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NILS HÅKANSSON, .V1TTSKO V LEMASTAREN» 
AV 

MONICA RYDBECK 

N
ordiska konstnärsnamn från medeltiden äro sällsynta. I 
Skåne ha visserligen ett par stenmästare från romansk lid 
kunnat namngivas, med utgångspunkt dels från ett antal 
skulpturer, dels från några kyrkobyggnader. Men ingen av 

de målare, som under samma epok smyckade så många av Skånes 
kyrkor med till våra dagar mer eller mindre väl bevarade dekoratio
ner, har lämnat oss upplysning om sitt namn. Ej heller från äldre 
gotisk eller höggotisk tid har någon målaresignatur hittills kommit 
till vår kännedom. 

Enstaka inskrifter med profant innehåll förekommo väl i nor
diska kyrkor under 1300-talet, t. ex. i S:t Peders kyrka i Nsestved 
på Själland. På var sin sida om en framställning av Nådastolen 
framträda här på korets norra vägg bilder av Valdemar Atterdag 
och hans drottning Helvig. Till vänster om konungen läses föl
jande minuskelinskrift: Anno milleno ter c sie septuageno qvinto 
profesto Crispini tune memor Waldemar decessit rex cum xpo re-
quiescit (år tusen, tre gånger hundra sjuttiofem, dagen före Crispini 
test då, kom detta ihåg, dog Valdemar konungen; han vilar med 
Krislus). Målningen måste ha utförts strax efter konungens död.1 

Ännu något tidigare, år 1347, tillkom en inskrift i Snårestads nu 
rivna medeltidskyrka i Skåne, som dessutom tyckes ha namngivit 
kyrkoherden och kyrkovärdarna.2 Däremot saknas i båda fallen 
målarens namn. 

Orsaken till att de äldre målningarna voro namnlösa har för
modligen sin grund i någon känsla av vördnad hos konstnären in
för kyrkorummets belgd. Hos 1400-talets mästare synes denna 
känsla stundom vara i viss mån utplånad. Det förefaller ej hel-

1 Danmarks Kirker, Prcestö Ami, Kbhvn 1933, s. 89, fig. 14. 
2 O. Rydbeck , Medeltida kalkmålningnr i Skånes kyrkor, Lund 1904, 

s. 54, fig. 63. 
15 11 — Fornvännen I9MI. 
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ler som om prästerna hade något emot ett förhärligande av konst
närerna, atl döma av den tolerans de visa inför skäligen skryt
samma inskrifter på framträdande platser i kyrkan. 

Ett mycket typiskt, relativt tidigt exempel på konstnärligt täm
ligen medelmåttiga målningar, vilka signerats av sin upphovs
man på ett synnerligen iögonenfallande sätt, utgör den sydskan-
diuaviske mästaren Mårten målares produktion, som återfinnes i 
tre kyrkor på Själland inom Sorö och Prsestö amt.3 

Det tidigast daterade av Mårten målares arbeten har sin plats i 
Gimlinge kyrka, Sorö amt. I korets östligaste trave, på norra 
väggen, vidtager under en bild av det himmelska Jerusalem 
inskriften: Anno milleno quadringento modo nono /Tune pyctura 
(fuit) pasche testudine picta (Är tusen fyrahundra och nyss det 
nionde/ då målades påskbilden i valvet). I motsvarande valvs 
västra kappa skildras bl. a. Kristi gravläggning och omedelbart 
under sarkofagen läses i kolossala bokstäver: Martinus maler fecit 
hoc. Namnet Martinus är ungefär lika långt som människorna äro 
höga.3 

I Gerlevs kyrka, Sorö amt, har samme mästare i långhusets 
östra valvs östra kappa, således den mest synliga delen av hela 
långhuset, målat en dominerande framställning av nattvarden. 
Omedelbart ovanför lärjungarnas huvuden framträder mot den 
vita bakgrunden inskriften: Martinus malerae bene fecit, ett naivt 
och oförblommerat konstaterande av Martins egen tillfredsställelse 
med sitt verk, vilket onekligen förefaller ganska pretentiöst sär
skilt på den framträdande plats signaturen erhållit. Målningarna 
anses tillhöra tiden omkr. 1425.4 

Från samma tid härröra målningarna i en tredje själländsk 
kyrka, Mogenstrup i Preestö amt. Det är alltjämt samme mästare, 
som här dekorerat korvalvet, i detta fall huvudsakligen med växt
motiv. Endast eu figurkomposition förekommer, nämligen den i 
östra kappan synlige Kristus, avbildad som världsdomaren, sit
tande på regnbågen och omgiven av evangelistsymbolerna. Ome
delbart ovanför Kristi huvud tväras valvkappan av en inskrift 
fördelad på två rader. I den övre raden läses Martinus bene och 

3 Danmarks Kirkor, Sorö Amt, s. 849 f., fig. 3 och 5. 
4 Danmarks Kirker, Sorö Amt, s. 714; F r a n c i s B e c k e t t , Dan

marks Kunst, Gotiken, Kbhvn 1926, s. 336, fig. 410. 
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därunder , inom ett band, som direkt v i la r på Kris t i gloria , fecit 

(fig. I)-5 

Den självgodhet, varom ordalydelsen i och placerandet av Mår

ten måla res inskr i f te r vi t tna, kan emellert id icke sägas v a r a helt 

Fig. 1. 
Korets östligaste valvkappa i Mogenstrups kyrka på Sjiolland med inskriften: 

Martinus bene fecit. (Foto Nationalmuseum, Köpenhamn.) 
Abb. 1. Die östlichste Wölbkappe des Chors in der Kirche von Mogenstrup aut Seeland 

mit der Inschrirt: Martinus bene fecit. 

enastående i Norden under i f r ågavarande tid. Visser l igen äro. en

ligt F r a n c i s Becket ts uppgi f te r å r 1926," i hela Danmark endast 

t re medeltida målares s i gna tu r e r bevarade , nämligen Mårten må

lares och de båda kons tnä re r s , som t i l l sammans målat Bel l inge 

k y r k a på F y n å r 1496. Et t f lertal mäs ta renamn från tiden omkr. 

1500 äro väl a rk iva l i sk t kända, men kunna icke hänföras till be

s tämda kons tverk . I mel le rs ta Sver ige ä ro däremot å tminstone nio 

ol ika målares s i gna tu r e r bevarade, 7 där ibland även sådana, som 

i anspråksfu l lhe t nä rma s ig Mårten målares . P å no r r a ko rväggen 

i Tens ta k y r k a i Uppland b a r så lunda Johannes Rosenröd enligt 

Per ingskiölds uppteckning i Monumenta Svio-Gothorum år 1437 

s Danmarks Kirker, Pnrstö Amt, s. 753 f. 
8 Anf. arb., s. 330, 
7 II, H i l d e b r a n d , Bidrag till svenska medeltidens konsthistoria, Ant. 

tidskrift för Sverige II, s. 339 ff.; O. S y l w a n , Kyrkomälningnr i 
Uppland från medeltidens slut, Ant. tidskr. f. Sverige XIV, s. 1 1.; O. Ryd
b e c k . Medeltidens målningskonat; Svensk konsthistoria, ulg. av R o m-
d a h l och R o o s v a l , Sthlm 1913, s. 157 f. 
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omtalat sin målaregärning med följande ord: Anno domini m e d 

XXXVII pictus erat corus iste (in honorem ihu xpi et eius glo-

riose mris marie) per manuin Joliaiinis Rosentodh, ipso auxiliante 
qui fecit mundum ex nichillo8 (År 1437 målades detta k o r . . . av 
Johannes Rosenrodhs hand med hjälp av honom som skapade värl
den av intet). 

Sydsverige äger visserligen blott en enda bevarad medeltida 
målarsignatur, men dennas placering kan, såsom av det följande 
framgår, i skrytsamhet utan vidare tävla med den ovan nämnde 
danske mästarens. 

Ysane tegelkyrka i västra Blekinge, belägen helt nära skånska 
gränsen, undergick hösten 1938 en grundlig restaurering. Härvid 
påträffades medeltida kalkmålningar i koret och i långhusets 
östra del. Alldeles speciellt intresse väckte en monumental in
skrift i höga minuskelbokstäver å ett skriftband, som kantar 
triumfbågens västra sida (fig. 2). Denna inskrift äger ur konst
historisk synpunkt sitt intresse i mera än ett avseende, då den 
innehåller uppgifter både om tiden för målningarnas tillkomst 
och om målarens namn. Till dess tolkning ha professorn Albert 
Wifstrand och docenten Krister Hanell godhetsfullt bidragit, och 
ordalydelsen är följande: Anno: domini: millesimo: quadriiigeiitc-
simo: IX: in: die: assumptionis: sanctae: Marie: virginis: liaec: 
pictura: completa: fuit: per: manus: nicholai: haquini: orate: pro: 
ipso (År 1459, å den heliga jungfru Marie himmelfärdsdag, full
bordades denna målning av Nils Håkanssons hand; bed för ho
nom).9 

En inskrift till målarens förhärligande, anbragt på en så fram
trädande plats, att menigheten knappast kunnat undgå att söka ut
forska de främmande ordens innebörd, skulle ännu under 1300-
talet ha varit ganska otänkbar. Det i hela kyrkorummet synliga 
mästaruamnet kring triumfbågen för onekligen tanken på sydligare 
länders nya kiilturströmningar. Man tycker sig snarast här se ett 
förebud till renässansens utpräglade hävdande av personligheten. 

