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Majestas Domini
En kristusbild på kalkmålningar i skånska och själländska kyrkor
Majestas Domini är ett huvudmotiv
inom det romanska måleriet i Sydskandinavien. Under 11- och 1200-talets
kyrkobyggnadsperiod smyckades absiden uteslutande med denna bild. Det
finns cirka 40 bevarade majestasbilder i
Skåne och på Själland. Kom initiativet
till bilderna från världsligt eller kyrkligt
håll och har det någon betydelse i
sammanhanget att ärkebiskopen residerade i Skåne och kungen på Själland?
Efter några inledande tankar om
majestasmotivets uppkomst skall vi
studera ett antal typiska målningar i de
skandinaviska kyrkorna. Det finns
många olika framställningar av den
tronande Kristus och majestasbilderna
Fig 1. Konstantin II. 354

är endast en typ av många olika kompositioner. Bilden har starka apokalyptiska
drag. Kristus sitter på en tron en face och är alltid i centrum, omgiven andra
bifigurer. I de äldsta bysantinska bilderna är det ofta Petrus och Paulus som står
närmast tronen. I större kompositioner är hela apostlaskaran samlad och blickar
in mot huvudfiguren. I det västromerska riket utbildades majestasbilderna på ett
lite annorlunda sätt. Kristus är ofta inskriven i en mandorla eller i en sfär som
kan vara helt oval och ha dubbla ringar. Ibland förekommer en ring med de fyra
evangelisterna som djurbilder. Romerska och bysantinska härskare är tidigt
avbildade på en tron och det är tydligt att kompositionen är ett mycket gammalt
sätt att framställa en härskare eller Gud.
Konstantin den store har avbildat sig på ett mynt 325, där han sitter på en
tronstol med en son vid vardera sidan. Redan samma år som det stora
kyrkomötet i Nicea var ett mynt i omlopp med Konstantin som gudomlig
härskare. På kejsar Konstantin II finns en klassisk bild i en kalender från 354
(fig 1). Här sitter kejsaren med fötterna på en stödplatta, vilken går igen i många
senare framställningar. Denna bild var känd av Karl den stores konstnärer och
har därför blivit något av en prototyp för senare kejsar- och kristusframställningar.1
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Teodosius den store (379-395) återförenade de östra och västra rikshalvorna av det romerska riket. Här ses
han avbildad på ett silverfat (Fig 2), som
troligen gjordes i Konstantinopel 388
för att fira tioårsjubileet av hans
trontillträde. Kejsaren sitter på en
tronstol med fötterna på en platta, som
skall vara en allegorisk figur för jorden
(tellus). På var sin sida har han sina
medregenter och några livvakter. Kejsaren ger ett ackrediteringsbrev till en
ämbetsman. Bilden av den på tronen
sittande kejsaren är en profan framställFig2. Teodosius den store. 388
ning av Majestas Domini. Denna bild var mycket välkänd på grund av att den
förekommit på Konstantins mynt.2
Efter Teodosius död splittrades kejsardömet
för alltid. Han gjorde kristendomen till den
officiella statsreligionen och Niceamötets
teologi genomdrevs mot arianernas
uppfattning av sonen som ett skapat väsen.
Arius förnekade sonens evighet och
preexistens och hans gudomlighet ansågs
endast vara en hedersbenämning utan reell
betydelse. Kristus kan enligt Arius inte vara
Gud i egentlig mening utan tillhör det
skapade. Därför kan han inte meddela sann
kunskap om Gud utan är något slags
mellanväsen mellan Gud och människa.
Niceamötets formel att sonen är ”född och
icke skapad, av samma väsen som Fadern”
utbildades i strid mot arianismen. Patriarken
av Alexandria, Atanasius utvecklade den
kristna treenighets- och logosläran. De
arianska striderna var mycket bittra och inte
Fig 3. Godescalc-handskriften. 781-83 mindre än fem gånger fick han lämna sitt
biskopsämbete. Den niceanska teologien segrade slutligen vid ett kyrkomöte i
Kostantinopel 381. Majestasdominimotiven får full utbredning i Nord- och
Västeuropa först med de karolingiska härskarna. Pippin den lille kröntes av
påven 751 och var under sin regeringstid nära förbunden med påvemakten och
strax därefter dyker de första majestasmotiven upp. Karl den store fortsatte
traditionen från fadern och hade mycket samarbete med påven, som bekräftade
och understödde hans makt.Vid påsktid 781 reste Karl med sin familj till Rom,
där sonen Karlman döptes. Efter dopet fick barnet namnet Pippin, vilket griper
2

The missorium of Theodosius. Moffit 2006 s 76.

4

tillbaka på hans farfars kröning 751. Till minne av denna händelse lät Karl sin
skrivare Godescalc förfärdiga en evangeliehandskkrift med sex konstfärdiga
miniatyrer. En av dem föreställer den tronande Kristus (fig 3), sittande på en
polstrad tronbänk med fötterna på en platta, som kan förmodas vara jordskivan.
Tronen finns uppsatt i en paradisisk trädgård, som är avgränsad av en hög mur.
Bilden går tillbaka på en italiensk eller bysantinsk förlaga.3

Fig 4. Mosaik i San Vitale, Ravenna. 545-50

Vid sitt italienbesök såg Karl majestasbilder i Rom, vilka han senare lät ligga till
grund för mosaikerna i sin residensstad Aachen. Här hade han uppfört ett stort
byggnadskomplex som hämtat inspiration från såväl Rom som Konstantin den
stores Konstantinopel. Likaså tjänade en absidmosaik i San Vitalekyrkan i
Ravenna (fig 4) som förebild till den konstnärliga utsmyckningen i Tyskland.
Karl hade personligen besökt kyrkorna i Ravenna. Kristus ses här på en blå himmelssfär, som kan tolkas som jordgloben och han räcker en blomsterkrans till
Ravennas skyddshelgon St. Vitalis. På sin vänstra sida har Kristus biskopen
Ecclesius.4
Karls förbund med påvemakten utvecklades till att han blev protector för kyrkan
och var dess skydd och sköld mot all världsligt övervåld. Han företrädde Kristi
kunga- och prästadöme på jorden och var i samma person rex et sacerdos.
Regenten liknas vid Gud och Kristus och han blir huvudet för den på jorden
kämpande kyrkan. Han får titeln majestas. Under Karl den stores tid var det
redan en ikonografisk tradition att framställa både kejsaren och Kristus som
introniserade härskare. Under ottomansk tid utvecklades motivet med mandorla,
evangelister och Kristus med hostian i höger hand.5
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En betydelsefull evangeliehandskrift
framställdes vid Karl den stores
hovskola cirka 810 och har fått sitt
namn efter klostret i Lorsch, där den
förvarades fram till klostrets upplösning 1556. Den har fyra handmålade miniatyrer och en av dem
föreställer den tronande Kristus, som
sitter på en rikt ornamenterad
tronbänk (fig 5). Mandorlan är bred
och cirkelformig och har bilder på
evangelisterna. Bilden kan troligen
härledas till en italiensk förlaga och
har framställts innan manuskripten
från målarskolan i Tours blev
vanliga.6
Det finns många exempel på
majestasminiatyrer i medeltidens
bokmåleri. Dessa motiv skulle stödja
Fig 5. Lorsch evangeliehandskrift. 810

