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SMÄRRE MEDDELANDEN 

VARNUMMADONNAN 

ETT LINCOLN-ARBETE FRÅN 1100-TALET? 

Från västgötska kyrkor ha bevarats inte mindre än ett trettiotal romanska 
träskulpturer. Större delen av dessa kunde studeras på Göteborgsutställningen 
år 1923 och enstaka bilder ha figurerat i i facklitteraturen, men på det 
hela taget är denna märkliga skatt av (idig medeltidskonst hittills ganska 
försummad av forskningen. Visserligen är antalet bevarade skulpturer 
säkerligen blott en bråkdel av vad som en gång funnits i landskapet — giss
ningsvis högst b % — och kvaliteten är ganska växlande, men bland dem 
finns en hel rad verk av internationellt intresse, into minst emedan deras 
förebilder eller syskon i ursprungsländerna i regel skattat åt förgängelsen. 
Det övervägande antalet skulpturer är rimligtvis att betrakta som produkter 
av västgötska träsnidare, så t. ex. de även ikonografiskt märkliga krucifixen 
i Forsby (av år 1135?) och Svenneby som anknyta till de bekanta sten
relieferna i Skara domkyrka.1 Talrikast och bäst känd är gruppen av ma
donnabilder av s. k. Chartres-typ, som har nio representanter,2 av vilka 
dock endast en, madonnan frän Mo, gör intryck av att vara ett importerat 
originalverk. Den monumentala madonnan från Bäck har ansetts represen
tera nordtysk (sachsisk) konst3 och utgör i så fall en parallell till bl. a. 
stenraästaren Othelriks verk. Man skulle också ha rätt att vänta ett starkt 
engelskt inslag i träskulpturen liksom inom andra konstgrenar. Tyvärr 
är det i allmänhet svårt att fullt bindande bevisa en eventuell engelsk här
komst av den anledningen att alla äldre kultbilder i England på det effekti
vaste sätt utrotades genom upprepade parlamentsbeslut i samband med 
reformationen.4 Men det finns ändå vissa möjligheter att konstatera engelska 
inslag och jag betraktar följande västgötska skulpturer som mer eller 
mindre avhängiga av engelsk konst: madonnabilderna från Berga, Mofalla, 
Kinne-Klcva,5 Älgarås, Kållands-Asaka, Härja6 och det åtminstone inom den 

1 R. Norberg, Forsby kyrkas ålder, Fornvännen 1939, s. 111. 
2 Madonnabilderna från Mo, Forsby, Björketorp, N. Lundby, Kinne-

Vedum, Korsberga, Kymbo, Lyrostad och Västerplana. Till dessa kan läggas 
madonnan från Gesiiter i Dalsland. De flesta behandlade i Carl R. af Ugglas, 
Gotlands medelt. träskulptur, 1915, samt Tidskr. för konstvet. 1919, s. 77 ff. 

3 H. Cornell, Den svenska konstens historia, 1944, s. 65, pl. 39. 
* A. Gardner, English Mediaeval Sculpture, Cambridge 1937, s. 2. 
s Under senmedeltiden förvandlad till en S:t Anna genom att ytterligare 

en liten Kristusbild placerats i den ursprungligas knä. 
0 Endast Kristusbilden bevarad. 
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Fig. 1—2. Madonnabild från Varnums kyrka, Västergötland, nu i Borås museum. 
Troligen Lincoln-arbete från omkr. 1175. — Image of the Virgin, formerly in 
Varnum church, Västergötland, now in lhe museum of Borås. Probably made at 

Lincoln about 1175. 
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Fig. 3. Madonnabild från S:l 
Martin-des-Ghamps, Paris (nu 
i klosterkyrkan i S:l Denis). 
Efter M. Aubert. — I mage of 
the Virgin, fonnerly in St. 
Martin-des-Champs, Paris, 
now in lhe monastery church 
of St. Denis. After M. Aubert. 

