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Sannolikt är Niels
Svendsen (Sparre av
Ellinge) centralfiguren
i kyrkans målningar och
inte hans son Claus
Nielsen, som tidigare
har antagits.

Några kilometer norr om
Ellinge slott finns, numera i
utkanten av Eslöv, på en
monumental höjd Västra
Sallerups kyrka. Kyrkan
byggdes under 1100-talet
och slottet, med byggnader
från 1500-talet och senare,
har föregåtts av en medel-
tida huvudgård med ett
omfattande gods.1 Mellan
kyrkan och huvudgården
fanns – och finns på sitt sätt
än idag – en intim koppling.
I samband med en restau-
rering av kyrkan 1946–
1951 togs medeltida målningar fram, där-
ibland ett antal vapensköldar representerande
Ellinges medeltida ägare. Målningarna be-
skrevs av Monica Rydbeck.2 En konser-
vering av målningarna 19753 föranledde Jan
Raneke att närmare undersöka och ytterligare
beskriva vapensköldarna. I flera fall har
problem med att kunna koppla sköldarna till
enskilda personer visat sig tämligen stora.
Ranekes beskrivningar och tolkningar bygger
därför i ganska hög grad på antaganden och
hypoteser, vilket han själv också påpekar.4 Jag
menar ändå att grund finns för att omtolka av

en av kyrkans centrala sköldar, som tidigare
ansetts tillhöra den framstående Claus Niel-
sen (Sparre av Ellinge).

Två blå sparrar i vitt fält
Ellinge kom i släktens besittning år 1395
genom väpnaren Niels Svendsen, sedermera
riddare. Niels Svendsen var son till stormannen
Svend Jonsen, släktens äldste kände ”stam-
fader”. 5 Genom Niels Svendsen trädde under
1400-talet sparresläkten in på den nordiska
storpolitiska arenan. Han och hans efterföljare,
sonen Claus Nielsen och sonsonen Niels

Sparre av Ellinge och
Västra Sallerups kyrka
– beskrivning av kyrkans senmedeltida vapenmålningar och en nytolkning

Bild 1. Avbildning av medlemmar ur sparresläkten. Läg g märke
till vapenmålningen (skadad) nedanför till höger om riddaren.

Alla foton: Anders Ohlsson.
Av Anders Ohlsson
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Clausen, blev mycket
framgångsrika i samband
med framskridandet av
Kalmarunionen, vilken de
förespråkade. Släkten förde
en sköld med två blå
sparrar i vitt fält.6 Sådana
uppträder på olika platser i
kyrkan.

Bilden på den norra
korväggen innehåller en
vapensköld, placerad ome-
delbart under de avbildade
personerna. Dessvärre syns
numera endast sköldens
konturer och en hjälm med
hjälmprydnad. Prydnaden
innehöll ursprungligen
buffelhorn med vippor eller

fjädrar men runt 1450 övergick Claus Nielsen
till tre gånger delade vesselhorn med släktens
tinkturer, blått/vitt.7 Detta underbygger att
Claus Nielsen tycks ha hållit sig till släkt-
sköldens ursprungliga tinkturer efter faderns
död.

Framför allt har korbågens västsida – dvs
sidan mot församlingen – nyttjats för måleri.
Till flera av sparresköldarna finns pendanger i
form av vapen tillhörande gemåler från för-
näma släkter, genom vilka giftermålsallianser
kunnat framhållas.8 Ovanför flera av sköldarna
förekommer textband med mer eller mindre
fullständiga personnamn i, återgivna i minus-
kelskrift. På bågens sydsida, manssidan, ses
tre sparresköldar i samstämmig utformning
längs bågens svängning, samtliga med till-
hörande namn. Dessa representerar sannolikt
tre av släktens generationer.

Vid den översta finns namnet Swen skrivet,
med början en bit utanför sköldens övre kant.
Textbandet fortsätter och det är inte omöjligt
att det funnits ett ytterligare namn efter Swen.
Tyvärr går detta inte att avgöra. Personen har
tolkats vara Svend Jonsen.9 Vid den undre
skölden har såväl Rydbeck som Raneke menat

Bild 3. Cecilia Dotting.

Bild 4. Tale Mus.

Bild 2. Överst till höger syns inskriften ”fru pernillæ”,
antagligen syftande på Niels Svendsens hustru Pernille
Pedersdatter (Thott). Kring hennes sköld är ett par sköldar
målade vars ägare är oklara.
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att Per Nielsen står skrivet. Otvetydigt kan
Per utläsas men åtföljande patronymikon är
inte helt tydligt. Vid en närmare betraktelse
tycks namnet snarare inledas med Nicl än Niel
(jfr bild 5) och skulle därmed kunna vara
Niclisen eller Niclissen, två tämligen vanliga
samtida stavningar av och med samma
betydelse som Nielsen.10 Att vi har att göra
med en Per vars far är en Niels står klart.
Raneke har menat att detta möjligen var en i
övrigt okänd son till Niels Svendsen,
eventuellt dennes äldste son.11 Utifrån namnen
är tolkningarna rimliga. Den ende kände i
släktkretsen med namnet Svend (Swen) är
Svend Jonsen och att denne Per var son till
Niels Svendsen tycks klargöras genom att det
i början av 1400-talet endast fanns en för oss
bekant med namnet Niels i släkten, nämligen
Niels Svendsen.12