8 O. S y l w a n , anf. arb., s. 66. Jfr C o r n e l l och W a l l i n , Upp
svenska målarskolor på 1100-talet, Uppsala 1933, s. 81. Då ordalydelsen i 
Peringskiölds uppteckning i inskriftens bevarade delar är riktig, tordo även 
den här inom parentes anförda, nu förstörda raden vara korrekt. 

• Jfr M. R y d b e c k , Sydsv. Dagbl. d. 26. 10. 1938. 
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vilket så småningom resulterade i att kyrkornas inre fylldes av 
epitafier, minnestavlor och gravmonument. 

Det förefaller ganska sannolikt att Ysane kyrkas triumfbåge 
fått sin nuvarande form också för att ytterligare framhäva Nils 

Fig. 3. 
Ysane kyrka, långhusets sydöstra hörn. (Foto Owald.) 
Abb. 'A. Kirche von Ysane, siidöstl. Ecke des Langschifls. 

Håkanssons språkband. Bågen, som från början förmodligen haft 
den sedvanliga halvcirkelformen — kyrkan härrör från tidigt go
tisk tid —, liar nämligen ombyggts så att don blivit bredare och 
mera tryckt än vad fallet plägar vara i våra äldre kyrkor. 

Nedanför språkbandets fria ändar synas nägra få rester av en 
tyvärr otydlig inskrift, vilken troligen skadats vid någon mindre 
reparation av triumfbågen. Vid södra sidan kan dock skönjas 
. .(c)astru: fuit: (p)ietatis. Triumfbågens utsmyckning innefattar 
slutligen också ett rombmöiister i röda och gråa schatteringar å 
bågens undersida, medan ett par bomärken å sydsidan måhända 
utgöra gesällsignaturer. 

Kuär de båda valven i långhuset nedrivits sedan Brunius tid,10 

10 C. G. B r u n i u s , Konstanteckningar under en Resa år 1849, Lund 
1851, s. 667. 
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Fig. 4. 
Ysane kyrka, korets sydöstra hörn. (Foto Owald.) 

Abb. 1. Ysane, sildöstl. Eeke des C.linrs. 

återstår av den figurala utsmyckningen i nämnda del av kyrkan 
blott ett begränsat parti mellan sydväggens i sen tid utvidgade, 
östligaste fönster och det nedrivna östra kryssvalvets ännu skönj
bara sköldbågskontur. Där framträder sålunda återstoden av en 
framställning av Kristus i Getsemane, bestående av den knäböjan
de Kristus och två lärjungar, av vilka den ene är försedd med 
mörkt kluvet skägg, medan den andre, säkerligen Johannes, av
bildas som ung och skägglös (fig. 3). Ovanför Kristi huvud sträc-
kes en hand fram, pekande på ett språkband med en delvis ut
plånad inskrift, vilken fyller utrymmet mellan Kristi huvud och 
de 11 uder bågens hjässa placerade pinoredskapen. Under hela 
figurscenen löper en avslutande bred bård av eklövsliknande blad. 
och därunder vidtager ytterligare ett med ringar på en stäng 
upphängt, målat draperi. 
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Fig. 5. 
Ysane kyrka, östra korväggens norra hälft. Intåget i Jerusalem. (Foto Owald.) 

Abb. ä. Ysane, nördl. Hallie der Otti» Chorwand. Kin/.iig in Jerusalem. 

Som ovan nämndes, markera målningsresterna ifråga konturen 
av det ena av de två »spelsbågiga och liögknpiga» valv, som 
täckte långhuset ännu på Brunius tid och som även de varit för
sedda med målningar, möjligen delvis mod ämne frän legenden 
om S:ta Gertrud, kyrkans skyddshelgon. Tydligt är att dessa valv 
haft ungefär samma konstruktion som korvalvet, vilket gör sanno
likt, att kyrkan övervälvts ej långt före den tid, då Nils Håkans
son fått kyrkans dekorativa utsmyckning sig anförtrodd. 

I det rakslutna koret har emellertid åtskilligt mera av dekora
tionen bevarats än i långhuset. Östra väggen täckes sålunda av en 
skildring av Jesu intåg i Jerusalem (fig. 5—(i). Till vänster ses 
Kristus, ridande pä åsnan, följd av fem glorieprydda lärjungar, av 
vilka tvä äro placerade i förgrunden, medan de övriga endast 
markeras genom tre bakom dessa skymtande huvuden. Den vitgula 
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Fig. 6. 
Ysane kyrka, östra korväggens södra hälft. Intåget i Jerusalem. (I-"oto Owald.) 

Abb. (i. \'sane, sildl. Hallie der östl. Chorwand. Elnzug in Jerusalem. 

bakgrunden är beströdd med mer eller mindre invecklade stjärn-
och liljeornament. Högra tredjedelen av samma mur täckes näs
tan helt av en bild av det muromgärdade Jerusalem. Innanför 
dess tinnkrans ses två kyrkobyggnader, medan en folkhop, repre
senterad av fem personer, tränges i stadsporten. Längst i bak
grunden avtecknar sig ett träd med dels hjärtformiga, dels mäng-
flikiga blad, och bland dess grenar framträder en mansfigur. 

De ursprungliga målningarna å murens mil I parti äro däremot 
fullständigt förstörda. Partiet från och med åsnans huvud fram till 
människorna utanför Jerusalem äro sålunda rekonstruerade un
der fjolårets restaurering. Enligt Brunius fanns här »en igenmu
rad fönsteröppning med spetsbågig betäckning», som emellertid 
invändigt åter uppbrutits, och under denna vidtager tyvärr en 
i senare tid tillkommen dörröppning. Liksom i långhuset avslutas 

16 — Fornvännen V.H0. 
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figurframställningen nedtill av en bred bladbård, genomstungen 
av en stav, och därunder vidtager återigen det på en stång medelst 
ringar fästa målade draperiet. 

Även å korvalvets kappor finnes en till största delen bevarad 
målad dekoration, fastän här något mera symmetriskt bunden. 
Mitt på varje valvkappa har sålunda placerats en cirkelformig 
ram och i vardera svickeln en mindre sådan. Mellan dessa rundlar 
utbreder sig ett grenverk, som oftast i svickelhörnen övergår i 
stora akantusornament eller ersattes av djurfigurer (fig. 4). 

Rundlarna fyllas av figurframställningar. Av de åtta svickel-
ruudlarna finnas sex i behåll och inrama bröstbilden av gestalter 
ur bibeln eller helgonlegenden. De äro, åtminstone numera, ej in
dividuellt karakteriserade genom attribut, men fyra äro glorie-
försedda och två av dessa, kvinnofigurer, äro prydda av kronor, 
medan de båda övriga utgöras av en skäggig, gammaltestament
lig man i ruudkullig mössa samt en kvinna med buckle. 

De stora mittrundlarna' ha av de två bevarade att döma (en syn
lig å fig. 4) innehållit en serie skapelsetramställningar. Det bör 
dessutom särskilt betonas, att vissa av valvfigurerna efter av-
kiiackningen varit så pass suddigt och ofullständigt bevarade, att 
de ej med säkerhet kunnat tolkas. 

De osedvanligt rikt artikulerade sköld- och gördelbågarna samt 
korvalvets ribbor äro försedda med en dekoration av tvärställda 
band, cirkel- och linjeornament. Den östra sköldbågen är speciellt 
markerad därigenom, att kraftiga spjutformiga blad inarbetats i 
det lineära sick-sackornamentet. 

De ganska enkelt tecknade människoframställningarna utmär
kas framför allt av stereotypa ansikten, höga, breda pannor och 
kinder; de manliga figurerna prydas dessutom vanligen av tve-
kluvet skägg med tämligen vitt skilda spetsar, enligt det mod, 
som även samtida skulpturer exemplifiera, medan kvinnornas an
sikten ofta verka inslagna vid tinningen. 

De färger, som återkomma såväl i korets målningar som i lång
husets utsmyckning äro rödbrunt (stundom svart) till konturerna 
och i stor utsträckning även till figurernas dräkter, vidare svart, 
gråblått, grönt och gult. 

Ysanemålniugarna kunna utan tvekan inlemmas i en grupp 
kyrkomålningar, bland vilka de flesta äro belägna i nordöstra 
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Skåne, ej långt ifrån Blekinge. Dit höra bl. a. de dekorativa bild
serierna i Vittskövle, Gärds Köpinge, Långaröds och Gladsax 
kyrkor. Dessa äro sedan länge kända och utförligt behandlade, 
varför de här icke komma att beskrivas i detalj, endast ses ur 
kronologisk och komparativ synpunkt.11 Till denna s. k. Vitt-
skövlegrupp kunna emellertid även hänföras målningarna i Torna 
Hällestads12 kyrka, belägen i mellersta, samt Nymö, Rinkaby, Rå-
belövs och Knislinge kyrkor i nordöstra samt slutligen Ravlunda i 
mellersta östra Skåne, alltså inalles elva. 