fått sitt nuvarande, ganska 

S .11 i It It K M li II D E 1. A N D E N 

forna Skarastiftsgränsen, om också i Dals
land, befintliga madonnaskåpet från Ränne-
landa. Dessutom kan tilläggas Maria och 
Johannes ur en kalvaricgrupp från Hägges-
led samt triumfkruciftxen från Fullösa och 
Ledsjö. Starkt engelsk karaktär ha också ett 
par unika änglar från Tärby i Borås mu
seum.7 Trots storleken och den bastanta kon
struktionen ha de antagligen ssvävat» i en 
kalvariegrnpp, en anordning som alltjämt är 
aktuell i engelsk kyrkokonst. Om alla de 
nu nämnda skulpturerna gäller emellertid 
att de sannolikt tillkommit inom landskapet. 
Här skall blott i korthet en skulptur presen
teras, som enligt mitt förmenande är ett 
importstycke från Englands östkust, när
mare bestämt Lincoln. Jag syftar på en 
ganska liten madonnabild, nu i Borås mu
seum, men kommande från Varnums kyrka 
väster om Ulricehamn.8 Se fig. 1—2. 

Vid första påseendet gör denna madonna
bild ett förbluffande intryck. Trots det lyd
liga romanska schemat i uppställningen ser 
hon eå frisk och okonventionell ut och sär
skilt Kristusbilden uppvisar ett så ledigt 
rörolsemoliv att man nästiin skulle vilja föra 
dess tillkomst ett stycke in på 1200-talet. 
Men ett närmare studium visar att varje 
detalj kan förklaras ur förebilder från 1100-
talets mitt och tidigare. Låt oss till att börja 
med granska dräkten. Kronan saknas tyvärr, 
nm cn sådan överhuvud taget funnits. Hjäs
san har sågats tvärt av, troligen vid någon 
modernisering vid etl senare tillfälle under 
medeltiden Förmodligen har det vid tin
ningarna synliga håret vid samma tillfälle 

naturalistiska utseende och ögonens kullriga 

7 Foto i ATA, taget av förf. 1940. II. 72—73 cm. Dessa änglar ha, ehuru 
de äro senromanska, tillkommit ett gott stycke in på 1200-talet, då Väster
götland åter tycks ha haft livlig kontakt mod engelsk konst. Denna andra våg 
av engelsk påverkan beröres i övrigt inte alls här. Den har senast behand
lats av Carl R. af Ugglas i Göteborgs Musei Arstryck 1943 och kommer all 
göras till föremål för en specialundersökning av fil. lic. Aron Andersson. 

' Ek, b. 64 cm. Göteb.-utst. kat. n:r 214. »1100-talets senare del.x Madon
nabilden ansågs då härröra från Härna kyrka, mm enligt benäget med
delande av landsantikvarien Ingegärd Vallin i Borås kommer den från 
Varnum, medan en madonnabild i Statens historiska museum som ansetts 
härröra från Varnum i stället tillhört Härna kvrka. 
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Fig. 4—5. Utdrivandet ur Paradiset och Guds löfte till .Von. Reliefer pa Lincoln-
katedralens västfasad. 1100-talels mitl? Efter A. Gardner. — The expulsion from 
Paradise and God's promise lo Noah. Reliefs on lhe west facade of Lincoln cath

édral. Middle of lhe 12lh century? After A. Gardner. 

glober filats av för att i någon mån förtaga verkan av dit storögda stir
rande som inom romansk bildkonst markerade överjordisk upphöjdhet. 
Frånsett dessa Ingrepp och atl madonnans vänstra hand och Kristusgestal
tens högra arm samt vänstra hand och halva huvud saknas är skulpturen 
orörd, sånär som på don ursprungliga t&rgen, som helt saknas. Nuvarande 
minimala spår av Urg och kredering se ut att härröra från den senmedel
tida moderniseringen. 