de karolingiska regenterna och framställa dem som nära förbundna med kyrka
och påvemakt, nästan som gudomliga härskare. Motivets uppkomst kan ses som
ett resultat av en ideologi som uppstått omkring den sakralt introniserade
fursten. Den kyrkliga kröningen företogs helst av påven och de maktfullkomliga
karolingerna var mycket måna om att få detta stöd i det snabbt expanderande
riket. En ny och fruktbärande allians utbildades mellan de frankiska härskarna
och påven.
I början av 800-talet blir titeln majestas en vanlig
benämning på kejsaren och under samma tid utvecklas
den typiska majestasbilden. De frankiska regenterna
låter avbilda sig på samma sätt som den tronande
Kristus. En av de första bilderna visar Lothar (795-855),
sittande på en tron med ett scepter i handen och han
flankeras av två livvakter. Den nästkommande
miniatyren i Lothars evangeliehandskrift är en nästan
exakt likadan avbildning av den tronande Kristus i en
mandelformad mandorla. Lothar har alltså velat framställa sig på samma sätt som Kristus. Det är heller inte
ovanligt att man använde Gamla testamentets kung
David som förebild, och det finns flera miniatyrer som
Fig 6. Lothar-handskriften.
Cirka 850.
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jämställer de frankiska kungarna med David. När Ludvig den fromme delade sitt
rike mellan sina söner 817, fick Lothar den mellersta delen med den gamla
huvudstaden Aachen och Italien som viktigaste beståndsdelar. Påven krönte
honom till kejsare 823. Kröningsceremonin och det nära förhållandet till påven
är viktiga ingredienser för uppkomsten av det klassiska majestasmotivet. Det
fanns en stark bindning mellan de karolingiska härskarna och förekomsten av
majestasbilder, framför allt i evangeliehandskrifternas miniatyrer.
I det karolingiska riket fanns flera
olika centra, så kallade ateljéer, som
framställde manuskripten i sin egen
stil. Vid Karl den stores hov verkade
Adagruppen, som har gjort Godescalc- och Lorschhandskrifterna vilka
påminner om mosaikerna i Ravenna.
En annan berömd ateljé fanns i
klostret i Tours, som bland annat
förfärdigade en stor bibelhandskrift,
den så kallade Vivianbibeln för Karl
den skallige. En typisk majestasbild
har Kristus sittande på en tron eller i
senare framställningar på regnbågen.
Vidstående bild är hämtad från handskriften Codex Bruchsal från 1220talet. Kristus sitter på en polstrad
tronbänk som är välvd som en regnFig 7. Codex Bruchsal. Ca 1220

båge och har en mindre båge som fotstöd. Bilden är mycket välkomponerad och
Kristus är inskriven i en dubbel mandorla, handen lyfter han som vanligt i en
välsignande gest. De fyra evangelistsymbolerna finns i hörnen av miniatyrmålningen.
Miniatyrerna i de liturgiska handskrifterna under denna tid går ofta tillbaka på
äldre förlagor från den karolingiska tiden. Det klassiska motivet förändras och
varieras. Fotskivans utseende växlar, tronstolen ersätts emellanåt med regnbågen
osv. När det karolingiska riket går mot sin upplösning, så försvinner också
majestasbilderna. De dyker upp igen först ett halvt århundrade senare i och med
att den förste tyskromerske kejsaren Otto den store (912-973) uppträder på
scenen och kröns i Rom 962. Motivet blir nu allt vanligare ända fram till 1200talet, då det når sin största utbredning.7
En mycket spektakulär händelse inträffade till pingst år 1000 då Otto III fann
Karl den stores grav i palatset i Aachen. Fastän Karl dött 814 rapporterades att
han satt upprätt på sin förgyllda tronstol, som om han fortfarande var i livet. Han
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var iklädd sin kejserliga dräkt och bar kejsarkronan på huvudet som en äkta
Majestas Domini. Tidigare hade motivet tolkats i strikt kristologiska termer,
men här framträder Karl sittande på en tron med anspråk som en ny Konstantin
eller kristusgestalt. Händelsen återberättades genom hela det medeltida Europa.
På den gamla pilgrimsvägen
till Santiago de Compostela
ligger klosterstaden Conques,
väl inbäddad i det bergiga
landskapet i sydöstra Frankrike. Här finns ett relikskrin
med en förgylld och ädelstensbesatt figur, sittande i en tronstol – på samma sätt som Karl
den store. Dateringen är omtvistad men den har troligtvis
tillkommit i början av 1000talet. Figuren går under namFig 8. Conques i sydöstra Frankrike

net ”Maiestas, sanctae Fides appelantur (Majestätet, som kallas den heliga
tron). Det är troligen en man som är avbildad, men figuren har ända från början
förknippats med legenden om den 12 åriga flickan ”Foy”.
Hennes legend var mycket populär under
medeltiden. Det berättas att hon led
martyrdöden under 300-talet. Hon blev
anklagad inför den romerske prokuratorn
för att vägra att offra till de hedniska
gudarna. Då gjorde hon korstecknet och
sade att hon tänkte fortsätta att tjäna
Kristus. När hon brändes till döds på en
grill, berättas det att snö föll över hennes
kropp för att dölja den för åskådarna.
Relikerna blev stulna från ett närbeläget
kloster och kom så till Conques. En munk
anklagades för stölden och för sin önskan
att styra pilgrimsvandrarna mot Conques.
Sainte Foy är både en kejserlig avbildning
och en apokalyptisk figur, som väl passar i
kulten av de karolingiska härskarna.8
Fig 9. Sainte Foy
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Fig 10. Klosterkyrkan i Conques. Ca. 1140