Ehuru Hällestadsmålningarna utförligt publicerats och de sen
medeltida långhusvalvens framställningar av Kristi lidandes-
historia i detalj skildrats, böra dock följande fakta här nämnas.13 

Tack vare prosten Åkermans Eörsök till Beskrifning öfwer Helle-
stads Pastorat14 veta vi, att målningarna ej från början in
skränkt sig till langhusvalven utan dessutom täckt väggarna. Han 
beskriver sålunda, huru en fönsterupplagiiiiig på norra sidan år 
1775 fördärvat en »på muren befiutelig målning». Flera författare 
ha mer eller mindre utförligt rolaterat Åkermans yttrande att 
»öster om fönstret synas krigs-kneektar med lansar och spjut, samt 
wester derom några fruntimmers-bilder; men medlorsta delen af 
målningen, som lärer hafwa förestält Jesu korsfästelse, äfwen som 
en del af inskriptionen, är genom fönstrets insättning borthuggen. 
Under målningen förekommer inom 3:no swarta linjer en med 
munkebokstäfver tecknad inscription», vilken blott är delvis be
varad, men av vilken dock, enligt Åkerman, beteckningen LX BIS 
DUO CENTUM finnes kvar, alltså tillräckligt för en tämligen sä
ker datering till år 1460. Åkermans undersökningar av kyrkan 
visade ytterligare att »hela Kyrkan warit på detta sätt utsirad 
med Bibliska framställningar i munkesmak eller efter någon må
lares egne idéer; uemligen, än med dylika teckningar, än med 
stjernor, blommor och träd, som allt vid hwitmeningar år 1778 och 
1789 blifwit mer och mer öfwerstrukne». Tilläggas kan att »på 
hörnet af muren mellan Kyrkan och Choret der dopfunten står, är 

11 O. Rydbeck , anf. arb., bl. a. s. 116 f. 
'•' .1. E. F o r s s a n d e r , Skånskt kalkmåleri, Skånes hembygdsförbunds 

årsbok 1939, s. 56 f. 
13 Ibid., s. 66 f. 
14 Lund 1828. s 52 f. 
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Fig. 7. 
Torna Hällestads kyrka, interiör mot väster. (Foto Uorelius.) 

Abb. 7. Kirche von Torna Hallestad, tnterleur nach Westen. 

likaledes målad Johannes Döparen hwarunder läses: Sanctus.Jo
hannes Baptista.ora.pro.nobis.15 

Långhusets med fyrsidiga ribbor försedda korsvalv, vilka ännu 
täckas av Nils Håkanssons målningar, äro av vanlig 1400-talstyp. 
Men de bäras ej som oftast annorstädes av pilastrar, utan vila på 
konsoler, bestående av en platt, som utgår från en upp- och ned
vänd kon, nedåt avslutad av ett klot. Konstruktionen antyder, alt 
valven uppförts samtidigt med hela kyrkan (fig. 7) eller möjligen 
vid en fullständig ombyggnad av denna, vilken i så fall torde kun
na dateras till tiden omkring 1400-talets milt. 

Med denna datering överensstämmer också dels den enkla två-
språngiga taklisten, dels de av ett senare tillbyggt torn till större 
delen dolda blinderingarna å västgaveln. Utifrån ses ännu på ömse 

l s Å k e r m a n , anf. arb., s. 56; Jfr B r u n i u s , Skånes konsthis tor ia för 
medeltiden, Lund 1850, s. 610. 
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Fig. 8. 
Torna Hällestad, öslra valvets norra kappa. Intåget i Jerusalem. (Foto Horelius.) 

Abb. 8. Torna Hällestad, nördl. Kappe des östl. (iewölbes. Kinzng in Jerusalem. 

sidor om tornet eu rund bliiidcring vid vardera gavelbasen, me
dan inuti tornet finnas bevarade i mitten fyra spetsbågiga höga 
nischer, uppåt krönta av ännu en rund nisch. Troligen har ännu 
en smal nisch funnits vid varje sida, fastän den dolts av torn-
murarna. 

Vad korpartiet beträffar, är det ursprungliga försvunnet och 
ersatt av ett stort tvärskepp med kor. En av Åkerman publicerad 
grundplan visar emellertid, att kyrkan tidigare avslutats i östor 
av ett litet rakslutet kor, helt i överensstämmelse med den yngre 
medeltidens övriga lantkyrkor i Skåne. Troligen har Nils Håkans
son kallats direkt från Ysano för att smycka Hällestads vid mitten 
av 1400-talet nyuppförda eller ombyggda kyrka med sin enkelt 
hållna storfiguriga dekorativa bildserie (fig. 8—9). Byggnads
verksamheten i Hällestad omkring 1400-ialets mitt liar satts i sam
band med konung Karl Knutssons härjningar i Skåne år 1452. En
ligt Brunius »avbrände» Karl Knutsson Dalby, då »klosterhusen 
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Fig. 9. 
Torna I lällestad, västra valvets östra kappa. Jesus förrådes. Petrus hugger 

örat av Malkus. (F"oto liorclius.) 
Abb. i). Torna Hällestad, östl. Kappe des wesll. Gewölbe». Jesus wird vcrratcn. 1'elras 

baut Malchus das Obr ab. 

och kyrkan bolydligen ledo».16 En möjlighet föreligger, alt del 
närbelägna Hällostad skadats vid detta krigstillfälle. 

De daterade Ysane- och Hällestadsmalningarna representera 
emellertid icke det tidigaste stadiet inom Nils Håkanssons nu kän
da produktion. Äldre äro säkerligen målningsserierna i Nymö och 
Rinkaby. 

Eftersom de synnerligen fragmentariska Nymömålningarna i 
sitt nuvarande skick snarast verka som en parallell till Rinkaby 
kyrkas utsmyckning ehuru i mera förgrovad och koncentrerad 
form, redogöres här först, i korthet för sistnämnda målningars in
nehåll. I Rinkaby kyrkas kor förekommer sålunda dels en fram 
ställning av himmelrikets port, utanför vilken en talrik skara 
människor anförda av Petrus samlats, dels, som en pendang där
till, å södra kappan en bild av helvetet, där människor trängas, 
sammanhållna av lurblåsande, svarta djävulsfigurer. I långhusets 

" B r u n i u s , Skånes konsthistoria, s. S16. 
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•pprav 

Fig. 10. 
Hinkaby kyrka, östra långhusvalvets västra kappa. Adam och Ev» erhålla 

verktyg och kläder. (F"oto Borelius.) 
Abb. 10. Kirche von Rinkaby, westl. Kappe des östl. LangBchufgewölbet. Adam und 

Eva erhållen Werkzea^e und Kleider. 

östra valv återgivas å norra kappan Adam och Eva mottagande 
Guds förmaningar, i östra kappan syndafallet. Därpå följer, å 
södra kappan, utdrivandet ur paradiset, medan a den västra åter
ges en gestalt, som från himlen sträcker ned lämpliga klädesplagg 
samt en spade och en slända åt det knäböjande människoparet 
(fig. 10). Västra långhusvalvet skildrar sedan jordbrukarens ar
bete: plöjning, i östra kappan (fig. 14), och skörd, den sistnämnda 
fördelad på två valvkappor (fig. 12—13). Å valvets södra kappa 
avbildas hustrun (Eva) spinnande, medan två barn bredvid heum' 
vagga ett tredje (fig. 11). För Rinkabymålningarna egenartade orna
ment äro dels propcllerliknaude stjärnor och dels de repstavar, som 
flankera valvribborna och som återkomma i hästarnas tömmar i 
skördescenen. 

Nymö kyrkas utsmyckning har tydligen gått efter ungefär sam
ma schema, faslän den är konstnärligt obetydligare och sak-
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Fig. 11. 
Rinkaby, västra valvets södra kappa. Eva spinner. (F'oto Rorelius.) 

Abb. 11. Rinkaby, siidl. Kappe des westl. Gewölbes. Kva spinnt. 

nar den reda och klarhet i kompositionen, som kännetecknar 
Rinkabydekorationen. Kormålningaruas figurframställningar äro 
tyvärr fullständigt utplånade. Långhusets östra trave företer ej 
heller mycket mer än växt- och geometriska ornament, om man 
undantar södra kappans »utdrivandet ur paradiset» med en svärd 
bärande ängel och ett huvud å västra kappan, troligen en del av 
ormen i paradisets träd. Västra travens västra kappa återger Evas 
skapelse (fig. 15), den norra Gud Fader stående i lustgården med 
Adam och Eva på ömse sidor och förenande deras händer, tyd
ligen en skildring av det första människoparets »trolovning» (fig. 
15), det enda hittills påträffade exemplet på detta motiv inom Skå
nes kyrkliga måleri. Den spinnande Eva framställes slutligen på 
södra valvkappan, medan i öster bland restaurerade slingorna-
ment blott spår av figurmålningar kunna skönjas. 
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/ ^ l_y f£_ \ 

Fig. 12. 
Rinkaby, västra valvets norra kappa. Säden hugges. (Foto Rorclius.) 

