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HARRIEMÄSTAREN SAMT »DE HASERS 
OC HAKKERS» MÅLARE 

Av Monica Rydbeck 

J ämte de mest kända och mest produktiva konstnärerna — 
målningsfabrikanterna känner man sig ibland böjd att säga — 
vilka under femtonde århundradets senare hälft dekorerat 
skånska lantkyrkor med visserligen icke alltid kvalitativt märk
liga men väl kvantitativt överflödande rika figurskildringar, har 
funnits en rad mindre betydande men ganska karakteristiska 
målare. Bland dessa märkes den man, som nedan benämnes 
Harriemästaren och som representeras i Lilla Harrie, Hyby och 
Västra Vemmerlövs kyrkor. Lilla Harries romanska kyrka — en 
»Mårtenskyrka» enligt bekväm skånsk terminologi, motiverad 
genom kyrkans av mäster Mårten signerade dopfunt och genom 
det som trappsten återfunna, figurprydda tympanet från norra 
portalen, präglat av för Mårten typisk reliefdekor — har sedan 
den uppfördes på 1100-talet utvidgats med ett västtorn men be
rövats sin absid.1 Denna försvann redan före medeltidens slut; 
på den raka östvägg, som ersatte absidrundeln, återfinnes näm
ligen Harriemästarens typiska ornamentik, liksom å korvalvet. 

Temat för korutsmyckningen är yttersta domen. I östra valv
kappan Kristus, en grovhugget majestätisk världsdomare med 
svärd och lilja, placerad på regnbågen inom en mandorla och 
med världsklotet mellan fötterna (fig. 1). Maria med blottat bröst 
och Johannes döparen i sin gula kamelhud såsom förbedjare 
flankera den dömande Kristus. I valvets övriga tre kappor ses 
sex kraftigt och summariskt tecknade apostlar med tydliga 
attr ibut och förklarande språkband, vilkas karakteristiska bok
stavstyper och skiljetecken — märk speciellt de röda begyn-

1 Monica Rydbeck, Lilla Harrie kyrka byggd av Mårten stenmästare, 
Meddelanden fr. Lunds univ:s hist. museum, Lund 1943, s. 241 (405). 
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Fig. 1. Lilla'Harrie kyrkas korvalv, öslra kappan; Krislus såsom världsdomare. Foto 
H . Erlandsson. — Ostsegment des Chorgewölbes; Christus als Weltenrichter. 

nelsebokstäverna och bland dessa utformningen av S — åter
komma i Harriemästarens samtliga målningsserier. Typisk är 
den redogörande tydlighet med vilken attribut och rekvisita 
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Fig. 2. Lilla Harrie kyrkas korvalv, västra kappan: apostlarna Johannes och Jakob 

d. ä. Eolo II. Erlandsson. — Westsegment des Chorgcwölbcs. 

tecknats. Detta gäller såväl östkappans nyssnämnda figurer som 
de där förekommande två änglarna med dombasuner, de upp
stående döda, de låga svampliknande träden i svicklarna och de 
strödda glesa grästuvorna. 

De sex apostlarna ha samtliga traditionsenligt jämte sina 
personliga attribut med beslag och knäppen försedda böcker; 
i norra kappan stå Petrus med en kraftig nyckel och Philippus 
med korsstav (fig. 3 b); i den västra komma Johannes (fig. 3 a) 
utan annat attribut än boken mot vilken han pekar och Jakob 
den äldre med pilgrimsmussla såväl å hatten som, i större for
mat, hängande vid den långa, tvärbandade pilgrimsstaven 
(fig. 2). I södra kappan stå slutligen Andreas med sitt kors och, 
närmast östkappan, den långskäggige och nästan helt skallige 
Paulus med sitt tvåhandssvärd. 

Det summariska skildringssättet utmärker även dräktdrape
ringarna, som i sin enkelhet äro säkert gjorda. De schabloner 
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Fig. 3 a—b. Lilla Harrie kyrkas korvalv, norra kappan; detalj av u) aposteln Johan
nes, b) Phllippu». Foto H. Erlandsson. — Vom Nordsegmenl des Chorgewölbes. 

som pryda dräkterna efterbilda de tidstypiska granatäpple-
mönstrade stoff erna; en oval bladschablon överväger, dock har 
Andreasgestaltens dräkt ett örnmotiv inom rundlar, som åter
finnas i ett par andra fall i det senmedeltida skånska mönster-
beståndet, bl. a. i Skivarps kyrka. 

Själva målningsfonden prydes av ledsamma och vanliga »fyr
sidiga» schablonrosor, inom Kristusmandorlan ersatta av fritt 
tecknade sexuddiga stjärnor. Hjässornamentets akantus är trots 
sin teckning rent medeltidsbetonad, medan sköld- och gördel
bågarnas toppornament i sin voluminösa, här litet svulstiga 
utformning ger en antydan om vad som enklast kan betecknas 
som ett renässansinflytande. Färgskalan inom figurskildringen 
innesluter jämte kraftigt rödbrunt och svart klara nyanser av 
gult, grönt och blått. Särskilt gör sig en orangeton gällande 
såväl i ansiktena som i klädedräkten och ger liv åt skildringen. 

