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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

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. Variiuiiiniadojinan 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 f ramtagits 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 framprepsrering 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 Håkansson-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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