Abb. 12. Rinkaby, nördl. Kappe des westl. (iewölbes. Das Korn wird geschnitten. 

I Nymö f innas emeller t id dekornt ioi isres ter även på vägga rna , 

hl. a. omedelbart öster om södra ingången, v idare i det däru tanför 

belägna, senmedelt ida vapenhuset , där samma rankornamen t sora 

å l ånghusva lvens kappor dekore ra södra l ånghusväggen intill 

portalen. 

Rinkabymäli i i i igari ia ha väckt å tski l l ig t in t resse speciell t u r 

ku l tu rh i s to r i sk synpunkt , tack va re de i l ånghuse ts vä s t r a t rave 

förekommande b i ldser ie rna med lan tmannens ol ika sysselsät tnin

gar . F r å g a n ä r emellert id, såsom t id igare anmärkts , 1 7 om scenerna 

ha någon avgörande betydelse för vå r k u n s k a p om de speciellt 

svenska l an tb iuksmetoderna eller r edskaps typerna , då målaren 

måhända helt os jä lvständigt kop ie ra t s ina f ramstä l ln ingar efter 

u t l ändska t räsni t t . 

17 Fo r s s a n d e r, anf. arb., s. 61 I. 
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Fig. 13. 
Rinkaby, västra valvets västra kappa. Säden köres in. 

(Foto Rorelius.) 
Abb. 13. Rinkaby, westl. Kappe des westl. Gewölbes. Das Korn 

wird eingelahren. 

Fig. 14. 
Rinkaby, västra valvets östra kappa. Marken plöjes. (F"oto Rorelius.) 
Abb. 14. Rinkaby, östl. Kappe des westl. Gewölbes. Der Acker wird gcpflugt. 
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fe—^v»rS^N^ 

Fig. 15. 
Nymö kyrka, västra valvels västra och norra kappor. Människorna skapas; 

Adams och Evas »trolovning». (Foto Erlandsson.) 
Abb. 1,"). Kirche vna Nymö. wesll. nnd nördl. Kappe des wesll. Gewölbes. Die Krsclmffunt; 

der .Mensehen; Adams und Kväs »Verlöbnis». 
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Då den fjärde valvkappan visar bilden av en kvinna, som spin
ner, bör man nog snarare, i anslutning till scenerna med Adams 
och Evas arbele efter utdrivandet ur paradiset inom skapelse
serierna i Tensta och Ärentuna kyrkor i Uppland samt i Elmo 

Fig. 16. 
Råbelövs kyrka. Fragment av väggmålningar: Yttersta domen och S. 

Laurentius. (Foto Lunds Univ. Hist. Mus.) 
Abb. 16. Kirche von Rabelöv. Fragment von Wandmalereien: Das .Illngste Gerichl 

und S: t Laurentius. 

lunde kyrka på Själland,18 tolka de fyra scenerna som en utvidg
ning av temat Adams och Evas mödor efter utdrivandet ur para
diset än som ett medvetet försök till kulturskildring eller årstids-
karakterisering. En förkortning av denna målningsserie företrä-

18 Jfr C o r n e l l och W a l l i n , anf. arb., pl. 2—3, 18, samt Danmarks 
Kirker , Prsestö Amt, s. 982, fig. 7. 
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des dessutom av cn bild med eu plöjare, flankerad av den spinnan
de Eva, i Gladsax kyrka, som dekorerats av samme konstnär (fig. 24). 

Ungefär en mil norr om Rinkaby ligger Råbelövs tegelkyrka. Dess 
medeltida valv äro rivna, men pä väggfälten under märkena efter 
sköldbågarna ha påträffats fragment av målningar, vilka säkerligen 
täckt också valvkapporna. De få rester av figurframställningar, som 
framtagits, äro emellertid karakteristiska nog och upplysa om att 
Nils Håkanssons verksamhet innefattat även utsmyckningen av Rå
belövs kyrka (fig. 16). Lurblåsande änglar med typiska Nils Håkans
son-profiler kalla de döda till yttersta domen och enLaurentiusgestalt 
med halstret i höger och en bok i vänster hand är nära besläktad 
med figurframställningar i både Ysane, Torna Hällestad och Rinka
by. Det utfyllande rankverket har sin motsvarighet bl. a. i Torna 
Hällestad och i nedannämnda Ravlunda kyrka. Motivet, yttersta 
domen, tillhör också den av Nils Håkansson använda ämneskretsen. 

Rinkaby och Nymö kyrkor äro liksom Råbelövs kapell uppförda 
av tegel under övergångstiden från romansk till gotisk konst och 
bestodo äldst av långhus och rakslutet kor. Den ganska när
belägna kyrkan i Knislinge, där Nils Håkansson även varit verk
sam, utgöres däremot av en rymlig, ursprungligen flattäckt, ty
piskt romansk absidkyrka av natursten. Detta visas bl. a. av de 
rester av romanska målningar, en rad sköldprydda krigaregestal
ter, som finnas bevarade ovan valven å triumfbågsmurens västra 
sida. Dessutom orneras triumfbågens undersida av traditionella 
romanska framställningar: agnus dei, i mitten, flankerad av två 
biskopar med kräkla och bok, den norra stående på två vingprydda 
drakar, vilka bita i en lilja, den södra på två hopslingrade drak-
ligurer. 

Både det rakslutna koret och långhusets två travéer täckas emel
lertid nu av stjärnvalv, smyckade med delvis väl bevarade mål
ningar. Valvtypen gör troligt, att Nils Håkansson utfört sin de
koration i tämligen omedelbar anslutning till valvens inslagning. 

Centralpartiet av korvalvet prydes av växtornament, medan de 
fyra kappornas dekoration delvis hämtats ur folksägnen om 
»mjölkharen». I den norra kappans mitt ses ett stående kvinnligt 
helgon med en kalk eller en pyxis i vänstra handen och ett lock(i*) 
i den högra, således troligen en framställning av Maria Magda
lena. Hon flankeras emellertid av två små rundlar med ganska 
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förvånande innehåll, om man betänker att målningarna skola 
utgöra en prydnad för ett altarrum. Inom den västra håller en 
svart djävul en naken kvinna under ena armen, inom den högra 
skymta svagt konturerna av eu annan djävul och en mjölkhare, 

Fig. 17. 
Knislinge kyrka, västligaste valvets västra kappa med S. Martin 

och tiggaren, flankerad av Petrus och Paulus. (F"oto förf.) 
Abb. 17. Kirche von Knislinge, westl. Kappe des westl. Gewölbes mit St. 

Martin and dem Bettler, flankiert von Petrus nnd Panlns. 

placerade med ryggen mot varandra. Nere i svicklarna ha ytter
ligare två mindre, rosettprydda rundlar blivit anbragta. I den 
östra kappans mitt ses vidare en stor Juditliknande människoge
stalt, med draget svärd i högra handen, svärdsslidan vid sidan 
och ett avhugget huvud vid fötterna. Även här innehålla do flan
kerande rundlarna djävuls- och kvinnofigurer: till vänster en 
kvinna vid sin smörkärna samt en flyende, endast till hälften syn-
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lig svart djävul, medan i högra rundeln en kvinna och en djävul 
stå med en smörkärna emellan sig. 

Södra kappans mittfigur utgöres av en nu knappt skönjbar, stå
ende mansfigur, tydligen en biskop, måhända mästarens favorit-

Fig. 18. 
Knislinge, västligaste valvets sydvästra svickel med S. ()lof(?) Ovant, 

därunder S. Katarina och t. h. S. Petrus. (Foto förf.) 
Abb. 18. Knislinge, siidwest 1. /.wickel des wesll. Gewölbes mil S t . Olof(T) 

oben, d a n m t e r SI. Kall iar ina und rechts St. Pe t rus . 

biskop Nicolaus, då en kräkla ännu tydligt framträder. Scenerna 
inom sidorundlarna äro likaså synnerligen dåligt bevarade; inom 
den vänstra ses t. v. en man med upplyftade händer, fasthållande 
ett föremål, som vilar på eu fyrbent bänk, medan en djävulsfigur 
skymtar till höger därom. Inom högra rundeln synas blott rester
na av två människoframställningar. 

1 västra kappan framträder slutligen som mittframställning 
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nådastolen, medan rundeln till vänster innesluter en man i lång 
rock och hållande ett språkband, dock utan bevarad inskrift. Högra 
rundelns innehåll är fullständigt otydbart. Nere i svicklarna fin
nas här som å alla de tre övriga kapporna mindre rundlar med 
rosetlornament. 

