.
Sallerups kyrka inga valv över vare sig
kor och långhus, utan där fanns antingen
ett platt trätak eller en öppen takstol.
Under 1200-talets senare hälft förläng¬
des koret med några meter och försågs
med en blinderad tegelgavel i öster, men
någon valvslagning var då ännu inte ak¬
tuell. De nuvarande valven kan dock inte
vara mycket yngre än korförlängningen,
ty de måste ha slagits före 1303. En årtalsinskription ger nämligen vid handen
att de detta år erhöll sin första konst¬
närliga utsmyckning. Vid välvningen,
som innebar att kyrkorummet blev gan¬
ska mycket lägre än förut, indelades
koret och långhuset i vardera två travé¬
er, åtskilda av gördelbågar (fig. 1 b).
Gördelbågen mellan korets två valvtravéer kommer i det följande att kallas
korbågen, och för enkelhetens skull
men något oegentligt kommer dessa bå-

da travéer att benämnas det ”romanska”
resp. det ”gotiska” koret.
Till det förlängda koret anslöts före
medeltidens slut en utbyggnad mot norr.
Denna, som nu är riven, bör primärt ha
fungerat som sakristia, men det är inte
orealistiskt att tänka sig att den också
kan ha tagits i bruk som gravkor för
Ellingegodsets ägare. Detta borde i så
fall kunna konstateras på arkeologisk
väg. Under äldre medeltid begravdes kyr¬
kans världsliga patroner antagligen un¬
der torngolvet, analogt med vad som
visat sig ha varit fallet bl. a. i Tryde.5
Det sålunda förmodade upphörandet av
denna tradition i V. Sallerup torde där
kunna relateras till igenmurandet av emporvåningens triforium någon gång un¬
der medeltidens senare del.
1792 försågs även långhuset med en
nordlig utbyggnad, en av folkökningen
framtvingad nykyrka.6 Denna förslog
3

dock föga när V. Sallerup blev moder¬
församling till jämvägsåldems Eslöv,
och på 1860-talet framkom planer på att
medeltidskyrkan skulle rivas och ersät¬
tas med en ny kyrka efter ritningar av
Helgo Zettervall. Denna plan blev emel¬
lertid inte verkställd, utan den nya kyr¬
kan, som invigdes 1891, byggdes som
bekant inne i Eslöv, inte efter Zettervalls
förslag utan i stället efter ritningar av
den dåvarande stadsarkitekten i Malmö,
Salomon Sörensen.

Så kom det sig att kyrkan i V. Salle¬
rup degraderades till ödekyrka, och utan
några synliga målningar samt berövad
sina främsta inventarier
en dopfunt
av Mårten Stenmästare och en predik¬
måste den
stol av Jakob Kremberg
nu ha gjort ett kargt och torftigt intryck.
Detta intryck bör ha förstärkts av att
kyrkan endast blivit nödtorftigt repare¬
rad efter ett tomras som ägt rum under
1700-talet och som förstört betydande
delar av kyrkans västparti, bl. a. hela
västra valvet.

—

—

Efterhand stod det klart att om V.
Sallerups kyrka överhuvudtaget skulle
bevaras måste den genomgå en omfat¬
tande restaurering, och en sådan kom
till stånd 1946—51. Under början av
detta restaureringsskede framtogs de medeltidsmålningar för vilka kyrkan nu är
så berömd. Arbetet härmed utfördes av
konservator Hans Erlandsson under an¬
tikvarisk kontroll av docent Monica
Rydbeck, som då nyligen hade lagt fram
sin grundliga undersökning Valvslagning
och kalkmålningar i skånska kyrkor P I
denna bok är medeltidsmålningarna i V.
Sallerup alltså inte nämnda, men redan
1947 publicerades de separat av M. Ryd¬
beck. Detta skedde i tidskriften Fomvännen under rubriken ”Medeltidsmål-

4

ningar från tre århundraden i V. Sallerups ödekyrka”.
De århundraden som M. Rydbeck
åsyftade med ovannämnda rubrik var
1200-talet, 1300-talet och 1400-talet.
Till tiden omkr. 1200 daterades ett ro¬
manskt målningsskikt på det romanska
korets nordvägg, och genom den ovan
nämnda årtalsinskriptionen kunde de
äldsta valvmålningama dateras till 1303.
Ett ståtligt Galenvapen (fig. 15 16),
som kan anas på det gotiska korets nord¬
vägg, daterades också till 1300-talets
början, och till 1400-talets början, när¬
mare bestämt 1410 1412, daterades så
kyrkans yngsta medeltidsmålningar. Des¬
sa omfattar bl. a. den berömda ”stiftarbild” som även den målats på det gotiska
korets nordvägg (fig. 27). Till åren 1410
1412 daterades också de flesta av de
vapensköldar som målats på korbågens
västsida (fig. 13—14), däribland ett fler¬
tal Sparrevapen samt ett stort och cen¬
tralt placerat unionsvapen. I anslutning
härtill tolkades ”stiftarbildens” central¬
gestalt som en framställning av unionsdrottningen Margareta, och personerna
t. v. om henne kunde på heraldisk väg
fastställas som medlemmar av familjen
Sparre på 1400-talets Ellinge.
Sedan sin framtagning har denna ”stiftarbild” varit en av den skånska medel¬
tidens oftast reproducerade och livligast
diskuterade kalkmålningar. Att den varit
föremål för diskussion beror bl. a. på
att den liksom de flesta av kyrkans öv¬
riga målningar är synnerligen fragmen¬
tarisk men också på att den komplette¬
rades i samband med framtagningen.
Kompletteringar är påvisbara även på
andra håll i kyrkan, och rent allmänt
har det länge rått en viss osäkerhet om
var medeltiden slutar och 1940-talet tar
vid i V. Sallerup. Eller med andra ord:

—

—

—

Konsthistoriker har inte reservationslöst
vågat lita på målningarnas äkthet, och
den dokumentation som gjordes vid de¬
ras framtagning fyller inte modema krav.
Försök har gjorts att särskilja gammalt
och nytt med hjälp av ultraviolett belys¬
ning och fotografering med infrarödkänslig film, men detta har inte givit önskat
resultat
Flera medeltidskonsthistoriker har
därför sett fram emot att målningarna
skulle bli föremål för en förnyad kon¬
servering, och denna förhoppning gick i
uppfyllelse 1975. Under den tid som den
nya konserveringen pågick hade forskare
med olika specialintressen goda möjlig¬
heter att göra detaljundersökningar på
nära håll av diskutabla eller på annat
sätt problematiska målningspartier och
att diskutera dessa med sakkunnig kon¬
servatorspersonal. Ganska oväntat fram¬
kom nu också några nya målningsdetaljer samt dessutom några tidigare helt
okända målningar uppe på kyrkvinden.
I det följande kommer först konser¬
vator Albert Eriksson att lämna en re¬
dogörelse för vad konserveringsarbetena
omfattade och vilka nya målningar och
målningsdetaljer som därvid kom fram.
Därefter berättar konsthistorikern IngerHelene Komfelt om vissa färgundersök¬
ningar som hon låtit utföra på målning¬
arna i V. Sallerup och som utgör ett ti¬
digt led i en större undersökning av vilka
färgstoffer som var i bruk i Norden un¬
der medeltiden. I skilda avsnitt behand¬
lar så Inger Ahlstedt Yrlid och Ralph
Edenheim de romanska väggmålningarna
resp. 1300-talets gotiska valvmålningar.
Sedan följer en granskning av kyrkans
samtliga vapensköldar, utförd av heraldikem Jan Raneke. På grundval bl. a. av
de dateringar som där görs diskuteras
därefter den utsmyckning utöver vapen-

sköldarna som kyrkan erhöll under 1400talet, och slutligen framlägger Barbro
Sundnér några principiella synpunkter
på vården, studiet och bevarandet av
medeltida kalkmålningar.
Albert Eriksson:
Konserveringsarbetena 1975

Västra Sallerups kyrka stod utan under¬
håll under många år från det att Eslöv
fick sin nya kyrka 1891 och fram till
restaureringen 1946 51. Taket fick för¬
falla, och inträngande regnvatten orsa¬
kade skador i murar och valv. Murarna
försköts utåt, vilket gav upphov till spric¬
kor mellan sköldbågar och innerväggar
samt i triumfbågsmuren.
Vid 1940-talets restaurering försågs
kyrkan med nytt tak, och vidare förstärk¬
tes den med jämbalkar, vars ankar järn
svetsades fast. över långhusets östra
valvtravé har dock dessa efterhand loss¬
nat i sina fästen, vilket orsakat att mu¬
rarna här pressats ytterligare utåt. För¬
skjutningen kan ha påskyndats av att den
nya takstolen fick en olämplig konstruk¬
tion. Som störst är avståndet mellan
sköldbågarna och väggen femton cm. För
att stoppa rörelserna i muren har ankarjärnen nu i stället fästs med bultar.
Målningsframtagningen 1946 1947
måste ha varit synnerligen problematisk
och mödosam, detta på grund av att den
medeltida putsen bitvis sitter mycket löst
och att målningarna befinner sig på olika
kalkskikt med varierande vidhäftningsförmåga. Att en del detaljer inte alls togs
fram vid detta tillfälle kan möjligen
hänga samman med svårigheterna att
fästa löst sittande målningspartier. På
den tiden användes i huvudsak gips till
lagning och fästning. Gipsen upptar
emellertid fukt och är därför inte lämp¬
lig till arbeten av detta slag.

—

—
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väggmålning på triumfbågsmurens
långhusvalven:

De flesta av de målningar som togs
fram 1946 47 var synnerligen fragmen¬
tariska. I huvudsak lämnades de orörda,
men några blev föremål för viss komplet¬
tering. För en konservator är dessa re¬
konstruktioner ganska lätta att urskilja
genom att de saknar medeltidsmålning¬
arnas klarhet i färgen och har sämre vidhäftningsförmåga än dessa.
Konserveringsarbetena 1975 bestod
främst i ett rengörande av samtliga mål¬
ningar och ett fästande av sådana partier
som var på väg att lossna från murunder¬
laget. När de gamla putslagningama mel¬
lan sköldbågama och yttermurama i
långhusets östra travé skulle göras om
inträffade ett ras av murbruk och skräp
som samlats i valvsvicklama uppe på
kyrkvinden. Härigenom framkom tidi¬
gare okända målningar ovanvalvs, dels
på norra korväggen, dels på triumfbågs¬
6
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Fig. 3. Romansk
Kristoffer (Foto I A Y, 1975).
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västsida över

—

S:t

murens västsida (fig. 3 4). De upp¬
täckta målningarna frilädes ytterligare
och konserverades sommaren 1976.
Nere i kyrkan har löst sittande puts¬
partier och kalkskikt fästs genom injicering av kalk-kasein, och där mellanrum¬
men mellan byggnadsmaterialet och
putsen varit stora har ett fint kalkbruk
tillsatts. Härvid har använts ett kalkbruk
som bestått av gotlandskalk och tvättad
grus.
De lagade partierna har kalkats över
med tunn kalk 5 8 gånger, de sista
gångerna med en nertoning av den vita
färgen.
Vid konserveringsarbetena nere i kyr¬
kan upptäcktes några medeltida målningsdetaljer som inte tidigare tagits
fram. I ”stiftarbilden” på norra korväg¬
gen hade mannen närmast t. v. om cen¬
tralgestalten fått midjedelen av sin dräkt
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Fig. 4. Som föregående: S:t Mikael (Foto IAY, 1975).

rekonstruerad på ett oriktigt sätt. Här
framtogs nu de ursprungliga linjerna. I
samma målning framtogs också hornen
på hjälmen över det vapen som tillhör
den knäböjande riddaren samt original¬
handtaget till dennes svärd, bl. a. den
tidigare icke synliga svärdsknappen (fig.
5).
I långhusets östra valv visade sig Kris¬
tus och Marias dräkter i östra valvkap¬
pan ha blivit felaktigt restaurerade ner¬
till. Också här framtogs de ursprungliga
målningsdetaljerna. Slutligen visade sig
korgen under det liljeliknande attribut
som hålls av det kvinnliga helgonet i den
södra valvkappan vara en rekonstruktion
utan grund. Den togs därför bort.
Inger-Helene Komfeldt:
Pigmentundersökningar

Mötet med Kristusbarnet på S:t Kristof¬
fers arm och S:t Mikael, milt och allvar-

samt koncentrerad på sin lansstöt, gjor¬
de mig glad.
Jag satt där på ställningen och såg de
fromma männen mot en glittrande blå
bakgrund, med lysande cinnober på läp¬
par och kinder, krönta av en elegant
palmettfris i delikat rosa och grönt. Mur¬
springorna, kalkdammet och elkablarna
försvann, och i ett kort ögonblick såg jag
väggen som den var, innan man slog
valven och hörnen fylldes med sten och
bruk.
Men nu satt jag inte ovan valven i
V. Sallerup kyrka för att fantisera om
forntiden.
Landsantikvarie Evald Gustafsson ha¬
de vänligt nog givit mig tillstånd att ta
pigmentprov dels av de nyupptäckta ro¬
manska målningarna uppe på kyrkvin¬
den, dels av detaljer på de redan kända
målningarna nere i kyrkan.
Så Olof Teil, min man och jag själv
7

VM

& mm

'.M
ij

Sfe. i

nj

.

/•
SB

íi

-8

1$

*!

K
■•

vi

i

I»

:ÿ/

il
:

■

-

'

:

MIS

*:

1

mm
mm,

i

kom rustade med provrör, färgatias och
fotoutrustning för att om möjligt beläg¬
ga med vetenskapliga data något av den
färgprakt som fanns kvar.
Det är sällan man finner medeltida
muralmålningar som inte någon gång har
varit överkalkade eller påmålade. Detta
ger upphov till en rad felkällor, som i
sin tur försvårar en kemisk analys av
färgrestema.
Av hänsyn till konstverkan arbetar
man alltid med minimala provkvantite¬
ter. Därför är det ytterligt värdefullt om
man, som i V. Sallerup hösten 1975 dels
hittar primärt material, dels kan synkro¬
nisera provtagningen med en pågående
konservering. Urvalet gjordes i samråd
med de övriga forskare som här publice¬
rar studier om målningarna.
Med renässansen drabbades Europa
av två färgchocker, från vilka vi inte rik¬
tigt har repat oss än. Söder ifrån kom
vitt efterhand som vi grävde fram vårt
nästan bortglömda grekisk-romerska arv
och tvättade det rent från smuts, jord
8
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Fig. 5. Detalj av den s.k.
stiftarbilden på norra
korväggen (jfr. fig. 27).
(Foto T E, 1976).

och färg. I väst och nord kom den svarta
färgen att täcka mycket. Den represente¬
rade det spanska hovets raffinerade ele¬
gans såväl som de nederländska köpmän¬
nens kostbara men diskreta självmedve¬
tande, men framförallt var den purita¬
nismens färg.
Mycket som hade varit färgglatt och
muntert rentvättades och svartmålades
den gången. Och efter århundraden av
nötning och nedsotning, vattenskador
och mögel, överkalkningar och nedknackningar återstår nu mycket lite av
de medeltidiga muralmålningarnas ur¬
sprungliga färger.
Man vet oerhört lite om vilka pigment
som var i bruk under medeltiden. De
bindemedel som användes känner man
däremot bättre.
Det finns en rad handböcker och re¬
ceptsamlingar, t. ex. Schedula diversarum
artium och Mappae Clavicula från omkr.

1100 och senare II libro dell’arte.
Recepten bygger dels på författarnas
egna erfarenheter, dels är de avskrifter

av nu försvunna samlingar, några med
moriskt ursprung. Men vi vet inte i vil¬
ken utsträckning recepten verkligen kom
till användning, heller inte hur pass gil¬
tiga de var för nordiska förhållanden.
Endast på empirisk väg och med ke¬
miska analysmetoder kan man få grepp
om problemkomplexet. Ett av målen
med mina undersökningar är att utröna
om Nordens medeltida kalkmålningar
överensstämmer med europeisk tradition
vad beträffar pigmentinnehåll och där¬
med färg.
Av intresse är också vilka råmaterial
för färgproduktion som fanns har, och
i hur hög grad man anlitade kostbara
importvaror.
På olika håll i Europa arbetar forska¬
re med pigmentanalyser och förfogar
idag över en rad avancerade analysme¬
toder som kan användas på färgproblem.
I många fall ligger dock kostnaderna

dovisar här. Men redan nu står det klart
att en del av undersökningarna måste
kompletteras med mikroskopi och kan¬

ske också andra analysmetoder.
En del slutsatser kan man redan nu
dra:
Alla blåa och gröna färger, som har
undersökts, är kopparföreningar. Resul¬
taten utesluter inte att två av proven är
azurit (bergblått), Cu(Cu0H)2(C03)2.
Förnyade analyser kan klargöra det. La¬
pis lazuli (ultramarin) Na3AlSi04Na2S3
har vi inte hittat.
Vapensköld nr. 4 visar ett vitt lejon
på gul botten och med svartbruna klor
(jfr fig. 13— 14). Enligt Jan Raneke bör
det vara ett rött lejon med röda klor på
gul botten. Analysresultaten ger bly och
klor i botten. Det indikerar röd och gul
mönja, och stöder således hans teori.
Kroppen visar inga färgspår, vilket inte
hindrar att en organisk färg kan ha an¬
för sådana analyser på en så hög nivå vänts. Organiska färgförbindelser har
att metoderna endast kan komma till an¬ kort tivstid och är känsliga för ljuspå¬
vändning med stor urskiljning och på verkan och fuktskador. Problematiken
mycket värdefulla konstföremål.
omkring dem är betydande och forsk¬
En relativt enkel och billig metod ningsarbetet knappt påbörjat.
Analysförsöken med pigmenten från
atomabsorptionsspektrofotometrin
är
(AAS). Med den kan man idag bestäm¬ V. Sallerup är en del av ett forsknings¬
ma 68 grundämnen, dvs alla metaller arbete, som bl. a. har till mål att ge en
och en lång rad metalloider. Miljö- översikt över den färgskala som fanns
skyddsproblem inom färg- och binde- i våra medeltida muralmålningar. De res¬
medelsindustrien ställer krav på snabba ter vi har kvar är inte representativa. I
och pålitliga analysresultat, så metoden ett flertal fall finns endast grundtäckningama och enstaka färgspår bevarade.
är under ständig utveckling.
Rent generellt kan man utgå från att
Med denna metod kan man analysera
alla mineralpigment och man behöver kalk och kol och sot tål all påfrestning.
ytterligt små kvantiteter provmaterial för Jordfärgerna har också stor kalk- och
att få användbara analysresultat. AAS- ljusbeständighet. Det gäller dem alla,
metoden lämpar sig sålunda utmärkt för både i bränd och obränd form. De van¬
en bred kartläggning av medeltida pig¬ ligaste är ockra, siena, umbra, engelskt
rött och sinopia (hematit).
ment.
Det är de preliminära resultaten av
Färger som innehåller svavel, t. ex.
analyserna från V. Sallerup som jag re- cinnober och orpiment, oxiderar lätt om
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de inte skyddas av lim eller vax. Blyfärgerna har samma svaghet. En utmärkt
grön färg är malakit, en krossad halv¬
ädelsten i släkt med azurit. Men den var
svåråtkomlig och betingade ett högt pris.
Mest använda var gröna färger på
kopparbasis. Om de är producerade i
Norden eller importerade vet jag inte.
De blå färgerna förorsakade betydligt
större svårigheter. Jag har redan omtalat
äkta ultramarin och azurit. Båda var säll¬
synta och dyra pigment. Till målarnas
förfogande stod, förutom organiska fär¬
ger med ringa kalkbeständighet, i reali¬
teten endast blå kopparfärger.
Daniel V. Thompson skriver om dem:
”We are only just beginning to realize
that as far as quantitative importance is
concerned, the artificial blues from cop¬
per are probably more significant in me¬
dieval painting than all the rest put
together.”
Blåa kopparföreningar är ostabila och
slår lätt över i grönt. Både framställning
och användning ställer krav på stort
hantverksmässigt kunnande. Ett bra
exempel är Galenvapnet (fig. 15 16).
Unionsvapnet (fig. 24 25) visar där¬
emot svagheten med kopparblått. Det ly¬
ser nu grönt, men måste rimligtvis ha
varit blått från början. Då det blev på¬
bättrat och övermålat vid den tidigare
restaureringen togs inga prov från det.
Samtidigt med att vi tog proven be¬
stämde jag färgerna med hjälp av Hesselgrens Färgatias. Det är mycket svårt
att dokumentera färg på ett vettigt sätt,
Och av bitter erfarenhet vet man att
kalkmålningar changerar, ofta mycket
snabbt, när de avtäckts. Enbart en be¬
skrivning som ”klargrönt” eller ”smutsgult” är inadekvat. Färgfotografier är för
närvarande värdelösa, då man inte kän¬
ner deras beständighet. Bättre vore i så

—
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fall att kolorera svart/vittfotografier för
hand. Bäst vore om dokumentationen
sköttes av en skicklig konstnär med hög¬
klassig akvarellfärg på ljusäkta papper,

ett svåruppnåeligt ideal.
Det räcker dock långt att bestämma
färgerna med en färgatias som supple¬
ment till svartvita bilder. Hesselgrens är
lätt att använda och har den fördelen att
den är internationellt känd. Det finns för
övrigt också bra utländska system.
Metoden är enkel och tidsbesparande.
Fördelen är att färgbeteckningarna blir
entydiga och att färgen kan rekonstrue¬
ras om originalet skadas. Men en färg¬
bestämning av detta slag blir missvisande
och vilseledande, om den inte komplet¬
teras med en beskrivning av färglagets
nuvarande tillstånd och färgens täckför¬
måga.
Inger Ahlstedt Yrlid:
De romanska målningarna
Vid restaureringen av V. Sallerups kyr¬
ka 1946 47 återfann man, som nämnts
i inledningen, resterna av en romansk
målningsutsmyckning på det väggparti,
som en gång utgjorde norra korväggen i
den äldsta kyrkan. Det ursprungliga ko¬
ret var mellan 5,8 och 6 m långt och
sträckte sig alltså ett stycke in i den
nuvarande östra kortravén.
Mitt på denna ursprungliga vägg finns
ett bevarat romanskt fönster, vars nedre
karm i senare tid sänkts något. På var¬
dera sidan om fönstret har funnits plats
för en scenisk framställning. Nu beskärs
emellertid det östra väggfältet av kor¬
bågen. På det parti av väggen som lig¬
ger öster om korbågen syns nu bara färg¬
rester, omöjliga att avläsa, Väster om
korbågen alldeles intill fönstret syns bak¬
delen av en häst tecknad i gult med vita
dagrar.
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Fig. 6. Romansk muralmålning på den västra kortravéns nordvägg: S:t Martin och tig¬
garen (Foto T E, 1976).