Valvribborna äro bandade i rött och blått, valvkrysset är 
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Fig. 4. Västra VemmerlOm kyrka» triumfbågsmur, sydvästra delen, med frumställ-
ning av nattvarden. Foto E. Grothén. — Sudwesllicher Teil der Trlumphbogenwand; 

Abendmuhlsdarstellung. 

prytt med sexuddiga stjärnor, vilka markerats genom cirkel
linjer i den färska putsen, sköld- och gördelbågar ha en rep-
stavsliknande röd-vit ornering. Denna dekor är äldre än figur
skildringarna, det tekniska förfaringssättet vid dess disposition 
och utförande har tydligen varit exakt detsamma som kommit 
till användning i en av dekorationsserierna i Bjuvs kyrka, be
lägen ca två mil från Lilla Harrie. 

Långhusets utsmyckning är av annan art: en i rött och svart 
tecknad fris längs bågar och valvribbor, bestående av små var
andra tangerande halvcirklar, sammankopplade med korta tvär
streck, d. v. s. en egentligen för 1400-talets förra del typisk 
dekoration. I Lilla Harrie är den emellertid grovt och enkelt 
gjord och omöjlig att tidfästa. Under framprepareringen av 
figurkompositionerna i koret anträffades inga spår av en dylik 
bågfris; man har sålunda ingen möjlighet att sätta kyrkans båda 
målningsskikt i tidsrelation till varandra. 

I de båda andra kyrkor, vilkas figurdekor härrör av Harrie-
mästarens hand, har en bågfrisornering, men av något mera 
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h'ig. •». Västra VemmerlOo» 
apostlar. Foto E. Grolhen. 

kyrkas korvulv med framställning av yttersta domen och 
— Choryewölbe; Darstellung des Jiingsten Gerichtes und 

Apostel. 

vårdad typ, existerat före Harriemästarens tid och övermålats 
av denne. 

Den ena av de åsyftade kyrkorna är Västra Vemmerlöv i 
Skytts härad, som i arkitektoniskt avseende nästan intar en sär
ställning i denna del av Skåne — dess långhus har aldrig försetts 
med valv. Kyrkan är till sitt ursprung romansk. Den har tro
ligen haft en absid, som rivits först efter tiden omkring 1500, 
eftersom den nuvarande östra korväggen saknar målningar av 
samma typ som det senmedeltida korvalvets, och den har i 
väster ett torn, försett med kryssvalv med i genomskärning run
dade, nedåt smalnande ribbor. 

Under de sista åren ha i kyrkan framtagits målningar av Har-
riemästaren. Under arbetets gång påträffades emellertid sam
tidigt rester av en rent romansk dekor hållen i gult, vitt och 
rött. I triumfbågens södra hälft blottades sålunda på välglättad 
puts en glorieprydd ängel i halvfigur med händerna i böneställ
ning och därovan en stående, likaledes glorieprydd gestalt i cir-

63 



.W O .V T C ,4 R Y D B E C K 

Fig. 6. Västra Vemmerlövs kyrka; del välvda tornrummets östru kappa med scener ur 
fabeln om räven och gässen. Foto E. Grothfn. — Ostsegment des gewölbten Turm-

ruumes mil Szenen aus der Fabel vom Fuc/is und den Gänsen. 

kelmönstrad dräkt; även i bågens norra del skymtade figur
framställningar. Vidare konstaterades å triumfbågsväggens väst
sida, omedelbart under taket, svaga spår av en målad fris, som 
markerat den ursprungliga takhöjden. 

Nästa målningsperiod i kyrkans historia representera de å 
korvalvet under de senmedeltida figurskildringarna synliga 
serierna av varandra skärande rundbågar, slutande i treblad 
och målade i svart och rött (fig. 8). I Vemmerlövs korvalv ha 
de tydligen icke blott avsetts som accentuering av ribbor och 
valvbågar; i västra valvkappan förekomma de nämligen i dubbla 
rader, en svart längs norra ribban, en röd ute i valvkappans fält. 
Troligen ha de liksom korvalvet tillkommit under 1400-talets 
förra hälft. Det granliknande ornament som återfinnes i torn
valvets kappa (fig. 6) förefaller däremot yngre än de från 

• medeltidens slut stammande figurerna. 

Vad figurmålningarna beträffar täcka de korets och tornrum
mets valvkappor, ha lämnat spår i triumfbågen, på triumfbågs-
murens västsida och på långhusets sydmur. Skada är, att så 
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ytterligt litet finnes kvar av långhusmålningarna. Den stor-
figuriga frodiga dekorationstyp som är karakteristisk för Har-
riemästaren måste i Vemmerlövs valvlösa långhus ha skapat en 
för skåneförhållanden mera enastående kyrkointeriör. Att hela 
långhuset varit smyckat är tämligen säkert: vid en bänkrepara
tion år 1930 konstaterades i rummets nordvästra hörn2 nu icke 
längre synliga, osammanhängande målningsfragment, bl. a. av 
en långbent individ med harneskskor och elegant knäskydd, vi
dare några mindre, nakna figurer, möjligen detaljer av ett »bet-
lehemitiskt barnamord»; under den nu avslutade restaureringen 
påträffades dessutom på sydväggen storfiguriga bilder, som 
emellertid icke tillvaratogos. 