Långhusvalvens dekoration utgör ingen sluten serie. I östra 
valvets östra kappa ses i mitten S:ta Barbara med bok och en bygg
nad bredvid sig. Till vänster om henne står ett annat kvinnligt 
helgon med processionskors i vänster och en bok i höger hand. 
Det på boken placerade halva hästliknande djuret skulle möjligen 
kunna föreställa en bind. Detta sistnämnda djur utgör S:ta Kata
rinas emblem, korset och boken karakterisera hennes moder S:ta 
Birgitta. Eftersom Knislingebilden är försedd med krona, äro dock 
båda dessa attributioner något tvivelaktiga. Om djuret kunnat iden
tifieras som S:ta Margaretas drake, hade detta sistnämnda helgon 
bättre försvarat en plats i serien. Till höger om S:ta Barbara ses 
en kvinna med kort svärd och ciborium. Hela södra valvkappan 
upptages av en storfigurig, värdslöst målad framställning av S:t 
Göran dödande draken med ett korsprytt spjut i prinsessans och 
hennes faders åsyn. Västra kappans korgbärande kvinnliga hel
gon föreställer troligen S:ta Dorotea. I norr ses ännu ett kvinn
ligt helgon, i olikhet med föregående utan krona, bärande en 
pyxis i vänster och en bok i höger hand, möjligen Maria Magda
lena; i så fall torde korframställningen av en kvinna med samma 
emblem åsyfta ett annat helgon. 

I västra valvet förekomma som mittfigurer, inramade av rund
lar, i de fyra kapporna: i öster Nikolaus av Myra, i söder ett stå
ende manligt helgon med yxa i höger och klot i vänster hand, för
modligen S:t Olof fastän kungakronan nu saknas, möjligen S:t Mag
nus eller S:t Mattias; i väster S:t Martin (fig. 17) och i norr en 
icke glorieförsedd konung med en kalk i höger och en blomster
stängel i vänster hand. Dessa fyra mittfigurer flankeras av var
dera två aposteltigurer, i söder har dock S:ta Katarina placerats 
in i serien till höger om den bild, som kallats S:t Olof (fig. 18). 

Den rika och kraftiga växtornamentiken i alla tre stjärnvalvens 
mittpartier förstärker åtskilligt verkan av målningarna. Färger
na utgöras som vanligt av rödbrunt, svartblått, gult och grönbrunt, av 
vilka det röda överväger, därnäst har svart kommit till mest an-
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Fig. 19. 
Ravlunda kyrka, målningsparti frän absidvalvet. (Foto förf.) 

Abb. 10. Kircbe von Ravlunda, Partie eiuer Malerei am Apsisgewölbe. 

vändning, framför allt ifråga om den geometriska delen av orna
mentiken. 

Det mest originella i Knislingefnunställningarna är scenerna 
med djävlarna, mjölkharen och de kärnande kvinnorna, vilka ut
göra illustrationer till den synnerligen vittutgrenade sägnen om 
mjölkhararna och därmed sammanhängande varianter. Enligt folk
tron skulle tillvaron av dylika väsen förklara, att medan en 
bondes kor knappast ge någon mjölk alls, lämna en annans rik
lig avkastning, ty mjölkharen stjäl från eu människa för att ge al 
andra. 1 andra fall kunna djävlar frambesvärjas för att skada 
eller hjälpa vid mjölkning och kärnande.19 Blott en gång förut har 
detta tema konstaterats i de skånska kyrkorna, nämligen i den märk
liga, på 1890-talet nedrivna, treskeppiga Bunkeflo kyrka, belägen 
invid Malmö. Där avbildades nämligen i västra långhusvalvets 
södra kappa dels en kvinna, som kärnade, assisterad av en djävul 
och en mjölkhare, och dels eu annan kvinna, som tar en djävul i 

" Enligt välvillig upplysning av professor C. W. v o n S y d o w . 

17 Fornvännen i:>i<i. 
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upptuktelse, medan ytterligare 
två liknande scener, allt inom 
samma valvkappa, voro ofull
ständigt bevarade.20 Om dylika 
bilder kunde förklaras i en stor 
kyrkas västligaste valv, är före
komsten av detta slags skild
ringar av djävlar och kärnande 
kvinnor betydligt mera omotive
rad i Knislinge kyrkas korvalv, 
där de flankera scener med 
helgonframställningar i tre av 
valvets kappor. Blott västra 
valvkappans »nådastol» har 
målaren tydligen velat skona 
från ett dylikt profanerande 
grannskap. 

Då Ravlunda märkliga kyrka 
för ett fåtal år sedan restaure
rades, upptäcktes spår av mål

ningar både från romansk och gotisk tid. Do förra, bland vilka mär
kes en kolossal Kristoffersbild å norra långhus väggen, härröra för
modligen frän tiden efter 1200-talets mitt att döma av en fordom 
»öfwer Choret» synlig inskription: Anno D:ni Millesimo ducentesinio 
quinquagesimo nono confecta est Ecclesia haec a patre Magistro 
Matthia. . . Episcopo XVI . . . honorem gloriosissimae perpetute Vir
ginis Maria?.21 

Tyvärr visade det sig omöjligt att helt framtaga de ä valven 
befintliga gotiska dekorationerna, men i både korvalvet och fram
för allt i absiden framträdde figurfragment av så karakteristiskt 
yttre, att de utan någon som helst tvekan måste tillskrivas Nils 
Håkanssons verkstad (fig. 19). Av dessa figurfragment förefaller 
det som om bl. a. eu skapelseserie av känt slag täckt valvytorna. 
I ett flertal valvsvicklar blottades dessutom dekorationer. I kor
valvet bestodo de av träd- och rankornament i mästarens vanliga 
stil, i östra långhus val vet av stora rosetter (jfr bl. a. fig. 25 och 

Fig, 20. 
Ravlunda, västra länghusvalvets nord

östra svickel. (Foto Erlandsson.) 
Abb. 20. Ravlunda, nordöstl. Zwickel des 

wesll. Langschlffgewfilbes. 

"> O. R y d b e c k , anf. arb. , s. 59, fig. 67, s. 142. 
! 1 Collcctio Rönbockiana, X I I I : 3 s. 340. 
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27), vidare förekomma samma mycket tunna rankor som i bl. a. 
Torna Hällestad (jfr fig. 9). Karakteristiska bladformer framträda 
särskilt i västra långhus valvets nordöstra svickel (fig. 20), och 
korets valvhjässa markeras av samma obestämda våglinjer som i 
Vittskövle (jfr fig. 23). Tilläggas bör, att Ravlunda kyrka är be
lägen helt nära kusten mellan Rinkaby och Gladsax, således i den 
trakt, dit Nils Håkansson förlagt sin huvudsakliga verksamhet. 

Såsom karakteristiskt för Nils Håkanssons produktion kan först 
och främst betraktas den redan på tal om Ysane skildrade män
niskotypen. Men därjämte återkommer även en ytfyllande orna
mentik med regelbundet återkommande motiv. Ständigt uppträda sär
skilt i valvsvicklarna glesa rankor, möjligen en förvanskad akan-
lus, vilka även upptaga ytorna mellan de av cirklar omslutna 
figurframställningarna Treflikiga och hjärtformiga blad, närmast 
liknande jättelika klöverblad, anbringade på stora greniga träd eller 
som slingrande rankor, höra vidare till repertoaren liksom klängelik-
nande spiraler på nästan trådsmala slingor. Valvribbornas korsnings-
punkter markeras ofta genom något symmetriskt ornament, i Vitt
skövle t. ex. parallella våglinjer, i Långaröd koncentriska ringar, i 
Rinkaby hjärtformiga blad. Symmetriskt placerade, mer eller mindre 
kraftiga linje- och rosornament ses i Ysane, propellerliknande kors 
oeh repslavar (längs valvribborna) i Rinkaby, medan vissa geo
metriska motiv ständigt återkomma på pilastrar, valvribbor och list
verk, t. ex. rader av koncentriska cirklar, vinkelband o. s. v. Veckrika 
draperiarrangemang avsluta nedtill väggarnas bildserier såsom be
varade rester visat i Ysane, Långaröd och Vittskövle. 