Klostret i Conques grundades 819, samma år som man upptäckte kvarlevorna av
St. Jakob i Compostela. Conques fick snart sina egna reliker av St. Foy och
antalet pilgrimer växte. En ny klosterkyrka uppfördes och tympanonfältet över
dörrarna utsmyckades med storslagna romanska reliefer som föreställer den
yttersta domen. I mitten sitter Kristus på sin tron och under honom väger Mikael
själarna. Från vänster kommer en procession med klostrets abbot och Karl den
store. Genom hela kompositionen går ett skriftband som berättar att alla helgon
dyrkar Kristus som den himmelske konungen och varnar syndarna för det
hemska öde som väntar.9
Skåne och Själland
Kalkmålningarna i de sydskandinaviska kyrkorna tillhör samma internationella
kulturkrets som övriga europeiska kyrkor och är mycket beroende av influenser
söderifrån. Nya tankar och idéer spreds mycket snabbt i den romerska kyrkan
och i Skandinavien har påverkan skett från både Tyskland och England. Frågan
är nu i vilket sammanhang de skånska och själländska majestasframställningarna har tillkommit. Kan man se någon kontinental eller anglosaxisk påverkan
och hur starkt är det karolingiska eller kungliga draget i bilderna? Om det finns
en närbelägen kungsgård, kan det tänkas att patronus har ansvarat för kyrkans
byggande och beställt bilderna i samråd med målarskolan och dess ”programuppläggare”. Det kan då möjligen vara så att majestasbildens kungliga drag är
framträdande. Har det lokala prästerskapet eller biskopen haft inflytande, kan
det då tänkas att kristusdraget i majestasbilden är mer betonat? Frågan är om vi
kan finna några enskildheter som visar på kunglig makt. Kristus som sitter på en
tronstol, liksom de medeltida och antika härskarna, har en mer maktfullkomlig
framtoning än när han sitter på en regnbåge, vilket är ett bibliskt framställningssätt av den apokalyptiske domaren. I Uppenbarelsebokens vision av den
himmelska gudstjänsten heter det: ”Och kring tronen var en regnbåge som var
9
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som smaragd.” (Upp. 4:3). Majestasbilden har tjänat både som ett auktoritativt
uttryck för kungens makt och som en förstärkning av det mässoffer som
försiggick på altaret vid bildens fot. Bakom korskranket kunde folket höra
mässliturgin och kanske skymta det högtidliga ögonblicket när mässelementen
förvandlades och prästen lyfte upp dem mot kristusbilden. Bilden har
anknytning både till mässans liturgi och till den kungliga makten. Ett annat drag
som kan tyda på en viss åtskillnad mellan ”andligt” och ”världsligt” inflytande
är den variation som finns i hur Kristus sitter med sina fötter. Ibland håller han
dem på en träplatta, liksom antikens kejsare eller på en liten välvd båge eller
rund jordskiva. I det senare fallet kan det tänkas en anknytning till Matt. 5:35:
”Himlen är Guds tron och jorden pallen under hans fötter.”
Någon gång avslöjar kalkmålningarna själva vem som varit donator och
ansvarat för kyrkans tillkomst. Men man behöver inte nödvändigtvis se en
motsättning mellan regnum och sacerdotium utan efter den stora försoningsfesten i Ringsted 1170 kom de närmare varandra.
Frågan är om materialet är för sprött eller otillräckligt och är målningarna i så
dåligt skick att det blir svårt att få några entydiga svar på de uppställda frågorna.
Många bilder är övermålade eller försvunna och det finns mycket få och
sporadiska beskrivningar av det som försvunnit. Sören Kaspersen har liknande
frågeställningar i sin artikel Majestas Domini – Regnum et Sacerdotium. Efter
att ha gjort en grundlig historisk analys av motivets uppkomst och en genomgång av många kyrkor, kommer han med en mycket försiktig slutsats:
”Införandet av det teokratiska kungadömet medför en uppblomstring av
majestasmotivet”.10
I det anförda kontinentala materialet såg vi att kunga- och påvemakt var nära
förbundna med varandra och att detta framför allt kom till uttryck vid
kejsarkröningarna i Rom. Vi ska nu närmare undersöka några av de cirka 40-50
majestasframställningar som finns i Skåne och på Själland och om möjligt
besvara några av frågeställningarna. Först kommer kyrkan i Vä, som är alldeles
enastående vad gäller kvalitén på den konstnärliga utsmyckningen och den är
troligtvis den första som har fått en så storslagen majestasbild.
Vä
Majestas framställningen i Vä bildar
upptakten på en lång rad av liknande
absidmålningar. Det är det enda motiv
man målar i absiden i senromansk tid.
Målningen är av mycket hög konstnärlig kvalitet. Den har italienskbysatinska drag och liknar de norditalienska målningarna i så hög grad
Fig 11. Absiden i Vä kyrka. 1130-talet
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att man kan föreställa sig en direkt förbindelse.11 Förbindelsen har gått över
tyskt område. St. Gereon i Köln har en kristusbild med en liknande
regnbågsaktig mandorla och en fyrkantigt utformad tronstol, men denna tillkom
först år 1156.
Dateringen av målningen i Vä har varit föremål för många olika förslag. Ett
avgörande kom när man i huvudaltarets relikgömma fann relikdosan orörd och i
denna låg en pergamentslapp med ett årtal. Detta var inte helt tydligt och har
utlästs som antingen 1121 eller 1131. Ahlsted ansluter sig till Toni Schmids
tolkning av läsarten MCXXI – alltså invigdes altaret i kyrkan år 1121, och hon
anser att målningarna är från 1130-talets sista år. 12
En målning i sydöstra Frankrike
har stor likhet med den i Vä och
har tillkommit på initiativ av
abbot Hugh of Cluny (10491109) som skall ha varit den så
kallade
programuppläggaren.
Intressant är att bilden har
anknytning till benediktinerklostret i Cluny, som var dåtidens
mäktigaste kloster med över
10.000 munkar. Kristus sitter
Fig 12. Kristusfigur i Berzé-la Ville. Början av 1200-talet

dock inte på en regnbåge utan på en stol med polstrad dyna och har fötterna på
marken. I handen håller han en bokrulle.13
Strax utanför Köln finns ett
premonstratenserkloster i Knechtsteden och det har en majestasbild
som har stora likheter med den i
Vä. Klostret grundades i början
av 1100-talet. Basilikan började
byggas 1138 och skulle kunna ha
något samband med klostret i
Vä.14 I Vä ser man hur den
himmelska världen bryter in i
koret som blir ett sakramentalt
rum, en port till himmelen. Enligt
Fig 13. Kristusbild i Knechtsteden ca 1138
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synen i Uppenbarelseboken är Kristus omgiven av hela sin hovstab med sju
änglar, placerade i bågen ovanför. På absidväggen finns rester av Maria och
Johannes döparen med två ärkeänglar och ytterst står Petrus och Paulus. Det
stjärnbeströdda tunnvalvet innehåller 24 medaljonger med texten från hymnen
Te deum. De ovalformade ansiktena med lång, skuggad näsa ger ett storslaget
och högtidligt intryck. Detta är element som är välkända i bysantinsk konst.
Målarverkstaden i Vä härstammar direkt eller indirekt från Norditalien.
En intressant detalj i målningarna i Vä är kristushanden som hålls i en välsignande bysantinsk gest,
med lill- och ringfinger inböjda mot tummen.
Perspektivet har tydligen varit svårt för målaren
eftersom konturen har omritats och flyttats.
På korets östvägg finns ett stiftarpar och man kan se
hur kvinnan håller en kyrkomodell med två västtorn,
en stor sidoportal och absid. Mannen bär fram ett
juvelprytt gult skrin, en symbolisk framställning av
gåvor i jord eller pengar. Vem är det som har haft
patronatsrätten till kyrkan och som här avbildats?
Valdemar den store och hans drottning Sofia?15 Den
danske kungen Niels och hans drottning Margareta
Fig 14. Kristi hand

Fredkulla?16 Knut V och hans moder Rikissa? Eller Magnus Nilsen och
Rikissa?17 Diskussionen lär inte vara avslutad utan beror på en rad olika
omständigheter som till exempel hela dateringsfrågan av klostret i Vä och när
kyrkan kan ha överlämnats dit. Flera andra detaljer i den storslagna
majestasframställningen är mycket intressanta. Evangelistsymbolerna har sex
vingar, vilket endast förekommer i Vä, Övraby och Härslövs kyrkor. Det bör
observeras att kristusgestalten sitter direkt på regnbågen med fötterna på en
båglinje, troligtvis jordskivan, på vilken det finns en konturteckning. (fig 15).
Detta är mycket ovanligt eftersom skivan
eller regnbågen överallt annars är helt
tom. Græbe har tolkat teckningen som en
basilika.18 En pall finns ibland under
huvudpersonens fötter, när han sitter på
en tron, men aldrig en basilika. (Jesaja
66:1 Himlen är min tron och jorden min
fotpall). Frågan är hur detta skall förstås.
Fig 15. Basilika vid Kristi fötter?
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Antingen är det en rest av en hel tronstolsframställning eller bara några
konturstreck för infärgning. Eller kan det vara någon i målarlaget som har saknat
sin hembygds basilika och på eget initiativ gjort teckningen? Men detta verkar
inte så troligt, eftersom det inte fanns tillfälle för individuella inslag i det
romanska måleriet, utan hela programmet var hårt styrt av tradition och
målningen skulle passa in i och förstärka liturgin.
På vanligt vis håller stiftarna olika
gåvor i sina händer. Den manlige
stiftaren på norra triumfbågsväggen
räcker fram ett gult skrin, som kan
vara tecken på överlämnande av
egendomar eller helt enkelt ett
relikskrin med dyrbart innehåll. På
södra väggen finns den kvinnliga
stiftaren med en kyrka. Bilden är
ganska otydlig (fig 16) men har av
Fig 16. Modell med två torn och rund absid?