Triumfbågsväggens västra yta visar i norr Kristus, som möter 
Adam och Eva vid dödsrikets port; figurernas nedre partier sak
nas dock. I söder återgives nat tvarden med naturalistiskt och 
tidstypiskt tecknade detaljer, t re- och fyrpassformiga bröd, ett 
lammhuvud på fatet framför Kristus etc. (fig. 4). Nedanför de 
regelbundet markerade bordduksvecken löper ett bladstavs-
ornament och därunder vidtager en fris av låga, stela, svamp-
liknande träd. På södra långhusväggen, i sydöstra hörnet, fram
ställes huru Jesus tvår lärjungarnas fötter; nedanför denna 
scen avbildas en Marie bebådelse. Mera är för närvarande icke 
att se av långhusdekorationen, önskvär t vore, att en syste
matisk renknackning av långhuset en gång utfördes för att få 
konstaterat om möjligen några scener ännu äro bevarade under 
putsen. 

I triumfbågsöppningen ha de romanskt ceremoniösa gestal
terna övermålats med en gotisk figur vid vardera sidan; den 
södra av dessa bör tack vare sitt attribut, en sågklinga, tolkas 
som aposteln Simon. Två små »svampträd» av Harriemästarens 
typ vid varje sida ingå i kompositionen. 

I själva korvalvet (fig. 5) återkommer ungefär samma tema 
som använts i Lilla Harrie: Kristus såsom världsdomaren, här 
placerad i östra kappan och flankerad av Maria, Johannes och ett 
antal ur sina gravar uppstående döda. Det mänskliga typgalle
riet kännes ögonblickligen igen, även om Maria möjligen är 

' Jfr rapport och fotografier i Antikvariskt-topografiska arkivet, K. 
Vitt. hist. och ant. akademien, Sthlm, av Erik Lundberg. 
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mera barnsligt rustik än i föregående fall. övr iga tre valvkappor 
upptagas av vardera två med språkband och böcker betecknade 
apostlar, skilda av svullna bladornament av samma slag som i 
Lilla Harrie. I södra kappan stå, närmast Kristusfiguren, Paulus 
med sitt svärd och Andreas med korset; i väster komma Mattias, 
på språkbandet benämnd Matheus, med långhalsad yxa, samt 
Johannes, med ett långt pekfinger visande på sin bok. I den 
norra kappan bör först nämnas den gestalt, som försetts med 
klubba men betecknats som Simon, fastän en med Simons at t r i 
but, sågen, markerad gestalt står i triumfbågen; närmast öst
kappans Majestas kommer slutligen Petrus med sin nyckel. 
Färgskalan i dessa kormålningar är densamma som i mästarens 
övriga arbeten: rödbrunt, gult, grönt, grönblått, svart och vitt. 
Textinitialerna äro här gula, minusklerna i övrigt röda. 

En helt annan typ än de två korvalvsserier, som hittills be
handlats, tillhöra tornrummets valvbilder, där djurfablerna 
dominera. I västra kappan står fågel Fenix omgiven av svamp
träd, matande sina ungar. I öster ses mot en fond av tre träd en 
räv i fullt språng med en gås i gapet och därintill en galge, i 
vilken tre gäss hjälpas åt att hissa upp en räv — den typiskt 
sedelärande berättelsen (fig. 6). Rävar och gäss äro de agerande 
även i södra kappan: två parallellscener skildras, i båda en räv 
med talande tunga, till höger stående i en predikstol med en 
flock gäss med sträckta halsar som åhörare, medan två fångna 
gäss sticka fram sina huvuden bakom predikantens huvud och 
under hans vänstra arm. Ett språkband innehåller orden »hans(?) 
nobis»,första ordet är emellertid otydligt, man kan blott förmoda, 
att det är fråga om predikantens välsignande sentens till sina 
åhörare. Räven i vänstra delen av valvkappan sitter i en stol 
och sträcker ut sina händer mot en framför honom stående gås. 
I norra kappan slutligen berättas sagan om djävulen, som hjäl
per en kvinna att kärna, medan två andra djävlar försedda med 
träpytsar stjäla ur smörkärnan. En fjärde djävul avbasas av en 
kvinna med ett kraftigt tilltaget ris. Trots de enstaka svamp
träden å valvkapporna och akantusrankorna längs sköldbågarna 
äro tornrummets dekorationsdetaljer redan genom sin torftighet 
avvikande från Harriemästarens schema. Valvribbornas förenk
lade kvadermålning skiljer sig betydligt från korvalvets r ibb-
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dekor med dess omsorgsfulla kvadermarkering längs vertikal
sidorna och akantusrankorna på undersidorna. Bland avvikande 
detaljbagateller skulle också kunna nämnas att Vemmerlövs-
korvalvet och långhuset uppvisa fyrbladiga schablonrosor som 
fonddekoration mot fembladiga i tornet och att dräktvecken i 
Vemmerlövs kyrkas östra målningsserier stämplats med de från 
Harrie välbekanta blad- och örnschablonerna, medan inga dy
lika ornament återfinnas i Vemmerlövs tornrum. 

Möjligen skulle olikheten i motivval kunna anses som till
räckligt skäl för tornmålningarnas avvikande karaktär; kyrkans 
samtliga framställningar äro i kronologiskt hänseende så nära 
sammanhängande att man gärna vill tänka sig att de tillkom
mit i samma regi. 