Bland motiven för målarens figurframställningar finnas vissa 
ett flertal gånger upprepade serier. Dit höra bilder ur skapelse
historien, vilka förekomma å långhusvalven i fyra av de elva kyr
korna, nämligen Vittskövle, Gärds Köpingo, Gladsax, Långaröd, 
dessutom å korvalvet i Ysane samt troligen även i Ravlunda. 
Skapelsoberättelsen fortsattes a.v en skildring av syndafallet och 
utdrivandet ur paradiset i Gladsax och Långaröd, och samma mo
tiv återkommer i Rinkaby och Nymö. I de tämligen ensartat åter
givna, skapelsescenerna kan man ej undgå att lägga märke till den 
realistiska karakteriseringen av fåglarna och fiskarna, där utan 
vidare inhemska djur, orrar och hägrar samt ål och gädda m. fl. 
kunna igenkännas. 
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Kristi lidandes historia hör också till de av Nils Håkansson fa
voriserade motiven; med utgångspunkt exempelvis från intåget i 
Jerusalem, såsom i Ysane och Torna Hällestad, skildras Kristi 
vandring till Jerusalems skilda myndigheter och slutligen kors
fästelsen, vilket utförligast behandlats i Torna Hällestad. Kristus 
som världsdomaren återfinnes i både Vittskövle och Gärds Kö
pinge och kan spåras i Rinkaby och Råbelöv. Därjämte har målaren 
fått tillmötesgå de olika församlingarnas eller prästernas speciella 
önskningar beträffande återgivandet av bl. a, kyrkornas skydds
helgon. På så sätt torde scener ur legenden om Nikolaus av Myra 
kunna tolkas, vilka förekomma i Vittskövle, Gärds Köpiuge, Knis
linge och i Långaröd i två framställningar. Denna sistnämnda 
kyrka var mycket riktigt enligt traditionen helgad åt Nikolaus, 
enligt vad prosten Rönbeck upplyser om i sina Samlingar.22 En
ligt samma källa kallas Knislinge »St Hans Körkia» mödan Torna 
Hällestad var »consecrerad... til den heliga 3faldighet», vilket 
däremot på intet sätt framgår av målningarnas innehåll.23 Det 
måste emellertid framhållas, att vanligen endast en mindre del av 
dekorationen bevarats till vår tid. Man får förutsätta, att alla elva 
kyrkorna ursprungligen haft målningar ej blott i valven utan även 
å väggarna. Härav följer, att man endast kan bilda sig en relativ 
föreställning om ämnesvalet för figurskildringen. I Ysane fin
nes som förut nämnts en obetydlig återstod av målning å syd
väggen, Vittskövle har bevisligen liksom Torna Hällestad och 
Långaröd också haft väggdekorationer, och Nymö företer ännu 
några synnerligen obetydliga spår av växtornament. 

Av allt att döma hade Nils Håkansson vid tiden för Ysanemål-
niugarnas tillkomst nått ett betydande anseende som målare. Här
på tyder för det första det förhållandet att han erhöll tillstånd, 
troligen av församlingens kyrkoherde, att anbringa jätteinskrif
ten med sitt namn runt Ysane kyrkas triumfbåge. För det andra 
påträffa vi arbeten av hans hand redan nästa år, således 1460, i 
Torna Hällestad, beläget i sydvästra Skåne, långt borta från Nils 
Håkanssons vanliga, kända verksamhetskrets. Av de övriga nio 
av honom dekorerade kyrkorna äro sju sålunda belägna i Kri
stianstadtrakten i en tämligen sluten grupp. Medan fågelvägen 

22 Collectio Rönbeckiana, XIII: 1, s. 123. 
23 Collectio Rönbeckiana, XIII: 2, s. 337 och 48. 
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från Ysane till Torna Hällestad utgör ej mindre än c:a nio mil. 
framgår det ringa avståndet mellan de övriga kyrkorna av föl
jande ungefärliga avståndsberäkning: Rinkaby—Nymö 0,5 mil; 
Rinkaby—Gärds Köpinge 0,75 mil; Rinkaby—Råbelöv 1,2 mil; Rin
kaby—Knislinge 2,5 mil; Rinkaby—Vittskövle 1.5 mil; Rinkaby— 
Långaröd 3,5 mil; Rinkaby—Gladsax 5 mil, medan avståndet Rin
kaby—Ysane utgör 2,5 mil, Rinkaby—Ravlunda 3 mil och Rinkaby— 
Torna Hällestad 6,5 mil. 

Om man av de tämligen samtidiga Ysane- och Hällestadsmålnin
garnas relativt skilda geografiska läge vågar dra den slutsatsen, 
att Nils Håkansson nått en viss berömmelse omkring år 1460, eå 
kan man dessutom konstatera, att just dekorationen i Ysane beteck
nar höjdpunkten inom mästarens bevarade produktion. 

Tidigare än dessa torde utsmyckningen i ett par av de övriga 
ovan nämnda kyrkorna vara. Rinkaby- och Nymömålningarna 
skilja sig sålunda både till komposition och teckning väsentligt 
från dem i Ysane och Hällestad. Dels äro valvkappornas figur-
skildringar ej inneslutna i rundlar som eljest ofta är fallet, och 
dels äro själva figurerna tämligen olikartade. Ansiktena äro bre
dare och klumpigare, kindkuotorna kraftigare betonade och skäg
gets båda halvor längre avlägsnade från varandra. Dessutom är 
pannan lägre, ögonbrynen högt uppdragna och ögonen halvslutna, 
varigenom antingen ett frågande eller smått putslustigt, stundom, 
då det gäller Evaframställningen, sedesamt uttryck förlänas ansikts
dragen. Därtill kommer att figurerna förefalla mera naiva i utförande 
och uppfattning än eljest. 

Man vill gärna draga den slutsatsen, att nyssnämnda målningar 
i Rinkaby kyrka och särskilt do närbesläktade i Nymö böra betrak
tas som de äldsta av mästarens kända arbeten. Fastän de sist
nämnda äro till ganska ringa del bevarade i sitt ursprungliga 
skick, visa de större överensstämmelser med Rinkabymålningarna 
ej minst i fråga om figurframställningarna (fig. 10—14 och 15) än 
någon annan av Nils Håkanssons kyrkodekorationer och torde 
vara så gott som samtidiga. Av de klumpiga, i rummet sämre in
komponerade Nymöbilderna att döma, borde dessa vara äldst. Med 
den påtallando likheten överensstämmer det faktum, att avståndet 
mellan kyrkorna endast uppgår till en halv mil. Målningarna i det 
närbelägna Råbelöv tyckas tillhöra samma skede. 
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Fig. 21. 
Vittskövle kyrka, interiör mot nordost. Till vänster S:a Annas kapell. (Foto 

Etnol. fören.) 
Abb. 21. Kircbe von Vittskövle, Inlcrieur nach Nordost. Links St.-Annen-Kapclle. 

Närmast i ordningen av Nils Håkanssons bevarade arbeten kom
ma sannolikt målningarna i Ysane (fig. 3—6) och Torna Hällestad 
(fig. 7—9). Kompositionssättet i dessa båda serier är egendomligt 
nog tämligen olikartat trots att de tillkommit åren efter varandra 
(1459 och 1460). Visserligen äro blott långhusvalvens målningar 
bevarade i Torna Hällestad, medan i Ysane endast korvalvet fin
nes i behäll, varför en direkt jämförelse lätt blir missvisande. Dock 
frapperar skillnaden mellan de av rik ornamentik omgivna rund-
larna i Ysane med deras säkert tecknade bilder och de nedtill av-
tvärgående språkband begränsade fristående och långdragna fi-
gurscenema i Hällestad. Den avvikande kompositionen i Hälle
stadmålningarna sammanhänger givetvis med de ovanligt stora 
valven och kuporna. Ytornas omfång har förlett mästaren att 
fylla nedre delen av varje kappa med en läng enformig figur 
scen, medan ytan i övrigt upptagits icke av rundlar utan av enkla 
tunna ornameiitslingor. Hällesladdekorationen kommer därför ge-
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Fig. 22. 
Vittskövle, S:a Annas kapell, östra valvet med målningar i tvä lag. 

(Foto 0 . Rydbeck.) 
Abb. 22. Vittskövle, St.-Annen-Kapelle, östl. Gewölbe mil Malereien iu zwei Schichten. 

nom sin magerhei atl avvika Iran mästarens övriga produktion, 
och är i detta hänseende närmast besläktad med Nymöniålningarna 
siiint: med vissa partier av dekorationen i Gladsax och Ravlunda. 

Först sedan Nils Håkansson blivit mera känd som yrkesutövare 
torde lian ha anförtrotts utsmyckningen av Knislinge kyrka 
(fig. 17—18), som en gång förut, under romansk tid, fått triumf
båge och väggar dekorerade med figurframslälliiiiigar. Sedan 
stjärnvalven, vilka med sina kupiga kappor antyda, att de tillkom
mit ungefär vid tiden för Nils Håkanssons verksamhet, inslagits i 
kyrkan, behövdes emellertid ny dekoration, en ganska betydande 
uppgift, då byggnaden är osedvanligt stor och valven tämligen 
höga. Nils Håkansson har därför här fått tillfälle att använda en 
rik och överflödande ornamentik med mänga och växlande motiv, 
träd och rankor av synnerligen skiftande karaktär. Till dekora
tionens art kan möjligen stjärnvalvens invecklade form med do 
länga smala kapporna ha inspirerat, då stängelartade växtmotiv 
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Fig. 23. 
Vittskövle, mellersta låiifdiusvalvets östra kappa före restaureringen. 

Djurens skapelse. (F"oto O. Rydbeck.) 
Abb. 23. Vittskövle, östl. Kappe des milll. LanMcbUfgewölbei vor der Reslauricnmtf. 

Krschallnug der Tiere. 

och stjärn- och stämpelornamentik på många ställen varit lättast 
att inkomponera. 

Den rika ornamentik, vars detaljer (ill stor del äro gemensam
ma för Ysane och Knislinge, gör vidare troligt att tidsskillnader 
ej är alltför stor mellan dessa båda målningsseriers tillkomst. 