Græbe tolkats som en kyrka med två västtorn, stor sidoportal och absid.19 Det
skulle inte vara helt otänkbart att på kontinenten finna en basilika som svarar
mot denna beskrivning.20
Hela den mäktiga kompositionen med Te deum-hymnen och alla figurerna i
tunnvalvet är alldeles enastående i sitt slag. Man kan mycket väl tänka sig att
målningen speciellt har konstruerats för den stora präst- och munkförsamlingen
som satt uppe i koret och sjöng mässans Sanctus (Helig, helig, är Herren Sebaot)
och den gamla 400-talshymnen Te Deum. Gud, vår Gud vi lovar dig. (Sv. Psalm
1:1) Målningarna har tillkommit mitt under investiturstridigheterna och
stiftarparet har överlämnat kyrkan till premonstratenserklostret som under sina
gudstjänster har kunnat sjunga kyrkans lov och glorifierat kyrkans herre högt
uppe i absiden. Det hela framstår som en manifestering av kyrkans härlighet och
makt.21
Vämålningarna är ett storslaget exempel på hur premonstratenserklostret fick en
kyrka med målningar som kunde användas i deras manifestation av den
himmelske konungens makt. Staden Vä är visserligen byggd på kunglig mark,
men efter klostrets grundande framstår den andliga makten som den allt
överskuggande både i kyrka och i stadsbildning. Premonstratenserorden
förärades kyrkan strax före den stora kyrkofesten i Ringsted 1170 och
målningarna kan ha tillkommit i samband med detta. En jämförelse med
majestasbilden i Sæby antyder dock en tidigare tidpunkt för målningarnas
tillkomst.
19

Graebe 1971 s 80.
Till exempel St. Gereon´s Basilika i Köln?
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Græbe 1971 s 91.
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Sæby

Fig. 17. Sæby kyrka. Ca 1125

På Själland finns en majestasbild i
Sæby, som har stor släktskap med
den i Vä. Kyrkan har liksom i Vä
varit konstruerad med en västempor
för en storman och hans familj.22 På
målningarna i Sæby finns ett
bomärke, två korslagda S – kanske
ett tecken för Jesus eller någon
person som har utfört målningarna.
Samma tecken hittas i Vä. Runt sin
handled på den lyfta högerhanden har
kristusfiguren ett ädelstensbeprytt
armband och det är exakt detsamma
som vi kan se i Vä. Sina fötter har
Kristus placerat på en regnbåge med
samma färgskiftningar som den
större han sitter på. Danske
kalkmalerier uppger att det är en
regnbåge, men det är inte riktigt
säkert att det är så. Bilden har
nämligen restaurerats i tre olika
omgångar.

Vid huvudrestaureringen 1864 gjorde konservatorn Jacob Kornerup en akvarell
av kalkmålningen. På denna framgår det att den centrala delen av regnbågen inte
har de blågrå färgen som på målningen, utan är ljust ockrafärgad. Alltså är det
ingen regnbåge på akvarellen utan en jordskiva. Målningen i Sæby är så hårt
restaurerad att den har mist sin ursprungliga karaktär, men den kan gott ge ett
intryck av hur den har sett ut en gång då den nymålades.23 Klädedräkten är
utformad på samma sätt som i Vä och över höger axel syns ett av de band, de så
kallade clavi, som hörde till den romerska togan.24 I allt väsentligt liknar
Sæbyframställningen den i Vä, men hjälmvalvet i absiden är mindre, vilket kan
vara förklaringen till att evangelistsymbolerna här endast är tvåvingade.
Eftersom det är troligt att det finns ett samband mellan målningarnas tillkomst,
kan mycket väl den av Ahlstedt föreslagna tiden för målningarna i Vä till 1130talets sista år vara att föredra. Hela den storslagna kompositionen i koret tyder
dock snarare på influens från en munkförsamling än från en kungskyrka, och i
så fall skulle Græbes datering till cirka 1170 passa bättre.

22

Bolvig 1999 s 175.
Danske kalkmalerier, Romansk tid s 105.
24
Nørdlund 1955 s 259. Danmarks kirker IV. 2. Bind s 907f.
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Skibby

Fig. 18. Restaurerad bild i Skibby 1125

Framställningen i Skibby måste
också räknas till samma grupp som
Vä och Sæby. Draperingen av
klädnaden har stora likheter med
Sæby och några av bårderna runt
målningen har samma ornamentik
som i Vä. Restaureringen har gjorts
mycket hårdhänt och de gamla
ursprungliga stildragen har därför
gått förlorade. Kulan som ligger i
knäet är inget riksäpple utan en feltolkning som konservatorn har gjort

av några färgrester. Kristus sitter inte på regnbågen som på de föregående
bilderna utan på en polstrad tron. Dynan är målad på samma sätt som hos de
karolingiska härskarna. Här kan vi alltså se att det i bilderna finns en linje ända
från antikens kejsare, att framställa härskaren med makt och myndighet och
utnyttja all den pondus och glorifiering som sammanlikningen med himmelens
konung kunde ge. Bakom de storslagna majestasbilderna finns ofta en storman
eller kung som antingen direkt har skänkt bilderna till kyrkan eller haft en
kungsgård eller ett gods just i den socken där majestasmotivet utfördes. Det har
varit tilltalande för den tidens härskare att kunna jämföra sig med den
himmelske Kristus, hur han sitter på sin tron omgiven av sitt hovfolk och sina
vasaller, på samma sätt som kungen gjorde på sin kungsgård eller i sitt residens.
Kungens män och hird har sin motsvarighet i de förebedjare som omger Kristus
och i de apostlarader som ibland finns under själva huvudmotivet.
Skibby var vid den aktuella tiden överlämnat till Valdemar Sejr som kronogods
och han har säkert haft inflytande på tillkomsten av den konungslika
kristusgestalten. Ovan absidens öppning i trumfväggen har funnits en
domedagsscen med en centralt placerad Kristus liksom i Finja, men idag återstår
endast sporadiska färgrester.25 Det senare visar att de två närbesläktade motiven
kunde förekomma samtidigt och att man tydligt skiljde mellan dem, eftersom
båda har målats på så framträdande platser i kyrkan.
Sønder Jernløse
Dessa kalkmålningar blev upptäckta så sent som 1950 och konserverades
därefter av Egmont Lind på ett strängt vetenskapligt sätt. Ingenting lades till
utan målningarna skulle framstå som de var från början. De är alltså inte
restaurerade utan konserverade och gör inte anspråk på att vara en njutbar
bildframställning utan är ett arkeologiskt minnesmärke.26
25
26