Det måste påpekas att fabelvärlden är en ytterligt sällsynt 
motivkälla inom skånskt kyrkligt måleri. I Bunkeflo nu rivna 
medeltidskyrka, som var belägen ej långt från Västra Vemmer-
löv, funnos i västvalvet scener med djävlar och kärnande kvin
nor. Bunkeflobilden av Phyllis och Aristosteles får kanske anses 
tillhöra en besläktad ämneskrets, den nyligen i Linderöd anträf
fade bilden av folkleken »dra gränja» kan möjligen nämnas i 
sammanhanget; Linderödsmålaren var emellertid svenskt sko
lad liksom den Nils Håkansson, som i det närbelägna Knislinge 
avbildat en mjölkhare. Att folkliga och drastiska skildringar 
varit sällsynta i skånska kyrkor visa emellertid dessa fåtaliga 
exempel/' Slutsatsen måste bli, att även om Harriemästaren 
varit den ledande dekoratören i Vemmerlöv, så har tornpartiets 
prydande lagts helt i händerna på en av dennes medhjälpare. 

Det tredje och sista av Harriemästarens kända arbeten finnes 
i Hyby kyrka i Bara härad, vars långhus förstördes av eld på 
1870-talet; vissa avsnitt ur byggnadens äldre historia kunna 

' Som komplement till redogörelsen för Västra Vemmerlövs dekorativa 
utsmyckning bör nämnas, att man på ömse sidor om långhusets igenmurade 
sydingång, ca 1,5 m över marken, utvändigt påträffade en målningsrest, 
som tyvärr genom ovarsamhet totalt fördärvades. Den hade en gång till
kommit som nordväggsutsmyckning i det nu rivna vapenhuset i söder 
och bestod av koncentriska cirklar kring ett fyrekrigt hjul eller en ros; 
sicksacklinjer fyllde de yttre cirkelbanden och det hela var utfört i svart 
och rött. Troligen var målningen frän nyare tid, snarast tänker man 
på 1500-talets slut eller 1600-talet. 
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emellertid rekonstrueras med hjälp av koret ensamt. Ett par 
detaljer förtjäna att nämnas även i förevarande sammanhang. 
Den nuvarande västväggen uppfördes sålunda på triumfbågs-
murens plats efter eldsvådan och har försetts med en blinde-
ringsindelad gavel, en modifierad upprepning av den östra kor
gavelns schema. En renknackning av byggnadens putsade nord
mur har blottat en välhuggen hörnkedja av sandsten ungefär 
vid väggens mitt. Korpartiet har alltså uppförts i två avsnitt; 
det västra är det äldre, samhörigt med det försvunna långhuset, 
vilket säkerligen tillkommit under romansk tid. Därpå tyder en 
med två rundstavar, en större och en mindre, profilerad sand-
stenskvader, påträffad vid planering av kyrkogården och t ro
ligen härrörande från en portalomfattning. Den romanska, 
västra korhälftens valv vilar på tvåsprångiga hörnpilastrar och 
har 1400-talskaraktär. Det östra valvet, liksom det västra med 
fyrsidiga ribbor, utgår däremot direkt från murverket , blott med 
en rudimentär rundad konsol vid flertalet ribbanfang, och bör 
vara samtidigt med väggarna. Blindorneringen å östgaveln, 
smala höga parallella spetsbågsnischer, tre rundlar och slutligen 
ett tandsnitt som nedre gräns för gaveldekoren, antyder att r iv
ningen av absiden och uppförandet av detta östliga korparti skett 
under 1400-talets förra hälft. 

Eventuellt har östkoret i direkt anslutning till byggnadsarbe
tet försetts med sin första enkla färgdekor, som följer samtliga 
valvribbor och bågar. Ornamentet utgöres av en nu svagt svart-
blå, i norra kappans västra svickel delvis rödbrun, grund våg
linje, där vågtopparna markeras genom treklöverblad, medan 
sköldbågarnas hjässpunkter poängteras av ett enkelt grenorna
ment, tre streck, avslutade av fyllda rundlar. Under medeltidens 
slutskede blevo sedan korpartiets båda travéer täckta av två 
serier storfiguriga målningar, ungefär samtidiga, till en del u t 
förda av Harriemästaren, till en del härrörande från en före
gångare till honom. 

Den först iögonenfallande olikheten mellan målningarna i 
östra och västra korvalvet består helt enkelt däri att västra 
travens bilder äro ytterst svaga i färg — de ha en blekt klarröd 
enformig helhetston — och äro svåra att dechiffrera, medan östra 
valvets centraldekor är kraftig och färgstark; rödbrunt och gul-
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brunt dominera jämte inslag av livligt blågrönt, svartblått och 
svart. Färgspåren i väster äro emellertid tillräckliga för att man 
skall kunna konstatera att västra kappans norra och sydkappans 
västra delar ha upptagits av var sin långa bredbenta mansfigur 
i röda benkläder. I övriga kappor skymta här och var ansikts-
konturer, ögonpar, mantelveck och en enstaka huvudbonad. Till 
västvalvet hörande sköld- och gördelbågar upptagas av akan
tusrankor, delvis mera löst komponerade och tydande på en 
ännu senare tillkomst än under Harriemästarens tid, medan 
valvfigurerna härröra från dennes föregångare. 