Scenen väster om fönstret är däremot
obeskuren (fig. 6) och låter sig avläsas
som en episod ur den helige Martins le¬
gend.1 En skägglös och ungdomlig Mar¬
tin, med ansiktet nästan helt vänt mot
åskådaren, står framför en tiggare, vars
huvud återges i profil, just i färd med
att dela sin mantel med svärdet. Längst
i väster beskuren av valvet skymtar häs¬
ten, som Martin lämnat för att utföra sitt

barmhärtighetsverk.
Enligt legenden skall delningen av
manteln ha ägt rum utanför staden Ami¬
ens, dit Martin var förlagd under den tid
då han ännu var romersk ryttarsoldat.
Mellan tiggaren och fönstret syns en
byggnad vars nedersta del ser ut som ett
kraftigt kvaderstenstom upptill avslutat
av en rundbågsfris. Ovanpå denna kom¬
pakta nedre del följer en våning med
öppningar försedda med små kolonetter.
Ur denna våning reser sig i sin tur något

som närmast liknar en mycket kraftig
kolonn. Sammantaget kan byggnadsver¬
ket tolkas som en stadsport och denna
stadsport i sin tur som en förkortad fram¬
ställning av staden Amiens.
Att försöka uttala sig om vad som
hänt i scenen öster om fönstret enbart
med utgångspunkt från den bevarade
hästbaken (fig. 7) är naturligtvis omöj¬
ligt. Sulpicius Severus, som skrivit helgo¬
nets Vita, berättar om ännu ett möte
mellan den beridne Martin och en tigga¬
re. Vid detta tillfälle skänker dåvarande
biskopen av Tours på väg till kyrkan
för att hålla sin mässa sin tunika till en
behövande. Han får sedan utstå spott
och spe från sin ärkediakon, då han hål¬
ler mässa klädd i vad som närmast får
översättas med ”bara grova undersärken”. Men Gud belönar Martin för hans
godhet genom att låta altaret stråla i
himmelskt ljus. Martin är emellertid en
11
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Fig. 7. Som föregående: Bakdelen av S:t
Martins häst. Däröver huvudet och över¬
kroppen av ett biskopshelgon fr. 1400talet (Foto TE, 1976).

rörlig man och färdas ofta på häst eller
åsna i sitt biskopsdöme och det finns
alltså flera episoder att välja mellan för
att fylla de återstående väggarna i V. Sallerup.
Nedanför de sceniska framställning¬
arna finns rester av en bred bård med
infällda rundlar, som ursprungligen in¬
nehöll bröstbilder. Dessa är nu mycket
blekta. Från början fanns fem rundlar
och mellan dem var ytan fylld med ett
mönster som ristats in i putsen medan
denna ännu var våt. Upptill begränsades
bildytan av en bård med djurbilder. Av
denna övre begränsningsbård syns nere i
kyrkan ett litet parti med två djur som
närmast ser ut som lejon.
Vid restaureringen 1946 47 iakttogs
inga spår av målningar ovanför valven.2
Efter rensningen av välvsvicklama 1975

—
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visade det sig emellertid, att ganska be¬
tydande partier av den övre begränsningsbården finns bevarade där och det i an¬
märkningsvärt gott tillstånd. De lejonliknande djur som är synliga nere i kyr¬
kan visar sig här ha sällskap med ett
menageri bestående av vita långhalsade
fåglar (fig. 8), ett högbent fyrfotadjur,
som möjligen kan tolkas som en åsna el¬
ler en häst, samt ytterligare ett fyrfota¬
djur vars öppnade gap möjligen skulle
kunna ge fog för att tolka det som en
hund. En av fåglarna är framställd i en
märklig ställning med huvudet hängande
nedåt. Det ligger nära till hands att av¬
läsa bilden som en framställning av en
död fågel. Artbestämningen är naturligt¬
vis vansklig, men mest av allt liknar få¬
geln en gås. Med tanke på den nedanförliggande framställningen inställer sig
först halvt på skämt följdfrågan: kan det
vara en Mårtensgås? Frågeställningen
kan utvidgas: utgör djurbården någon¬
ting mer än en dekorativ avslutning av
målningsytan? Frågan visar sig leda till
ett intressant forskningsfält. Sambanden
mellan Martin och djur av olika slag är
många.3
Fig. 8. Romanskt målningsparti på norra
väggen över västra korvalvet: Gåsliknande
fågel (Foto I A Y, 1976).
■
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Som en speciell beskyddare av hästar
och ryttare framstår den helige Martin
naturligt nog i sin egenskap av f. d. ryttarsoldat men också i kraft av att han
ofta färdades till häst i sitt biskopsdöme.
Då använde han sig också av en åsna
som riddjur. Hur tätt sambandet mellan
Martin och åsnorna är framgår t. ex. av
det faktum, att en käpp som man använ¬
der för att driva på en åsna med på
franska heter martin-båton. Enbart nam¬
net Martin används direkt om åsnor i
vissa distrikt av Frankrike, medan det i
Pyrenéerna betecknar björnen, alltså än¬
nu ett djursamband.4
Eftersom Martin ägnade en stor del
av sin tid åt att omvända den hedniska
lantbefolkningen i sitt stift och på många
sätt blev deras specielle hjälpare, är
han också skyddspatron för husdjur av
olika slag, speciellt för vallhundar.5
Bland fåglarna har i Frankrike tom¬
svalan, le martinet, och kungsfiskaren, le
martin-pécheur, namnanknytning till den
helige Martin.6 Martins samband med gå¬
sen är däremot av mera dunkelt ur¬
sprung. Att detta samband med tiden
blev mycket fast kan bevisas t. ex. av det
faktum, att det finns ett porträtt av Mar¬
tin Luther, där denne, i kraft av enbart
namnassociationen avbildas tillsammans
med en gås.7 Det finns visserligen en le¬
gend som berättar, att Martin, då han
blivit vald till biskop i Tours, försökte
dra sig undan denna utmärkelse och
gömde sig i ett gåsstall men förråddes
av de kacklande gässen. Som straff för
detta skulle senare generationer av gäss
få plikta med livet vid firandet av S:t
Martin. Denna legend är emellertid se¬
kundär och har tillkommit för att för¬
klara den redan existerande bilden av
Martin tillsammans med en gås och se¬
den att äta gås just till Martinsmäss.8

Bland de olika förklaringar av sam¬
bandet mellan Martin och gässen som
dragits fram, kan man peka på att Mar¬
tinsmäss den 11 november var den tid¬
punkt då man lämnade arrende in na¬
tura, däribland också levande fjäderfä.
Det var också höstens stora fest efter
avslutad jordbrukssäsong och gåsen hör¬
de under medeltiden till festmaten vid al¬
la större festligheter. Martinsfesten var i
tidig medeltid också ”karnevalsfesten”
vid inledningen till den då ännu observe¬
rade adventsfastan.9 Seden att hålla en
stor fest med gåsförtäring vid jordbrukssäsongens slut skulle eventuellt ha anor
äldre än den kristna festkalandem och
Martinsmässan skulle ha tillkommit som
ett rimligt underlag för att fortsätta detta
bruk.10 Ännu en förklaring har anförts,
nämligen den att gässen i den antika my¬
tologin var krigsguden Mars följefåglar
och att Martin i kraft av namnlikheten
skulle ha fått överta dem.11
Någon helt entydig förklaring till sam¬
bandet mellan Martin och gässen finns
alltså inte. Däremot kan man belägga
att detta samband har en aktningsvärd
ålder. Det berättas t. ex. från Corvey,
ett kloster med vilket domkyrkan i Lund
hade nära förbindelser, att en adelsman
till Martinsfesten 1171 skänkte munkarna
i klostret en gås i silver.12 Detta kan ju
knappast vara en tillfällighet. Sambandet
mellan Martin och gåsen var tydligen
fast etablerat redan på 1100-talet.
Beläggen för samband mellan Martin
och djur är alltså så många, att Martin
nästan framstår som ett slags ”Master
of the animals”. Gåsen i V. Sallerup kan
faktiskt vara en Mårtensgås och även de
andra djuren, häst eller åsna och hund
har sin förankring i berättelserna om den
helige Martin av Tours. Den avslutande
bården har här med all sannolikhet ett
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samband med de sceniska framställning¬
arna i registret nedanför.

I sin uppsats i Fornvännen 1947 da¬
terade Monika Rydbeck de romanska
målningarna på norra korväggen till om¬
kring 1200. Hon ville se dem som sam¬
manhörande med de målningar som av
Poul Nørlund och Egmont Lind i Dan¬
marks romanske kalkmalerier satts i
samband med den danska Hvideätten och
av vilka flera i det nämnda arbetet da¬
terats till 1100-talets sista fjärdedel. På
senare tid har emellertid flera av dessa
målningssviter fått en tidigare datering13
och frågan är om inte också målningarna
i V. Sallerup är äldre än vad som hittills
sagts.
Samtidigt som Monika Rydbeck i all¬
männa ordalag hävdar ett samband mel¬
lan målningarna i V. Sallerup och
övrigt skånskt och danskt måleri, konsta¬
terar hon, att de saknar verkligt nära
stilfränder. Trettio år senare håller detta
fortfarande streck. Bland de romanska
målningar som kommit fram efter 1946
finns inte heller någonting som omedel¬
bart anknyter till Martinsmålningama i
V. Sallerup. De kan inte tillskrivas
någon av de mästare, som efter sina nu
existerande huvudmonument kallas Finjamästaren, Vinslövsmästaren och Vämästaren. Dessa mästare, verksamma un¬
der 1100-talets förra hälft, avlöstes vid
sekelmitten av målare som endast kan
påvisas i enstaka kyrkor, och det är sna¬
rast till denna grupp av målare som mäs¬
taren till Martinslegenden i V. Sal¬
lerup bör räknas. Hans figurteckning har
fortfarande mycket av den första genera¬
tionens raka linjeføring. Martinsgestaltens klädedräkt visar också släktskap
med de dräkter som Finjamästarens
världsliga gestalter bär. Jag skulle av
dessa skäl vilja datera Martinssviten i
14

V. Sallerup till tiden 1150—75.
Vad gäller teknik, färgskala och kom¬
position uppvisar sviten helt egna drag.
Ristningen i den våta putsen, som kan
iakttas även ovan valv, har redan fram¬
hävts. Färgskalan domineras idag av röd¬
brunt, gult och vitt. Intressant är att
bakgrundsfärgen i de sceniska framställ¬
ningarna förefaller att ha varit ljus. Det¬
ta är ovanligt i Skånes och Danmarks ro¬
manska måleri där blått eljest förefaller
att ha varit den dominerande bakgrunds¬
färgen. Kompositionen har varit välavvägd. Underst bör man, som Monika
Rydbeck påpekar, tänka sig en draperi¬
målning, däröver den breda bården med
rundlar, så den sceniska framställningen
och till sist djurbården med sina små lju¬
sa, distinkt tecknade former.
Vad gäller ikonografin kan man kons¬
tatera, att scenen där Martin delar sin
mantel med en tiggare oftast framställer
helgonet till häst. Endast i det tysksprå¬
kiga området är framställningar av ho¬
nom till fots mera frekventa.14 Ikonografin skulle alltså i V. Sallerup
möjligen kunna tyda på en tysk influens.
Färghållningen, med ljus bakgrund, do¬
minans av rödbrunt, ockra och vitt och
med vita dagrar mot gul bakgrund före¬
faller däremot fransk.15 Även djurbår¬
den har gamla anor i Frankrike.16

De nyfunna delarna av 1100-talsmåIningarna på den norra korväggen i V.
Sallerups kyrka utgjorde självfallet ett
glädjande tillskott till beståndet av ro¬
manskt måleri i Skåne. Det kan emeller¬
tid inte förnekas, att de alldeles kom i
skuggan av de målningar, som samtidigt
upptäcktes på triumfbågsmurens västsida
ovan valv (fig. 3 4). Här framträdde en
helt ny mästarhand, också den utan nära
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stilfränder i det hittills kända romanska
måleriet i Skåne och Danmark.
Fastän illa skadade av stora sättningssprickor i muren lyser målningarna på
triumfbågsväggen ännu märkligt fräscha
i färgen, och linjerna i teckningen är sä¬
kert och elegant dragna. Som begräns¬
ning mot norr syns en vertikal bård av
hjartpalmettyp. Uppåt begränsas målningsytan av en bred bård sammansatt
av liggande S-former, som kopplats sam¬
man så att helhetsintrycket blir en mjukt
böljande linje. Det egentliga bildfältet
beskärs av valvet, men i dess synliga del
finns ett stort huvud i halvprofil med
mittbenat hår, som faller ner i mjuka
lockar på halsen, och med ett kort skägg,
närmast av ”skepparkrans”-typ. Håret
och skägget är tecknat med mörka linjer
mot ett ljusare underlag. På den synliga
kinden lyser en klart röd fläck. Till hö¬
ger om det stora huvudet, som inte har
någon gloria, syns ett mindre huvud med
korsgloria, alltså en Kristusbild. Fastän
framställd i ett barns storlek i förhål¬
lande till den större figuren är också
Kristusgestalten skäggprydd, dvs, har en
vuxen människas utseende.
Mellan de båda huvudena syns ett
stort I skrivet i vitt mot den blåa bak¬
grunden. Inskriptionen fortsätter till hö¬
ger om Kristushuvudet: STOFOR. I sin
helhet bör inskriptionen ha lytt CRISTOFOROS, i ordagrann översättning ”Kristusbärare”. Bilden föreställer alltså hel¬
gonet S:t Kristoffer.
Legenden om jätten Kristoffer, som
under senmedeltiden blev mycket popu¬
lär, har sin upprinnelse just i verbalöver¬
sättningen. I tidig kristen tid var alla
kristna trosbekännare cristoforer, de bar
Kristus i sitt hjärta. Verbalöversättningen
gav upphov till berättelsen om ett helgon
som bar Kristus in corpore. För att

mäkta med detta måste personen ha or¬
dentliga kroppskrafter och så föddes le¬
genden om jätten S:t Kristoffer. Efter¬
hand broderades legenden ut och fick
alltfler detaljer, brokigare och pittoreska¬
re ju längre tiden gick. Sin stora popu¬
laritet under senmedeltiden nådde Kri¬
stoffer främst till följd av att han ansågs
skydda mot den onda, bråda döden. Den
som sett S:t Kristoffers bild skulle slippa
att dö oskriftad den dagen.
Bilderna av Kristoffer gjordes följakt¬
ligen stora och placerades på väl synliga
platser i kyrkorna. I Skåne finner man
på flera ställen Kristoffersbilder placera¬
de på långhusets nord vägg mittemot syd¬
sidans huvudingång.17 Placeringen av
Kristoffer över det norra sidoaltaret är
däremot hitintills unik.

I takt med att legenden om S:t Kri¬
stoffer försågs med alltfler detaljer för¬
ändrades också Kristofferbildens ikono¬
grafi. Från att ursprungligen ha fram¬
ställts som en ung, elegant klädd man,
lugnt stående i frontal pose och bärande
Kristus antingen på ena armen eller
gränsle över axlama,18 blev Kristoffer
efterhand en åldrad man stretande på sin
börda, tungt stödd mot sin stav, ett stort
träd uppryckt med rötterna. I de äldre
framställningarna är Kristus mycket
mindre än Kristoffer men har en vuxens
ansiktsdrag, medan man i de senare
framställningarna tar fasta på att det var
ett litet bams oansenliga kroppshydda
som fick jätten Kristoffer att vackla.
Framställningen i V. Sallerup an¬
sluter sig alltså till den äldre ikonogra¬
fiska traditionen. En ålderdomlighet i
ikonografin är också att Kristoffer sak¬
nar gloria. Den bild av S:t Kristoffer som
framställts i V. Sallerup hör ikonografiskt hemma i 1200-talet, och till
15

samma tid hänför sig också namninskrip¬
tionens bokstavsformer.19
På triumfbågsmurens södra del, som
även den skadats av sättningar, finns som
pendang till Kristoffer en framställning
av S:t Mikael. Detta är mindre överras¬
kande, Mikaelsbilder målade över södra
sidoaltaret har redan tidigare kunnat
påvisas i skånska kyrkor.20 Av Mikael
i V. Sallerup syns nu det glorieförsedda
huvudet, en bit av axeln, prydd med ett
juvelbesatt band, den högra handen, som
håller i ett lansskaft, samt de stora ving¬
arna. Också i denna bild är linjeföringen
säker och elegant och färgerna delvis
helt fräscha. Detta innebär att målaren
valt sina färgstoffer med stor omsorg och
förberett målningsunderlaget mycket noggrannt.

För att finna nära stilfränder till triumfbågsväggcns målningar måste man
bege sig utanför Skåne, i första hand till
Rhenlandet. Inom Skandinavien kan man
peka på den gotländska Dalhemsskolans
målningar, som dateras till 1200-talets
andra fjärdedel21, och på målningarna på
triumfbågsväggen i Kaga kyrka i Öster¬
götland, som kan dateras till 1250 eller
strax därefter.22 Såväl ikonografiska som
stilmässiga drag gör det alltså berättigat
att placera bilderna i V. Sallerup till
samma tid. Kristofferbilden blir därmed
det första bildbelägget för en kult av S:t
Kristoffer i Skandinavien, en unik bild
av ett vid denna tidpunkt ännu exklu¬
sivt helgon.23
Även som egennamn var Kristoffer
exklusivt24, men vid denna tidpunkt brän¬
nande aktuellt. 1252 hade Kristoffer I
gripit makten i Danmark. Hans rege¬
ringstid, som varade fram till hans snab¬
ba och oväntade frånfälle den 29 maj
1259, präglades av häftiga stridigheter
mellan i första hand honom själv och
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ärkebiskopen Jakob Erlandsen.25 Invol¬
verade i stridigheterna var också ärke¬
biskopens båda bröder, Johannes (Jens)
och Niels Erlandsen. Den förre ställde
sig i konflikten på ärkebiskopens sida,
medan den senare tog parti för kung Kri¬
stoffer. Båda skrev sig enligt uppgifter i
Danmarks Adels Aarsbog 1893, där ät¬
ten Erlandsen finns kartlagd under hu¬
vudrubriken Galen, till Ellinge. Några
säkra data för vem som var den verklige
herren till Ellinge vid 1200-talets mitt
går, såvitt jag kunnat finna, inte att få
fram. Kristoffermålningen blir här ett in¬
tressant indicium.
I det rådande andliga och politiska
klimatet i Danmark under 1250-talet
måste en stor och praktfull bild av ko¬
nungens namnhelgon betraktas som nå¬
gonting mer än ett belägg för kulten av
ett exklusivt helgon. Med all sannolik¬
het vittnar den också om ett ställnings¬
tagande i den pågående konflikten. Om
den biskopstrogne Johannes Erlandsen
varit herre till Ellinge hade han säker¬
ligen valt andra motiv för målningarna.
Däremot kunde Niels Erlandsen ha goda
skäl att hylla S:t Kristoffer. Bilden på
triumfbågsmuren blir till en lojalitetsförsäkring, ett polemiskt tidsdokument
med udden riktad mot ärkebiskopen i
Lund. I denna egenskap har bilden själv¬
klart sin största giltighet under kungens
livstid, även om konflikten mellan kunga¬
huset och ärkebiskopen fortsätter även
efter den ena huvudkontrahentens från¬
fälle. Godtar man denna läsning av Kri¬
stofferbilden, förefaller även icke konst¬
historiska data att förankra målningen i
1250-talet.26
Fastän alltså möjligen tillkomna till en
del som politiska tidsdokument, vittnar
målningarna på triumfbågsväggen alls in¬
te om någon tidspress vid utförandet.
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Fig. 9. Västra korvalvets mittparti (Foto T E, 1976).

