
1960'erne

Efteråret 1964 fandt Statens historiska museum

en relikvie æske af bly ved årets restaurerings-

arbejde i koret til Mariakirken i Vä. I denne æske

lå en pergamentstrimmel med en påskrift man

forventede skulle være kirkens indvigelsesår. De

efterfølgende forsøg på tydning af den desværre

slemt skadede indskrift indfriede ikke anstreng-

elserne.

Det lykkedes 'undersøgelseskommissionen' at

læse enkelte af ordene som "anno m. samt et c. efterfulgt

af  xx.". Herefter blev skrifteksperter som Toni

Schmid og arkivar Stefan Söderlind tilkaldt. Schmid

holdt sig indenfor 1120-tallet med usikkerhed om

præcis hvilket årstal, muligvis 1121. Söderlind

derimod læste indskriften som årtallet 1231 - m.

cc. xxx. i.1- som han redegør for i et brev af 5.

februar 1965.

Året 2015

Vi skal helt frem til juni 2015, hvor Mattias

Karlsson i sin disputats gennemfører en grundig
undersøgelse af teksten på pergamentstrimmelen.

Karlsson konkluderer, at samtlige tegn i årstallet 1121
kan identificeres jævnført med teksten på perga-

mentet. Karlsson verificerer dermed Schmid's tolk-
ning fra 1965 - m. c. xx. i.2 Dog tager han det

forbehold, at ingen tegn i årstallet helt eller næsten
helt er forsvundet.
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Vä Kirkes årstal på pergamentet, revisited
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Fig 2. Pergamentstrimmel i 4 x forstørrelse (Ale nr. 2 1965).

Året 2018

Et billede  af pergamentstrimmelen fra Vä Kirke,

har været underlagt en række digitale forsøg med

separering af  farvepigmenterne.

Primært er der fokuseret på separering af den

aflejring af  farvestof  som udgør skriften på

pergamentet.

Den første grov-separering gengav en tekst, der

er meget lig det resultat som Mattias Karlsson

nåede frem til.

Fig 1. Mattias Karlsson's tolkning af  pergament-teksten.

Som Karlsson beskriver er punkterne mellem

tegnene veldefinerede hvilket tyder på, at de ikke

er rester efter et tegn. I den viste version er desuden

identificeret et nyt punkt før sluttegnet Primo (1).

Som sådan indikerer punkterne en inddelt afstand

mellem de skrevne grupper af  tegn - i teksten.

Det er værd at notere sig, at på latin markeres

et tal med en kontraktion "o" vist ovenfor tal-

rækken benævnt som 'simo'. Som Scheel nævner

ses der efter de to xx'er resterne af endnu et tegn.

Et manglende tegn bekræftes yderligere af endnu

en kontraktion, der ellers ville være uforklarligt

placeret.

En yderligere fin-separering med fokus på

baggrundsaflejringer i pergamentet i form af  mu-

lige skyggedannelser, gengav yderligere formen på

det - indtil nu - ufuldstændige tegn.

v

Samme år udgives Roland Scheels disputat. Hvad

angår pergamentstrimmelen mener Scheel, at der
imidlertid kan anes rester af et romersk tal, måske

et årstal, der enten kan tydes som 1121, 1131 eller
1231.3



Vä Kirke: I litteraturen

Den seneste debatanmeldelse med fokus på

byzantinskprægede kalkmalerier på Sjælland og i

Skåne - er udarbejdet af Ebbe Nyborg 2018.4

Denne granskning omfatter hele seks bidrag,

hvoraf  fire er af  Ulla Haastrup inklusiv to i sam-

arbejde med John Lind - samt to af  Roland Scheel.

Nævnte bidrag er udgivet i perioden 2013 til 2016.

Diskussionen om malerierne gælder dels deres

datering, dels om deres kunst er formidlet direkte

fra Byzans via Rus-Riget eller over Italien og

Vesteuropa.