Väggdekorationerna i västtravén voro helt utplånade med un
dantag för ett mycket enkelt draperi, som nådde ca iVi m över 
golvet och, naturligt nog, tyckes ha fortsatt in i östtravén; en
staka fragment finnas här och där bevarade bland yngre färg
spår. Tyvärr äro väggarnas bilder även i östpartiet nästan helt 
försvunna; tämligen högt uppe på södra väggens västra halva 
skymtar dock överkroppen av en mansfigur, iförd röd mantel 
över gul underdräkt, rund röd hatt med uppvikt brätte, liten 
toppig kulle och svart bakåtfladdrande slöja. Med höger hand 
håller han ett vimpelprytt spjut, bredvid vilket läses ordet 
Kanutus i röda minuskler. Denne Kanutus är givetvis Själlands-
helgonet Knut Lavard, vilken troligen som pendang haft en 
bild av Knut konung; uteslutet är icke, att det danska helgonet 
som tillhör Hybymålningarnas yngre figurskikt ingått i en 
serie av nordiska helgon, närmast nordiska helgonkungar. Dessa 
ha avbildats i det närbelägna Skivarp, vidare i de östskånska 
Vallby, ö s t r a Herrestad, ös t ra Vemmerlöv samt i de nordligare 
Djurröd, Linderöd, Brunnby och Norra Ströö, möjligen även i 
Gärds Köpinge, och samtliga, utom Vallby, äro senmedeltida till 
sitt ursprung. 

Till väggmålningarna bör också kunrta räknas dekorationen i 
bågen mellan de båda korvalven, den ursprungliga tribunbågen. 
I norr står en biskopsfigur vars kräkla avslutas av grönt blad
verk och som betecknas med orden sanctus Nicolaus i röda 
minuskler; därovan svävar en änglafigur. Motsvarigheten i 
söder utgöres av en Laurentiusframställning. På ömse sidor om 
hans huvud har funnits en inskription, men endast »sanctus» 
är ännu läsligt; ovanför synes ett sköldemärke med en delvis 
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Fig. 7. överst: bågfris från Hgby kyrkas östra valv saml vapensköld i samma valvs 
nordvästra valvsvickel. Nederst: bågfris från Västra Vemmerlövs kyrkas korvalv. — 
Oben: Bogenfries vom Oslgewölbe der Kirche von Hyby und Wappenschild tn dessen 
nordwestUchem Gewölbezwlckel. Unlen: Bogenfries vom Chorgewölbe der Kirche von 

Västra Vemmerlöv. 

nästan otydbar beledsagande minuskeltext; dess innebörd kom
mer att omnämnas senare. Figurernas karaktär förråder deras 
samhörighet med den äldre serien. 

Även östtravéns valvkappor ha emellertid sin del av samma 
dekorationsserie som västvalvet. Harriemästaren har visser
ligen utfört de ännu bevarade centrala figurskildringarna i 
förstnämnda valv, men egendomligt är att iakttaga, hur han 
genom de kraftiga arkitektoniska ornamenten i orangegult, vilka 
bilda postament för figurerna, bestämt och avsiktligt inskränkt 
sin verksamhet i västra delen av samma valv till området ovan 
svickelhöjd. Tack vare detta arrangemang ha följande detaljer 
av en tidigare dekoration bevarats synliga: i västkappans båda 
svicklar två människofigurer samt i norrkappans västsvickel en 
genom två varandra skärande diagonallinjer fyr delad röd och 
vit vapensköld med fanor på hjälmen, varannan röd, varannan 
nu svagt grönblå (synlig å fig. 7 och 10). Harriemästaren ny-
dekorerade däremot hela östkappan med båda dess svicklar lik
som nord- och sydkappornas östsvicklar; i den södra av dessa 
har dock under årets restaurering framtagits en harpspelande 
ängel av västvalvmålarens fabrikation medan en hukande mans
figur av Harriemästarens tillverkning bevarats i motsvarande 
nordsvickel. Här och där framskymtar under den nuvarande 
blåkvadreringen av valvribborna en dekor av svartkonturerade 
vinkelband, som säkerligen också sammanhänger med västvalv-
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målarens tid. Någon tvekan om att denne varit verksam tidigare 
än Harriemästaren råder icke; i sydkappans östsvickel ses tydligt 
skarven mellan de två vittningslagren och i nordkappans öst
svickel skymtar otydligt den äldre dekorationen under Harrie-
mästarens ännu bevarade mansfigur.4 

I östkappan har Harriemästaren placerat en korsfästelsefram
ställning, vilken emellertid är sämre bevarad än hans övriga 
Hybymålningar. Själva Kristusgestalten är delvis försvunnen 
liksom de omgivande språkbanden med bibelcitat; dock ur
skiljas tydligt huvud, armar och större delen av benpartiet på 
Kristusfiguren, likaså det T-formiga korsets tvärarm och nedre 
ända. Den botfärdige rövaren och hans förkroppsligade själ till 
vänster samt den obotfärdiges själ till höger, omhändertagna av 
resp. ängel och djävul, äro klart framträdande liksom orden 
»meméto mei» och »tu es christus» inom språkband till vänster 
och höger. Gruppen av sörjande till vänster om korset består 
av sex kvinnor, samtliga glorieprydda utom en och iförda dräk
ter i svart, rött, grönt och brunt med strutlikt stela veck. En 
hukande kvinnlig gestalt i turbanliknande huvudbonad omfattar 
korsets fot och till höger står soldathopen. Enstaka rustnings
detaljer såsom de spetsiga harneskskornas omständligt markerade 
många lameller, raderna av lameller på ömse sidor om den ena 
soldatens knäskydd, en annans koncentriskt ordnade horisontala 
plåtar kring höfterna och rundade hjälm med uppslaget visir, 
som blottar en uppnäst fysionomi, vittna om målarens ingående 
kopierande av förlagorna snarare än om personlig konstnär
lighet (fig. 8). 