Tvärtom är de, i likhet med Martinssviten i koret, tekniskt och konstnärligt av
mycket hög kvalité. Även i sitt nuvaran¬
de tillstånd vittnar de romanska mål¬
ningarna i V. Sallerups kyrka vältaligt
om, att herrarna till EHinge hade höga
krav och också resurser att tillfredsställa
dem.

Ralph Edenheim:
1300-talsmålningarna

De äldsta valvmålningarna i V. Sallerup
bör rimligen ha tillkommit i anslutning
till valvslagningen. Som inledningsvis
nämnts och som nedan kommer att redo¬
visas är de inskriftligt daterade till
1303. Denna datering bör således även
gälla valven.
Dessa är kupolforniade kryssvalv med
ribbor vilande på kolonnetter med enkla
kapitäl och baser. Valv av detta slag finns

i ett flertal skånska kyrkor, inte minst
i Harjagers härad, och har enligt M. Rydbeck sin förebild i Lunds domkyrkas
valv, som tillkom efter branden där
12341.
Av de fyra 1300-talsvalven i V. Sallerup återstår nu blott tre, två i koret och
ett i långhuset. Det fjärde, långhusets
västra valv, störtade in sannolikt på
1700-talet, men rekonstruerades i sam¬
band med restaureringen 1946 51.
1300-talsmålningarna i V. Sallerup är
av två slag, det ena arkitekturföljande
och dekorativt, det andra figurativt. Det
dekorativa måleriet utgörs dels av kvadermålningar längs sköld- och gördelbå¬
gar, dels av palmetter på pilastrarnas kapitälband och längs ribborna. Dessutom
finns i valvens hjässor större vegetabi¬
liska ornament (fig. 9).
Som ett mellanting mellan dekorativt
och figurativt måleri kan man beteckna
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Fig. 10. Nordvästra hörnet av västra korvalvstravén (Foto T E, 1976).

de miniatyrhermer som pryder kolonnettkapitälen och som med uppsträckta ar¬
mar symboliskt bär upp valvribboma
(fig. 10).
Det figurativa måleriet är begränsat till
korets båda valv. I östra valvets östra
kappa ses en framställning av apokalyp¬
sens Kristus, omgiven av de fyra evangelistsymbolerna. Kristus är infattad i en
tvåpassbåge, och utanför denna finns en
flerpassbåge som rymmer evangelistsymbolema: Uppe t. h. Johannesömen och
en förkortad majuskelinskrift med evan¬
gelistens namn, uppe t. v. Matteusängeln,
nere t. v. Markuslejonet med hela nam¬
net i inskrift och slutligen nere t. h. Lukasoxen med en fragmentarisk inskrift.
östra korvalvets norra kappa visar
aposteln Petrus, stående med en stor
nyckel i vänstra handen. Med den högra
handen pekar han mot Kristusframställ-
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ningen i öster, och över glorian står hans
namn skrivet med välformade majuskler
(fig. 11).
I södra kappan står aposteln Paulus
med sitt svärd lutat mot vänstra axeln
och med en bok i högra handen. Av
namnet över hans gloria återstår nu blott
begynnelsebokstaven.
Vem som är framställd i östra kor¬
valvets västra valvkappa är svårare att
avgöra. Det är en gestalt som är iförd
en brun klädnad, möjligen en dalmatika.
Han håller en bok i höger hand, medan
vänster hand griper om ett handtag. Tro¬
ligen har detta tillhört ett halster, och
i så fall vågar man betrakta gestalten
som en framställning av S:t Laurentius.
Det västra korvalvet visar i öster en
framställning av jungfru Maria med bar¬
net. Dessa är framställda mot en diagonalrutad fond, som troligen utgör rester¬
na av en baldakin. T. v. om Maria kan
man mycket svagt skönja en knäböjande gestalt, troligen en stiftare.
Södra valvkappan upptas av en fram¬
ställning av det franska helgonet S:t
Qvintinus (fig. 12). Hans martyrattribut
är två järnspett, som är instuckna i ax¬
lama.2 Från dessa sårställen och från
föttema strömmar blod.
Västra valvkappan visar S:ta Katarina
med stegelhjul och palmkvist. I norr
står S:t Blasius i biskoplig ornat. Såväl
han som S:t Qvintinus har inskriptioner
över huvudena, medan man över S:ta
Katarina endast kan skönja slutet av
hennes namn.
Att finna ett program för dessa mål¬
ningar har visat sig vara svårt. Det ligger
dock nära till hands att betrakta S:t
Petrus och Paulus som kyrkans skydds¬
patroner. Att döma av den romanska
målningsfrisen på norra korväggen bör
visserligen V. Sallerups kyrka ursprung-
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Fig. 11. Figurmålning fr. omkr. 1303 i
östra korvalvets norra kappa: S:t Petrus
(Foto T E, 1976).

Fig. 12. Figurmålning fr. omkr. 1303 i
västra korvalvets södra kappa: S:t Qvintinus
(Foto: T E, 1976).

ligen ha varit helgad åt S:t Martin, men
som nya skyddshelgon kan S:t Petrus
och Paulus ha tillkommit i samband med
korets förlängning mot öster och den nya
altarinvigning som därigenom blev nöd¬
vändig.

verksamma vid målningarnas utförande.
Slutligen skall här intresset riktas mot
en fragmentarisk inskrift som ursprung¬
ligen tycks ha löpt runt hela det västra
korvalvet. Den slutar med det ovan be¬
rörda årtalet, 1303. På ömse sidor om
den knäböjande gestalten vid jungfru
Maria står MCCC resp. III. Som redan
nämnts kan man anta att årtalet hänger
samman med målningarnas tillkomst och
att den knäböjande gestalten är deras
beställare.
I sin helhet börjar inskriften antagli¬
gen t. h. om jungfru Maria och fortsät¬
ter sedan runt valvet. I södra kappan
skönjes bokstäverna |gV och vidare
ett 4>. I västra kappan syns

Stilistiskt tycks målningarna närmast
höra hemma inom den s. k. Snårestadsgruppen, vars övriga monument emeller¬
tid i allmänhet hänförs till en senare del
av 1300-talet. Som en stilistisk iakttagel¬
se kan i övrigt nämnas den skillnad som
synes föreligga mellan de olika gestalter¬
na. Sålunda är S:t Petrus och S:t Paulus
både tecknade och målade med större
färdighet än övriga gestalter. Skillnaden
kan bero på att målaren uppövat en stör¬
re vana vid att återge dessa ofta före¬
kommande helgon, eller, vilket kanske är
naturligare, på att flera personer varit

NVT© PB_ ®W7
t. v. om Katarina och
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till höger därom. Bokstäverna i norra
kappan är
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till vänster om Blasius och

OTlior.øPi
till höger därom. I östra kappan står
slutligen
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I vissa fall är dessa tolkningar av
bokstäverna tveksamma, men de synes
vara så nära man kan komma. Genom
att arbeta från ställningarna i samband
med restaureringen har det varit möj¬
ligt att medelst försiktig kalkbevattning
och med belysning från olika vinklar få
fram dittills osynliga bokstäver. Att av
dessa enstaka ord och bokstäver få fram
en tolkning av innehållet har dock inte
lyckats författaren, blott antagandet att
inskriften berör målningarnas tillkomst
och att orden närmast före årtalet, dvs
i norra kappan, skulle kunna vara
SCIUTUS EST INTERDICTUM. I öv¬
rigt är det författarens förhoppning att
någon mer inskriftskunnig person i fram¬
tiden med hjälp av det här framlagda
materialet skall kunna lösa problemet.

Jan Raneke:
Vapensköldarna
Redan vid restaureringen av kyrkan
1946 47 blottlädes samtliga de kalkmålade vapenbilder som nu syns på flera
ställen i koret och på korbågen. De är i
huvudsak koncentrerade till bågens väst¬
sida men förekommer även på korets nor¬
ra och östra vägg och i dess valvsvicklar
och ar av viss betydelse för tidsbestäm¬
ningen av kyrkans övriga kalkmålningar.
I sin redogörelse för den ovannämnda re-

—
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staureringen har Monica Rydbeck också
ägnat dem stor uppmärksamhet och bi¬
dragit till deras attribuering.1 Andra fors¬
kare har senare kommit med värdefulla
detaljpåpekanden.2 Då vapnen och deras
inbördes konstellationer långt ifrån är
entydiga inbjuder de till alternativa tolk¬
ningar, och den diskussion som förts om
den s. k. stiftarbilden på norra korväggen
har också haft en viss betydelse för va¬
penkronologin. Detta åsiktsutbyte har
dock inte direkt berört vapnen som så¬
dana, om vars attribuering man till synes
varit helt enig. Då nu kyrkan under 1975
ånyo genomgått en restaurering har den
heraldiska vapendekoren återupptagits
till granskning, vilket resulterat i en del
korrigeringar och omvärderingar av tidi¬

gare antaganden.
Vapenarkeologiska fakta

När det gäller att särskilja och bestäm¬
ma de olika sköldseriernas relativa kro¬
nologi sker detta enklast genom en sköld¬
formanalys3, men en undersökning av
målnings- och putsskiktens inbördes för¬
hållanden samt av färgpigment och konturering kan också ge värdefulla indika¬
tioner. Vid inträdet i kyrkan faller blic¬
ken först på korbågens sköldserier, var¬
av åtminstone de tre nedre sköldparen
synes ha samband med varandra genom
de överställda textbanden och den ge¬
mensamma sköldformen (fig. 13 14).
Till denna serie får också räknas sköld
nr 4 och dess förmodade pendang på
bågens södra hälft, sköld nr 14.
Sydsidans tre nedre sköldar visar samt¬
liga i vitt fält två blå sparrar. Nordsidans
motsvarande vapen är nedifrån räknat
sköld nr 1, som är delad och överkluven
i vitt, rött och blått, därnäst sköld nr 2
med vitt fält vari fem röda snedrutor i
kors och så sköld nr 3, i rött fält ett vitt
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Fig. 14. Skiss uv ovanstående, visande hur vapnen fördelar sig i Ivå olika grupper. De
gråtonade vapnen är målade på ett kalklager som ligger över de övriga sköldarna och är
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mm
i

Ipiii

-HP
rt

w.

Ä

SS

21

lejon. Skölden närmast upp till höger
nr 4 har gult fält vari ett lejon med röd
beväpning. Här tycks vapendjuret vara
utan färg, men sannolikt har det varit

målat med ett organiskt pigment, som helt
försvunnit. Det kan ha varit rött men
har mest sannolikt varit blått, vilket sist¬
nämnda man känner som ett gammalt
växtfärgstoff med ringa hållbarhet. Som
tidigare nämnts står denna sköld mot ett
tomrum på bågens södra del, ett fixe¬
rat sköldutrymme nr 14, som tangeras
av en liten strykjämsformad sköld nr 15.
Denna representerar den vapenstil som
var modem vid tiden 1280 1300. Den
kan möjligen beskrivas som genom sparrsnitt tre ggr delad i vitt och rött eller i
vitt två röda sparrar. Lagerföljden tyder
dock på att denna sköld har tillkommit
genom feltolkning av målningsspår vid
förra konserveringen. Målningsfragmenten skulle i stället kunna tillhöra sköld
nr 14 eller möjligen sköldar, som kan ha
utgjort pendanger till motstående sidas
5 och 6, som ligger på samma lager. Men
de kan också vara delar av en annan
målningsdekor.
Som uppmålningen gjorts tycks nr 5
och 6 vara ett sköídpar, men de kan li¬
ka gäma vara hälfter i en kluven sköld.
Nr 5 har ett fält som efter första restau¬
reringen verkade vara fem ggr styckat i
gult och rött. Vid den nu avslutade kon¬
serveringen har man skrapat bort ett
döljande kalklager och fått fram några
nya linjer, som ändrar fältets innehåll till
i gult (vitt) två röda sparrar. En spricka
och en sättning i murverket har också
bidragit till att bilden varit svår att exakt
bestämma. Sköld nr 6 visar i blått ett vitt
(gult) lejon (eller upprest leopard).
Å ömse sidor om det stora unionsvapnet på bågens spets kan fastställas en se¬
rie bestående av sex mindre sköldar nr

—
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7 9 och 11 13, tre på vardera sidan
och ordnade 2,1. Men där kan också ha
funnits fyra sköldar på vardera sidan,
ordnade 2,2. Deras form tyder på en
något senare uppmålning än föregående
serie, vilket också bekräftas av att sköld¬
arna 7 9 målats ovanpå texten ”fru
pemillae” som tillhör sköld nr 4. Nr 7
och 11 har i vitt fält två röda sparrar och
nr 8 i blått fält ett krönt vitt lejon. Sköld
nr 9 har i rött fält två och en halv vita
spetsar mot dexter. Sköldarna nr 12 och
13 har blott enstaka färgfragment beva¬
rade och låter sig ej bestämmas. Den
centrala stora skölden nr 10 har en rund
underdel, en form som började komma
i bruk under 1400-talets första hälft sär¬
skilt i fråga om sammansatta sköldemär¬
ken. Denna sköld kan blasoneras sålun¬
da: kvadrerad av ett genomgående vitt
kors borderat med gult: 1. i gult fält tre
krönta blå leoparder (Danmarks kungavapen), 2. i blått fält tre gula kronor 2,1
(Sveriges riksvåpen), 3. i rött fält ett
krönt gult lejon gående på och i ramarna
hållande en stridsyxa med vitt blad och
gult skaft (Norges kunga- och riksvåpen),
4. i vitt (gult) fält en blå leopard över nio
röda hjärtan 4,4,1 (Christian l:s titel ”de
Gothers Konge”).4 Delar av det putsoch målningslager på vilket skölden är
målad synes ha fallit bort före eller un¬
der framtagningen 1946 47. Särskilt
gäller detta partiet under sköldens fjärde
fält och dess centrala delar. Av korbå¬
gens sköldar har den nedre sidan mörk¬
brun konturering utom sköld nr 3, som
saknar kontur. Rödbrun konturteckning
har den stora unionsskölden jämte de åt¬
följande mindre sköldarna. Sköldarna
nr 6, 8 och 10 innehåller en ljusblå färg,
som skiljer sig markant från den mörk¬
nade blå som finns i andra sköldar. Den
ljust karminröda färgen i sköld nr 3

—
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Fig. 15. Schematiserad framställning av den s.k. stiftarbilden på norra korväggen, visan¬
de två vapen fr. 1300- resp.
1400-talet (Jfr. fig. 5 o. 27. Del.

J R).
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kontrasterar också mot övrig röd färg,
som också mörknat. Den stratigrafiska
undersökningen har klarlagt att korbå¬
gens vapendekor ligger på två eller fle¬
ra målningslager.
Mitt på det gotiska korets nordvägg
framtonar en snedställd rundbukig va¬
pensköld på ett målningsskikt som ligger
under den s. k. stiftarbilden (fig. 15).
Den för tanken på de sköldar som år
1967 framtogs på väggarna i Ystads gråbrödrakloster och som kan tidfästas till
åren kring 1340 50.5 Skarpes blicken
ytterligare kan ett tränat öga även skönja
en hjälm med hjälmtäcke och hjälmpryd¬
nad, vapendetaljer som nedtonats av

—
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konservatorn vid första restaureringen
för att den centrala och ovanpå målade
människofiguren skulle framträda tydli¬
gare. Konservatorn Hans Erlandsson har
efterlämnat en färgskiss som visar vad
han såg eller trodde sig se (fig. 16)6
ett fullständigt vapen med skölden fem
ggr delad i vitt och blått.7 Hjälmen, som
är frontalt ställd, har hjälmtäcket sym¬
metriskt upphängt å ömse sidor och
krones av en mitra (?) mellan två horn
delade som skölden och besatta vardera
med sex påfågelfjädrar; mellan hornen
och på vardera sidan om mitran en ski¬
va på samma sätt delad.
Snett till vänster under detta vapen
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Fig. 16. Galenvapnet på norra korväggen
(Del. H. Erlandsson, 1947).

finns ett mindre, som blivit korrekt tillrättat i samband med senaste restaure¬
ringen. Dess hjälmprydnad hade tidiga¬
re imålats som ett slags cirkelsegment.

Vapnet är målat i en stil som florerade
under 1400-talets första hälft och tillhör
tydligt den knäböjande mannen i figur¬
gruppens mitt. Detta vapen nr 19 har en
markerad sköldkontur, som är till synes
tom inuti. Med någon svårighet kan man
dock urskilja en vinklad skuggyta, som
passar väl i en sköld med två sparrar.
Den lutade skölden bär upp hjälm med
hjälmtäcke och hjälmprydnaden ivå
horn.
På östra korväggens södra del har
nyupptäckts en liten ca 25 cm hög, åt
söder lutad sköld, vars form ej ger en
entydig tidsindikation men som dock tor¬
de ligga mellan norra korväggens stora
24

sköld och tribunbågens nedre sköldserie
(fig. 17). Man kan konstatera att den är
delad och överkluven i vitt, rött och
blått. Rimligen bör det ha funnits en
pendang på andra sidan norr om det nu¬
varande korfönstret, och bland andra de¬
korationsrester, linjer och ytor på den
beräknade platsen kan man också skönja
fragment av ytterligare en sköld, som är
lutad mot norr. Sköldinnehållet är svårt
att exakt fastställa, men den synes vara
kvadrerad med delytorna 2 och 3 inne¬
hållande rött pigment.
Utöver de ovan redovisade vapnen
förekommer sex stycken sköldar i korets
valvsvicklar (fig. 18); de torde vara samti¬
da med den nedre korbågsserien (fig. 14);
överensstämmelser i form, konturering och färgpigment utgör indikationer
härför. Sköld nr 23 är kvadrerad i vitt
(gult) vari två halva delade trappskurna
blå rutor i stolpe och rött. Sköld nr 24
innehåller möjligen två sparrar och nr
25 fyra (fem) i kors ställda röda snedru¬
tor. Den mellersta rutan saknas och bott¬
nen är sannolikt vit. Övriga svicklar har
tomma sköldar eller synes helt sakna så¬
dana. De tomma svicklarna har ej va¬
rit föremål för närmare undersökningar.
Här kan dölja sig ytterligare sköldar,
som kanske skulle kunna sprida ljus
över korbågens olösta gåtor.

Vad säger oss nu vapnen?
Om vi bortser från den högst problema¬
tiska sköld nr 15 så bekräftar stilanaly¬
sen att det stora vapnet på norra kor¬
väggen är det äldsta. Den fem ggr dela¬
de skölden kan bara tillhöra en släkt,
den skånska grenen av Hvide-ätten, som
benämndes Galen. Redan vid 1200-talets
början synes medlemmar av denna ätt
ha innehaft Ellinge, den sätesgård inom
socknen som ligger några km söder om

B

Fig. 17. Vapnen
på östra korväggen (Del. J R).
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Fig. 18. Vapen¬
sköldar i korets
östra resp. västra
valvtravé i båda
fallen framställda
mot norr (Del.
J R).
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kyrkan.8 Tidigast var det de legendariska
Erlandsönema, varav två bröder efter
varandra var ärkebiskopar i Lund. På
motsvarande sätt efterträdde Niels Erlandsen sin äldre broder Johannes som
ägare till Ellinge, och det var efter ho¬
nom som godset sedan gick i arv inom
ätten. Hans son Jakob Nielsen anses av

M. Rydbeck ha bekostat valvslagningen
och de första valvmålningarna, daterade
1303, och i samband därmed ha målat
sitt vapen på korväggen.9 M. Rydbeck
utesluter dock inte att vapnet kan åsyfta
dennes son Niels, som år 1333 skrev sig
till Ellinge och som dog 1350, men an¬
ser det första antagandet mest sanno25
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Fig. 19 a-b. Hjälmpryd¬
nader tillhörande 1300talsriddama Jep Jensen
resp. Andreas Offesen
(Del. J R).

likt. Vapenstilen utesluter emellertid den
förste av dessa män, och mitran på hjäl¬
men bor väl vittna om vapnets ägare?
Under 1300-talet har vi två ärkebiskopar
inom Galen-ätten att välja mellan, Karl
Eriksen ”Röde” som dog 1334 eller Pe¬
der Jensen, död 1355. Den förre var av¬
lägsen släkting till den ovan nämnde Ja¬
kob Nielsen, men den senare var kusin
till denne och därigenom närmare knuten
till ättens Ellingegren.
Här skall kanske inskjutas något om
Galen-vapnets briseringar. Galen var en
stor, godsrik och mäktig ätt. Hundratalet
ättemedlemmar fördelar sig ganska jämnt
över nio generationer från 1200-talets
början till omkring 1500. Det var därför
praktiskt och många gånger nödvändigt
att differentiera vapnet. Man gjorde det
genom att variera antalet delningar på
skölden, genom invertering av tinkturerna eller genom olika hjälmprydnader.
Karl Eriksen Rödes variant av ättens
vapen är ej känd men däremot Peder
Jensens sköld10, som är femdelad med
metallen överst, således samma" som Sallerupsskölden. Ärkebiskop Peder hade
tre bröder, varav brodern Jep hade en
hjälmprydnad, som vi känner. Den be¬
stod av två skivor, sannolikt en upp- och
nedvänd kluven skölds båda halvor med
26

dess femdelning och besatta med påfågel¬
fjädrar (fig. 19 a).11 Hjälmprydnaden,
som ej kan beläggas för någon annan
gren av Galen-ätten liknar Sallerupsvapnets med undantag för ”mitran”. Sköld¬
formen kan fixeras till åren mellan
1340 1360. Mycket talar för att vapnet
i V. Sallerup kan ha tillhört ärkebiskopen
Peder Jensen, som dog 1355 efter att ha
tillträtt sitt ämbete 1334 vid sin före¬
gångare och frände Karl Eriksens död,
för så vitt det verkligen är en mitra på
hjälmen. Den mitra som brukades av
1300-talets ärkebiskopar i Lund var
emellertid efter sigillen att döma av
traditionell typ och ej alls lik den här
avbildade.12 Riddaren Andreas Offesen
på Jylland, som tillhörde Hvide-ättens
danska gren, förde 1363 en snarlik
hjälmprydnad, en toppig mössa eller
hatt (?) mellan två skärmliknande före¬
mål eller skivor besatta med påfågelfjädrar (fig. 19 b).13
Frågan är om inte vapnet i V. Salle¬
rup sett ut på ungefär detta sätt men
missuppfattats av konservator Hans Er¬
landsson så att skivornas inre kontur¬
linjer blivit ytterlinjerna till en huvud¬
bonad. Några detaljer på hans skiss ter
sig nämligen något förbryllande för en
heraldiker, t. ex. att homen utgår från
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Fig. 20. Förslag till rekonstruktion av hjälm¬
prydnaden på Galenvapnet i V. Sallerup
(Del. J R).

hjälmens underdel och att den sistnämn¬
da vilar på hjälmtäcket. Min uppfattning
om hur hjälmprydnaden ursprungligen
bör ha sett ut framgår av fig. 20.
Trots de gjorda reservationerna torde
vapnet likväl ha tillhört ärkebiskop Pe¬
der Jensen, vilket antagande är så myc¬
ket sannolikare som V. Sallerups kyrka
sedan 1300-talets början tillhörde Lunds
domkyrka. Tilläggas bör dock att även
ärkebiskopens släkting på Ellinge, den
ovannämnde Niels Jakobsen, förde en
sköld som var fem ggr delad med metal¬

len överst14.
För att rätt kunna tolka och förstå den
övriga vapendekoren på grundval av de
bevarade vapnen, fragment av sköldar
och inskriptioner, krävs en genealogisk
kartläggning av ägar- och släktkretsen
kring Ellinge vid 1400-talets början.
Kännedomen om dessa människor är ty¬
värr ytterst bristfällig. Ätten Sparre av
Ellinge är upptagen i verket Äldre Sven¬
ska Frälsesläkter,15 vars slutsatser om ät¬
temedlemmarna och deras giften dock
till viss del bygger just på sköldkonstel¬
lationerna i V. Sallerup. På grundval av
nu kända fakta har förf. gjort upp en
översikt som visar de aktuella personer¬
nas inbördes relationer (fig. 21).