Danske kalkmalerier. Romansk tid s 175.
Saxtorph 1986 s 108.
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Figurframställningen följer det vanliga
schemat men har några osedvanliga
detaljer. Figurerna är mycket slanka
och långsmala och Kristus är placerad
på regnbågen, med en mindre båge
under fötterna. Den högra handen
håller han tätt framför bröstet i en
välsignande gest med ringfingret böjt
in mot tummen medan de andra
fingrarna är rakt utsträckta. Detta är
Fig. 19. Sønder Jernløse 1125
den så kallade grekiskortodoxa välsignelsen. Vanligast förekommande är annars den latinska fingerställningen med
pek- och långfingrarna utsträckta medan ring- och lillfinger böjs in mot
handflatan. I den vänstra handen böjer sig fingrarna omkring en bokrulle, vilket
är mycket ovanligt. Det vanligaste är att Kristus stödjer en öppen eller stängd
bok på vänstra knä. I klädedräktens drapering kan man se likheter med
kristusfiguren i Vä. De omgivande figurerna är Maria, Johannes och
ärkeänglar.27 Framställningen har bysantinska drag och har vissa likheter med
målningar på Gotland och i Ryssland. På så vis är majestasbilden i Jernløse
ganska unik.28
Hagested
Kristusgestalten sitter på en tronstol med
polstrad dyna, vars form går ända tillbaka
till 700-talets karolingiska härskare.
Bilden ingår i det fasta romanska schemat
med fyra evangelistsymboler och Maria
med en ängel till vänster. Johannes
döparen och en annan ängel är placerade
till höger. Högra handen är upplyft i en
latinsk välsignelse och den vänstra vilar
på livets bok. Kristus är avbildad som en
yngre man med brunt skägg. Gloria och
enskildheter i klädedräkten är utformade i
förgylld stuck. Här finns Jørlundegruppens enda stiftarbild, och det var
säkerligen någon vasall till Valdemar Sejr
Fig. 20. Hagested 1150-1175
som var initiativtagare till kyrka och
målningar, eftersom Hagested finns upptaget i hans jordabok. Finansiärerna som
stod bakom Jørlundegruppen var framför allt Hvidesläkten och biskopen i
Roskilde.29 Stiftaren är klädd i vardagliga samtidskläder med knälång kjortel
och en kappa som är uppfäst kring höger skuldra. På sitt huvud har han en huva.
27

Danske kalkmalerier. Romansk tid s 109. Kaspersen 1985 s 42.
http://www.nordenskirker.dk. Danmarks kirker IV. 1. Bind s 138f.
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Han räcker fram en mycket enkel kyrkomodell mot Guds hand, som välsignande
tar emot gåvan. Modellen ser inte ut som en kyrka utan snarare som ett runt
baptisterium eller ett skrin. Den står i skarp kontrast till mycket mera utförliga
kyrkor som bärs fram av andra stiftare till exempel i Gørlev och Fjenneslev.30
Typologiskt sett utgör majestasframställningarna i Jørlundegruppen (Alsted, Hagested, Tveje Merløse) en
fortsättning på målningarna i Vä.
Särskilt kan man se likheter i de
bårder som omger bilderna. En tysk
förebild finns i St. Gereon, där
Kristus också sitter på en tron.
Gereon var en romersk soldat som
led martyrdöden i Köln år 304.
Tillsammans med femtio soldater
Fig. 21. St. Gereon i Köln 1156
från sin legion vägrade han att offra
till de hedniska gudarna och blev därför halshuggen. Över hans grav byggdes
olika kyrkor. En stor basilika påbörjades 1067. 31
Hagesteds kyrka är också berömd för sina tubaänglar. ”Tuba” är det latinska
ordet för ”basun” och på triumfväggen finns två basunblåsande änglar, vilket är
ett mycket gammalt motiv som även kan ses i Finja. Basunerna är Guds röst och
ger uttryck för hans makt, särskilt när domedagsbasunerna ljuder. Motivet med
änglarna är av gammalt datum. Under ett lager med 1300-talsbilder upptäckte
man 1973 en märklig bildserie, där Maria sitter på en hög pinnstol med ryggoch armstöd. Bilden kan kanske tolkas som Marias bebådelse om sin död?32
Tveje Merløse
Av Jørlundegruppen finns det fyra
bevarade majestasbilder på Själland.
(Alstad, Butterup, Hagested, Tveje
Merløse). Det är en mycket enkel
figur som är målad i absidvalvet.
Han tronar på regnbågen och under
hans fötter går det en mindre båge.
De omgivande figurerna är evangeFig. 22. Tveje Merløse 1150-75
listerna och i norr jungfru Maria.
Vem hennes pendang på södra sidan är kan knappast avgöras idag, men man kan
gissa på Johannes döparen.33

30

Bolvig 2002 s 222. Nørlund 1944 s 258.
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Gereon's_Basilica.
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Danske kalkmalerier, Romansk tid s 150-53.
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Ägarförhållandena till både Hagested och Tveje Merløse är välkända. Hagested
hörde till kungens egendomar medan Tveje Merløse skänktes till Sorø kloster av
ärkebiskopen Absalon. Detta kan vara förklaringen till att det i Hagested finns
en tronstol medan Kristus i Tveje Merløse sitter på den mer bibliskt förankrade
regnbågen. Bilderna har varit övermålade och är idag delvis rekonstruerade och
ganska otydliga.34 Som den enda kyrkan i Danmark har Tveje Merløse kyrka
också romanska bilder på skeppets västvägg, där herrskapsläktaren befann sig.
Bland annat är det några kampscener och en man som blåser i ett horn.35
Alsted
I absiden kan vi se Kristus som sitter på en tronstol med lågt ryggstöd. Den
högra handen hålls upp i en välsignande gest, medan den vänstra stödjer en bibel
med fem ädelstenar på vänster knä. Tronstolen har utsmyckats med ädelstenar
och en ljusare dyna, som har sammanknutna ändar som liknar en fransk lilja.
Evangeliesymbolerna håller fram böcker och johannesörnen en bokrulle.
Ärkeänglarna har ett riksäpple. Till vänster i absiden finns Maria med ängeln
Rafael. I hans namn är raderna omkastade och det står FAEL-RA.36
År 1892 fann man målningarna i Alsted
och satte dem i stånd följande år.
Konservatorn J. Kornerup nymålade
mittpartiet i kristusfiguren efter bilderna i
Sæby, Skibby och Hagested. Även
ansiktet på kristusfiguren och på de
kringstående personerna är rekonstruerade. Men de nymålade partierna fick
ganska snart en vitaktig slöja, vilket
ansågs bero på utfällning av kalk genom
färgerna. Egil Rothe gjorde därför om
restaureringen 1917. I hans berättelse
står det att den tidigare metoden att
använda kalkfärger ”al secco” på de
romanska målningarna, som är gjorda på
den fuktiga putsen ”al fresco” inte är
hållbar. Därför valde han ett annat sätt att
rekonstruera målningarna. En blandning
Fig. 23. Alsted 1175-1200

av harpix upplöst i fransk terpentin och nötolja målades på, för att stänga till
ytan på färgskiktet. Idag avråder konservatorerna från en sådan behandling,
eftersom det kan ödelägga hela målningen. Den utförda färgmättnaden med

34
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kaseinolja som bindemedel är inte heller att rekommendera, då det kan medföra
att de ursprungliga färgerna förändras.37
Rye
Här sitter en förhållandevis
slank Kristus på en polstrad
dyna i tronstolen. Ändarna på
den sammanknutna dynan har
tre flikar och liknar mycket den
i Alsted. Fotskivan är liksom i
Skibby inskjuten under tronen.
De sexvingade evangelisterna
är placerade omkring tronen
och på norra sidan kan man än
idag se rester av Maria. Till
söder finns Johannes döparens
huvud och hand bevarade.
Färgerna har oxiderat så
mycket att några ytterligare
detaljer är svåra att se. Kappan
är draperad omkring kristusfiguren, på ett sådant sätt att
den högra skuldran är täckt.
Klädnaden följer i allt väsentligt framställningarna i Vä- och
Jørlundegrupperna. En mantelflik är vikt åt sidan och blottar
Fig. 24. Rye 1150-75
den högra foten. En egendomlighet i Rye är att manteln buktar sig i en båge över vänster knä. Liksom i Vä
och Sæby flyter klädnaden ut i en tunga från foten.38
Rye kyrka har varit utsatt för många genomgripande förändringar. Den gamla
väggen i norr togs bort och kor och absid användes under lång tid som sakristia.
Redan under 1860- talet hade man upptäckt att kupolen i absiden var prydd med
en förnämlig målning, men stora delar av bilden hade fallit ner under
reparationsarbetena. Kyrorådet beslöt 1969 att låta konservator E. Lind
restaurera kvarlevorna av majestasbilden. Kristusgestalten är idag ganska blek
och av de omgivande figurerna finns bara rester kvar. Han tronar i ensamt
majestät över det runda fönstret i östkupolen, strax över altaret.
Ljusförhållandena och de liturgiska handlingarna i kyrkan har säkert haft stor
betydelse för hur kristusgestalten uppfattades. Under morgonmässan har den
uppgående solen lyst in genom det runda absidfönstret och speglat sig i bägaren
på altarskivan. Blänkande silver och rubinrött vin har förstärkt auran omkring
37
38