Södra och västra kapporna fyllas av apostlagestalter försedda 
med attribut och namnbeteckningar. I sydost börjar raden med 
Petrus försedd med nyckel och bok, Paulus med bok och två-
handssvärd med facetterad knapp, Andreas med kors, Jacob den 
äldre med mussla på hatten, vattenflaska hängande från staven 
och radband i den sänkta vänstra handen (fig. 9). Philippus med 
bok och korsstav avslutar serien, som i västra kappan fortsattes 
av Bartolomeus med kniv med svängt, brett blad, Mattias med 

4 Enligt konservator H. Erlandssons uppgift ha under restaureringen 
inga spär av det äldre målningslagret påträffats i valvkapporna ovan 
svickelhöjd. 
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Fig. 8. Hyby kyrkas öslra valv, öslra kappan; i fonden delar av Golgutascen. Foto E. 
Grothén. — Oslsegmenl des Ostgewölbes; im Hinlergrund Teile einer Golgalhaszene. 

en yxa, som har lång smal hals, skägg och rak ovankant; Simon 
med sin såg med trådsmal klinga och Judas Taddeus, vars em
blem är obestämbart, eftersom dess långa gula skaft saknar sin 
övre avslutning. Sistnämnda fyra apostlar ha givetvis bok; 
schablonmönsterna på deras dräktveck utgöras i ett flertal fall 
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p-ig. 9. Hyby kyrkas östra valv, södra kappan; med uposlla/ratnslällningar. Foto E. 
Grothén. — Sudsegment des Ostgewölbes. 

av örnmotivet liksom på en av Harrieapostlarna samt på vissa 
Vemmerlövsfigurer. Ansiktena äro i Hyby något grövre gjorda 
än i Harrie, men skägg- och hårfriseringen i Hyby bevarar i 
gengäld emellanåt något av en nästan höggotisk elegans, som 
knappast kan spåras i Harrievariationen av temat. 

Till Harrieschemat ansluter sig mycket nära norra kappans 
yttersta-domsframställning, fastän även i denna scen figurerna 
i Hyby genomsnittligt utmärkas av något grövre ansiktstyper 
(fig. 10). I Hybykompositionen har emellertid infogats en scen 
som Harrie och Vemmerlöv icke äga motsvarigheten till: i västra 
delen av valvkappan paradiset, som är beläget bortom en bro 
på vilken de saligas skara samlats. Innanför en tinnad mur 
ligger det fyrsidiga porttornet försett med hängtorn, t innar och 
en kraftig dörr, till vilken Petrus har nyckeln. Helvetets vida 
gap framställes givetvis som parallell i kappans östra hörn. 

Mera finnes icke bevarat i Hyby av Harriemästarens arbete, 
om man undantar vissa sammanhangslösa färgspår på öst-
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Eig. 10. Hyby kyrkas östra valv, norra kappan; yttersta domen. Foto E. Grothén. — 
Nordsegment des Ostgewölbes; Jungstes Gerichl. 

travens norra vägg, tydligen fragment av figurskildringar, efter 
enstaka rustningsdetaljer att döma. 

Frapperande är den korta tidsintervall, som ligger mellan de 
båda målningsskiktens tillkomst. Konstnärligt sett ha de abso
lut intet med varandra att göra. Harriemästarens gestalter ha 
en viss robust fyllighet, de kännetecknas av ett visserligen enkelt 
men säkert teckningsmanér både beträffande ansikten och 
dräktkonturering samt även av en relativ elegans i frisyrdetal
jernas utformning. Svickel- och tribunbågsfigurer äro däremot 
ytterst konstlöst återgivna i tämligen enformig röd helhetston 
med grovt skisserade dräkter, knotiga ansikten och stel hållning. 
Den röda färgen återkommer t. o. m. i inskriptionerna, medan 
Harriemästaren använder ytterligt karakteristiska röda initialer 
till de upplysande texternas i övrigt svarta minuskler. 

Dock göra de enklare, tidigare målningarna i Hyby sig utan 
tvekan förtjänta av en viss uppmärksamhet på grund av de båda 
vapensköldarna i tribunbåge och valvsvickel. Genom en lycklig 
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tillfällighet kunna vi med tämligen stor säkerhet tolka dekorens 
innebörd trots deras fragmentariska tillstånd. 