östra korväggens två vapensköldar har
nr 21 åt norr kvadrerad och nr 22 åt sö¬
der delad och överkluven (fig. 17). De
representerar av allt att döma Kirsten
Pedersdtr Thott och hennes make Jep
Mus.16 Kirstens fader, Peder Axelsen
Thott, inlöste Ellinge 1371, och senast
från 1387 har tydligen svärsonen Jep
Mus innehaft gården. Jep blev mördad
1394 den 14 september, varför dessa
sköldar för kyrkans patronus och hans
hustru måste ha tillkommit före detta
datum; stilmässigt att döma bör de ha
ditmålats någon gång under 1380-talet.
Kirsten, som blev änka med två minder¬
åriga döttrar, en av dem Tale, kände sig
föranlåten att överlåta innehavet av Ellinge år 1395 på sin svåger Niels Svensen, som var gift med system Pernille.
Enligt traditionen skulle Kirsten ur¬
sprungligen varit förlovad med Mogens
Munk. Jep Mus enleverade henne och
tvingade sig till giftermål i Helsingborg
med kungafamiljens välsignelse. Kirsten
tog så småningom hämnd genom att leja
sin fome fästman till att slå ihjäl Jep,
varefter de senare gifte sig.
Av korbågens vapen (fig. 13 14) er¬
bjuder de tre nedre på vardera sidan av
allt att döma inga större problem. Den
inramade gotiska minuskelskriften ger
besked om dessa sköldars ägare. Vi har
en kvinnosida norr om kyrkans mittgång
och en manssida söder därom. Denna
gamla uppdelning återspeglas i vapnens
placering, som egentligen inte är heral¬
disk för i så fall skulle männens vapen
sitta till dexter (till vänster från åskåda¬
ren sett).
Vi har nedifrån räknat sköld nr 1,
som tillhör Tale Mus. Hon framstår som
korbågens nyckelperson i egenskap av
arvtagerska till Ellinge. Trots att andra
bevis saknas var hon tydligen gift med
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Fig. 21. Stamtavla för Sparrefamiljen på Ellinge fram till 1400-talets mitt (Del. J R).

Per Nielsen, sköld nr 18. Tale måste ha
varit född senast 1395 på grund av fa¬
derns död året innan. Per bör rimligen
varit i ungefär samma ålder eller något
äldre och är då Niels Svensens äldste
son. En allians mellan Tale och Per bör
ha framstått som synnerligen önskvärd
för alla parter, inte minst ur godspolitisk synpunkt. Men det fanns ett hinder:
de två kontrahenterna var kusiner och
kusinäktenskap var förbjudna enligt ka¬
nonisk lag. Dispens härför krävde på¬
vens medgivande men om detta utver¬
kats i föreliggande fall är obekant. Med
beaktande av dessa fakta och antaganden
kan vi våga uppställa hypotesen att Niels
Svensen och sonen Per tillsammans pla¬
nerat vapenserien. Man började ned¬
ifrån med Per och dennes husfru som
Ellinge-godsets huvudinnehavare och
successor, vilket markerats med sonens
patronymikon. Då Per tydligen levat
hemma på gården har han inte som sin
yngre bror satt några spår efter sig i ur¬
kunderna. Denne senare Nicolaus (Claus)
bör varit född ca 1400 eller något före
detta år. Han representeras av sköld nr
17 och har Cecilia Dotting som sköld nr
2 på bågens motsatta sida. Den sistnämn¬
da kan ha varit Claus Nielsens hustru i
ett första gifte, men härför saknas bevis,
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och vederbörande kan ej beläggas i nå¬
gon av förf. känd källa. Tilläggas kan
dock att Thiset i sina opublicerade sam¬
lingar vagt antytt att Cecilia Døtting
skulle varit gift med ”Claus Nielsen
(Sparre af Skåne)” utan angivande av
källa.
Sköld nr 16 med den överställda tex¬
ten ”swen” kan också representera en
okänd broder, men mera troligt rör det
sig här om Per och Claus Nielsens far¬
far Sven Jonsen. En indikation härpå ut¬
gör den motsatta lejonskölden nr 3. En¬
ligt genealogin över ätten i ÄSF var
Sven Jonsen gift med Cecilia, dotter av
Klaus Serlin (lejon). Men är det verkli¬
gen säkert att Sven Jonsens hustru var en
Serlin? Som enda källa åberopas Anna
Pedersdtr Bielkes släktbok.17 Kan möjli¬
gen den uppsvenska Anna Bielke ha ta¬
git fel på hustruns släkttillhörighet? Nå¬
gon Cecilia Clausdtr finns ej på stam¬
tavlan över släkten Serlin.18 Av vad som
framkommit kan Klaus knappast ha varit
fader till Sven Jonsens hustru, då de
tillhörde samma generation.19
Släkten Serlin (Cemin, Servin) var ur¬
sprungligen från Rügen, men medlem¬
mar uppträder redan 1383 på Själland.
Ättens sköld var vit med ett lejon schackrutat i gult och rött, stundom var lejonet
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Fig. 22. De äldre vapnen på korbågens västsida (Del. J R).

krönt. Fiera varianter kan finnas men
källorna är sparsamma och sigillen otyd¬
liga, man ser t. ex. ej schackrutningen
på de danska medlemmarnas sigill. Det
finns ett annat lejonvapen med lejonet
vitt på rött fält, tillhörigt den från Hol¬
stein stammande släkten Breide.20 Inom
denna finns det flera kvinnliga medlem¬
mar med namnet Cecilia, men som ge¬
nomgående för holsteinska medeltidssläkter är kvinnorna ytterst bristfälligt
dokumenterade. Också inom denna släkt
förekommer namnet Claus. Mitt anta¬
gande är därför, inte minst på grund av
sköldtinkturema, att vapen nr 3 är en
Breide-sköld. Vi har ännu ett lejonvapen
på närmare håll som ej kan uteslutas
och som tillhörde den skånska ätten
Most. Väpnaren Christian Most nämnes
1387, och en Johannes Most var kanik
i Lund 1408. Släkten är mycket litet känd
och sköldens färger vet man ej.
Lejonsköld nr 4 har vapendjuret blått

t

eller rött på gult fält under texten ”fru
pernillae”, vars frutitel innebär att vap¬
nets ägare varit en riddares hustru. Ana¬
logt med seriens övriga sköldar bör det ha
haft en pendang på korbågens södra sida.
Texten till detta har troligen varit ”her
niels”. Fru Pernille var en Thott, varför
man här kunde förvänta sig denna ätts
kvadrerade sköld. Lejonskölden förkla¬
ras av att hon i unga år blev adopterad
av Claus Serlin när hennes moder Juliane
Pedersdtr Grubbe gifte om sig med den¬
ne. För familjen och inte minst för Per
Nielsen var det betydelsefullt att söka
dölja förhållandet att han och hans hustru
var kusiner. Ett utbytande av modems
vapenbild utgjorde därvid ett sätt att av¬
leda uppmärksamheten från detta för fa¬
miljen besvärande faktum.
Korbågens familjeredovisning (fig.
22) måste ha varit ny och aktuell då
Niels Svensen gifte om sig den 10 juni
1417. Den bör ha målats något av åren
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Fig. 23. De senast tillkomna vapnen på korbågens västsida (Del J R).

närmast före detta datum, då tidsmargi¬
nalen på grund av sönernas allianser är
mycket smal. Ett nytt vapen skulle nu
tillföras den redan kompletta sköldse¬
rien. Det enda utrymme som kunde tän¬
kas var att söka klämma in den nya va¬
penalliansen i höjd med och bredvid
Pernilles sköld, där vi ser sköldparet 5
och 6. Sköldarnas onormala komprime¬
ring i sidled kan bero på att man velat
undvika övermålning av den troliga tex¬
ten ”cecilia” snett ovanför sköld nr 3.
Det är bara en sak som inte stämmer
vapenbilden. Enligt ÄSF ingick Niels
giftermål ”med Märta, dotter av riddaren
Jon Hjäme (båt) och Katarina Jonsdtr
(Sudreims-ätten)”. Nr 6 borde därför in¬
nehålla en båt i stället för ett lejon eller
upprest leopard. Enligt DAA21 var Kata¬
rina första gången gift med Alf Haralds¬
son (Bolt), som dog 1412, och i sitt
andra gifte med Jon Hjärne, varför Mär¬
ta knappast kan ha varit naturlig dotter

—
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till den sistnämnde. Tänkbart är däremot
att hon varit dotter till Katarina i dennas
första äktenskap med Alf Haraldsson.
Ätten Bolts sköld var kluven: 1. blått
vari en halv kluven vit lilja fast på sku¬
ran, 2. blått vari två gula sparrar. Det
kan förtjäna påpekas att den ovannämn¬
da Katarinas moder var av norsk kunga¬
ätt (lejon). Detta konstaterande har dock
ingalunda löst detta vapenproblem.
Sköld(halva) nr 5 kan tyda på Boltvapnet men får troligare ses som Niels Svensens sparresköld sammankopplad med
den nya hustruns, vars identitet framstår
som dunkel. Den bör således vara till¬
kommen i samband med bröllopet 1417
eller strax därefter. Detta nya bruk att
placera mannens vapen till dexter som
eventuellt kommer till uttryck i sköld¬
paret 5 och 6 bestyrkes av sköldgrupper¬
na t. v. och t. h. om den stora unionsskölden (fig. 23). Man kan våga påståen¬
det att det här rör sig om alliansvapen.

Det danska unions- och kungavapen
Denna gruppering med centralskölden
ligger, som tidigare konstaterats, på ett som målats längst upp på korbågens spets
övre målningslager och är av allt att har ansetts manipulerat såtillvida att fjär¬
döma samtida med den dekorativa ut¬ de fältet skulle vara en fantasiprodukt
smyckning, också på ett övre lager, som av förre konservatom Hans Erlandsson.
det finns rester av längre ner på bå¬ Barbro Sundnér har i samband med se¬
gen. Tanken ligger nära till hands naste restaureringen gjort en undersök¬
att det kan röra sig om samma sorts fa- ning av denna skölds kalklager och målmiljedokumentation som förut fast på ett ningsrester (fig. 24). Den bekräftar vad
annat sätt och tillkommen vid en senare som framgår av ett foto taget före första
tidpunkt. Detta antagande styrkes av att restaureringen (fig. 25). Det är inte myc¬
de övre sköldparen börjar med sparre- ket som är ursprungligt. Fälten 1, 2 och
vapen och att sköld nr 8 är ett lejonva¬ 3 går emellertid att fastställa, likaså att
pen vilket utgör en överflyttning av sköld¬ de varit avgränsade med ett borderat
paret 5 och 6. Teoretiskt sett kan där¬ kors. Fält 4 är helt borta, liksom stora
för sköldarna 7 och 11 tänkas utmärka delar av sköldens centrala parti.
Ett närmare studium av de danska
Niels Svensen och dennes fader. Även
de nedre sköldparen kan förutsättas ha kungarnas sigill vid den tid det här gäl¬
börjat med sparrevapen, sköldarna under ler gör att man med stor säkerhet kan
nr 7 och 11 representerande Per och säga att fält 4 har haft en lindorm. Dess¬
Claus och sköldarna under 8 och 12 kan¬ utom kan huvudskölden ha varit belagd
ske nya hustrur till dem. Det antydes i med en hjärtsköld, även den kvadrerad
DAA att Tale dött ung22, varför Per av ett smalt kors, fält 1 o. 4 lejon, 2
kan ha tagit sig en ny hustru ur den ätt öm, 3 spetsrutad genom klyvande och
som vapen nr 9 tillhört, Grubbe-ätten. styckande linjer.
Claus gifte om sig i oktober 1438 med
Denna kungavapenvariant kan beläg¬
Katarina Stensdtr (Bielke). Det kan såle¬ gas endast för år 1448, kung Christoffers
des ha funnits välgrundad anledning att dödsår, då det användes av dennes drott¬
helt disponera om korbågens relativt ny¬ ning Dorothea, samt 1458 och åren när¬
målade men ändå inaktuella sköldserie, mast därefter, då det användes av Chrissom dessutom på ett improviserat sätt tan I. Mellan 1440 och 1447 förde Chris¬
blivit kompletterad med sköldarna 5 och toffer en kungasköld som var korskvad6. Det är bara en sak som ej stämmer. rerad på följande sätt: fält 1 Danmark,
De nya sparresköldama har röda spar- 2 lejon, 3 Wittelsbach, 4 lindorm. Un¬
rar, en till synes märklig tinkturändring der denna period förde han dessutom
som är svår att förklara. Den kan dock några andra varianter som är ointressan¬
När Christan
möjligen bero på att man velat skilja ta i detta sammanhang.
på ättens skånska gren och den upp¬ I år 1449 trädde till som regent ändrade
ländska, som kom att representeras av han kungavapnet genom att i fält 2 sätta
Claus och dennes familj. Om man får in Oldenburg och i fält 3 ”de Gothers
sätta tro till 1600-talets kyrkoinventerare Konge”. Först 1458 ändrade han vapnet
i Uppland har ättens sköldtinkturer va¬ så att det kom att överensstämma med
rit vacklande under 1400-talets andra 1448 års med undantag för hjärtskölden,
som byttes till Oldenburg. Skölden på
hälft.»
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Fig. 24. Unionsvapnet på korbå¬
gens västsida, uppmätningsritning av
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korbågen i V. Sallerup kan alltså på des¬
sa grunder sägas ha tillkommit antingen
1448 eller efter 1458.
Men låt oss ej draga förhastade slut¬
satser. Det kan inte helt uteslutas att
Erlandsson rätt återgivit skölden, och de
facto har vi ju ett sköldinnehåll som
tarvar ett försök till förklaring. Är det
tänkbart att det saknade putsflaket fallit
ner vid knackningarna och att konser¬
vatorn i efterhand sökt rekonstruera vad
som funnits? I varje fall är det föga tro¬
ligt att han egenmäktigt fyllt i detta fält
utan att först ha rådgjort med den anti¬
kvariska expertis som ledde restaureringsarbetet.24
Det var under Erik av Pommerns re¬
geringstid (1397 1439) som det danska
riksvapnet fick fyra fält. Därefter före¬
kommer ett flertal varianter av vapnets
innehåll och fältens inbördes placering.
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Ibland är huvudskölden också försedd
med hjärtsköld. Denna brist på stabilitet
fortsatte under de närmast följande re¬
gentema, Christoffer av Bayern (1440
1448) och Christian I (1448—1481).
Korset med de tre första fältens innehåll
i den ordning som här förekommer kan
beläggas tidigast 1427 på en skeppsflagga som nu är borta men som funnits i
Lübecks Mariakyrka. Där befann sig
Pommerns grip i det fjärde fältet. Det
genomgående korset var dock ej borderat och hjärtsköld saknades.
Det nuvarande 4. fältet i V. Sallerup
med ”de Gothers konges” vapen före¬
kommer första gången i det kvadrerade
kungavapnet år 1449 men i dess 3. fält
”De Gothers konges” vapen har också
varit placerat i fält 4 men först år 1556,
och då är de övriga fältens inbördes
ordning en annan. En detalj som kan
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tala till Hans Erlandssons försvar är att
Gother-vapnets gående lejon avbildats
som en leopard, vilket kan tyda på en
samtida förlaga. Men teorin att Erlands¬
son korrekt återgivit kungasköldens in¬
nehåll får nog anses som ohållbar. I
stället får man se det som en skickligt
utförd förfalskning om än gjord i välme¬
nande syfte. Låt oss i stället återgå till
framkomna fakta, försöka oss på en da¬
tering och se på motivet bakom V. Sallerups kyrkas bemålande med ett kungavapen. Av vad som framgår av källorna
framstår Claus Nielsen efterhand som
ättens dominerande gestalt, som kungatjänare och politiker. Sommaren 1440
återupptogs förhandlingarna i Kalmar om

«Up;

Fig. 25. Som före¬
gående, framtagningsfotografi fr.
1946 47
(L U H M).

—

unionspolitiken, varvid Danmark repre¬
senterades av två skåningar, ärkebisko¬
pen Hans Laxmand och Claus Nielsen
till Ellinge. De pläderade för Christof¬
fer av Bayern som kung även i Sverige.25
Claus dubbades till riddare något av åren
1441 1442, troligen i samband med
Christoffers kröning. År 1448 nämnes
han som danskt riksråd men var död i
början av 1452. Vad som nu hände med
Ellingegodset är höljt i dunkel, men
fr. o. m. början av 1458 förvaltades det
en längre tid av fru Pernilles brorson
Ivar Axelsson Thott. Den ende manlige
arvingen till Claus, Niels Clausen, var
då ännu minderårig och vistades huvud¬
sakligen på sin moder Katarina Bielkes

—
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huvudgård, Vik i Uppland. Följaktligen
bortfaller möjligheten att unionsvapnet
i V. Sallerup och de två därmed samtida
alliansvapen som det flankeras av skulle
kunna ha målats 1458 eller tiden när¬
mast därefter. Den enda dateringsmöjlighet som återstår är alltså 1448, vilket
betyder att den unionsvänlige Claus Niel¬
sen måste ha varit det nya heraldiska
målningsprogrammets huvudsaklige be¬
ställare.
Vad slutligen beträffar vapnen i korets
valvsvicklar (fig. 18) tyder allt på att de
anknyter till korbågens nedre sköldserie.
Då det ej är möjligt att få en helhets¬
bild av denna vapendekor eftersom flera
sköldar är tomma eller saknas helt är
det dock svårt att avgöra motivet till den.
Förekomsten av Dottingskölden nr 26
kan betyda att sköldarna skulle utgöra
någon form av anvapen till korbågens
personer. Sköld nr 24 har Monica Rydbeck tolkat som tillhörande ätten Bess,
och sköldtinkturema överensstämmer.
Ätten är upptagen i Lexicon over Adelige
Familier26, men f. ö. saknas uppgifter.
Förutom av den skånska ätten Bing för¬
des denna vapenbild också av en svensk
ätt.
Utredningen om vapnen i V. Sallerup
har som framgått till stor del fått byggas
på förmodanden och hypoteser, varför
den heraldiska problematiken får anses
kvarstå på väsentliga punkter. Detta gäl¬
ler bl. a. korbågens lejonvapen. På Peder
Turesson Bielkes och Katarina Nielsdotters (Klaus Nielsens sondotter) dryckeskåsa27 finns bland hennes danska an¬
vapen två lejonsköldar, som tydligen bli¬
vit felplacerade och som ej tillfredsstäl¬
lande kunnat förklaras. Den ena har i
blått ett krönt vitt lejon med röd beväp¬
ning, den andra i vitt ett blått lejon. Här
återstår för dansk medeltidsgenealogisk
34

forskning uppgifter att lösa, och det är
författarens förhoppning att även de
andra aspekter som här förts fram på
medeltidsvapnen i V. Sallerups kyrka kan
stimulera till vidare forskning i ämnet.