Mångtydbart ”Nicl”
Den mittersta skölden har tillskrivits Claus
Nielsen.13 Till skölden finns ett fragmentariskt
namn, där återstående minuskler tycks bestå
av Nicl. Monica Rydbeck skriver att skölden
”synes ha överskriften Nicl…=  Nicolaus”
och att det ska läsas som ”Niclas”. Hon menar
att detta troligen syftar på Niels Svendsens
son Claus.14  Tolkningen har förmedlats vidare
av Raneke15 men är inte helt tillfredsställande.

Att Nicl syftar på ett namn med ursprung i
det latinska Nicolaus är högst sannolikt. Detta
helgonnamn, och flera former av det, blev
redan under äldre medeltid vanliga i Norden.
På danskt område fick med början under tidigt
1100-tal bl a Niels och varianter på Niklas
(t ex Nichlæs, Niclis, och Nicles) en snabb
och vid spridning16 och från hela den medeltida
perioden är diverse former vanliga i det
skrivna källmaterialet. En sidoform till
Nicolaus vilken dök upp runt 1300 är Claus,
inlånad från tyskan.17

Att Nicl skulle syfta på Claus Nielsen byggs
förutom via det eventuella namnet på att en
hypotetisk sköld tillhörande Niels Svendsen
placerats ovanför de tre nämnda.18 På kor-
bågens nordsida finns en sköld åtföljd av texten
”fru pernillæ”. Denna Pernille var Niels

Svendsens hustru i ett första gifte (före 1395),
dotter till stormannen Peder Axelsen
(Thott) och styvdotter till Klaus Servin, vars
vapen synes vara det som här återgivits för
henne. Man har menat att det av logiska skäl
bör ha funnits en pendang till fru Pernilles
vapen på sydsidan i form av en sköld med texten
”her niels”.19 Ytan där den eventuella skölden
borde ha varit målad är emellertid tom. Visser-
ligen har färgfragment anats här men dessa kan
enligt Jan Raneke härstamma från såväl den
eventuella skölden som andra målningar.20 Men
om nu Niels Svendsens sköld varit målad på
den hypotetiska platsen – varför skulle det en-
bart vara denna bland så många andra samtida
sköldar med anknytning till sparresläkten som
försvunnit? Är den hypotetiska skölden rimlig?

Flera skäl för omtolkning
Kan det i stället vara så att Nicl ska läsas och
tolkas på ett enklare, påtagligare vis? Namn-
resten kan syfta likaväl på ”Niels” som på
”Claus”. Gentemot betraktaren och läsaren –

Bild 5. Sköldar för Svend Jonsen, Niels Svendsen
och Per Nielsen.
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det var ju trots allt till denne man vände sig –
borde den vars attribut framställts vara mån
om att verkligen påvisa vem man var. Mitt
förslag är därför att Nicl syftar på ”Niels” –
dvs Niels Svendsen.

Förutom vad som redogjorts för, talar andra
skäl för saken. Niels såg till att godset och
möjligheten att påverka kyrkans utformning
tillföll släkten och det är rimligt att han också
var initiativtagare till en manifestering av
detta. Sköldarnas ordning pekar mot ett
respektfullt och genomtänkt framhävande av
generationerna: överst fadern, i mitten
initiativtagaren själv och därunder den äldste
sonen. Målningen i koret visar en knäböjande
person klädd i en till synes komplett rustning
av högkvalitativt slag; högst troligt är det en
riddare.21 Sannolikt föreställer denne Niels
Svendsen. Bakom riddaren finns ett barn med
namnet ”Klaos” ovanför huvudet. Undersök-
ningen 1975 omfattade alla kyrkans målningar
och på konsthistoriska grunder menade man
att riddaren är Claus Nielsen.22 Hans namn
skulle i sådant fall således vara skrivit bakom
ryggen på honom själv. ”Klaos” är snarare
sonen Claus.

Testamente spelat en roll?
Ett viktigt förhållande som tidigare har
förbisetts finns beskrivet i samband med Niels
Svendsens förvärvande av Ellinge. Godset
såldes av Niels svägerska Kristine Peders-
datter och i dokumentet står inskrivet föl-
jande: om systern Pernille skulle dö barnlös,
så ska godset kunna återköpas av Kristine och
hennes arvingar.23 Ellinge var vid den här tiden
ett förnämligt, omfattande gods,24 vilket man
knappast ville förlora i första taget. Var vore
väl lämpligare att hugfästa den viktiga
avkomman än i den sakrala miljön? Därmed
tycks två saker kunna påvisas: Niels Svendsen
framstod som centralgestalt vid tiden för
målningarnas tillkomst och Claus Nielsen tycks
kort och gott ha benämnts Claus.