Danske kalkmalerier. Romansk tid s 126f.
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himmelens herre på regnbågen därovan. Tydligast har det blivit under
konsekrationsögonblicket när prästen lyfte upp kalken mot Kristus, så högt att
den kunde ses över korets avskärmning. Den nicenska trosbekännelsen som
lästes vid altaret, slog fast att Sonen var ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av
sann Gud…” Ljuset från öster spred sig ut över hela kyrkan. Uppe i absiden
svävade den levande Herren i hela sitt majestät, kanske ridande på regnbågens
färger. Den förgyllda glorian reflekterade ljuset i sin stuckatur och ädelstenar
glimmade runt handleder och på klädedräkten. Inne i kyrka och kor var det
halvdunkel, även under dagtid, eftersom de romanska fönstren var små. Koret
lystes upp av bloss eller tjärstickor, så att den celebrerande prästen kunde läsa
dagens text. Vid elevationen har korgossen hållit upp en ljusstake och belyst
nattvardssilver och kristusbild.39
Under medeltiden behövdes belysning endast i koret för präst och klockare. De
övriga hade i regel inte några böcker utan fick sjunga med ändå. Vaxljus har
förekommit men vanligare var nog de billigare talgljusen eller lampor som
eldades med tran. Uppe i koret fanns det ibland två trästavar med änglar som
ljushållare. Överst på staven satt en liten klocka som korgossen kunde ringa i
genom att dra i ett snöre som löpte ned genom ljusstaven.40
De församlade har uppfattat kristusbilden som den levande himmelens och
jordens herre, inte som ett resultat av en konstnärs ansträngningar. För
medeltidens människor hade bilden liv i sig och mysteriet som utspelade sig i
koret var ett upprepat försoningsoffer med Kristus som en mystisk, levande och
närvarande Herre och Gud.
Vester Broby
Här finns en kraftig mandorla som är
sammansatt av ett flertal breda och
smalare ringar. I mitten tronar Kristus
på en tronstol som står på pelare. Han
håller fötterna på en fint utsirad
fotplatta. Denna tronande Kristus har
släktskap med Skibby och även med
majestasfiguren i St. Patrokols i Soest
och St. Gereon i Köln. På sitt vänstra
knä har Kristus en öppen bok där
Fig 25. Vester Broby 1175

man kan läsa ”Ego sum via veritas et vita” (Jag är vägen, sanningen och livet.
Joh. 14:6). I sin vänstra hand håller han en kort korsstav. Gloriorna är utförda i
förgylld stuckatur liksom korset på Kristi stav. Draperingen av manteln över
vänster knä har stora likheter med målningarna i Vä och Sæby.41
39

Danske kalkmalerier. Romansk tid s 179.
Helander 1993 s 143.
41
Kaspersen 1985 s 43f.
40

20

Till vänster om sig har Kristus några gestalter som är svårtolkade. Högst upp
flyger en ärkeängel och längst ner står en oxe, men vem är personen i mitten?
Troligtvis är det Johannes döparen, eftersom han har skägg. Enligt evangelierna
var lärjungen Johannes en ”skägglös yngling.” Ängeln vid sidan av Johannes har
ett liljescepter i handen. Jungfru Maria har troligtvis funnits på den högra sidan.
Gloriorna på Kristus, änglarna och oxen är modellerade av stuckatur med radiala
ribbor, som fått förgyllning på en underliggande grundfärg av mönja.42
Majestasbilden är utförd enligt det vanliga
schemat, men det finns två viktiga skillnader
gentemot de andra bilderna på Själland. Boken
är öppen (jfr. fig. 13 och fig. 1). Vid restaureringen 1916 lämnade Eigil Rothe Kristi
ansikte helt omålat, som en ljus yta. När man
åter restaurerade målningen på 1960-talet
kunde man upptäcka svaga streck med gula
penseldrag. Det är en skiss till ansiktet, som
tycks allt för litet, vilket kan bero på att det är
tecknat med dubbla konturer. Genom ansiktet
Fig. 26. Ansiktet på kristusbilden

löper två lodrätta streck, som är hjälplinjer för uppmålningen av hela figuren.
Samma kompositionslinjer kan ses i Finja och Vinslöv. Håret är nu helt vitt,
men har ursprungligen varit mörkt, och målat ”al secco” dvs. på den torkade
putsen och med bindemedel som vittrat bort.
Man kan inte direkt hänföra målningarna i V. Broby till en av de kända
själländska verkstäderna. Målningarna tycks i stället vara an blandning av
element från Jørlunde- och Finjaverkstaden. Det kan vara så att en senare
målarverkstad har tagit upp drag från båda verkstadsgrupperna.43
Finja
Kristus sitter på regnbågen med en öppen bok i knäet. Bilden framträder så
svagt att det inte går att se några närmare detaljer. Några ytterligare figurer kan
skönjas på norra sidan, Maria och förmodligen Petrus i apostlakläder.
Personerna på södra sidan har gått förlorade men enligt det gängse
kompositionsschemat bör det ha varit Johannes döparen och Paulus. På väggen
undertill finns rester av en apostlarad med sittande figurer.44
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Vid kristusbildens fötter finns spår av
andra målningar. Den högra foten ser
ut att vara ommålad. Över vänsterfoten finns några linjer som tycks
vara grunden till en tronstol eller en
pelare som bär upp en tronstol, likt
den i Vester Broby. Tronstolsmotivet
har blivit övermålat med en regnbågsscen, vilket kan indikera en maktförskjutning till biskopens favör? På
triumfbågsväggen är en stort upplagd
scen med hela domedagsmotivet. Här
vandrar de saliga fram på Kristi högra
sida. Underst reser sig de döda ur sina
sarkofager. De är målade i ett övre
och ett undre band, vilket mycket väl
kan avspegla höjden på de ställningar
som målarna använt. På den södra
sidan har målningarna helt och hållet
vittrat bort.45
Fig. 27. Finja. Majestas Domini. 1125-1150

Mitt ovanför triumfbågen finns en
medaljong med en bröstbild av den
dömande Kristus. Han är flankerad av
två basunblåsande änglar. På den
bård som åtskiljer de övre och undre
bildraderna finns en inskription:
ERECTIONE MUNDI. (Världens
uppståndelse). Figurerna vid sidan
om Kristus kan tolkas som hans bisittare vid den stora domen. På högra
sidan om Kristus kan man längst ner
se att några tar emot honom med appFig. 28. Finja. Domedag. 1125-1150