Torkel Eriksson:
1400-talets vägg- och valvmålningar
De vägg- och valvmålningar från 1400talet som bevarats i V. Sallerups kyrka
utgör mindre än hälften av en stilmäs¬
sigt enhetlig, kvalitativt högtstående och
kvantitativt omfattande målningsskrud.
Denna bör ha varit så gott som total och
utplånat de målningar som redan fanns
i kyrkan. Den kan påvisas ha omfattat
samtliga de väggar och valv som nu finns
kvar från medeltiden, och det är troligt
att även de väggytor och valvkappor i
kyrkans västra del som förstördes genom
1700-talets tomras har haft 1400-talsmålningar med samma stilmässiga håll¬
ning som exempelvis den s. k. stiftarbilden på det gotiska korets nordvägg.
Kyrkans västparti binds för övrigt sam¬
man med dess östparti genom förekoms¬
ten av tre målningsscener i det romanska,
sedermera igenmurade torntriforiet (jfr.

fig. 2). De föreställer 1. En riddare, sä¬
kerligen S:t Göran, i strid med en dra¬
ke; 2. S:t Mikael som själavägare, och
3. Djävulen fjättrad vid en kolonn, en
på platsen välfunnen sinnebild för helve¬
tet som helhet. I anslutning härtill vågar
man förmoda att västra långhusvalvet va¬
rit försett med en framställning av Yt¬
tersta Domen. Ännu längre västerut, i
tomrummet på murytan över bågöppningen till långhuset, finns det också en
målningsscen av 1400-talsverkstaden, en
framställning av Kristi korsfästelse.
Inne i kyrkan domineras väggmål¬
ningarna av en ståtlig uppsättning mo¬
numentala apostlagestalter på väggarna
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Fig. 26. Interiörbild mot öster (Foto T E, 1976).
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i norr, öster och väster samt på och i
den båge som i samband med valvslag¬
ningen kom att avlösa den romanska kyr¬
kans triumfbåge (fig. 26). Liksom kor¬
bågen har även denna båge blivit så att
säga dubblerad, vilket givit plats till två
apostlar på dess västra sida. Antalet nu
helt eller delvis synliga apostlar är åtta,
och säkerligen har också de resterande
fyra ingått i bildprogrammet.
Kvalitativt sett är apostlagestaltema
enklare än ”stiftarbilden” och valvmålningama, men de är utan tvivel utförda
samtidigt som dessa och av samma målarlag. Man lägger bl. a. märke till att
några av dem är statuariskt placerade på
”klippterrasser” av visserligen enklare
men i princip samma slag som de som
syns överst t. v. i ”stiftarbilden”. Härom,
se utförligare nedan.
Utöver den s. k. stiftarbilden, som ty¬
värr är mycket fragmentarisk, omfattar
väggmålningarna också en uppsättning
illusionistiska draperier, till synes upp¬
hängda på en likaledes illusionistisk stång
ca. en meter över den nuvarande golv¬
nivån. Eftersom redan den äldsta ro¬
manska målningsutsmyckningen torde ha
omfattat draperier av detta slag tycks
alltså 1100-talet här ha räckt handen åt
1400-talet. På ett mera förvirrande sätt
möts de båda seklerna också ovanför
draperifrisen på det romanska korets
nordvägg. Där synes nämligen inte bara
de ovannämnda 1100-talsscenema ur S:t
Martins legend utan också några frag¬
mentariska 1400-talsmålningar, en bild¬
berättelse om S:t Erasmus martyrium och
öster om fönstret överdelen av en bis¬
kopsbild. Till följd av de framtagningsprinciper som tillämpades 1946—47 ser
denna nu ut att rida fram på bakdelen
av S:t Martins häst i det underliggande
romanska målningsskiktet (jfr. fig. 7).
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Valvmålningarna har i det gotiska ko¬
ret skildrat jungfru Marias bebådelse,
Marias och Elisabets möte, Jesu födelse
och Marie kröning, det sistnämnda i den
östra valvkappan rakt över altaret. Mo¬
tivet Marie kröning finns också i det
östra långhusvalvets östra valvkappa, där
framställningen är betydligt bättre beva¬
rad än i koret och där flera detaljer vitt¬
nar om ett nära verkstadssamband med
väggmålningarna. En egendomlighet är
här att Kristusgestalten har ett fylligt
skägg och därigenom ter sig mera som
en framställning av Gud Fader, vilket
under 1400-talet blev allt vanligare vid
framställandet av motivet Marie kröning.
En korsgloria runt gestaltens huvud vitt¬
nar dock om att det är Kristus som av¬
ses.
I den södra valvkappan i samma
valvtravé finns så slutligen en framställ¬
ning av en helgonkung, troligen S:t Olof,
och intill denne ett kvinnligt helgon. Hon
har tidigare sett ut att ”ge korgen” åt
helgonkungen, men som framgått har
korgen under det liljeliknande attributet
i hennes högra hand visat sig vara ett
tillägg från 1940-talet. Den är nu bort¬
tagen, och eftersom helgonet håller ett
stegelhjul i vänster hand står det klart
att målningen föreställer S:ta Katarina
och inte S:ta Dorotea, vilket varit den
hittills gällande tolkningen.
Vad an¬
nars finns av 1400-taIsmåleri i valven är
alltför fragmentariskt för att kunna tol¬
kas.
Försöker man bilda sig en uppfattning
om hur V. Sallerups kyrka kan ha tett
sig invändigt när den stod färdig efter
sin sista medeltida uppmålning förstår
man att den måste ha utgjort en prakt¬
full anblick. Den nya utsmyckningen kan
ostridigt betraktas som en pionjärinsats
i Skånes senmedeltida muralmåleri. Men
när är den utförd?
Som arbetshypo-
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Fig. 27. Den fragmentariska 1400-talsmålningen på östra kortravéns nordvägg (Foto T E,
1976).

tes kan man förmoda att den är samtida med antingen det äldre eller det yngre av korbågens två heraldiska målningsprogram, och frågan är då om man obe¬
roende av dessa kan komma fram till en
sannolik datering. Här kommer att häv¬
das att utsmyckningen inte kan vara tillkommen under 1400-talets första fjärdedel, vilket sedan 1947 varit den gällande dateringen, utan först under den
därpå följande tjugofemårsperioden,
Denna åsikt bygger främst på vissa ikonografiska iakttagelser samt på ett studium av sådana detaljer ifråga om klädedräkt och beväpning för vilka det är möjligt att åtminstone ungefärligen fastställa
en bortre tidsgräns. Men den bygger också på en del kända fakta rörande Sparrefamiljen på 1400-talets Ellinge, dvs. den
släktkrets varav några medlemmar figurerar i den s. k. stiftarbilden på det go-

tiska korets nordvägg och som kan förutsättas ha varit i livet när målningarna utfördes.

*

Det är givet att det historiska och
konsthistoriska intresset rörande 1400talsmålningama i V. Sallerup i hög grad
riktar sig mot denna ”stiftarbild” (fig.
27). Av de fyra knäböjande personer som
där befinner sig t. v. om centralgestalten
tolkade M. Rydbeck den rustningsklädde riddaren med Sparrevapnet framför
sig som en framställning av Niels Svensen Sparre (f 1435), kvinnan längst t. v.
som dennes gemål Pernille Pedersdotter
Thott (gift med Niels Svensen 1395, t
före 1417) barnet mellan dessa personer
som deras gemensamme son Claus Nielsen (troligen född omkr. 1400) och mannen närmast den stående centralgestalten
37

som Niels Svensens fader Sven Jonsen
till Hurva (f senast 1398). Dessa iden¬
tifikationer utgick i första hand från fö¬
rekomsten av en textinskription ovanför
barnets huvud. I gotisk frakturstil står
där nämligen Klaos.
Vad själva centralgestalten beträffar
tolkades denna som redan nämnts som en
framställning av unionsdrottningen Mar¬
gareta (t 1412), och huvudet t. v. därom
uppfattade M. Rydbeck som en rest av
en framställning av Margaretas son Olof,
den tilltänkte unionsregenten, som dog
på Falsterbohus 1387. Eftersom Niels
Svensen enl. samma förf. dubbades till
riddare först omkr. 1410 och ”stiftarbildens” centralgestalt ansågs vara ett por¬
trätt ”al vif” av unionsdrottningen för¬
lädes målningens tillkomsttid till 1410
12, vilken datering också kom att gälla
de övriga 1400-talsmålningarna i kyrkan.
Deras huvudsaklige beställare skulle allt¬
så ha varit Niels Svensen, som senare
gjort sig känd som en unionsvänlig per¬

—

son.
Som en hyllning åt den nordiska unio¬
nen i dennas äldsta gestalt framstår allt¬
så ”stiftarbilden” i M. Rydbecks tolk¬
ning, och genom att centralgestalten för
vidare befordran mottager ett sakralt kärl
från den knäböjande mannen närmast
t. v. blev den förmodade drottningen en
förmedlare mellan det jordiska och det
himmelska och därigenom själv något av
ett helgon. Som gåvans slutliga motta¬
gare måste man tänka sig jungfru Maria
och/eller Jesusbarnet längst t. h. i bilden,
ty där vittnar en större och en mindre
gloria under krönet till en gotisk bal¬
dakinstol om att kompositionen också
omfattat dessa två personer.

Stilkaraktär
Stilmässigt ansluter målningarna sig till
38

vad som omväxlande brukar kallas den
”internationella” och den ”sköna” stilen.
Därmed åsyftas den sengotiska bildstil
som var modem i Västeuropa ca. 1375
14251. Det var en stil som i hög grad
byggde på gotikens behagfulla formideal,
men den hade berikats av den realistiska
strömningen i det italienska 1300-talsmåleriet. ”Internationell” hade den bli¬
vit i sådana betydande konstcentra som
Avignon, Paris, Dijon, Prag, Köln och
Lübeck m. fl. politiskt och kommersiellt
betydande orter i Europa norr och väster
om Alperna. Den bars företrädesvis fram
av bokmåleriet, och därmed är det också
sagt att den framför allt var en hovstil.
I första hand brukar man förknippa den
med bokmåleriet och den övriga hov¬
konsten i Frankrike, främst Ile-deFrance samt hertigdömena Berry och

—

Burgund under 1300-talets slut och
1400-talets början. Under denna tid och
fram till 1477 omfattade Burgund ock¬
så Flandern.
Ser man till det västeuropeiska bokmå¬
leriet omkr. 1400 företräddes den ”skö¬
na” stilen främst av de flamländska bok¬
målare som de ledande franska hoven tog
i sin tjänst vid denna tid. Vill man stu¬
dera den internationella bakgrunden till
1400-talsmålningarna i V. Sallerup är
det alltså ytterst till den rika bildvärlden
i dessa manuskript typ ”Les tres riches
heures de Jean de Berry”
som man
bör hänvända sig, men som det kom¬
mer att visa sig blir tidsperspektivet på
den skånska målningssviten felaktigt om
man inte också relaterar den till det rea¬
listiska tavelmåleri som efter ca. 1425
avlöste den ”sköna” stilen i Flandern.
Den ”sköna” stilen var alltså en hög¬
gradigt internationell bildstil i den romerks-katolska delen av Europa omkr.
1400 och rymde ett icke ringa mått ita-
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liensk 1300-talsrealism. Det italienska in¬
slaget framträder tydligast i utformningen
av bildrummen. Är det fråga om arki¬
tektoniska rum är dessa redan påfallan¬
de perspektiviska och inte ytmässiga som
tidigare under medeltiden, och är det
fråga om landskapsrum griper dessa
vanligtvis tillbaka på de italienska 1300talsmålamas förkärlek för terrassartat
uppbyggda klipplandskap. Ett utmärkt
exempel på ett landskapsrum av detta
slag finner man spår av i den s. k. stiftarbilden i V. Sallerup, närmare bestämt
ovanför figurgruppen t. v. i bilden (fig.
28). Där
t. v. om centralgestaltens
huvud
finner man också fragment av
några träd, vilket också detta är ett vis¬
serligen blygsamt men likväl ovedersäg¬
ligt vittnesbörd om målningens samband
med själva huvudströmningen i den väst¬
europeiska bildkonsten omkr. 1400 och
därigenom indirekt med det italienska
1300-talsmåleriet. Såtillvida utgör alltså
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Fig. 28. Som
föregående,
detalj.

”stiftarbilden” ett avlägset eko från Giot¬
tos och Sienamålamas Toscana.
Dateringsfrågan och ” stiftarbildens”
omvandling till votivbild

Ur stilhistorisk synpunkt ter sig alltså
M. Rydbecks datering av 1400-talsmålningama i V. Sallerup till 1410—12
högst plausibel. Niels Svensen till Ellinge
kan förmodas ha varit internationellt
orienterad och modemedveten, och den
”sköna” stilen hade börjat prägla måle¬
riet i Westfalen redan framemot 1300talets slut2. Men trots detta har man
svårt att värja sig för känslan att det
här finns ganska mycket som inte ”stäm¬
mer” och att målningarna i själva verket
är yngre än vad de rent stilmässigt ser ut
att vara. De motivhistoriska, dräkthisto¬
riska och vapenhistoriska omständighe¬
ter som tyder på detta kommer att redo¬
visas i det följande, men innan så sker
finns det skäl att först göra ”stiftarbil39
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Fig. 29. Liebfrauenkirche i Frankfurt am Main, tympanon över sydportalen, här i spe¬
gelvänd återgivning. Omkr. 1425 (Foto Marburg).

den” till föremål för ytterligare kommentar.
M. Rydbecks tolkning av centralge¬
stalten i denna bild har inte fått stå
oemotsagd utan blivit bestridd av först
Allan Arvastson3, därefter Lizzie Carls¬
son4. Ingen av de nämnda författarna
har emellertid betvivlat att centralgestal¬
ten skulle föreställa en kvinnlig person.
Detta har först nyligen gjorts av Mette
Brandt, som i en artikel med den slag¬
kraftiga rubriken ”Dronningen är død,
kongen leve” har visat att mittfiguren till
övervägande delen är en fri konstruktion
från 1940-talet och att de få medeltida
målningspartier som här finns kvar måste
ha tillhört en manlig individ, ingående
i en framställning av Kungarnas tillbed¬
jan5; själv måste han ha föreställt den
tredje i raden av de kungar från öster¬
landet som frambar sin hyllning till det
nyfödda Jesusbarnet, alltså den kung som
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senare fått namnet Baltasar. I den väst¬
europeiska konsten omkr. 1400 brukar
denne framställas som en ungdomlig
person i påfallande vackra kläder, och
de bjällror som pryder centralgestaltens
dräkt i V. Sallerup har nära motsvarig¬
heter i många andra framställningar av
Baltasar från 1400-talets första decen¬
nier, exempelvis en muralmålning från
omkr. 1410 i undervåningen till slotts¬
kyrkan Saint-Bonnet-le-Chåteau i Bur¬
gund6.
Om man alltså i huvudsak tolkar det
diskuterade målningsfältet som en fram¬
ställning av Kungarnas tillbedjan får
klipplandskapet i bakgrunden t. v. och
de rustningsklädda soldater som syns
där en fullt naturlig förklaring (fig. 28).
Soldatbefolkade landskapsscenerier av
denna typ är vanliga inslag i den västeu¬
ropeiska bildkonstens framställningar av
motivet Kungarnas tillbedjan efter 1300-

talets mitt, och soldaterna utgör de tre
Kungarnas följe.7 Genom att i mer eller
mindre serpentinformade rörelser förflyt¬
ta sig i riktning mot bildens förgrundsplan gav de en ny tidsdimension åt mo¬
tivet. Samtidigt har man troligen rätt att
tolka dem som representanter för hela
kristenheten och som Kristi stridsmän,
detta under en tid då turkarnas fram¬
trängande i östra Europa födde nya korstågstankar till livs.
Till internationell jämförelse reprodu¬
ceras här i spegelvänt skick en berömd
tysk framställning av Kungarnas tillbed¬
jan, en tympanonrelief fr. omkr. 1425 i
sydportalen till Liebfraukirche i Frank¬
furt am Main (fig. 29)8. Den är ett exem¬
pel på hur den ”sköna” stilen efterhand
vann insteg också i monumentalskulp¬
turen, och med sin måleriska verkan gri¬
per den otvivelaktigt tillbaka på frankoburgundiskt bokmåleri. Baltasar befinner
sig där på samma plats som i reliefens
motiviska motsvarighet i V. Sallerup,
dvs. mitt i bilden, vilket redan detta ger
en antydan om hur de två övriga kung¬
arna, Kaspar och Melchior, bör ha varit

inkomponerade i den skånska målningen.
Den tyska reliefen har emellertid ingen
”stiftarfamilj” av det slag som t. v. beri¬
kar målningskompositionen i V. Salle¬
rup. Här har det nämligen skapats en
mycket ovanlig syntes av två helt skilda
bildtyper, dels alltså en framställning av
Kungarnas tillbedjan, dels en v o t i vb i 1 d. I en bild av sistnämnda slag bru¬
kar jordiska personer knäböja i andakt
inför jungfru Maria och Jesusbarnet, och
vanligtvis ”presenteras” de för henne av
ett till familjen eller familjens överhuvud
hörande skyddshelgon. Bildtypen har
gammal hävd men blev vanlig i det eu¬
ropeiska muralmåleriet först under 1300talet. Från början av följande sekel är
den här grafiskt återgivna väggmålningen
i slottskyrkan i Saint-Floret i Puy-deDöme i Frankrike (fig. 30)9. Den ridda¬
re som där knäböjer med sin hustru och
sina barn bakom sig är Jehan de Jehan,
seigneur de Bellenaves et de Saint-Floret, och inte oväntat är det Johannes
Döparen som förmedlar kontakten mel¬
lan honom, hans familj och jungfru Ma¬
ria med barnet.
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Fig. 30. Väggmål¬
ning i slottskyrkan
i Saint-Floret,
Frankrike. Omkr.

wm

1410 (Del. T E).
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Fig. 31. Kungarnas tillbedjan. Flamländsk
bokmålning fr. 1400-talets början. Oxford,
Bodi. Libr., Ms. Douce 62, f. 73 v (Foto
efter Meiss 1967, bild 753).