Vad Ravluiidamålningariias ålder beträffar, äro de fragment, 
som hittills framtagits, så obetydliga, att man har svårt att med 
bestämdhet passa iu dem i tidsschemat. De ornamentsdetaljer, som 
äro synliga, visa dock en påfallande överensstämmelse med motiv 
i Ysane samt framför allt i Knislinge. Troligen har alltså Nils 
Håkanssons verksamhet i Ravlunda infallit ungefär vid den lids
period, då nyssnämnda målningar tillkommo. 

Därnäst i tid böra Vittskövlemåluingarna komma, som täckte 
kyrkans två östligaste långhusvalv, kor- och absidvalven samt 
valven i norra kapellet, det s. k. S:t Anne kapell (fig. 21—23). 
Ungefär samtidiga måste de synnerligen närstående Gladsaxmål-
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Fig. 24. 
Gladsax kyrka, valvmälningar. Nederst östra, överst mellersta långhus valvet. 

Skapelsen. (F^oto O. Rydbeck.) 
Abb. 24. Kirche von ( i iadsax, Gewölbemaleieieu. Unten das östl., oben das mil t l . Lang-

schiftgewölbe. Die Schöpfung. 

niugarna vara, där vissa scener kunna bet raktas som direkta 

kopior efter Vittskövle eller tvärtom, jfr t. ex. Gud Fade r ska-
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pande djuren och fåglarna i Vittskövle (fig. 23) och i Gladsax 
(fig. 24). 

Människotyperna i sistnämnda kyrkors målningar äro tämligen 
desamma som i Rinkaby och Nymö, ehuru ansiktena förefalla nå-

Fig. 25. 
Längaröds kyrka, parti av kormålningarno under 
restaureringen. Till höger S. .Martin och tiggaren. 

(Foto O. Rydbeck.) 
Abb. 2ä. Kirche von Långaröd, Partie der (hormalereien 
wfihrend der Reitaurienmg. Rechts St. Martin und der 

liettler. 

got mindre grova och något smalare. Kompositionen är dessutom 
rörligare, vilket i och för sig gjort framställningen mindre monu
mental. Man kan t. ex. jämföra plöjuingsscenen i det västra Rinka-
byvalvet (fig. 14) med infogandet av Adams plöjningsarbete och 
Evas spinnande inom en och samma valvkappa i Gladsax (fig. 24). 
Anmärkas bör emellertid, att restaureringen av målningarna, 
framför allt i Gladsax, lämnar åtskilligt övrigt att önska. 

Beträffande Vittskövlemälningarnas datering torde följande syn-
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punkter böra framhållas. I Registratur över Lundegaards Breve24 

omtalas sålunda »Ett breff att frw Holger Holgers daather, Axell 
Brädes eftherleffuersche, haffuer giffuet till sanctae Anne capell 
wdj Widtscheule kircke en gaardt wdj Barreagger, som hindis 

Fig, 26. 
(lärds Köpinge kyrkas målningar. Interiör mot väster. (Foto O. Rydbeck.) 

Abb. 26. Die Malereien der Kirche von (lärds Köpinge. Inlerieiir nach Westen. 

hosbonde Axell Bräde och ther till giffuitt haIfde». Detta brev 
bör enligt uppgift av framlidne arkivarien A. Thiset vara utfär
dat mellan år 1425, då Axel Brahe ännu levde, och 1441, då sonen 
Peder Brahe ägde Vittskövle. Man kan härav draga den slutsat
sen att S:ta Annas kapell existerade på 1 130-talet. Att det skulle 
ha uppförts nämnvärt före ifrågavarande tidpunkt motsäges dels 
av de två valvens konstruktion — de vila på konsoler liksom de 
i Torna Hällestad — och dels av en annan omständighet. I kyrkan 
funnos fordom två manshöga, ursprungligen vitmålade, konstnär-

-' Do nddstc danske Archivregistraturer IV. i, Kbhvn 1876, s. 362. Jfr 
O. R y d b e c k , anf. arb., s. 71 f. 



268 .1/ II N I C .1 li Y I) II E C K 

Fig. 27. 
(lärds Köpinge före restaureringen. Mellersta längluisvalvels södra kappa, (jnd 

fader skapar djuren. (Foto O. Rydbeck.) 
Abb. 27. Die Malereien der Kirche von (lärds Köpinge vor der Restaurierung. Siidl. 

Kappe des mittl. I.angschillgewölbcs. (iollvaler erschafll die Tiere. 

ligt betydande skulpturer, föreställande den ena 8:ta Anna själv 
tredje, den andra madonnan. Båda äro utförda i samma Liibecker-
verkstad och kunna hänföras till tiden omkring 1425—1430.25 Na
turligt vore, om de båda bilderna utförts för det just då färdiga 
kapellels räkning, måhända till dess invigning. Härigenom erhål
les ytterligare ett stöd för uppfattningen att kapellet tillkom 
omkr. eller kort före 1430. 

1 detta kapell anbragtes några enkla dekorationer, valvribborna 
målades i kvaderform och Följdes av eu bård av varandra skäran
de rundbågar, vilka sluta i treklöverblad. Dessa ha också vid 
restaureringen påträffats under Nils Håkanssons målningar (se 
fig. 22). 

Axel Brahes sonson Nils Brahe var jämte en broder ägare till 

" J f r W. P a a t z , Die Liibeckische S t e in sku lp tu r der ers ten Hälfte dos 
15. Jahrhunderts, LUbeck 1929, B. 54, 74 f. 
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Vittskövle men dessutom till Vanas och tyckes i sistnämnda egen
skap ha varit patronus ej blott till Vittskövle utan även till Knis
linge kyrka.2" Då därtill kommer, att båda kyrkorna äga målnin
gar av samme man, Nils Håkansson, ligger antagandet nära till 
bands, att utsmyckningen bekostats just av Nils Brahe. Valven i 
Vittskövle kyrkas långhus äro ej lika med dem i S:ta Annas kapell 
utan ha samma karaktär som flertalet av de kyrkor, i vilka Hå
kansson målat. Men de sakna den enkla målade dekoration, som 
kunnat iakttagas på stjärnvalven i kapellet. Troligen bör man 
härav draga den slutsatsen, att de äro yngre än kapellet oeh ha 
tillkommit kort före målningarna. Då ett brev från 1485 visar, att 
Nils Brahe häftar i skuld till såväl kyrkan som kapellet, så före
faller det ej osannolikt, att det varit han, som bekostat både valv
slagningen och målningen. Brevets ordalydelse är följande: >Nilsz 
Bragdes riddares på Vithskiöfle bekienuelse skrifft sigh wara sin 
sockne kyrckia giäldskylliger 6 lödige marek og 3/3 gröt. Item till 
Sanctae Annse capellse i samma kyrckia XXII lybesk mkr och ij 
lödig mkr, för vilka, han hade pantsatt sin gård Lögeryd dat. 
vigilia sanctse Matthei apostoli, som är d. 21 septemb. 1485.»2T 

På ett annat ställe står brevet omtalat under år 1495,28 vilket 
måste vara felaktigt enär »Magdalene i Witzsköle, Her Nils Brädes 
efftherleverske» namnes år 1487.29 Tilläggas bör, att Nils Brahe, 
enligt Ljunggren, liksom sin broder var livligt intresserad av kyr
kan i allmänhet och därför år 1461 skänkte två hemman till stif
tandet av ett altare i svartbrödraklostret i Rosse i Norge, varjämte 
han år 1485 inrättade ett annat altare i Vittskövle kyrka.30 Dessa 
fakta göra än mera troligt, att Nils Brahe bekostat såväl lång
husvalv som målning i Vittskövle kyrka. Tiden kan begränsas mel
lan åren 1462, då Nils Brahe ännu namnes såsom omyndig31 och 
allra senast år 1485, då han erkänner sin skuld till Vittskövle 
kyrka och S:ta Annas kapell. 

-" Jfr M. R y d b e c k , Två Skånckyrkor med egenartad fasadorncring, 
Meddel. från Lunds univ:s hist. museum 1939, s. 25 (69) not. 

27 Jfr Riksarkivet, Skånebrevsforteckniugen: Atskillige kyrckiors brcef 
och skrifter nr 64. 

28 De eeldste danske Archivregistraturer IV, 1, Kbhvn 1875, s. 362. 
29 O. N i e 1 s e n, Codex Esromensis, s. 144. 
30 G. L j u n g g r e n , Skånska herregårdar, Lund 1852—63, Widtskövle. 
,L Danmarks Adels Aarbog, del V, s. 98. 
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Om man förutsätter, att en viss förenkling av målningarnas kva
litet utmärker slutet av Nils Håkanssons produktion, borde Långa-
röds (fig. 25) och Gärds Köpinge (fig. 26—27) kyrkors utsmyck
ning beteckna slutet på de kända mälningsserierna. Schablonmäs-
sigheten är här mera påfallande än i föregående kyrkor, även om de 
skilda motiven utgöra en upprepning av de föregående. Men detta 
behöver ju ej i och för sig betyda en avmattning hos mästaren 
själv, möjligen ligger anledningen endast däri, att en hårt anlitad 
yrkesman engagerat medhjälpare i större utsträckning. De många 
och stora cirkelformiga rosornamenten, som till stor del fylla valv-
kapporna, fordra ringa konstnärlighet och lämpa sig väl som ge
sällarbeten. Detta arbetssätt innebär också, att mästaren ej befann 
sig vid början av sin bana, då arbetstillfällena voro färre. Man 
lår förutsätta, att han redan i Hällestad i betydande utsträckning 
haft en eller flera gesäller till hjälp. 