-låder. Det är de utvaldas skara som hälsar sin befriare. På domarens vänstra
sida, har antagligen bildprogrammet varit så konstruerat att här har funnits några
fördömda. Senare gotiska bilder visar dem ofta på väg ner i ett stort helvetesgap.
Figurerna i Finja har en mycket stor formfulländning. De är stela och hierarkiska
på sitt högtidliga romanska vis och påminner om Ottonsk kost från omkring år
1000 och Ravennamosaik från 500-talet.46 Finjamästaren har även verkat i
Hofterup, Flädie och Vallkärra, men av dessa målningar finns inte mycket
bevarat.
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Ahlstedt 1976 s 34.
Danske kalkmalerier. Romansk tid s 113.
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På Själland brukar man räkna Fjenneslev, Soderup och Slaglille till
finjamästarens verkstad, men även här
har man endast hittat fragment av
målningarna. I Slaglille är majestasmotivet hårt restaurerat och nymålat på
1890-talet, så frågan är hur ursprungligt
det är.47 Finjagruppens målningar är
utförda i italienskbysantinsk stil och har
förmedlats till Sydskandinavien över
tyskt område. Det är mycket troligt att
det funnits en förbindelse mellan Lund
och Helmarshausen. Finjagruppen skulle
i så fall ha arbetat under beskydd av
ärkebiskopen. Bokmanuskripten från det
berömda abbotsklostret i Helmarshausen
Fig. 29. Evangeliar Heinrichs des Löwen. Ca 1188

har stora likheter med de skandinaviska majestasframställningarna. Det kan
mycket väl vara så att några av bokmanuskripten från Helmarshausen kommit
att hamna i Skåne, eftersom det fanns både personliga och kulturella kontakter
mellan Lund och klosteranläggningen. Evangelieboken (fig. 29) har tjänat som
mässbok i Braunschweigs stiftskyrka och var utförd för Heinrich der Löwe, vars
dotter var gift med Knut VI. År 1983 såldes den av Sothebys auktionshus för
32,5 miljoner D-mark.48
Slaglille
I det 1894 målade majestasmotivet sitter Kristus på en
tronbänk av samma trappstegsformade modell som i
Hagested. I övre delen av målningen finns två
evangelistsymboler med sina böcker, även Maria och
ärkeängeln Gabriel med stav och riksäpple kan räknas in
i den heliga skaran. Figurerna på den södra sidan är
antagligen Johannes och Rafael. Av finjaverkstadens
strama högtidlighet märks inte mycket i de ommålade
figurerna. Vid den senaste restaureringen 1979 tog man
inte fram de fåtaliga romanska resterna utan behöll
1890-talets uppmålning. På triumfväggens sydsida finns
en stiftarbild och enligt Sorø klosters jordabok är det
Fig. 30. Slaglille. 1125-50

Trued Litle, som räcker fram en kyrkomodell. På norrväggen finns ytterligare en
stiftare som välsignas av Guds hand. Han har finare kläder och möjligtvis en
krona på huvudet. Det kan vara Valdemar den store, som ägde stora delar av
socknen.49
47

Kaspersen 1985 s 33.
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Vinslöv

Fig. 31. Vinslöv. 1125-1150

Majestasbilden i Vinslöv fyller tillsammans med de långa graciösa, fyrvingade
evangelistsymbolerna ut hela absidkupolen. Basen på kristusfiguren är mycket
bred och smalnar av uppåt mot det lilla huvudet och de starkt lysande ögonen.
Klädnaden är svept omkring kroppen på samma sätt som i Vä. Han håller livets
bok uppslagen på vänster knä, men tyvärr är hela texten borta. Över högra
skuldran ligger ett band (clavus), vilket är hämtat från den romerska senatorstogan. Kristus har en förgylld gloria i stuckatur, som är räfflad så att den kan
reflektera ljuset från olika vinklar. I mandorlan är det insatt förgyllda spikar,
som kanske har tjänat som fästpunkter för en förgylld kopparplåt, runt hela mandorlans innersta ring. På norra delen av triumfväggen kan man se en begravningsscen. Den döde som har gloria läggs i en sarkofag. Är det Kristus som
läggs i graven eller en av ärkediakonerna? Idag låter det sig knappast avgöras.
Östra Sallerups kyrka har svaga rester av målningar som också utförts av
Vinslövsmästaren. Även i Södra Åsum finns en majestasbild inskriven i en
mandorla och med två kvinnliga väsen och änglar på
båda sidor. Under huvudfiguren finns en rad med
sittande apostlar. Figurerna är otydliga och är
övermålade på 1300-talet. Vinslövsgruppens målningar är bysantinskt influerade, vilket bland annat
kan ses i ansiktsteckningen. De närmaste förlagorna
finns att söka i Nordtalien och Sydtyskland. I
Vinslöv hade både kungen och ärkebiskopen jordegendomar. S. Åsum finns angivet som kronogods i
Fig. 32. S. Åsums gamla kyrka. 1125-50
Valdemar Sejrs jordebok.50
50

Kaspersen 1985 s 36, Danske kalkmalerier. Romansk tid s 129, Banning 1984 s 18.

24

Övraby
Här ses en ålderdomlig och lantlig
Majestas med tättsittande stora
mandelögon och grova streck. Han
blickar strängt ner på besökaren och
Uppenbarelsebokens allokutionsformel förverkligas: ”Helig, helig, helig
är Herren Gud, allhärskaren han som
var och som är och som kommer.”
(Upp. 4:8). Vid skuldrorna kan man
svagt se tecknen alfa och omega –
första och sista bokstaven i det
grekiska alfabetet. Det kan tolkas som
att Kristus är alltings början och
fullbordan, en treenig Gud ”före all
tid” och allhärskare i sitt rike, ”på
vilket inte skall vara någon ände.” Den
högra handen är lyft i en välsignande
Fig. 33. Övraby. 1175-1200
gest och den vänstra håller livets bok.
Hela absidens valv fylls ut av de omgivande sexvingade evangelistsymbolerna.
Bildkompositionen följer det gamla konstantinska mönstret, där den gudomlige
härskaren är omgiven av hela sin hovstab.

Fig. 34. Övraby. Ambrosius, Laurentius, Vincentius eller Stefan och Augustinus

På södra sidan under majestasbilden står fyra personer uppställda. De två i
mitten håller var sin bok och de flankerande figurerna har en gammalmodig
biskopsmitra med ”hornen” åt sidorna. För att kunna avgöra vem figurerna är
måste en jämförelse ske med bilderna i Vinslöv och Vä. Övrabymästaren har
25

inte salviskt följt de andra kyrkornas måningar, utan låtit sig inspirera och
hämtat detaljer från dem. Övrabymålningarna är enklare, grövre och ger ett
intryck av att vara en lantlig efterlikning av de förnäma bilderna i Vä.
I Vä har det funnits tio personer i det nedre bildbandet jämfört med åtta i
Övraby. De två som saknas är med all sannolikhet två ärkeänglar. Den stora
tedeumhymnen i Vä har troligtvis avbildat biskoparna Ambrosius och
Augustinus, som knutits till lovsångens uppkomst. Biskopen längst till vänster
håller upp händerna och tar emot välsignelse från mannen till höger. Det är en
skäggprydd äldre herre som är klädd i en ärkebiskopsskrud, liksom figuren med
kräkla på högra flygeln. Det utmärkande för ärkebiskopen var att han utsetts av
påven och då fått palliet, det vill säga det vita bandet som syns över biskoparnas
axlar. Det var ett särskilt värdighetstecken, vävt av vit ull från heliga lamm och
det förärades endast till ärkebiskopar. Det borde också haft sex svarta kors, men
dessa kan ha målats dit med en mera förgänglig färg och därför fallit av. En
gissning är att de två biskoparna föreställer kyrkofäderna Ambrosius och
Augustinus.
I Vinslöv är inte gravläggningsscenen helt enkel att tolka, men det rör sig om två
av diakonhelgonen Stefanus, Laurentius eller Vincentius. Dessa var också Lunds
domkyrkas skyddspatroner. Mittfigurerna håller en bok i handen har inte uttalat
prästerlig klädsel utan en mantel, som liknar den kristusgestalten har. Det bör då
vara två av dessa diakoner och kanske är det ärkediakonen Laurentius som
uttalar välsignelsen.51