Målningen på norra korväggen i V.
Sallerup är onekligen ganska besläktad
med den franska votivbilden. I en votiv¬
bild förekommer det emellertid endast
andakt och inget stiftande
i bemärkel¬
sen överräckandet av en gåva
av
det slag som förmodats äga rum i V. Sal¬
lerup. Hur skall man då förklara detta
stiftande, och vem är det som överräcker
gåvan?
Svaret på denna fråga är att givaren
och den förmodade stiftaren inte alls är
en medlem av släktkretsen Sparre eller
någon annan skånsk 1400-talsperson
utan att han hör hemma i den del av
målningen som föreställer Kungarnas
tillbedjan. Han ansluter sig nämligen till
en speciell 1400-talstradition i framstäl¬
landet av detta motiv, traditionen att för¬
se Baltasar med en tjänare som åt honom
överräcker det dyrbara föremål som den¬
ne i sin tur skall ge i gåva åt det ny¬
födda Jesusbarnet. Denna tradition kan

—
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inte beläggas före 1400 och blir allt van¬
ligare ju längre fram i 1400-talet man
kommer.10 Till jämförelse avbildas här
dels en flamländsk bokmålning fr. 1400talets början (fig. 31)11, dels en spegel¬
vänd flygel till en troligen rhenländsk al¬
tartavla fr. omkr. 1425, vars Baltasargestalt ifråga om dräktlyx är påfallande
besläktad med sin motsvarighet i V. Sallerup (fig. 32)12.
Den gestalt i V. Sallerup som M. Rydbeck något långsökt tolkade som en
kommemorativ framställning av den re¬
dan före 1400 avlidne Sven Jonsen till
Hurva upphör alltså härmed att vara en
historisk person och glider naturligt in i
den del av målningen som föreställer
Kungarnas tillbedjan. Sparrefamiljens
”stiftande” omvandlas till enbart andakt,
”stiftarbilden” blir en votivbild, om än
en mycket ovanlig sådan.
*
Fig. 32. Kungarnas tillbedjan, flygel på al¬
tarskåp från Ortenberg, nu i Hessisches
Landesmuseum, Darmstadt. Omkr. 1425.
Flygeln återges här spegelvänd (Foto efter
Deusch, Tafel 11).
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Inget i det hittills sagda motsäger den
av M. Rydbeck föreslagna dateringen av
V. Sallerupsmålningarna till 1400-talets
första fjärdedel, närmare bestämt 1410
12. Det finns däremot andra omstän¬
digheter och detaljer, både i votivbilden
och de övriga målningarna, som kanske
inte var för sig men väl tillsammans ut¬
säger att den nya målningsutsmyckningen måste vara yngre än så. En av dessa
detaljer är resterna av en liten pall i
bildens nedre högra höm. Analogt med
vad som är fallet i fig. 32 måste man räk¬
na med att det här funnits en framställ¬
ning av Josef i matlagningstagen, ett genrebetonat detaljmotiv som blev allt van¬
ligare i 1400-talets framställningar av
Kristi födelse och som i hög grad väckte
kyrkans ogillande13. När det som i V.
Sallerup och fig. 32 förekommer i en
framställning av Kungarnas tillbedjan har
alltså en motivöverföring ägt mm, och
inkomponerad i detta motiv på det här
aktuella viset tycks Josef inte ha blivit
förrän omkr. 1425.
En annan detalj i votivbilden som
också tyder på att målningarna i V. Sal¬
lerup tillkommit först under tidsrummet
1425 50 är den figurtorsö som hål¬
ler en fragmentarisk krona omedelbart
t. h. om Baltasar. Denna gestalt har sam¬
band med en under 1400-talet ny iko¬
nografisk tradition vid framställandet av
Kungarnas tillbedjan, nämligen traditio¬
nen att låta inte blott Kaspar utan också
Melchior och ibland även Baltasar ge ut¬
tryck för sin vördnad för jungfru Maria
och Jesusbarnet genom att lyfta på sina
kronor såsom till hälsning eller genom
att helt taga av sig dessa; i sistnämnda
fall kan de avtagna kronorna vara om¬
händertagna av tjänare. Liksom betr. in¬
förandet av tjänaren vid Baltasars sida
är det otvivelaktigt fråga om ett inflytan-

—

—

de från medeltidens religiösa teater, som
sedan länge hade omfattat sceniska fram¬
ställningar av Kungarnas tillbedjan i el¬
ler utanför kyrkorna i de större väst¬
europeiska städerna.14
Fullt genomförd kan man studera den
nya ikonografin redan omkr. 1415 i det
av Jean de Berrys lyxmanuskript som
brukar benämnas ”Les tres riches heures
de Jean de Berry”. Där har alla Kungarna
blottade huvuden, och deras avtagna kro¬
nor hålls upp av tre tjänare som bildar
en sluten grupp bakom dem15. Denna
framställningsform är emellertid ikonografiskt unik, och ett sådant inplaceran¬
de av en kronhållande gestalt som före¬
ligger i V. Sallerup finner man ingen mot¬
svarighet till i europeisk bildkonst före
1425. Vid denna tid kan man bl. a. hän¬
visa till den målning som här utgör fig.
32. Där är det den åldrige Kaspar som
håller sin krona med ena handen just
Fig. 33. Kungarnas tillbedjan, sydtysk altarmålning fr. 1400-talets mitt, nu i Kunsthistorisches Museum, Wien (Foto efter
Kehrer, bild 288).

r
fiÄfft

«_

'

i-:'r ‘Lsq

PO52

y

(W

ri
rf
\
7

h
yj

m

-ÿ'i

L\t

i

m
43

t. h. om Baltasar, detta medan Melchior
placerar sin krona på ett trebent bord
vid sidan om Josef. Ännu närmare figur¬
fragmentet i V. Sallerup kommer man

emellertid om man i stället jämför den
skånska väggmålningen med fig 33, en
sydtysk altartavla fr. 1400-talets mitt16.
Där har en tjänande och barhuvad bi¬
figur smugit sig in i gruppen av Heliga
tre Kungar. Han håller den krona som
tillhör den knäböjande Kaspar, och det
är närmast som en sådan tjänare man
bör betrakta den figurhållande figurtor¬
son i V. Sallerup. Därmed är det också
antytt hur Kaspar bör ha varit inkom¬
ponerad i den skånska målningen, och
man tager nog inte miste om man tolkar
det isolerade huvudet t. h. om Baltasars
som tillhörande Melchior. Någon ”kronhälsning” av samma slag som i fig. 33
kan denne dock inte ha gjort, ty för en
sådan är de två schablonmålade orna¬
menten ovanför huvudet ett uppenbart
hinder.
En tredje detalj i votivbilden i V. Sal¬
lerup som tyder på att målningen inte
kan ha tillkommit före 1425 är den stora
och bredbrättade hatten på kvinnan t. v.
i bilden17. Denna är så egendomligt pla¬
cerad på kvinnans huvud att dess äkthet
varit föremål för diskussion, men ett när¬
studium vid den senaste konserveringen
har visat att den otvivelaktigt är målad
av samma hand som votivbilden i övrigt.
Den har ett klart samband med dräkt¬
modet i 1400-talets Burgund, inklusive
Flandern, men där kan typen tidigast
beläggas i en tavla fr. omkr. 1425 som
föreställer en jaktfest hos Filip den go¬
de18. De eleganta damer och herrar som
förekommer i denna figurrika målning
är säkerligen klädda enligt det då allra
senaste modet i den burgundiska societeten, och rent allmänt kastar målningen
44
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Fig. 34. Bengt Jönsson Oxenstierna, vägg¬
målning fr. 1437 i Tensta kyrka, Uppland
(Foto ATA).
ett intressant dräkthistoriskt ljus över vo-

tivbilden i V. Sallerup. Den bredbrättade
hatten bärs där dock endast av män, vil¬
ket tyder på att den då ännu inte hunnit
bli kvinnlig huvudbonad. Modern som
manshatt måste den ha varit ännu 1434,
då den florentinske köpmannen Giovan¬
ni Arnolfini lät Jan van Eyck avporträt¬
tera sig med en sådan på huvudet19. An¬
tagligen var det inte förrän efter denna
tid som den bredbrättade hatten blev
huvudbonad också för gifta kvinnor, men
särskilt vanligt kan detta inte ha varit.
Från 1400-talets förra hälft känner jag
inget annat exempel än målningen i V.
Sallerup20, och när hatten som här är
placerad ovanpå ett hustrudok ter den
sig mera som ett ståndsattribut för en
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kan i europeisk bildkonst inte påvisas
förrän i bröderna Hubert o. Jan van
Eycks berömda altarskåp i S:t Bavokatedralen i Gent, det s. k. Gentaltaret fr.
omkr. 143024.
De utdragna knäspet¬
sarna hör rent allmänt hemma i tidsrum¬
met efter 1425, då harnesket började
”goticeras” också på andra sätt. Till
jämförelse avbildas här det nya och pa¬
triotiska sigill som det svenska riksrådet,
däribland den ovan nämnde Bengt Jöns¬
son Oxenstierna, lät tillverka efter den
förnyade resningen mot Erik av Pom¬
mern 1436 (fig. 35). Den där avbildade
riddaren, den svenske helgonkungen S:t
Erik, är iförd en rustning som kan be¬
traktas som ytterligt modern vid denna
tid.
Hemmahörande först i tiden efter 1425
är också V. Sallerupriddarens vertikalveckade kilt. Eftersom denna håller upp
den tunga riddargördeln och därigenom
också den dolk och det svärd som är
fästade därvid är det svårt att tänka sig
den tillverkad av något textilt material,
vilket annars vore det naturligaste. I så
fall finge man tänka sig att den dolde
bukdelen av riddarens harnesk, vilken
del under 1400-talet i allmänhet bestod
av smala och horisontellt hopfogade en¬
heter, som kunde glida över och under
varandra när kroppen böjdes (jfr. S:t
Eriks rustning i fig. 35). Över denna del
av rustningen kunde man ha en kort och
veckrik kilt av tyg, men det kunde också
hända att harneskets bukdel fick formen
av just en sådan. Sistnämnda bruk torde
ha utvecklats i Burgund, och första gång¬
en det kan beläggas är i Gentaltaret2S.
Med en sådan ”pansarkilt” tycks alltså
riddaren i V. Sallerup vara omgjordad.
För en senare datering av votivbilden
i V. Sallerup än den hittills gängse talar
också riddarens dolk o. svärd. Den förra
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Fig. 35. Avtryck av ”stora riksklämman”,
tillverkad omkr. 1436. Sigillstampen för¬
varas på SHM (Foto ATA).

gift adelsdam än som en särskilt praktisk
huvudbonad21.
Också den knäböjande riddaren i V.
Sallerup visar upp detaljer som inte hel¬
ler kan beläggas före 1425. Detta gäller
framför allt hans rustning, ett hela krop¬
pen omslutande stålharnesk. Denna typ
av fullrustning började visserligen avlö¬
sa den betydligt äldre overdragsrustning¬
en redan under 1300-talet, men fullt ut¬
vecklad blev den först under följande
sekel22. Ännu så sent som 1437 lät den
uppländske stormannen Bengt Jönsson
Oxenstierna avbilda sig i ett ofullgånget
harnesk i sin patronatskyrka i Tensta,
en av det mellansvenska 1400-talets förs¬
ta mera betydande målningskyrkor (fig.
34)23. I jämförelse med hans skäligen
enkla rustning representerar riddarharnesket i V. Sallerup ostridigt ett senare
utvecklingsstadium, inte minst genom
bröstharneskets ”kantiga” form och knä¬
plåtarnas ”gotiskt” utdragna spetsar. Den
förstnämnda formen, betingad av en strä¬
van efter större motståndskraft mot 1400talets nya svärdstyper och handeldvapen,
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är en s. k. njurdolk, ett stickvapen som
fått sitt namn av de två runda formerna
nedanför handgreppet. Typen var allmän
på många håll i Europa under 1300- och
1400-talet och har senare fortlevt i Skott¬
land, men den fikonliknande knopp eller
knapp som kröner greppet tillhör före¬
trädesvis decennierna kring 1400-talets
mitt26. Annorlunda förhåller det sig med
svärdet vid riddarens vänstra sida. Dess
knapp, som har en päronformad profil
och åttkantig genomskärning, kan be¬
läggas redan under 1300-talet, men själva
svärdstypen är en utpräglad 1400-talsföreteelse. Det är här inte längre fråga
om ett enhandssvärd och heller inte om
det under 1300-talet allt vanligare ” IV2handssvärdet”27 utan om ett renodlat tvåhandssvärd. Detta utvecklades i takt med
1400-talets stålharnesk och hade bl. a.
till syfte att likt en lans försöka genom¬
borra detta.28. Liksom sina äldre och
kortare föregångare var det naturligtvis
i hög grad ett riddarattribut,
Det enda ålderdomliga drag som kan
påvisas hos riddaren i V. Sallerup är
halsringbrynjan, som kan ses som en rest
av den gamla overdragsrustningen. Dess
förekomst var emellertid allmän under
hela 1400-talet, varför den inte säger
något om Sallerupsmålningens datering.
På fig. 35 kan man studera hur en halsringbrynja av detta slag kunde dragas
upp över huvudets nedre del och hakas
fast vid en visirförsedd hjälm, och en
sådan får man tänka sig att riddaren i
V. Sallerup vid behov kunnat rusta sig
med. En annan möjlighet var att haka
fast halsringbrynjan vid en s. k. bacinet,
ett konformat huvudskydd som var av
enklare beskaffenhet än den egentliga
riddarhjälmen. Hur detta fungerade och
hur en bacinet såg ut kan man studera
på de soldater som marscherar fram i
46

landskapet ovanför den bedjande adels¬
familjen i V. Sallerups kyrka (jfr. fig.
28).
Den gjorda undersökningen av ikonografiska, dräkthistoriska och vapenhisto¬
riska detaljer har alltså givit till resultat
att votivbilden och därigenom också de
övriga målningarna i V. Sallerup inte
rimligen kan anses ha tillkommit före
1425. Detta konstaterande stöds av att
de flesta av de heliga gestalterna på andra
håll i kyrkan är försedda med ett helgon¬
sken av ganska speciellt slag. Deras glo¬
rior är nämligen berikade med från huhuvudet utgående, närmast radierande
linjer, vilket synes vara en efterklang av
en princip som blev allmän i flamländskt
måleri under 1400-talets första decen¬
nier.29 Där rör det sig dock om gyllene
linjer som helt ersätter gloriorna, vilket
kan betraktas som ett viktigt steg på väg
mot det slutliga nedryckande av helgo¬
nen till jorden som ägde rum i det flam¬
ländska måleriet efter 1425.
Ett annat
stöd för åsikten att målningarna i V.
Sallerup inte kan vara tillkomna under
1400-talets första kvartal är att triumf¬
bågens östra sida pryds av en rundflikig
växtranka som är lindad i spiral kring
en stav (jfr. fig. 10). Detta är en myc¬
ket speciell och relativt sen omamenttyp,
som i övrigt inte kan beläggas i det nor¬
diska muralmåleriet före 142530.
Vid hävdandet av de yngsta medeltidsmålningarna i V. Sallerup inte kan
vara tillkomna under 1400-talets första
fjärdedel stöter man dock på två stora
problem. Det ena är det redan nämn¬
da förhållandet att den gördelbåge som
avlöst den romanska triumfbågen och
som fyra av 1400-talsapostlama är må¬
lade på inte har ett normalt utseende
utan att den är ”dubblerad” på ett myc¬
ket ovanligt sätt, vilket gör den besläk-

—

tad med korbågen. Nu är ”dubbleringen” tänkas ha utgått från kvinnan t. v. i bil¬
av den sistnämnda en så nödvändig för¬ den. För det andra kan namnet Klaos
utsättning för den äldre serien av vapen¬ ges två andra syftningar än den som M.
sköldar på denna båge att det ligger nä¬ Rydbeck föreslagit. I det ena fallet kan
ra till hands att föreställa sig den som det ses som en synonym för Niels, efter¬
direkt betingad av detta heraldiska mål- som både Niels och Klaus är förkort¬
ningsprogram, som av Jan Raneke da¬ ningar av helgonnamnet Nikolaus. I det
terats till 1410-talet. På motsvarande sätt andra fallet kan det antagas åsyfta inte
kunde man tänka sig triumfbågens dub¬ bildens barngestalt utan i stället dess
blering som betingad av 1400-talets nya riddare. I själva verket vore det nämligen
figurmålningsprogram, och om de arki¬ egendomligt om man med en inskription
tektoniska förändringarna vore gjorda velat hugfästa namnet på en person som
vid samma tid skulle man häri ha ett omkr. 1410 ännu var omyndig och då
stöd för en datering också av detta pro¬ ännu inte börjat spela någon roll i Elgram till 1410-talet. Det kan emellertid lingegodsets historia. Namnangivelser av
inte med bestämdhet sägas att korbågens omyndiga barn förekommer inte i andra
omgestaltning verkligen är föranledd av medeltida votivbilder, och tvivlet på att
viljan att smycka kyrkan med en serie inskriptionen skulle åsyfta Claus Nielsen
vapensköldar fr. 1410-talet, och lika li¬ vid ca. tio års ålder växer sig ännu star¬
te kan det tagas för givet att triumfbågen kare om man med J. Raneke räknar med
omgestaltats vid samma tid som korbå¬ att han haft en broder vid namn Per.
gen. I själva verket kan båda förändring¬ Denne är visserligen endast en hypote¬
arna ha ägt rum utan tanke på mål¬ tisk gestalt, skapad uteslutande på grimdningar och enbart för att
visserligen val av korbågens äldre vapenserie, men
förstärka om han existerat
vilket är högst san¬
på ett ganska klumpigt sätt
kyrkobyggnaden.
nolikt
borde även han ha varit med i
Det andra hindret för en omdatering votivbilden om dateringen av denna sätts
av kyrkans målningsskrud är den ovan¬ till 1410—12.
Det finns alltså starka skäl att betviv¬
nämnda namninskriptionen Klaos ovan¬
för barnet mellan votivbildens knäböjan¬ la riktigheten i den gällande tolkningen
de riddare och kvinnan längst t. v. i sam¬ av namninskriptionen Klaos. I stället ter
ma bild. Av M. Rydbeck ansågs den na¬ det sig naturligare att relatera den till
turligt nog syfta på barnet, som tolkades bildens riddare, men i så fall borde den
som en framställning av Niels Svensens helst ha varit kompletterad med titeln
son Claus. Denne kan antagas ha blivit ”Herr”. Eftersom detta inte är fallet är
född omkr. 1400, vilket betyder att om det mest tillrådligt att tills vidare helt
identifikationen är riktig så stöder bar¬ bortse från inskriptionen och att i stäl¬
nets närvaro i bilden den av M. Ryd¬ let gå fram på en annan väg vid försöket
beck föreslagna dateringen till 1410
att precisera målningens tillkomsttid och
12.
att fastställa de framställda personernas
Namninskriptionen är emellertid inte identitet, i första hand den rustningsklad¬
problemfri. För det första kan den lilla de riddarens.
textremsan vara endast ett fragment av
ett längre språkband, vilket i så fall får

——
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—
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Vem är riddaren?
Som ibland framhållits vet vi ingenting
om hur en medeltida väpnare var klädd
eller rustad, men den rustning som bärs
av den knäböjande mannen i votivbil¬
dens ”historiska” figurgrupp är likväl av
så förnämligt slag att det är svårt att
tänka sig den buren av en person utan
officiell riddarvärdighet. Om vi nu räk¬
nar med att målningen utförts någon
gång under tiden 1425 50 och att den
framställda riddaren är en av ägarna till
Ellinge under denna tid finns det två
personer att välja mellan. Den ena är
Niels Svensen, som dubbades till ridda¬
re troligen redan vid drottning Filippas
kröning i Lunds domkyrka 1406 och
som levde fram till 1435. Den andre
är hans son Claus Nielsen, som inte om¬
talas som riddare före 1442 och som tro¬
ligen erhöll sin riddarvärdighet vid det
tillfälle då kung Christoffer av Bayern
kröntes till svensk regent i Uppsala dom¬
kyrka 1441. Sedan 1438 var Claus då gift
med Katarina Bielke till Vik, varigenom
han på allvar hade kommit in i också den
svenska aristokratin. Han levde fram till
slutet av 1451 eller början av 1452.

—

I valet mellan dessa båda riddare pe¬
kar redan flera av de ovan behandlade
ikonografiska omständigheterna i rikt¬
ning mot det yngre alternativet, vilket i
så fall skulle betyda att målningen inte
kan vara utförd före 1441. För detta
finns ett starkt stöd av annat slag, näm¬
ligen två små men i detta sammanhang
betydelsefulla målningsfragment på kor¬
bågen. Liksom de yngre vapensköldarna
på denna båge är de målade på ett kalk¬
skikt som ligger över den äldre vapenserien. De föreställer t. v. en hand som
ser ut att ha hållit i ett språkband och
t. h. en mångflikig formation som skulle
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kunna vara en del av ett hjälmtäcke. Det
kan inte bevisas men är mycket sanno¬
likt att de är samtida med de yngre va¬
pensköldarna, och färgtonen och linjeföringen tyder på att de också är sam¬
tida med kyrkans övriga 1400-talsmålningar. Eftersom nu den yngre vapense¬
rien enligt J. Raneke bör dateras till myc¬
ket nära 1448 kommer vi här slutligen
fram till att detta år också är den mest
sannolika bortre tidsgränsen för V. Sallerup kyrkas sista medeltida målningsutsmyckning. Vad den hitre tidsgränsen
beträffar kan vi här ta fasta på Claus
Nielsens död 1451/52, ty därmed upp¬
hörde de rent personhistoriska förutsätt¬
ningarna för framställandet av en votivbild med en knäböjande riddare av släk¬
ten Sparre som huvudperson på bildens
”historiska” sida. Och sannolikt är mål¬
ningarna tillkomna helt nära år 1448, ty
redan följande år tycks Claus Nielsen ha
valt att i stället bosätta sig i Lyckå i
Blekinge, där han nu började uppföra
en ny borg. Hur därmed förhåller sig
kommer att behandlas av Anders ödman
i följande nummer av Ale.
Om man alltså tolkar votivbildens knä¬
böjande riddare som en framställning av
Claus Nielsen efter dennes riddardubbning omkr. 1441 kan kvinnan bakom
honom inte föreställa någon annan än
Katarina Bielke till Vik. Beträffande det
minderåriga barnet är det frestande att
i detta se en framställning av det enda
bam till Claus Nielsen och Katarina Biel¬
ke som kan beläggas historiskt, den se¬
nare så äventyrlige Niels Clausen, men
enligt egen utsago låg denne endast i sin
linda vid faderns död.31 Liksom i fallet
Per, den oförmodade brodern till Claus
Nielsen, måste vi därför här räkna med
en okänd komponent, alltså en äldre
broder till Niels Clausen. Att en sådan

kan ha funnits är ganska troligt med
tanke på att Claus Nielsen ingick sitt
äktenskap med Katarina Bielke redan
ca. tretton år före sonen Niels födelse.
En föregångare till denne kan emellertid
ha dött ung, vilket skulle förklara var¬
för han inte avsatt några spår i det
historiska källmaterialet.