Om mittskölden på korbågen varit Claus
Nielsens, borde då inte samma namnform ha
brukats här? Att Claus var hans gängse namn
stöds av att han i ett antal brev, närmare

bestämt vid tjugotre tillfällen mellan 1429 och
1451 samt år 1471, långt efter hans död, kallas
Claus. Endast vid ett tillfälle är namnet
annorlunda, i ett brev från början av 1452, då
han var avliden.25 Till skillnad från övriga brev
som är författade på danska – vid den här tiden
det vanligaste språket i urkundssammanhang26

– är texten i detta på latin och han kallas
”Nicolai”. Det går alltså inte att påvisa något
exempel där Nicl passar in. Däremot följer ett
förkortat patronymikon i fyra av breven, där
Nicl kan jämföras. Han omtalas i dessa som
”Claus Nic.”, tydligt syftande på Nielsen. Det
troliga Niclisen/Niclissen vid Pers sköld får
här en klar likhet. Nicl i kyrkan är början på
ett ”förnamn” och pekar sammantaget snarast
mot Niels.

Gemålernas sköldar
Avslutningsvis ska något nämnas om övriga
hustrusköldar på korbågens nordsida, med
början nedifrån.

Pers sköld motsvaras av en delad och över-
kluven sköld i vitt, rött och blått. Över skölden
står namnet ”Talle Muis” (Tale Mus, som till-
hörde släkten Drefeld). Denna Tale var tyd-
ligen gift med Per Nielsen. Hennes far var ridda-
ren Jep Mus och denne hade Ellinge innan
Niels Svendsen tog över det. Jep var gift med
ovannämnda Kristine Pedersdatter och kort
efter hans död  1394 sålde hon sålunda godset.27

Nästa sköld tillhörde en ”Ceciliæ” av
släkten Dotting. Tinkturerna stämmer med
de som enligt Raneke är kända från annat håll:
ett vitt fält med fem kopplade röda snedrutor
i kors. Enligt honom är kunskapen om släkten
i sig liten. Vidare förmedlas att den danske
forskaren A Thiset i opublicerade samlingar
ska ha pekat på en vag uppgift utan källhän-
visning, om att en ”Cecilia Døtting” varit gift
med en Claus Nielsen (Sparre av Skåne). Hon
kan alltså ha varit Claus Nielsens hustru men
Raneke påpekar att det inte finns något säkert
belägg för detta.28

Skölden häröver består av ett vitt lejon i
rött fält. Även i det här fallet har personen
bakom visat sig vara svårtolkad. Svend Jonsen
ska enligt uppgift ha varit gift med en Cecilia,
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dotter till ovannämnde Klaus Servin.29

Servinsläkten förde enligt Raneke ett lejon i
sin sköld. Han menar dock att ett missförstånd
kan föreligga och att skölden att döma av
tinkturerna i stället kan tillhöra den
holsteinska släkten Breide, inom vilken flera
Cecilia är kända, liksom namnet Claus. Till
detta kommer ytterligare en släkt med
lejonsköld, som Raneke menar alternativt kan
vara inblandad. Det är den skånska släkten
Most, endast mycket lite känd; t ex är inte
släktsköldens tinkturer bekanta.30

Slutligen det övre vapnet, placerat i höjd
med fru Pernilles. Det består av en kluven
sköld eller två sammanställda sköldemärken
med två röda sparrar i gult (vitt) fält respektive
ett vitt (gult) lejon eller upprest panter i blått
fält. Raneke för en diskussion om vapnet och
påvisar flera problem med att komma det
närmare. Han pekar på möjligheten att det är
ett alliansvapen mellan Niels Svendsen och
en hustru från ett senare gifte. Niels gifte om
sig före 1417 med Märta Jonsdotter av den
svenska Hjärne-släkten, men hon har inte
kunnat passas med skölden. Vidare menar
Raneke att sparrarna skulle kunna hänföras
till Niels Svendsen, trots den avvikande färgen
och att skölden borde vara tillkommen i
samband med bröllopet eller strax efter.31

Detta kan knappast stämma – varför skulle
Niels Svendsen ändra tinkturerna?

Den kluvna skölden syns även ha målats
separerad i form av två mindre sköldar snett
ovanför. Raneke för fram idén att dessa kan
ha målats på initiativ av Claus Nielsen efter
en eventuell omdisponering av sköldserien i
samband med att han gifte om sig 1438.
Hypotetiskt skulle nya sköldar kunna ha blivit
tillförda på korbågen i detta sammanhang,
visande att Claus hade en ny hustru, men
härför saknas synliga bevis. Varför det
sammanställda vapnet skulle vara återuppdelat
på två sköldar kvarstår såsom ovisst, liksom
varför i så fall Claus vapen dessutom skulle ha
målats i andra färger jämfört med vad det har
på korbågdens sydsida.

Färgändringen skulle förklaras med att man
kan ha skilt mellan den gamla skånska grenen

__________________________
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av släkten och den gren som fått anknytning
till Sverige.32 Men varför skulle i sin tur Claus
göra förändringar? Trots anknytningen till
Sverige fanns han under hela sin levnad knuten
till Ellinge; även i det sista omnämnandet av
honom i livet är han skriven dit.33 Varför då
försöka särskilja sig från detta?
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