Vä Kirke: Korets formodede indvielsesår

Det samlede årstal kan herefter aflæses entydigt

som 1131 - m. c. xxx. i.° ° ° 

° 

° ° 

Det ufuldstændige tegn

Både Karlsson's tolkning og den ny viste ver-

sion i dette notat viser, at tegnet c er adskilt af to

punkter. Der er således ikke tale om endnu et c

eller plads for et c der er forsvundet i teksten.

Karlsson konkluderer, at "med Söderlind's tolk-

ning findes der ingen punkter mellem m. og cc. og xxx. -

hvilket virker ejendommeligt. På baggrund af  det beskrevne

må Söderlind's tolkning anses som mindre troværdig."  Det

er derfor tvivlsomt om årstallet på pergamentet

kan anses som værende fra 1200-tallet?

m = 1000 + kontraktion læses 'millesimo'.

c = 100 + kontraktion læses 'centesimo'.

xxx = 30 + kontraktion læses 'tricesimo'.

Mest interessant er det ufuldstændige tegn xx

eller plausibelt xxx. En efterfølgende fin-separering

afslørede flere konturer i forsøget med at afdække

den oprindelige skrift.

En yderligere efterbearbejdning af denne tal-

gruppe op imod de skyggedannelser og konturer

der dannes - bliver ved udfyldning til efterfølgende

tegn (se Appendix II) -

Ved en sammenligning med teksten i fig 3 ses

en tydelig markering af de første to x'er, hvor teg-

net startes med en venstre kryds-streng. Det sidste

x markerer sig svagt med få konturer i pergamentet.

Den venstre kryds-streng er ikke fundet markeret

her - men kan have været synlig i den oprindelige

skrift, eller - det sidste x er en variant.

Tricesimo: xxx. = 30

2
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Fig 3. Sammenlignende tekst fra Necrologium Lundense side 125r.
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Fig 4. Pergamentstrimmel med tolkning af  teksten.
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Ulla Haastrups og John Linds artikler fra 2013

og 2016 omtaler et mandligt og et kvindeligt

stifterbillede fra Koret i Vä Kirke.5

Uddrag fra anmeldelsen -

Manden og kvinden identificeres som kong Niels (død

1134) og dronning Margrethe Fredkulla (død 1130?),

hvor han rækker er relikvieskrin frem mod Kristi

velsignende hånd, bærer hun en prægtig kirkebygning,

der må pege på kvinden som Korets egentlige fundator.

Kvinden fremstilles helt usædvanligt som mere betyd-

ningsfuld i sin handling end manden. [ . .] Men er den

kvindelige stifter virkelig Margrethe Fredkulla?

Kronologien er her afgørende. Forfatterne knytter an til

en pergamentslap, der er fundet i kirkens originale

alterbord, og hvorpå der med nogen usikkerhed er læst

årstallet 1121. Og de daterer dermed malerierne til dette

år eller kort efter (1121-22). [ . .] Som argument for

den tidlige datering i 1120'erne anfører Haastrup &

Lind yderligere arkitekturens nære sammenhæng med

Lund Domkirkes lombardiske byggefase, hvis tidsfæstelse

dog er noget usikker.

Meget bedre bliver det ikke i Ebbe Nyborgs

review af Roland Scheel fra 2015. Scheel afviser

ganske enkelt Margrethe Fredkulla som kirkens og

maleriernes stifter. Pergamentslappen fra alteret

kaldes kun delvis læselig og dens betydning er uklar.

Vä Kirke: er indvielsesåret fejllæst?

Dette notat fremviser på overbevisende måde

en fuldstændig læsning af den omtalte pergaments-

lab, hvor årstallet entydigt fremstår som 1131.  Hvis

årstallet på lappen udover indvielsesåret samtidig

bygger bro til maleriernes datering er der nu lagt

an til en revision af  de hidtidige tolkninger.