Fig. 35. Övraby. Maria, Johannes, Paulus och Petrus
51

Danske kalkmalerier. Senromansk tid s 92f, Kaspersen 1985 s 32, Ahlstedt 1976 s 68-74.
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På norra sidan längst till vänster står Maria (fig. 35) och hon har sin direkta
motsvarighet i Vä. Personen till höger om henne är skägglös och ser ganska ung
ut och han bör då vara evangelisten Johannes, som stod i ett nära förhållande till
Jesu mor. Han håller ett litet kors i sin högra hand och i den vänstra ser det
nästan ut som en hostia. De två bokbärande personerna finns också i Vä, och där
har de tolkats som Paulus och Petrus. Ahlstedt föreslår att det samma skulle
gälla för Övraby och hon menar att gestalten längst till höger är Paulus och den
mot mitten skulle då vara Petrus. Det torde dock förhålla sig tvärtom, eftersom
det föremål som den högra figuren håller i handen är en nyckel. Den känns igen
på de T-formade skårorna, som går ifrån nyckelns kanter in mot mitten. Nycklar
framställs ofta på så vis i medeltidskonsten (fig. 36). Den enda egendomligheten
är att nyckeln i Övraby har ett dubbelsidigt nyckelax, vilket inte brukar vara
fallet.52
Evangelistsymbolerna är en nästan
exakt kopia av de fyra väsendena i
Vä. Johannesörnen och Lukasoxen
ser ut till att vara kopierade från
Vinslöv, endast med den skillnaden
att figurerna i Övraby är mera grova
och klumpiga i sitt utförande. De har
alla tredubbla vingpar, vilket är en
återkoppling till uppenbarelsebokens
sexvingade himmelska väsen. Det är
Fig. 36. Dopfunt i Lyngsjö. 1100-talet. Petrus mottar nyckel

endast i Övraby, Vä och Härslöv som det finns sexvingade evangelistsymboler.53
Målningarna i Övraby är ett gott exempel på romansk kalmålningsteknik ”al
fresco”. Målningen har skett på det ännu våta murbruket och måste avslutas
samma dag som det sista putsskiktet lades på. Nya skikt skarvades till de
föregående och ibland kan man därför se hur målarna arbetat från ställningar
som varit uppsatta i olika etager. Med frescotekniken får färgerna en stor
variation i både styrka och lyster, men de är tyvärr känsliga för damm och sot. I
färglagren sker en fortlöpande kemisk process, vilket gör dessa målningar
mycket hållbara. Under 1400- och 1500-talen målade man ”al secco” dvs. på
den torkade putsen.54
På de välbevarade målningarna i Övraby kan man se något av 1200-talsmålarens
teknik. På den släta putsytan har han först ristat in konturerna och därefter dragit
52

Ahlstedt 1976 s 72f. Det nyckelliknande föremålet finns inte beskrivet i litteraturen om
Övraby kyrka. På en teckning av O. Rydbeck syns det att Johannes håller ett vitt kors i
högerhanden. Borelius 1954 s 91.
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Samuelsson 1982 s 29.
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upp grova streck och lagt på färgerna, ibland i flera lager för att få fram en särskild effekt. Bränd terra, ockra, och cinnober fanns i målarens färglåda. Den
djupblå bakgrundsfärgen kom från den krossade halvädelstenen ”lapis lazuli”,
som importerades från Iran. Färgen var dyrbarare än guld. För att ytterligare
sprida glans över Kristus på himmelens tron, har han omkring sin handled och
hals haft fastnitade kopparsmycken. Figurernas glorior har målaren dragit upp
med passare, som ritat en cirkel i putsen. Än idag kan man finna passarens
centrumhål.55
Bjäresjö
På 1300-talet blev majestasbilden
ommålad och fick den form vi ser
idag. Från att ha varit en bild av den
himmelske kungen blev den till en
”nådastolsscen” eller ”treenigheten”
som den också kallas. Den korsfäste
Kristus är nymålad, och det är Gud
Fader som håller honom i sitt knä.
Kanske att hela nådastolen har blivit
tillagd och tidigare var det i så fall
endast Kristus som tronade på
regnbågen. Det klassiska majestasmotivet framställer Kristus som den
segrande och triumferande kungen,
regerande från sin himmelska tronstol
eller sittande på regnbågen, för att vid
tidens fullbordan återkomma och
döma levande och döda. Det dualistiska kamp- och segerdraget i
bildframställningen har försvunnit.
Under senmedeltiden ersatts det av
Fig. 37. Majestasbild i Bjäresjö. 1200-1225

offertanken, där fadern tar emot Kristus som ett felfritt offerlamm. Till denna
tanke knöts också läran om mässoffret, där nattvarden ses som ett försoningsoffer. När prästen läste instiftelseorden och lyfte upp bägaren mot kristusbilden,
då förvandlades vinet till Kristi rena offerblod.
Absidens kristusbild har genomgått samma förvandling som det stora krucifix,
som brukade vara fäst på en tvärbjälke (traves) tvärs över koret. Den romanska
periodens triumfkrucifix hade en stram och högtidlig kristusfigur, som segrade
på korset, iförd kunglig mantel och krona. Under 1300-talet avlöstes denna
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skulptur av en lidande Kristus med törnekrona. Den stridande och triumferande
kyrkans kristusbild fick vika för passionsmystikens plågade frälsare.56
Vid sidan av huvudmotivet står Maria
och Johannes döparen samt fyra evangelistsymboler med var sin bibelbok.
Sexton medaljonger går som ett band
runt absidvalvet. De föreställer antagligen Gamla Testamentets profeter.
Kompositionen i absidens hjälmvalv
är mycket skickligt utförd. Nådastolen är inskriven i ytterligare en
liggande mandorla. Undertill finns de
tolv apostlarna, som står på vakt, likt
den himmelske kungens hird. De har
Fig. 38. Bjäresjö. Treenigheten och apostlaskaran alla textband, som tyvärr är oläsliga.
De två apostlarna i mitten är nymålade.
Dopfunten i Bjäresjö kyrka är
ungefär samtida med absidmålningen
och har en Majestas Domini som är
omgiven av två evangelister. Den är
tillverkad av stenmästaren Tove, som
också har huggit dopfuntarna i
Gumlösa och Lyngsjö. På bågen över
majestasbilden kan man läsa inskriften från höger till vänster. Den är
delvis utförd som spegelskrift och
några av bokstäverna är upp- och
nedvända. SVDR/AO* SENNAOI
IESVS SVELJAO: LVCAS.57
Stenmästaren ”Magister Majestatis”
har huggit femton kända dopfuntar
och på dem i Löderup, Ö. Hoby och
Tryde finns en bild av Kristus som
sitter på regnbågen, omgiven av en
Fig. 39. Dopfunt i Bjäresjö kyrka. 1175-1200

mandorla. De vanligen förekommande evangelisterna saknas och mandorlan
bärs därför upp av änglar. Vissa uppgifter tyder på att uppdragsgivaren för de tre
skånska dopfuntarna kan ha varit ärkebiskopen i Lund.58
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