Resumé
I sin relativt nyvunna riddarvärdighet bör
alltså Claus Nielsen ha varit den huvudsaklige initiativtagaren till att V. Sallerups kyrka omkr. 1448 försågs med en
ny och så gott som allomfattande målningsskrud, inklusive ett nytt heraldiskt
program på korbågens västsida. Med
denna datering blir den nya målningsskruden ca. tio år yngre än de av Bengt
Jönsson Oxenstierna bekostade målning¬
arna i dennes patronatskyrka i Tensta.
Eftersom dessa var nya och säkerligen
mycket uppmärksammade när Claus
Nielsen gifte in sig i Upplandsadeln kan
han knappast ha undgått att lära känna
dem, och med det uppländska kalkmå¬
leriet från tiden före 1400-talets mitt har
1400-talsmålningama i V. Sallerup vissa
beröringspunkter. Som målningsbeställare fick Claus Nielsen senare en god ef¬
terföljare i sin son, som i vuxen ålder
manifesterade sig i Sverige inte bara som
den mest sannolike byggherren till det
nuvarande Viks slott32 utan också som
beställare av de senmedeltida målningar¬
na i de två Upplandskyrkoma i Hagby
och Ramsta33.
Genom den nya dateringen av 1400talsmålningama i V. Sallerup till mycket
nära år 1448 upphävs de anakronismer
av ikonografisk, dräkthistorisk och vapenhistorisk natur som gjort den tidigare
dateringen till 1410 12 så svår att ac¬
ceptera. Men å andra sidan ter sig mål-
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aingama nu stilmässigt ålderdomliga, ty
den ”sköna” stil i vilken de är hållna
var på 1440-talet inte längre modem på
kontinenten. En stileftersläpning av det¬
ta slag är emellertid varken ovanlig eller
överraskande. I själva verket kan den
nya västeuropeiska 1400-talsrealismen,
som bl. a. tog sig uttryck i dräktveck av
ett helt annat och brutalare slag än go¬
tikens och den ”sköna” stilens behag¬
fullt ondulerade linjerytmer, inte påvisas
ha fått någon efterföljd i det nordiska
kalkmåleriet förrän efter 1400-talets mitt.
Ännu en sådan målningsverkstad som
”Vittskövlemästaren” arbetade i ganska
hög grad med de gamla formidealen, och
som en nära föregångare till denne fram¬
står nu 1400-talsmästaren i V. Sallerup
och hans gesäller. Vem han var kan ba¬
ra bli föremål för gissningar. Mest san¬
nolikt är att han inkallats från utlandet,
troligen Nordtyskland, men att han
kanske främst via mönsterböcker och
tidiga träsnitt
var väl förtrogen med
den burgundiska hovkonsten fr. decen¬
nierna kring 1400 och de ikonografiska
förändringar som därefter gjorde sig gäl¬
lande i västeuropeisk bildkonst. Det finns
emellertid också indicier för att han till¬
hört den i 1400-talet så klart framträ¬
dande konstkrets som måste ha haft birgittinklostret i Vadstena till centrum.34
Något annat verk av honom kan f. n. in¬
te påvisas, men stilmässigt är målningar¬
na i V. Sallerup ganska besläktade med
den kalkmålning föreställande S:t Göran
fr. omkr. 1435 som 1959 påträffades i
Lunds domkyrka vid platsen för ärke¬
biskop Peder Lykkes kapell och som nu
befinner sig på Domkyrkomuseet.35 De
företer också ganska stora likheter med
de danska och svenska kalkmålningar
från åren kring 1400-talets mitt som av
Bengt G. Söderberg grupperats samman
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kring anonymnamnet ”Unionsmästaren”.36
Sallerupsmålningamas konsthistoriska
ställning i det nordiska 1400-talet är
emellertid en fråga för specialister som
inte skall diskuteras ytterligare här. I en
allmänhistorisk tidskrift som denna finns
det däremot skäl att till sist gå in på
frågan om den nya målningsskruden i
V. Sallerup har något rent historiskt upplysningsvärde, som ev. skulle kunna
kompensera förlusten av ”porträttet” av
unionsdrottningen Margareta. Vad frå¬
gan gäller är naturligtvis om b i I d pro¬
grammet på något sätt kan tänkas
återspegla de unionssträvanden som
Claus Nielsen förkroppsligade och som
fått en så uppenbar manifestation i kor¬
bågens dominerande unionsvapen.

Den ställda frågan berör naturligtvis
främst votivbilden på norra korväggen.
eller
Denna har alltså visat sig vara
en med en votivrättare ha varit
grupp utbyggd framställning av Kungar¬
nas tillbedjan. Att Claus Nielsen låtit
framställa sig och de sina på just denna
plats beror antagligen på att släktkretsen
Sparre på 1400-talets Ellinge torde ha
följt gudstjänsterna i koret från en plats
i målningens närhet och kanske också
hade ett privat gravrum i korutbyggna¬
den mot norr.37 Men detta förklarar inte
varför man valt att utforma målningen
som en framställning av Kungarnas till¬
bedjan i stället för att som brukligt var
låta ett skyddshelgon ”presentera” famil¬
jen för jungfru Maria och Kristusbarnet
(jfr. fig. 30). Att så blivit fallet kan pri¬
märt förklaras med att motivet Kungarnas
tillbedjan symboliskt anknyter till eukaristin framme vid altaret. Denna symbolik,
som i hög grad utgår från betydelsen
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”Brödets hus” i namnet Betlehem, är väl
känd från andra håll,38 och med hänsyn
till symbolinnehållet föregriper målning¬
en i V. Sallerup en något yngre fram¬
ställning av Kungarnas tillbedjan på nor¬
ra korväggen i Araslövs kyrka i nord¬
östra Skåne. Där är symboliken ännu
mera uttalad genom att målningen pla¬
cerats i närheten av en sakramentsnisch,
ovanför vilken finns en målad framställ¬
ning av en monstrans.39
Kombinationen votivbild epifani är
emellertid så ovanlig att det finns skäl
att också leta efter en annan förklarings¬
modell än den rent religiösa. Man kan
säga att i V. Sallerup har Heliga tre
Kungar helt enkelt ersatt det eller de
skyddshelgon som i en votivbild annars
brukar förmedla kontakten mellan de
tillbedjande och tillbedda, och med kun¬
skap om Claus Nielsens starka unionspolitiska intressen ligger det nu nära till
hands att betrakta Kaspar, Melchior och
Baltasar som avsiktliga ”synonymer” för
de tre nordiska helgonkungama S:t Olof,
S:t Knut och S:t Erik och därigenom
som en samlad treenighetssymbol för
unionen. Sedan länge brukar det näm¬
ligen anses att när de tre nordiska hel¬
gonkungama förekommer tillsammans i
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ett senmedeltida målningsprogram
vil¬
ket nästan bara är fallet i Skåne
så
är detta ett uttryck för unionspolitiska

förhoppningar.40 De skånska kyrkor där
vi har denna konstellation är kyrkorna i
Brunnby (där även Finlands S:t Henrik
är med), Djurröd, Fulltofta, Linderöd,
N. Strö, Skivarp, Vallby, ö. Herrestad
och ö. Vemmerlöv. Till denna lista kan
man nu möjligen foga kyrkan i V. Sal¬
lerup, ty med kunskap om Claus Niel¬
sens unionspolitiska intressen är det rim¬
ligt att tänka sig att S:t Olof i lång¬
husets östra valv ursprungligen haft säll-

skap med S:t Knut och S:t Erik i de
valvkappor i norr och väster i samma
travé vars målningar inte längre finns
kvar.
Rent allmänt brukar det förmodas att
när de tre nordiska helgonkungama upp¬
träder tillsammans i en skånsk målningssvit från 1400-talet så är det framför allt
adliga intressen som detta ger uttryck
för. Genom giftermålsforbindelser m. m.
kom vissa skånska adelssläkter redan ti¬
digt i besittning av gårdar och gods i
Sverige, och för dem skulle en unionsupplösning innebära ekonomiska förlus¬
ter. De mest namnkunniga företrädarna
för denna föga ideella ”adelsskandinavism”41 var de ryktbara Axelsönerna,
dvs. de nio söner till den skånske stor¬
mannen Axel Pedersen Thott (f 1446/
47), som inom unionens ram byggde upp
ett omfattande godsimperium under de¬
cennierna kring 1400-talets mitt och som
alltmer orienterade sig mot Sverige.42
Till denna släktkrets hörde också
Sparrefamiljen på Ellinge. Niels Svensens första hustru, Claus Nielsens moder
Pernille Pedersdotter Thott, var syster
till den mäktige Axel Pedersen, och 1425
27 var Claus Nielsen dennes fogde på
Varbergs slott. När sedan hans stora
godsmassa i Skåne, Halland och Blekinge
efter hans död 1451/52 inte hade någon
myndig arvtagare iklädde sig kusinen
Ivar Axelson rollen som dess förvaltare
fram till dess att sonen Niels nådde ”la¬
ga ålder”, för vilket änkan Katarina
Bielke årligen erhöll 200 rhenska gyl¬
len.43 Att närmare utreda hur denna
godsmassa växte fram och sambandet
mellan Claus Nielsens och Axelsönernas
godspolitik synes f. övr. vara ett tacksamt
ämne för en historisk forskningsinsats.
Liksom Axelsönerna och tidigare än
dessa sökte sig också Sparrefamiljen steg
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för steg in i den svenska aristokratin och
fick därigenom stort politiskt inflytande
i Sverige. Dess unionsvänliga hållning
stod klar redan 1417 när Niels Svensen
gifte om sig med Märta Jonsdotter av
den svenska fralsesläkten Hjäme. Claus
Nielsens giftermål med Katarina Bielke
1438 har redan berörts, men tillfogas bör
att Katarina var halvsyster till Karl
Knutsson Bonde och att bröllopet ägde
rum i Stockholm samtidigt som den bli¬
vande svenske regenten gifte sig med en
annan Katarina, som var dotter till riks¬
rådet Karl Ormsson. Vad slutligen Niels
Clausen beträffar var han alltså redan
vid födseln till hälften svensk, och efter
att i huvudsak ha vuxit upp på modems
huvudgård Vik blev han svenskt riksråd
1473 och samma år hövitsman på Elfs¬
borgs slott.
Om Claus Nielsen kan det alltså bl. a.
sägas att han i mycket hög grad för¬
kroppsligade den nordiska unionstanken.
För detta finns det också andra belägg.
Redan 1434 35 var han unionspolitiskt verksam i Stockholm, och som ovan
påpekats av Jan Raneke fick Claus Niel¬
sen 1440 det stora förtroendet att till¬
sammans med ärkebiskop Hans Laxmand föra unionens och den nye danske
kungens, den blivande unionsregenten
Christoffers talan vid det viktiga möte
som detta år ägde rum i Kalmar.44 Den
nya unionen som nu tog form var vis¬
serligen inte en rekonstruktion av de fö¬
regående decenniernas autokratiska regi¬
men regale utan i stället ett konstitutio¬
nellt regimen politicum med kyrkan och
högadeln i spetsen45, men även i detta
skulle de tre nordiska rikena komma att
få en gemensam kung till samlande sym¬
bol.
Med tanke på det sagda finns det allt¬
så ganska starka Skäl att förmoda att
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den med en framställning av Kungarnas
tillbedjan utbyggda votivbilden i V. Sal¬
lerup inte bara är en from andaktsbild
med syftning på det eukaristiska offret
utan att den också anspelar på den nor¬
diska union som Claus Nielsen var med
om att rekonstruera år 1440. Men san¬
nolikt är den inte tillkommen förrän efter
den 5 januari 1448, då den blott trettio¬
årige kung Christoffer dog en oväntad
död på Hälsingborgs slott och unionen
hastigt upplöstes, och därigenom blir
målningen mera en sinnebild för fort¬
satta förhoppningar än för ett faktiskt
tillstånd.

Barbro Sundnér:
Några principiella synpunkter

Den antikvariska verksamheten har ökat
betydligt i omfattning under de senaste
decennierna, vilket medfört att det inte
längre finns möjlighet att behandla
mångfalden av nytillkomna problem på
det sätt verksamheten kräver. Det före¬
ligger därför ett ökat behov av samarbe¬
te mellan olika specialister. I V. Sallerups kyrka visade det sig finnas möjlig¬
het att pröva vilket resultat ett sådant
samarbete kunde ge under konservering
av medeltida kalkmålningar. Målningar¬
na i V. Sallerup representerar dessutom
en ovanlig komplexitet beträffande pro¬
blem och frågeställningar, vilket gör att
de har intresse för olika specialister. Vid
Lunds universitet finns ett flertal forska¬
re som länge intresserat sig för dessa
och likartade problem, och sålunda var
detta försök realiserbart. Dessutom fanns
ett konservatorsteam, som upplevt mot¬
svarande behov, dvs. att under pågående
konserveringsarbete få möjlighet att dis¬
kutera olika problem med andra specia¬
lister.
Vad undersökningarna i V. Sallerup
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visade var kanske i och för sig inga ny¬
heter. De bekräftade bara att en kalk¬
målning är av mycket sammansatt natur.
För att kunna sätta in den i ett histo¬
riskt sammanhang, vilket är den slutliga
målsättningen, krävs flera olikartade ana¬
lyser vilka i sig är beroende av varandra.
Dessa analyser kan t. ex. vara stilhisto¬
riska, ikonografiska, heraldiska, tekniska,
byggnadshistoriska. I V. Sallerup visade
det sig att genom att sammanställa en
del av dessa analyser kunde man både
komma fram till nya teorier och tvingas
förkasta gamla. Den analysmetod som
används är i sin tur helt beroende av
den målsättning man har med sina frå¬
geställningar: Dessa kan i sin tur vidare¬
utvecklas med hjälp av ökad kunskap
om målningarna.
Vad betyder då forskningen för kon¬
serveringen och den antikvariska verk¬
samheten? Konservering av medeltida
kalkmålningar har tillkommit för att man
upplevt ett behov av att bevara dem.
Detta behov har förstärkts genom en
forskning, som satt in dem i ett histo¬
riskt helhetssammanhang. Följden härav
har blivit att man nu så långt möjligt i
någon form försöker bevara samtliga me¬
deltida kalkmålningar. Detta behöver in¬
te innebära att målningarna måste vara
synliga. Ibland kan det snarare vara
tvärtom. Vissa målningar kan vara i ett
sådant skick att de bäst bevaras genom
overkalkning. Inte sällan täcker man
målningarna även av andra skäl, nämli¬
gen för att de är så fragmentariska att
de verkar ”störande” på kyrkorummet.
Man vill undvika att detta får en museal
prägel. Därför är det i allmänhet endast
någotsånär ”hela” målningar som får va¬
ra synliga. Man väljer således i hög grad
av estetiska skäl vilka målningar man
vill visa. Tidigare såg man ofta

till att det som skulle vara synligt ”för¬
skönades”, dels genom förbättring av
färgerna, dels genom rekonstruktion. Vis¬
serligen är rekonstruktion inte helt bann¬
lyst idag, men den är mycket återhållsam.
Den används endast där tolkningen av
målningen inte kan ifrågasättas, vilket i
praktiken innebär att den bara berör de¬
korativa målningar med tillräckliga frag¬
ment för en odiskutabel rekonstruktion.
Det beror inte bara på själva målningen
om den skall vara synlig eller inte och
om den skall rekonstrueras, utan detta
hänger i hög grad samman med hur
kyrkorummet är utformat och upplevel¬
sen därav. Bedömningen av behandlingen
av kalkmålningama är alltså ett subjek¬
tivt ställningstagande, som måste göras
från fall till fall.
I och med att vi anstränger oss att
bevara målningarna, har vi då uppfyllt de
antikvariska krav som kan ställas? Un¬
dersökningarna i V. Sallerup visade att
detta inte på något sätt är tillräckligt.
Anledningen till att vi vill bevara mål¬
ningarna måste bl. a. vara att de kan ut¬
nyttjas i forskningen även för framtiden.
För att vi kalkar över dem eller på annat
sätt konserverar dem finns det ingen ga¬
ranti för att de bevaras för tid och evig¬
het. Medeltida kalkmålningar är ett histo¬
riskt källmaterial, som på olika sätt stän¬
digt förändras. Så snart vi ställs inför
sådant material måste vi omedelbart ha
klart för oss vilket ansvar vi har och
därför också kunna ta ställning till hur
vi utifrån våra frågeställningar och vär¬
deringar av materialet skall behandla det.
Dokumentationen av ett källmaterial av
detta slag måste därför innehålla en käll¬
kritisk granskning, något som endast kan
göras vid konserveringstillfället.
Ett par konkreta exempel på denna
typ av dokumentation kan belysas genom

arbetet i V. Sallerup. En av de frågor
som länge diskuterats är bl. a. dateringen
av vapensköldarna på korbågen. Genom
att undersöka det kalklager, som sköldar¬
na målats på, kunde man konstatera att
det fanns minst två olika kalklager, ett
undre och ett övre (se fig. 14). Det
övre kalklagret var endast fragmentariskt
bevarat, vilket förmodligen beror på att
man vid framtagningen av kalkmålning¬
ama 1946 47 också velat ha fram de
underliggande målningarna. På några
punkter kunde man dock se de olika
kalklagren med tillhörande målningar i
direkt relation till varandra. Genom det¬
ta konstaterande kunde man dra den slut¬
satsen att vapensköldarna är målade vid
åtminstone två olika tillfällen. När de
översta sköldarna målades har med all
sannolikhet de understa kalkats över el¬
ler eventuellt redan varit överkalkade.
Man har således vid något tillfälle med¬
vetet dolt de underliggande målningarna.
En annan fråga, som också länge va¬
rit under diskussion, är hur stor del av
unionsvapnet som är medeltida. Vid
granskning av vidhäftningsförmågan av
vapnets färger visade det sig att stora
delar var rekonstruerade. Det kalklager,
som vapnet ursprungligen målats på, var
dessutom borta på de rekonstruerade
partierna. Eftersom det var svårt att do¬
kumentera detta endast genom fotografe¬
ring gjordes en uppmätning av skölden
i skala 1:1 där endast det översta kalklagret, på vilket den ursprungliga sköl¬
den är målad, dokumenterades (fig. 24).
Unionsvapnet är således till stora delar
rekonstruerat, fält nr. 4 dessutom utan
synligt underlag för rekonstruktion. Hu¬
ruvida det vid framtagningstillfället 1946
47 fanns rester kvar av detta fält, som
legat till grund för rekonstruktionen, är
okänt. Eftersom unionsvapnet var utfor-
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mat på olika sätt vid olika tidpunkter är
denna iakttagelse ytterst värdefull för
värderingen av vapnet som historisk käl¬
la. (Se J. Ranekes ovanstående uppsats).
För att fastställa kalkmålningamas in¬
bördes relationer kan således en under¬
sökning av de olika kalklagren ge vä¬
sentliga informationer. Genom att un¬
dersöka de olika kalklagrens förhållande
till förändringar av skilda slag i själva
kyrkobyggnaden kan målningarna even¬
tuellt också sättas i relation till dessa
och vice versa.
Vad man undersöker är således den
faktiska situationen vid målningarnas
tillkomst. Detta kan utvecklas att om¬
fatta putsunderlaget och dess behandling,
målningarnas tekniska utförande, fresco
eller secco, färgernas sammansättning
osv. Vilka informationer man vill doku¬
mentera är beroende av vilket värde man
ger dem. Dokumentationen är således be¬
tingad av vilka frågeställningar som an¬
ses relevanta.
Dokumentationen av medeltida kalk¬
målningar har i och för sig utvecklats
betydligt under de senaste decennierna.
Den utförs av konservatorerna och ibland
också av den antikvariska kontrollanten.
Konservatorernas dokumentation utförs
efter ett tryckt formulär och är självklart
i första hand betingad av konserverings¬
tekniska skäl. Man fotograferar mål ningarna före och efter konserveringen,

gör en beskrivning av målningarnas tek¬
niska tillstånd och redogör för den konserveringsmetod som tillämpas. Denna
typ av dokumentation är ytterst väsent¬
lig ur konserveringstekniska och anti¬
kvariska synpunkter. Men dokumentatio¬
nen måste också relateras till formule¬
rande frågeställningar och målsättningen
för arbetets bedrivande.
Varför har så inte redan skett? Fram¬
för allt tror jag att det beror på att
forskare av skilda slag sällan haft möj¬
lighet att studera vad som egentligen
kommer fram vid en konservering. Det
är först i detta praktiska arbete man
upptäcker möjligheterna för andra vä¬
sentliga informationer. Dessutom har in¬
te längre antikvarierna på grund av den
ökade arbetsbördan någon möjlighet att
sätta sig in i varje enskilt problem. Men
eftersom den antikvariska verksamheten
utvecklas genom forskning är ett nära
samarbete på det praktiska och teore¬
tiska planet en nödvändighet. Därför bör
det vid varje konserveringstillfälle fin¬
nas någon som har kännedom om över¬
gripande frågeställningar.
Detta avsnitt har tagit sin utgångs¬
punkt enbart i de medeltida kalkmålningama i V. Sallerups kyrka, men prin¬
ciperna bör vara relevanta även för be¬
handlingen av andra typer av målningar
i en historisk byggnad.

Noter:

slott och herresäten; Skåne, Stockholm 1909,
sid. 52 57, och Slott och herresäten i Sverige,
Skånebd. I, Malmö 1966, sid. 95 96.
3
Joel Sallius, Gösta Johannesson, Allan Arvastson, Fälad blev stad, Eslöv 1961, sid. 228.
4
ibid., sid. 238—41.
3 Jörgen Balslev Jørgensen
& Torkel Eriks¬
son, Stormän i Tryde, Ale, 1973: 3, sid. 1 11.
6 Denna nedrevs 1891 men
rekonstruerades
1946—51.
7 Lund 1943.