Hvis Margrethe Fredkullas dødsdata år 1130 er

valid, og pergamentets årstal er 1131, angiver

Haastrups & Linds struktur en mulig datering af

malerierne til 1131-32. Det er vel ikke umuligt at

forestille sig malerierne fremstillet i perioden efter

dronningens død for at ære en stor personlighed?

v
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Efterskrift, marts 2019

Efter den første udsendelse af dette notat i Sep-

tember 2018, har det medført flere forskellige og

positive reaktioner.

Generelt er det spørgsmål stillet, om pergamen-

tets årtal - validt - virkelig kan knyttes til kirkens

historiske hændelser? Her må henvises til bestående

litteratur der omhandler den historiske kontekst.

Da nærværende notat er en sekundær kilde kan

spørgsmålet ikke besvares her.

Kildekritisk er der udført en spontan efterprøv-

ning af dette notats resultat 6, der konkluderer, at

“meget lidt tyder på, at der har været blæk på de områder,

der påstås”. Tydeligvis er man ikke bekendt med

undersøgelser af skrivning med blæk på pergament

i middelalderen (se Appendix I).

Nævnte - intuitive - efterprøvnings konklusion

opfattes derfor som “ikke teknisk tilstrækkelig” i et

dokument af  9. marts 2019 7. Vedholdende læner

man sig op ad den hidtil historiske læsning af doku-

mentet - til år 1121.

Kildekritisk er det naturligvis af interesse, hvem

der her er 'afsender' og om kritikken er deriveret

af  subjektive interesser.

v
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Appendix I - blæk og pergament i middelalderen

Traditionelt blæk fra middelalderen er baseret

på kompleksdannelse mellem jern-ioner og gal-

lussyre (jerngallusblæk), hvilket giver en intens

sortfarvet opløsning. De middelalderlige forskrifter

beskriver, hvordan galæbler knuses, blandes med

vitriol, (jern(II)-sulfatheptahydrat), gummi arabi-

cum og tilsættes hvidvin, hvorved sort blæk frem-

kommer.

På Kunstakademiets Konservatorskole har man

forsket i - eksperimentielt - at frembringe skader

på blæk skrevet på pergament. Ved forsøg med

opfugtning og efterfølgende tørring af et perga-

ment får processen pergamentet til at udvide sig

og derpå trække sig sammen. Forløbet medfører,

at det ufleksible blæklag krakelerer, løsner sig og

falder af. Generelt er jerngallusblæk en blæktype

der er følsom overfor fugt.

Blækskader på ældre tekster består almindeligvis

i, at blækkets øverste pergamentlag falder af og

efterlader svage spor - og en svagere gulbrun streg

underneden. Denne streg består af små partikler

af blækpigment og bindemiddel, som er fikseret i

pergamentoverfladen 8.

Nævnte aflejringer kan i heldige tilfælde aflæses

i overfladen af pergamentet, hvor blækkets rand-

spor har afsat en mørkere aflejring - som nævnt

ovenfor.

Pergamentet fra Vä Kirke synes at have været

udsat for fugt eller kondens gennem tid, hvilket

bekræftes af, at Mattias Karlsson (2015) mener der

flere steder ses en hvid belægning, muligvis svamp.

I Appendix II viser fig. A et udsnit på 'det

ufuldstændige tegn' - optegnet med rødt. Et svagt

farvet randspor viser her blækkets afgrænsning i

pergamentet. Randsporet træder frem ved en kraf-

tig forstørrelse.

En efterfølgende farveseparering i fig. B syn-

liggør de mange små partikler af  blækpigmenter,

der er indlejret i pergamentoverfladen.

v

Eksempel på begyndende nedbrydning af  jern-

gallusblæk i et 1200-tals pergament, hvor

blækkets øverste pergamentlag krakelerer og

falder af. Et svag gulbrunt aftryk efterlades.



5

Appendix II - forløb 'det ufuldstændige tegn'

A

B

C
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