Ytterligare en omständighet bör dock framhållas. Restaurerin
gen av just de målningar, som här betraktas som de yngsta, sär
skilt de i Gärds Köpinge, har varit påfallande hård och hindrar 
säkra detaljjämförelser med övriga verk av Nils Håkansson. 

Även om denne målares repertoar ej förråder någon påfallande 
konstnärlighet eller originalitet, höra dock hans arbeten till de 
mest anmärkningsvärda under Skånes sengotik. Förlagorna för 
hans stora figurskildringar ha icke återfunnits. Att dessa dock 
gå tillbaka på allmänt kända korapositionsmotiv, som troligen fått 
spridning tack vare träsnittskonsten, bekräftar bl. a. en jäm
förelse mellan Nils Håkanssons arbeten och många danska samt 
vissa mellansvenska målningar. I Ärentuna kyrka i Uppland fin
nes t. ex. eu målningsserie, daterad till tiden kort efter 1448, där 
åtskilliga motiv, speciellt bland skapelseframställningarna,32 otvi
velaktigt erinra om Nils Håkanssons kompositioner. Även bland 
de stora utfyllande ornamenten återfinnas paralleller, som visser
ligen kunna rubriceras som tidstypiska men dock bekräfta det nära 
sambandet mellan de olika nordiska ländernas kulturströmningar. 
Men samtidigt måste framhållas, att inom den gemensamma ramen 
för Nils Håkanssons och den uppländske konstnärens målningar 
framträder tydligt skillnaden mellan de båda dekorationsseriernas 
kvalitet. Medan Ärentunafigurernas ansikten genom sin kraft och 

32 C o r n e l l och W a 1-1 i n, anf. arb., s. 22 och pl. 16—19. 
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ut t rycksful lhet t i l lå ta oss att rubr i ce ra målaren som en kons tnär 

med s jä lvs tändig uppfa t tn ing och ka rak te r i se r ings fö rmåga , höjer 

s ig Nils Håkansson säl lan över den skickl ige h a n t v e r k a r e n s stånd

punkt . E n viss kons tnär l ighe t röja dock i f lera hänseenden Ysane-

må ln inga rna och i Rinkaby n å g r a mai isf igurer med deras humoris

t i ska ut t ryck och kvinnobi lder med en uppsyn av bondsk skälm-

aktighet samt slutligen den rikt flödande ornamentiken i Knislinge. 

Nils Håkanssons anseende och uppskattning inom sin hembygd fram

går också med önskvärd tydlighet av inskriften i Ysane. 

Som mäs ta rens egen t l iga verksamhetsfä l t måste Kr is t ians tads

t rak ten be t rak tas . F rånse t t må ln ingarna i Torna Hällestads kyrka 

ä r det ät u t smyckningen av östra Skånes och Rleki i igegränseus 

kyrkor han ägnat s ina krafter under loppet av femtonde å rhundra 

dets tredje fjärdedel. Man känner sig dock frestad till det anta

gandet, att han inom denna rayon hade sin hemvist i ett nå

got s törre samhälle än de, där hans arbeten nu finnas kvar, och 

närmas t till hands l i gge r då att t änka på Vä, fö regångaren till 

Krist ianstad, eller det vid kusten belägna Åhus . Kanske skola i en 

framtid nya mäliiiiigsfynd lösa även spörsmålet om utgångspunk

ten för Nils Håkanssons konstnärl iga, verksamhet . 

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

M O N I C A R Y D B E C K : Nils Håkansson, der Meister von Vittskövle. 
Bei einer 1938 vorgenommenen Restaurierung der Kirche von Ysane in 

Blekinge wurden eine Reihe Wandmalercien (Abb. 2—6) blossgelcgt und 
konsorviert, die ein besondores Interesse dadurch boton, dass sowohl der 
Name dos Meisters als auch das Datum der Vollendung der Malereien 
in einer nionumentalen Inschrift am Triumphbogen angegeben waren: 
Anno : domini : millosimo : quadringentesimo : IX : in : dio : assump-
tionis : sanctoe : Marie : virginis : haec : pictura : completa : fuit : per : 
manus : nicholai : haquini : orate : pro : ipso. Dieser Nils Håkansson 
ist aus stilistisehen Gränden identifiziert wordon mit dom seit mehreren 
Jahrhunderten bekannten, obwohl anonymen Meister der Malereien der 
Vittskövle-Gruppe in den Kirchen von Vittskövle, Gärds Köpinge, Långa
röd und Gladsax. Zu derselben Gruppe gehören in den letzten Jahren 
entdeckte Malereien in gewissen unten angegebenes Kirchen, fast allo 
im östlichen Schonen gelegen. 

Als charakteristisch fur Nils Håkanssons Produktion können vor allein 
die ziemlich einfach gezeichnoten Menschendarstelhmgon betrachtet wer
den, die durch stereotype Gesichter mit hohen, breiten Stirnen und 
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Wangen gekennzeichnet sind; die männlichen Figuren sind ausserdem 
gewöhnlich mit gospaltenem Bart versehen, während die Gesichter der 
Frauen oft an der Schläfo eingedriickt erscheinen. Typisch ist ferner eine 
flächenfullendo Ornamentik: besonders in den Gewölbezwickeln treten 
lidit gestelltc Ranken, möglicherweiso ein entstellter Akanthus, auf, die 
auch die Flachen zwischen den von Kreisen umschlossenen figiirlichen 
Darstellungen einnchmen. Dreizipfelige und herzförmige Blätter, am 
ehesten ähnelnd kraftig ausgebildoton Kleoblättern, die an grossen, ästi-
gen Bäumen öder als sich windendo Ranken angebracht sind, gehören 
weitcrhiri zu dem Repertoire, desgloichen rankenähnliche Spiralen an 
fast fadenschmalen Schlingen. Die Kreuzungspunkte der Gewölborippen 
sind oft durch ein symmotrisohes Ornament markiert, während gewisse 
geometrische Motive ständig an Pilastern, Winkolbändern usw. wieder-
kehren. Faltenreiche Draperiearrangcments sohliessen unten dio Bilder-
reihen der Wände ab. In der Farbenskala hcrrschen vor Rotbraun und 
Schwarz, die zur Umrisszeichnung wie auch fur die Gewänder der Figu
ren verwendet werdon. Ferner kehren ständig Graublau, Grun und Gelb 
wieder. 

Unter den Motiven ftir die figiirlichen Darstellungen finden sich ge
wisse, mehrmals wiederholte Reihen, z. B. die Leidensgeschichte Christi 
und die Sohöpfungsgesohichte. Ausserdem sind Szenen aus den Legenden 
von den Schutzhoiligen der verschiedenen Kirchen wiedergegeben worden. 

1459, zur Zeit der Entstehung der Malereien von Ysane, durfte Nils 
Håkansson sich eines hohen Ansehens erfrcut haben, und diese Malereien 
scheinen auch den Höhepunkt seiner Produktion, soweit wir sie kennen, 
zu bezeichnen. In das darauffolgende Jahr sind seine Malereien in der 
Kirche von Torna Hällestad datiert, einer Ortschaft lin siidwestlichen 
Schonen, weit ausserhalb seines gewöhnlichen Tätigkeitsgebietes (Abb. 
7—9). Älter sind Nymö, Rinkaby und Råbelöv (Abb. 10—16), während 
Knislinge (Abb. 17—18) und wahrscheinlich auch Ravlunda (Abb. 19—20) 
etwa derselben Zeit wie die erstgenannten angehöron durften. Die Male
reien von Vittskövle (Abb. 21—23) sowie die sehr nahestehenden Male
reien von Gladsax (Abb. 24) miissen aus einer etwas späteren Zeit stam
men. Die Entstehungszeit fur die Malereien von Vittskövle känn auf 
1462—1485 eingegrenzt werden. Eine gewisse Vereinfnchung kennzcich-
not die Ausschmuckung der Kirchen von Långaröd (Abb. 25) und Gärds 
Köpinge (Abb. 26—27), deren Malereien an das Ende der auf uns gekom-
menen elf Werke des Meisters zu setzen sein durfte. 

Nils Håkanssons Repertoire verrät keine auffallende Originalität und 
erhebt sich seiten iiber den Ståndpunkt des geschickten Handwerkers, 
aber seine Arbeiten gehören doch zu den bemerkenswertesten in Schonens 
Spätgotik. Sein eigentliches Tätigkeitsgebiet war die Gegend um Kris
tianstad, und ansässig durfte er in einer grösseren Ortschaft dieses 
Bezirks gewesen sein, vielleicht in Vä, der Vorläuforin von Kristianstad, 
odcr in dem an der Kiiste gelegenen Ahus. 