Över huvudet bär Maria en bandlik slöja med kantbård, som i en djärv 
kurva faller ned över ilen kåpeliknande manteln, vilken i sin tur har on kraf
tig kantbård och sammanhålles vid halsen av ett fyrflikigt, korsblomformat 
spänne. Klänningen är ganska åtsittande, har upptill ell långt nod mot mellan
gärdet gående sprund och vid handlederna dessa fantastiska, nästan ned till 
fotknölarna hängande ärmlinningar som hörde till hovkretsarnas mera påfal
lande modenycker i 1100-talets Europa. Elt enkelt bälte sammanhåller klän
ningen om magen. Det hela kunde ha burits av en fransk drottning under 
1100-talets andra fjärdedel, men eftersom Nordfrankrike även under denna tid 
var konstens och modets ledande land betyder detta inte att bilden 

-800131 241 



S 1/ Ä R R E M B D D B I. A N D I- N 

nödvändigt skulle ha Iranskt ursprung. Ikonograliskt kommer man till 
ungefär samma resultat: franska förebilder från 1100-talets andra fjärdedel 
och milt även om givetvis motivet med Kristusgestaltens placering och rö
relse snarast tillhör 1000-talet och sålunda iir äldre iin den i Chartreskret-
sen vanliga, helt symmetriska anordningen. En fransk parallell beträffande 
både dräkt och ikonografi.sk karaktär utgör en madonna av trä från S:t 
Martin-des-Chnmps i Paris (nu i klosterkyrkan i 8:1 Denis),' fig. 3, men 
stilistiskt iir det ott stort avstånd mellan de bägge. 

Om man bortser från det som hos Varnummadonnan representerar den iko-
nugrafiska typen — dit hör t. ex. Kristus' Invecklade och skenbart stilistiskt 
avancerade ställning eller parallcllvcikningcn av madonnans mantel — 
skulle man alltså nå fram till det som utgör skulptörens egenart. Det mest 
slående iir on festlig tyngd och kraft i modelleringen, kombinerad med ett 
pa ytan liggande, självständigt linjespel uppbygg! av kraftigt markerade 
kantbårder eller av veck som likl tillplattade blyrör ackompanjera eller 
skära diagonalt över. Dessutom märks on tydlig strävan att modellera i två 
plan med kraftigt betonade gränslinjer emellan. Madonnans stora, avlånga 
ansikte är påfallande naturalistiskt med de rundade kinderna, den kraftiga 
näsan med något uppåtvända näsborrar, don stora överläppen och de något 
trutande läpparna.10 Var återfinnas nu alla dessa uppfriskande individuella 
drag inom den romanska konsten? Jo hos en av de till namnet okända sten
mästare som vid 1100-talets mitt deltagit i utsmyckningen av västfasaden på 
katedralen i Lincoln och som bl. a. utförl de båda relieferna11 >Adam och 
Eva utdrivas ur paradiset» samt »Guds löfte till Xoa>, fig. 4—5. Det hår
dare materialet och hänsyn till höjdon över marken ha gjort att reliofbil-
derna äro mera summariska och utdragna på höjden, men i övrigt äro över
ensstämmelserna så stora man kan begära. Var och en av de ovan skisse
rade dragon av konstnärlig egenart hos Varnummadonnan återfinnes hos 
roliefbilderna. Man kunde ytterligare peka på forkärleken för accentuering 
med breda, vågräta och rcmliknande band (t. ox. halslinningar och bälten). 
Jämför också Marias bastanta underben och skor — så klumpiga att man 
skara till sågandes får associationer av elefantben — med de nedre partierna 
av Gud Fader och Noa eller ängeln-polisen i relieferna. Till dessa yttre 
likheter komma också inre, såtillvida som den gemensamma frejdigheten 
och friskheten iir en sällsynt blomma vid denna tid. Tillkomsttiden är för 
övrigt inlo alldeles så lält att fastställa. Lineolnrelieferna ha satts i sam-

• Marcel Aubert, Die gotische Plastik Frankreichs 1140—1225, 1929, s. 
43, pl. 44 a. Datering där endast 1100-talets senare hälft. Enl. K. Hamann i 
Marburger Jahrb. il. Kunstwiss., I l l , pl. XXX: d, s. 139, omkr. 1160. 