Till inledningen:

För kyrkans byggnadshistoria, se Monica
Rydbeck, V. Sallerups ödekyrka och dess res¬
taurering, Skånes hembygdsförbunds årsbok,
1947, sid. 36 58, och Christina Wiberg, Västra
Sallerups kyrka, Lund 1970 (3-betygs uppsats,
ingående som nr 31 i Stencilerade skrifter ut¬
givna av Konsthistoriska institutionen i Lund).
2 För godsets medeltida ägare, se Svenska
1

—
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Till avsnitt S:
1 För
allmänna ikonografiska data har här
och i det följande använts Louis Réau, Iconographie de Vart chrétien, T. III, 1958 59,
Karl Künstle, Ikonographie der Heiligen, 1926,
Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd
5 7, 1973 74 samt Tue Gad, Helgener. Le¬
gender fortalt i Norden, 1971.
2
Monika Rydbeck, ”Medeltidsmålningar
från tre århundraden i V. Sallerups ödekyr¬
ka”, Fornvännen 1947, sid. 193—229.
3 En noggrann genomgång
av olika Martinsföreställningar finns hos Karl Meisen, ”Sankt
Martin im volkstümlichen Glauben und
Brauch”, Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde,
1968, sid. 42—91.
4
Meisen, a.a., sid. 61.

—

—

—

Ibid., sid. 65.
Ibid., sid. 61.
7 Réau, a.a., sid. 905.
3
Meisen, a.a., sid. 77.
9 lbid., sid. 76 ff.

5
6

10

Réau, a.a. sid. 904 och Künstle, a.a. sid.

440.

Réau, a.a., sid. 904.
Meisen, a.a., sid. 78.
13 Jfr Aron Borelius datering av Finjagruppens målningar i Skånes medeltida muralmåleri, 1954 och Inger Ahlstedt Yrlid, Och i hopp
om det eviga livet, 1976.
14 Réau, a.a., sid. 909.
13 Jfr
Henri Focillon, Peintures romanes des
églises de France, 1967, där sidorna 178 ff i ta¬
bellform redogör för färghållning.
16 Focillon, a.a., sid. 134 och 154.
17 Så t. ex. i Bollerup och Vitaby. I den nu
rivna kyrkan i Flädie fanns också en Kristofferbild. På ett foto i LUHMis arkiv (nr
3600) kan man urskilja resterna av en beled¬
sagande inskription, en variant av den från
kontinenten kända versen ”Christofori sancti
speciem quicumque tuetur, illa nempe die non
morte mala morietur”,
18 Jfr Paul Clemen, Die romanische Wand¬
malereien in den Rheinlanden, 1916, ill. på sid.
440, 441 och 453.
19
En sammanhängande framställning av va¬
riationerna i utformningen av majuskler i me¬
deltida skrift saknas. Som jämförelse kan har
anföras bokstavsformema i Dädesjö kyrka i
Småland, senast behandlad av Marian Ullén i
11
12

Dädesjö och Eke, Sveriges Kyrkor vol. 126,

1969.
Jfr Ahlstedt Yrlid, a.a., sid. 40 och sid. 48.
Jfr Johnny Roosval, Gotländsk vitriarius,
1950.
22
Inger Ahlstedt Yrlid, ”De romanska mål¬
ningarna på Kaga kyrkas triumfbågsvägg”,
Fornvännen 1969, sid. 272 286.
23 En mycket grundlig genomgång
av Kristofferkultens utbredning i Europa finns i HansFriedrich Rosenfeld, Der hl. Christophorus.
Seine Verehrung und seine Legende, 1937.
24
Det första danska belägget fpr namnet
Kristoffer daterar sig till 1155, då en utomäktenskaplig son till Valdemar I får detta
namn. Mellan denne Kristoffer, död 1173, och
Kristoffer I finns endast ett enda belägg
för namnets förekomst inom dåvarande danskt
område (en abbot i Stade skriver sig 1199
med detta namn). Se Danmarks gamle Person¬
navne, I Fornavne, 1936 48. Namnet Kristof¬
fer har alltså i första hand varit aktuellt i
kungahuset. Några belägg för kult av helgonet
20

21

—

—

Kristoffer i Skandinavien anför Rosenfeld a.a.
inte för den aktuella tiden.
25
En omfattande redogörelse för perioden
ger Niels Skyum-Nielsen i Kirkekampen i Dan¬
mark 1241—1290, 1963.
26
1 Danmarks Adels Aarsbog 1893 förekom¬
mer en uppgift om att Johannes Eríandsen
1258 skulle ha varit gälkare i Skåne. Uppgiften
saknar källhänvisning. Mot bakgrund av Jo¬
hannes Erlandsens av Skyum-Nielsen i a.a, kart¬
lagda ställning i konflikten mellan kungen och
ärkebiskopen verkar uppgiften märklig. Skulle
den kunna verifieras, tyder den ju på att Jo¬
hannes Erlandsen ännu 1258 hade kung Kri¬
stoffers förtroende, och möjligen först i sam¬
band med häktandet av Jakob Erlandsen i
februari 1259 bytt sida. Niels Erlandsen finns
däremot belagd som gälkare i brev av 1251,
1255 och 1265. Uppgiften ur DAA återkom¬
mer i dramatiserad form i skildringen av Ellinges historia i Svenska slott och herresäten,
Skåne, 1909 och också i Slott och herresäten
i Sverige, Skåne, 1966.

Till avsnitt 4:
Valvslagning och kalkmålningar i skånska
kyrkor, Lund 1943, sid. 98 ff.
2 För
hans ikonografi, se främst Louis Réau,
lconographie de Vart chrétien, T. III; 3, Paris
1959, sid. 1127—29.
1
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Till avsnitt 5:
1 jfr. Avsn. 3, not 1.
2 Allan Arvastson, Bilder ur
Västra Sallerups
medeltidshistoria, Skånes hembygdsförbunds
årsbok, 1952, sid. 42 57, och E. Hansén, Va¬
penbilderna i Västra Sallerups kyrka, Byahornet, 1953, sid. 21.
3
För sköldformerna, jfr. Jan Raneke, Sköld¬

—

formens utveckling på danskt område, Heral¬
disk tidsskrift, 1972, sid. 262 f.
4 Om unionsvapnets och det danska kungavapnets utveckling, se främst H. Petersen A.
Thiset, Danske kongelige sigiller . ., Köpen¬
hamn 1917 (= DKS).
s Jan Raneke, Vapenmålningarna i Ystads
gråbrödrakloster, A le, 1968: 3.
6 Hans
Erlandsson, Opublicerade anteck¬
ningar, foton och skisser (LUHM).
7 Monica Rydbeck, a.a. 1947, sid. 199, be¬
skriver skölden felaktigt som ”tre blå bjälkar
mot ljus botten”, vilket skulle vara en heral¬
disk sensation. I princip är det samma felsyn
som präglar vissa äldre historiker, ex.vis Bengt
Hildebrand, som hävdar att Folkungaättens
oäkta gren inte skulle fört tre ggr styckad
sköld utan ”tvenne snedbjälkar”. Han menar
att dåtiden uppfattade vapnet på detta sätt (Se
Personhistorisk tidskrift, 1935, sid. 110 113).
Detta felaktiga synsätt finner vi även i de
danska och svenska sigillverken, vilket vållat
medeltidsheraldiken svår skada, då det spritts
till historisk, genealogisk och antikvarisk lit¬
teratur. Denna har därför blivit helt otillförlitlig i detta avseende.
a Danmarks Adels Aarbog ( = DAA), 1893,
sid. 158 ff.
9 Fornvännen, 1947, sid. 198 f.
i
10 B. E. Hildebrand, Svenska sigiller från
medeltiden (HiSig), Stockholm 1862—67, Bd.
2, nr. 182 o. 183.
11 Henry Petersen, Danske Adelige Sigiller
fra det XIII og XIV Aarhundrede (= PASig),
Köpenhamn 1892 97, nr. 424.
12 Henry Petersen, Danske Gejstlige Sigiller
fra Middelalderen (= DGS), Köpenhamn 1883
86, nr. 17.
13 PASig,
nr 559.
14 PASig, nr. 180.
15 Bd. I,
Stockholm 1957, sid. 82—84.
“DAA, 1900, sid. 452.
17 jfr.
not 15.
18
DDA, 1915, sid. 474.

—

.

—

i

—

—
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jfr. not 15.
DAA, 1942, sid. 31 ff.
21 DAA, 1921,
sid. 559.
** DAA, 1900, sid. 452.
23 E. Vennberg, Johan Hadorphs
resor; öVritningar av kyrkor och kyrkovapen i Upland,
Stockholm 1917: Vesslands k:a (pl. 58), gult
fält, två röda sparrar. Tensta k:a (pl. 102),
två sparrevapen, ett med vitt fält, ett med gult,
båda med blå sparrar. Hagby k:a (pl. 111),
vitt fält, två blå sparrar.
24
1 ett brev till Sven Tito Aachen den 19.10
1960 har även Monica Rydbeck givit uttryck
för misstankar om att det fjärde fältet skulle
kunna ha blivit felaktigt restaurerat.
25 Ingvar Andersson,
Skånes historia: Senme¬
deltiden, Stockholm 1974, sid. 360.
26
Lexicon over Adelige Familier i Danmark,
Norge og Hertugdomene, Köpenhamn 1789,
Tab. VIII: 133.
27 Sigurd Erixon, Den stora dryckesbollen
med Peder Turesson Bielkes och hans frus anvapen, Fataburen, 1915, sid. 193 213.
19

20

—

Till avsnitt 6:
1
Jfr. katalogen till Europarådsutställningen
Europäische Kunst um 1400, Wien 1962, o. där
anf. litt.
2 Alfred Stange, Deutsche Kunst um 1400,

München 1923, passim.
3
Jfr. Avsn. 5, not 2. Arvaston har föreslagit
att centralgestalten skulle kunna föreställa Erik
av Pommerns gemål drottning Filippa.
4 Drottningsbilden
i Västra Sallerups kyrka,
Fornvännen, 1954, sid. 136 45, där central¬

—

gestalten tolkas som ett kvinnligt helgon, möj¬
ligen jungfru Maria.
s Den iconographiske Post, 1971:3, sid. 3 9.
6 Georg Troescher, Burgundische Maleret;
Maler und Malwerke um 1400 (
■),
Berlin 1966, Textbd. sid. 192 ff. o. Tafelbd.
bild 246—47.
7 Hugo Kehrer, Die heiligen drei Könige in
Literatur und Kunst, Bd. 2, Leipzig 1909, sid.

—
— — —

176 ff.
8 Nyligen
behandlad av Donald L. Ehresmann, The Frankfurt Three Kings Portal, Madem Gerthener and the International Gothic
Style on the Middle Rhine, Art Bulletin, Vol.
50, 1968, sid, 301—308.
* Troescher, a.a., Textbd. sid. 200, 229 o.
305, Tafelbd. bild 266.

—

10 jfr Kehrer, a.a., bild 274, 277, 278, 280 o.
291, samtliga från 1400-talets andra hälft, och
311, 319 o. 324 fr. 1500-talets början.
Millard Meiss, French Painting in the
Time of Jean de Berry; The late XIV Century
and the Patronage of the Duke, London 1967,
Textbd. sid. 229—41 o. 330—31, Pl.-bd. fig.

Ibid., Vol. 2, sid. 251 61.
R. Ewart Oakeshott, The sword in the age
of chivalry, London 1964, passim. För den här
aktuella svärdstypen, se även Ada Bruhn Hoff¬
meyer, Middelalderens tveaeggede svaerd, Kö¬
penhamn 1954, Bd. 1, sid. 89 95 o. Bd. 2,
sid. 36—40 o. Pl. XXXIV— XXXV (typ

753.

IV

Werner R. Deusch, Deutsche Malerei des
XV. Jahrhunderts, Berlin 1936, Tafel 11.
13 Härom, se bl. a. J. Huizinga, Ur medelti¬
dens höst, Stockholm 1927, sid, 209—211.
24 Kehrer, a.a., Bd. 1, 1908, sid. 55—64.
15
Senast behandlad av Millard Meiss, French
Painting in the Time of Jean de Berry; The

29
1 nordiskt kalkmåleri kan denna typ av
gloria inte påvisas förrän omkr. 1425. Det
äldsta kända exemplet utgör målningarna i
Viskinge, Danmark, jfr. Ulla Haastrup, Kalk¬
maleri i Viskinge og Kunst i Westfalen, Na¬
tionalmuseets Arbejdsmark, 1967, sid. 5 18.

“

22

Limbourgs and their Followers, London 1974,
Textbd. sid. 153 ff., Pl.-bd. fig. 572 o. 643.
16
Kehrer, a.a., Bd. 2, sid. 248.
17 För värdefulla synpunkter o. litteraturan¬
visningar rörande denna dräktdetalj tackas här¬
med antikvarie Märta Lindström, Lund.
18 Nu
i Versailles, jfr. Fr. Boucher, A. History
of Costume in the West, London 1967, sid.
210, o. Ludwig Baldass, Jan van Eyck, London
1952, kat. 67, fig. 77.
14 Baldass, a.a., kat. 22, pl. 137.
20 Till jämförelse förtjänar här nämnas fyra
kvinnogestalter (helgon?) fr. 1400-talets mitt i
Björklinge kyrka, Uppland, jfr. Upplands kyr¬
kor, Häfte 106, Uppsala 1961, sid. 13.
21 Att den, vilket föreslagits, skulle kunna va¬
ra ett pilgrimsattribut förefaller föga troligt.
22 Claude Blair, European Armour ca 1066
to ca 1700, London 1958, sid. 77 ff.
23 Henrik Cornell o. Sigurd Wallin, Johan¬
nes Rosenrodh, ein schwedischer Maler von
1437, Stockholm 1962. Ett av målningsmotiven
i Tensta, Lyckohjulet, har fått en intressant
politisk belysning av Allan Ellenius, Lycko¬
hjulet i Tensta och dess historiska innebörd,
Fornvännen, 1957, sid. 38 53.
24 Baldass, a.a., kat. 1, pl. 44 (riddaren i för¬
grunden).
25 Ibid. En liknande ”pansarkilt” bärs även
av Pippo Spano i Andrea del Castagnos be¬
römda framställning av denne i S:ta Apollonia,
Florens, jfr. Mario Salmi, Paolo Uccello, An¬
drea del Castagno, Domenico Veneziano, Paris
1937, Pl. CXXVIII.
24 G. F. Laking, A Record of European Ar¬
mour and Arms, London 1920, Vol. 3, sid.

—

30—48.

27

28

—

c).

—

1 Danmark förekommer ornamenttypen ti¬
digast i Isefjordverkstaden och Kongstedgruppens måleri. För denna upplysing tackas här¬
med museumsinspektor Ulla Haastrup, Köpen¬
hamn. I Sverige kan den tidigast påvisas i Ri¬
singe kyrka, Östergötland {omkr. 1435). Se¬
nare blir den en av den gotländske Passionsmästaren flitigt använd omamentform. I Skå¬
ne möter man den bl. a. i Kävlinge kyrka.
31 1 ett uppsägelsebrev till kung Hans 1501,
C. G. Styffe, Bidrag till Skandinaviens histo¬
ria ur utländska arkiver, Bd. 4, Stockholm
1875, sid. 274—76.
32 Bengt Thordeman, Wiks hus (Svenska fomminnesplatser nr. 9), Stockholm 1961, sid. 5.
33
Dessa målningssviter är endast dokumen¬
tariskt kända, jfr. Upplands kyrkor, Häfte 138
(1969) resp. 60 (1953).
34 Antagandet
stöds dels på Ornamentiken,
dels på förekomsten av ett ”Kristi anlete” på
korbågens insida. Som påpekats av Tove Riska
vid det 5. nordiska ikonografisymposiet 1976
tycks detta motiv ha varit särskilt vanligt i
birgittinska konstkretsar.
35
Erik Cinthio, Peder Lyckes Chapel and a
Wall painting representing St. Göran, Medde¬
landen från Lunds Universitets historiska Mu¬
seum, 1960, sid. 94 106.
34 Svenskt Konstnärslexikon, Bd. 5, Malmö
1967, sid. 524, där målningarna i V. Sallerup
30

—

berörs.
37
Jfr. ovan, sid. 3. Det kan också tänkas
att det förlängda koret senare tagits i bruk som
gravkor, jfr. M. Rydbeck i Skånes hembygds¬
förbunds årsbok, 1947, sid. 58.
" Jfr. Ursula Nilgen, The Epiphany and the
Eucharist, On the Interpretation of eucharistic

57

Motifs in mediaeval Epiphany Scenes, Art Bul¬
letin, Vol. 49, 1967, sid. 311—16.
39 Sven E. Noreen, Araslövs kyrka (Svenska
fornminnesplatser 46), Stockholm 1962, sid.
14—15.
40 Denna koppling av helgonbilder o. unionshistoria gjordes först av Ellen Jørgensen, Hel¬
gendyrkelse i Danmark, Köpenhamn 1909, sid.
41 42, varefter tanken vidareutvecklats bl. a.
av Erik Cinthio, Skånska kalkmålningar fram¬
tagna under 1950-talet, Skånes hembygdsför¬
bunds årsbok, 1961> sid. 5 26, särsk. sid. 20
22.

—

—

—

(1458).

Jfr. Avsn. 5, not 25.
Erik Lönnroth, Sverige och Kalmarunio¬
nen 1397 1457, Göteborg 1934, (ny uppl.
1969), sid. 145—99.
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41 Begreppet skapat av Henry Bruun, Adels¬
skandinavismen; en skizze, Nordisk tidskrift,
NS. 27, 1951, sid. 210—27.
42 A. Skoglund, De yngre Axelsönernas för¬
bindelser med Sverige, Stockholm 1903.
43
Rep. dipl. regn. dan. med., Ser. 2: 1, 820
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Provgrävt
Under sommaren 1976 utfördes genom
UV-Syd en provundersökning av det
område vid Albäcksån i Maglarps soc¬
ken, som kommer att tagas i anspråk för
ombyggnaden av västra infarten till Trel¬
leborg. Området är tidigare välkänt i ar¬
keologiska sammanhang: omedelbart sö¬
der om den befintliga utfarten mot Fals¬
terbo och Malmö ligger ett av Skånes
fåtaliga jämåldersgravfält med synliga
högar och övertorvade stensättningar.
Provundersökningen visade, att gravlägg¬
ningar skett i trakten redan under yngre
bronsålder. På höjdryggen norr om Falsterboutfarten påträffades nämligen en
välbevarad gravurna med brända ben.
Som gravgåva hade den döde fått en
bred rakkniv av brons, som kan datera
anläggningen till senare delen av yngre
bronsålder. Utgrävningen av området
kommer att återupptagas och slutföras
under 1977.
D. W.
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Industriminnesinventering i Malmöhus
län

En samlad dokumentation av vilka äldre
industrianläggningar som ännu finns kvar
i Skåne har länge varit önskad. Det förs¬
ta steget på väg mot en sådan håller nu
på att tagas. Sedan januari 1977 pågår
nämligen en industriminnesinventering i
Malmöhus län. Initiativtagare är Skånes
hembygdsförbund, och inventeringen be¬
kostas av AMS. Det är den första länsinventering av industriarkitektur som
påbörjats i landet. Den kommer att ge¬
nomföras kommunvis med början i Es¬
lövs kommun. Som hitre tidsgräns fun-

gerar 1939 45. Inventeringen utförs av
konsthistorikern Torkel Eriksson och ar¬
kitekt SAR Hugo Gilmet. Dessa är tack¬
samma för alla upplysningar i ämnet,
exempelvis om arkitekturritningar av oli¬
ka slag, fotografier och andra avbild¬
ningar av industriarkitektur och därtill
hörande arbetarbostäder, industrihistoriskt källmaterial i privat ägo, arbetsbilder och andra framställningar av industrihistoriskt intresse. Adressen är Skå¬
nes hembygdsförbund, Winstrupsgatan
10, 222 22 Lund, och telefonnumret
046/13 55 50.
C. B.

—

Eslövs bryggeri, uppfört 1882 83 av ”Eslövskungen” Chr. E. Nilsson. Rivet 1963. Teck¬
ning av Hugo Gilmet efter äldre foto.
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DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLO¬
GISKA FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt
för en historiskt och arkeologiskt intresserad allmänhet.
Föreningen är utgivare av ALE, historisk tidskrift för Skåneland,
som utkommer med tre häften årligen. Tidskriften utges med bidrag
från statens humanistiska forskningsråd. Brev och manus till redak¬
tionen adresseras till Carin Bunte, Winstrupsgatan 10, 222 22 Lund.
Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften, 25:
kr, kan insättas på föreningens postgirokonto nr
246831-2, c/o kamrer Allan Persson, Karhögstorg 4 a, 223 55

—

LUND.
Äldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos före¬

ningens sekreterare, antikvarie Nils Nilsson, Kulturen, 223 50 LUND.
EFTERTRYCK, helt eller delvis medgives endast efter redaktionens
särskilda tillstånd.

Föreningens styrelse
Intendent Bengt Bengtsson, Lund, ordf., länsantikvarie Evald Gustafsson,
Lund, v. ordf-, antikvarie Nils Nilsson, Lund, sekr., kamrer Allan Pers¬
son, Lund, skattmästare samt professor Nils-Arvid Bringéus, Lund, antikva¬
rie Carin Bunte, Lund, professor Bertil Ejder, Lund, fil lic Torkel Eriks¬
son, Lund, museiintendet Lars-Göran Kindström, Helsingborg, professor
Sven Kjöllerström, Lund, professor Birgitta Odén, Lund, museichef BengtAme Person, Varberg, disponent Birger Persson, Ystad, professor Göran
Rystad, Lund, greve Hans Wachtmeister, Johannishus, läroverksadjunkt
Curt Widcnborg, Ronneby, intendent Gustaf Åberg, Simrishamn. Heders¬
ledamot: professor förgen Weibull, Göteborg.
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