I den Beskrivelse över Skaane, som publicerades efter de 
»i Aaret 1624 fra hver Provst til D. Oluf Worm indsendte Efter-
retninger», återfinnes en ovanligt ingående redogörelse just be
träffande Hyby kyrka; tydligen har socknens präst hyst intresse 
för dess historia och dess gynnare under gångna tider.5 Enligt 
hans uppgift var Hyby kyrka helgad S. Nicolaus — hans bild 
återfinnes som ovan nämnts ännu i tribunbågen. Prästen om
talar vidare förekomsten av ett Mariaaltare vid den norra väg
gen och på muren bredvid en vildman, som höll två vapensköl
dar i var hand, »i den eene de Falkers og et andet deelt lige ned, 
det förste Feeldt guulf, det andet hvidt med tre sorte skieve 
Bielker; i den anden de Hasers og Hakkers, hvilket sidste her 
er rödt og hvidt. Derhos staar Her Knud Truidsen oc hans 
husfrue Margrete. Desuden sees her tre Vaabener. 1) En brun 
Biörnefod i blaaet Feldt, 2) De Krummedigers i brun og blaat 
Feldt, 3) En röd Lillie i hvidt Feldt». Enligt ett i Antikvariskt-
topografiska arkivet" förvarat utdrag ur »Presteberetningen»,7 

som levererades till Ole Worm var den sistnämnda skölden pla
cerad »j ett vindue». 

I den del av kyrkan, som kallas den »thredie partt och sidste 
thillsatt» »staar nordenn thill en mand affmalid vdj gammell 
Dansche Adell habitt med offuerschrifft Dn9 Dauid Hack», 
med vapensköld bredvid. På södra sidan stod »en quindes pers-
son» och däröver ett vapen, »aldelis de Daaers waaben ligt» och 
dessutom namnet »Fru Hille Hindrichs Datter». 

Säkerligen kan man identifiera den ena av de sist namngivna 
och enligt »Indberetningen» avporträtterade personerna med 
den ännu svagt skönjbara mansgestalten i östra korvalvets nord
västra hörn. Visserligen kan man av inskriften intill bilden 
endast urskilja ordet miles, men familjen Haks vapen (fig. 7) 
är fullt tydligt i svickeln intill — märk att prästen om detta spe
ciellt anger att det är rött och vitt. Familjen Daas vapen, en 

5 Jfr Samlinger til den Danske Historie udg. af Sandvig, Khvn 1779, 
Bd I, s. 129. 

6 K. Vitt. hist. och ant. akademien, Sthlm. 
7 Rostgaards Ms 35, Khvns Univ. Bibi. 
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Fig. 11. Helle llcnriksdultcr Huus vapensköld ovun S. 
Laurentiusbilden i bågen mellan Hyby kyrkas båda valv. 
Foto II . Erlandsson. — Wappcnschild der Hille Hen-
riksdatter Daa iiber dem St. Laurenliushild im Bogen 

zwischen den Gewölben. 

diagonalställd tretinnad röd mur, här i vitt i st. f. blått fält, 
samt med horn å hjälmen, återfinnes i själva tribunbågsöpp-
ningen, på södra sidan, helt i överensstämmelse med »Indberet-
ningens» ord. Ett av orden ovan vapnet kan utan tvivel läsas 
som »Hille» (fig. 11). »Kvinnspersonen», som prästen omnäm
ner, åsyftar antagligen den illa bevarade människofiguren i 
västkappan av korvalvet, placerad som pendang till David Hak. 

Tyvärr äro övriga uppräknade sköldar och namn utplånade 
från kyrkans väggar. Den av prosten nämnde Knud Truidsen 
måste vara identisk med Knud Truidsen Has till örtofta.* Denne 
levde ännu år 1487, var ett av de riksråd, som år 1486 under 
kungens frånvaro innehade regeringsmakten i Skåne och som 
dessutom varit hövitsman på Hälsingborg och länsman på Söl-

8 Danmarks Adels Aarbog, passim. 
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vesborg. Knud Truidsens andra hustru, Ingeborg Andersdotter 
Hak, omtalas år 1475, hans tredje hustru, Margrete Vernersdat-
ter Parsberg, den av Worm nämnda husfrue Margrete, levde 
ännu 1501. Antecknas kan att Knuds broder Oluf Truidsen 
kallade sig »till Klågerup»; Klågerup ligger inom Hyby socken 
och var närmaste granne till gården Hyby. Klågerup var också 
på annat sätt förbundet med Knud Truidsens familj, eftersom 
Kristin, Knuds ena dotter med den andra hustrun, blev gift med 
riksrådet Henrik Aagesen Sparre till Klågerup. 

Denna andra hustru, Ingeborg Andersdotter, var i sin tur 
syster till r iddaren och riksrådet David Hak till Månstorp — 
liksom Hyby beläget i Bara härad och på halvannan mils av
stånd därifrån. David Haks hustru Helle Henriksdatter Daa 
namnes 1495—96 som änka och levde år 1506 på »Höiby». Deras 
son Niels sålde år 1513 Månstorp till sin frände, den mäktige 
och betydande Hartwig Krummedige och hans andra hustru, 
Karen Andersdatter Hak; denne ägde bland mycket annat 
Ellinge, vilket han förvärvat år 1511 av kungen. 