10 Varnuniraadoiinaiis ansikte erinrar i inånga stycken om den ungdomlige 
Johannes i den berömda kalvariegruppen från Giske i Bergens museum. 
H. Fett. Billedhuggorkunslen Xorge etc, 1908, s. 26 ff., fig. 31 a—b. — 
Norsk Kunsthistorio, Oslo 1925, s. 204—205. Giskegruppen som anses till
höra århundradets slut representerar ett mera moget och klassiskt stilsta-
dium än Varnummadonnan, resp. Lineolnrelieferna fig. 4—5. 

11 Prior-Gardner, Medieval Figure Sculpture in England 1912, s. 208 ff., 
fig. 188—189. A. Gardner, a. a. o. 99 ff., fig. 106—107. 
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band med biskop Alexanders ombyggnad av västfasaden c:a 1140—50, mer 
de sitta ej längre på ursprunglig plats.12 Övriga reliefer visa emellertid tyd
liga franska stildrag från omkr. 1150 och det förefaller troligast att hela 
serien tillkommit under årtiondena närmast därefter. Varnummadonnan iii 
sora ovan antytts något mera avancerad ifråga om rörelsemotiv men torde 
vara ungefärligen samtidig, d. v. s. från tiden omkr. 1175, och, som jag 
är övertygad om, utförd av samma mästare eller samma verkstad som de 
båda Lineolnrelieferna. Frågan om denne mästares nationalitet är ett pro
blem som inte kan angripas här, ur alla synpunkter troligast förefaller 
dock att han varit engelsman, ehuru som de flesta av hans kolloger förtro
gen med fransk konst. Om jag har rätt är Varnummadonnan sålunda icke 
endast ett betydande konstverk i och för sig utan har också ett särskilt 
värde som en av do ytterst få bevarade representanterna för romanskengolsk 
kyrkoskulptur i trä. 

Rune Norberg 

VITTSKÖVLEMÄSTAREN I N. STRÖÖ KYRKA, SKÅNE 
Genom blottandet av kormålningarna i Ysane kyrka i västra Blekinge ål 

1938, vilka signerats av Nicolaus Haquini år 1159, gavs åt den sedan länge 
kända skånska vättskövlegruppens målningar1 dels möjlighet till en ny 
beteckning: Nils Håkansson och hans verkstad, dels en fast anknytning till 
Götalandskapens gotiska målarskolor under unionstiden, med dess från 
Vadstenakrelsen inspirerade stil- och motivschema.1 

Efter hand har den skånsk-blekingska Håkansson-Vittskövlogruppon kom
mit att omfatta målningssericr i tolv olika kyrkor, men ännu tyckes icko 
gränsen för verkstadens produktion kunna med säkerhet dragas. Under 
våren 1948 har sålunda i N. Ströö kyrka i nordöstra Skåne framtagits en 
dekorationsserie i koret och i två långhusvalv, där väl icke Nils Håkans
sons egen hand kan spåras, men där den gamla beteckningen Vittskövle-
mästaren är väl på sin plats. Tack vare en försiktig framprepareting och 
— framför allt — tack vare strängt förbud mot onödig komplettering av 
tion medeltida färgen har Vitlskövlegruppen här fått ott av sina värde
fullaste tillskott. 

Då man i trakten talar om önskvärdheten .av en snar restaurering av 
Araslövs gamla kyrka, belägen på privat mark icke långt från N. Slröö, 
där ovan omtalade målningar av Vittskövlemästaren påträffats, kan man 
endast instämma i denna önskan. Även ur den synpunkten, att smärre 
dekorationspartier i färg på don illa farna kyrkans väggar Ingalunda ute
sluta möjligheten av att man så småningom skulle kunna ytterligare för
länga listan på Häkansson-Vittskövlegruppens målningar. 

Monica Rydbeck 
12 A. Gardner, a. a. s. 99. 
1 Monica Rydbeck, Nils Håkansson, »Vittskövlemästaren», Fornvännen 

1940, s. 233 f. 
2 Carl R. af Ugglas, De båda Nils Håkansson, Fornvännen 1942, s. 241 f. 
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