Hybyprästens redogörelse för de målade sköldarna avslutades 
med den förmodan, att sköldarnas ägare uppfört byggnaden; 
även om icke detta antagande överensstämmer med verklig
heten vill man gärna tänka sig att målningarnas donatorer äro 
att söka bland dessa personer. Närmast till hands ligger då att 
tänka på dem, som bevarats till eftervärlden både genom namn
givet porträt t och genom vapensköld. Man vill antaga att Helle 
Henriksdatter Daa och David Hak —• vilken senare levde ännu 
1484 — medan svågern Knud Truidsen var gift med sin tredje 
hustru, alltså någon gång under åren efter 1475 och före 1487, 
bekostat målningar i Hyby kyrka och därvid velat hugfästa 
minnet ej blott av sig själva utan även av ett flertal fränder, 
tillhörande bl. a. släkterna Has, Falk, Krummedige och even
tuellt Björn. 

Redan förut har påpekats dels den förvånande korta tid, som 
förflöt mellan de båda östvalvsdekorernas utförande, och dels 
den ovanliga hänsyn, som visats den äldre målningsserien i och 
med att vissa vapensköldar och figurer fått förbli synliga intill 
Harriemästarens målningar, som ha utförts vid tiden omkring 
år 1500. Helle Daa bodde ännu år 1506 på Hyby gård. Med tanke 
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Fig. 12. S. Nicolaus i bågöppningen mellan Hyby kyrkas båda 
valv. Foto H. Erlandsson. — St. Nicolaus in der Bogenöffnung 

twitchen den Gewölben. 

på de släktförbindelser, som tack vare syskonen Haks giften 
existerade mellan gårdarna i trakten av Harrie, Västra Vemmer
lövs och Hyby kyrkor, nämligen bl. a. de ovannämnda örtofta, 
Månstorp och Klågerup, förefaller det icke otänkbart att Helle 
Henriksdatter några år efter mannens död engagerat den s. k. 
Harriemästaren för en ny utsmyckning av Hyby kyrkas östkor. 
Om hon varit uppdragsgivaren i båda fallen skulle respekten 
för hennes och mannens vapen samt släktingarnas bevisligen 
ännu på Ole Worms tid synliga sköldar få en fullt tillfredsstäl
lande förklaring. 
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Man kan i och för sig väl förstå om Helle Daa gärna utbytte 
de äldre konstlösa dekorationerna, gjorda av den som man med 
utgångspunkt från Worms formulering skulle kunna kalla »de 
Hasers och Hakkers» målare, mot Harriemästarens. Trots sin 
motivkrets och sina rent medeltidsmässiga figurtyper har den 
sistnämnde dock tydligen haft en viss kunskap om renässansens 
dekorationsidéer, ej minst ifråga om färgschemat. Härvidlag 
var Harriemästaren väl icke helt enastående i provinsen. Hans 
samtida Everlövsmästaren visade också tendenser till en liv
ligare kolorit, ehuru med sprödare och kallare gröna och gula 
toner. Harriemästarens färgschema är fylligare och dess dekora
tiva verkan starkes genom själva figurernas kraftigare resning, 
som märkbart skiljer sig från de magra och kantiga gestalter, 
vilka utmärka just Everlövsmästarens ganska impressionistiska 
arbeten. Harriemästaren bör, mätt med skånska mått, betraktas 
som konstnär och icke som vanlig hantverkare och måste ihåg-
kommas bland provinsens kyrkodekoratörer från decennierna 
omkring år 1500. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Monica Rydbeck: Der Meister von Harrie. 

Neben den bekanntesten und produktivsten Kirchenmalern des 15. 
Jahrh. in Schonen sollte man nicht einen so charakteristischen Dekora-
teur wie den sog. Harrie-Meister vergessen, der u. a. in den Kirchen von 
Lilla Harrie, von Västra Vemmerlöv und von Hyby repräsentiert ist. 
Seine Bilderserien sind sämtlich um das Jahr 1500 entstanden und 
bestehen aus fiir die Verhällnisse in Schonen auffallend grossfigurigen 
Darstellungen, deren vorherrschende Motive Apostelreihen, Kreuzigungs-
und Jiingste Gerichtsszenen bilden. Kraftige Farben, eine summarische 
aber starke Malmanier sind fiir alle charakteristisch. Die Fresken in 
Harrie sind qualitativ die besten. Die Västra Vemmerlövsmalereien sind 
deswegen interessant, weil sie nicht nur das Chorgewölbe sondern auch 
das Langhaus schmiicken, das nie eingewölbt gewesen ist — fiir Schonen 
etwas einzigartiges; im Turmgewölbe von Västra Vemmerlöv kommt 
zudem ein fiir Schonen seltenes Beispiel eines Tierfabelmotivs vor. Die 
Hyby-Malereien, schliesslich, haben deswegen ihr grosses lokalgeschicht-
liches Interesse, weil sie parallel mit einer etwas älteren Bemalungs-
schicht laufen. Diese zeigt u. a. zwei Wappenschilde, die eine Datierung 
dieser älteren Malereien in die Zeit zwischen 1475 und 1487 ermög-
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lichen. Ausserdem deutet die Kombination der Schilde auf Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen der Hyby- und der Harrie-Gegend, die 
vielleicht den Auftrag des Harrie-Meisters in Hyby erklären und seine 
dortigen Malereien in die Zeit vor 1506 datieren könnten. Ausserdem 
maehen sie womöglich die ungewöhnliche Riicksicht verständlich, die er 
den etwas älteren und äusserst kunstlosen Figurenbildern mit ihren 
fiir uns wertvollen Wappenschildern hat angedeihen lassen. 
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