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DE BÅDA NILS HÅKANSSON1 

AV 

CARL R. A F U G G L A S 

R
edan på sin tid uppmärksammade O t t o R y d b e c k 2 den 

senmedeltida skånske målaranonym, som han kallade »Vitt-

skövle-mästaren», och M o n i c a R y d b e c k ha r tämligen 

nyligen, som bekant, ägnat honom en vidlyftig studie.3 Hon 

har kunnat avslöja hans rät ta namn, tack vare en 1459 daterad signa

tur i Ysane ky rka (i Blekinge); det ä r Nicolaus Haquini , Nils Hå

kansson. Hon har vidare bestämt hans verksamhetstid till 1400-

talets 3:e fjärdedel och visat, att området för hans produktion sam

manfaller med den skånska östkusten (jämte en tillstötande del av 

Blekinge) . 4 E n annan förfa t tare , C h r i s t e r O l o f s o n , 5 h a r 

1 Föreliggando uppsats är en i skriftlig form gjord bearbetning av en 
passus i ett mitt föredrag, >Klostren som konstspridare>, som ingick i Sta
tens Historiska Museums föredragsserie »Svensk klosterkultur» våren 1941. 
Sedan denna bearbetning förelegat i tryckfärdig! skick, bar ämnet — utan 
något meddelande om det framläggande av själva sakförhållandet, som 
ett år tidigare skedde •— upptagits i en i maj 1942 utkommen av
handling av B e n g t S ö d e r b e r g , De gotländska passionsmålningarna 
och deras stiltränder (s. 148ff). I fråga om identiteten mellan de båda 
ifrågavarande konstnärerna synes hans och min uppfattning i stort sett 
sammanfalla, medan tämligen stora divergenser bestå oss emellan rörande 
de omständigheter, under vilkas synvinkel det historiska förloppet bör be
traktas. Jag noterar saken här, utan att den givit mig anledning att revidera 
min föreliggande framställning och utan att precisera mina meningar i för
hållande till de av Söderberg därefter framlagda. 

2 Medeltida kalkmålningar i Skånes kyrkor (1904) s. 56 ff.; jfr B e c k e t t , 
Danmarks Kunst II (1926) s. 366 f. och F o r s s a n d e r , Skånskt kalk
måleri (Skånes hembygdsförbunds årsbok 1939 s. 62 ff.). 

3 Nils Håkansson, »Vittskövlemästaren» (Fornvännen 1940 s. 233 ff.). 
4 Se kartan hos s a m m e för f . . Medeltidsmålningar i Hästveda och 

Djurröds kyrkor och deras attribuering (Meddelanden från Lunds univer
sitets Historiska museum 1941 s. 105). 

6 Nils Håkansson från Ahus (Handlingar angående Villands härad III 
[1940] s. 55 K.). 

16 — Fornvännen 19*2. 
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förresten med anledning därav trott sig kunna precisera hans 
hemvist till Ahus; det egentliga skälet därför skulle vara förekoms
ten av ålar i någon av målarens Skapelseskildringar, vilka fört i 
författarens erinring, att A'B Ålexporten fortfarande röker, konser
verar och utskeppar Åhusål! Som av det följande skall framgå, har 
undertecknad en rätt avvikande mening i detta spörsmål. 

Bland senmedeltidens skånska kalkmålningar, inom vilka — un
dantag frånsedda — den allmänna kvaliteten icke ligger på en sär
skilt hög nivå, fäster denne Nils Håkansson uppmärksamheten vid 
sig genom en viss säker och stram stil, en viss balans mellan vad 
han förmått och uppenbarligen velat. Det finns i hans produktion, 
förefaller det, rent förträffliga saker, särskilt inom den signerade 
Ysane-sviten. Andra ting synas, efter fotografier och andra avbild
ningar att döma, vara åtskilligt svagare. 

Jag skall här icke göra ett närmare försök att diskutera den kro
nologi och den uppdelning av materialet, som Monica Rydbeck givit. 
Blott på en punkt har jag stannat så pass överraskad, att jag finner 
det nödvändigt att bekänna kort. 

Det gäller de cirkelramar, inom vilka i flere fall valvmålningarnas 
figurkompositioner äro inskrivna (fig. 1). Monica Rydbeck upp
märksammar dem givetvis, men synes icke draga några egentliga 
slutsatser av deras uppträdande. Att döma av ett yttrande (Forn
vännen 1940 s. 261) tyckes hon emellertid böjd att anse dem indicera 
en senare tidsangivning än den, hon önskar tilldela sådana kom
positioner, där cirkelramarna saknas. Det är detta, som överraskat 
mig. Ty i mina ögon är det tämligen uppenbart, att dessa ramar för 
en tidpunkt, som ligger efter 1400-talets mitt, måste betraktas som en 
arkaism, ett inom det gotiska måleriet passerat stadium, och att man, 
om man skall använda dem i och för en kronologisk bestämning, bör 
betrakta dem utifrån detta förhållande. 

Cirkelkompositionen har ju sina rötter närmast i senromansk och 
unggotisk bokkonst, miniatyrmåleriet; därifrån vandrar den in i mo
numentalmåleriet, hos oss vid en relativt tidig period representerat 
av dokumenten Dädesjö och Edshult. Dess vidare utveckling i tiden 
efter denna, alltså inom 1300-talets höggotik, är svår att följa på 
grund av bristen på bevarade monument; man vågar påstå, att be
tingelserna för motivet voro mindre förmånliga under en period, som 
inleddes med stora isolerade figurer i valvkuporna i nordtysk smak 
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Fig. 1. 
Ysane, Blekinge. Valvmålning. 
Ysane, Blekinge. Gewölbemalerel. 

(Strängnäs domkyrkas långhus) och sammanhängande serier i 
engelsk-fransk (Hackas, Södra Råda). I vart fall har detta uppen
bart gällt ledande konstcentra. Då det stora måleriet börjar sin sen
gotiska blomstringsepok i Mälardalen och i Norrland — där tonen 
väl anslogs från Stockholm eller Uppsala — har motivet praktiskt 
taget blåst bort med vinden. I Johannes Rosenrodhs stora, för fram
tiden grundläggande ensemble i Tensta av 1437 är det ingenstädes 
använt. Hos den något yngre lärjunge, som kort före århundrade-
mitten målade Ärentuna och Färentuna kyrkor,0 gör det sig visser
ligen påmint, men bara som rudiment, utdöende relikt, i form av 

0 Dateringar ra. m. för uppländska och södennanländska monumentalmål
ningar här och i det följande — då ej annat säges — enligt C o r n e l l och 
W a l l i n : Uppsvenska målarskolor på 1400-talet (1933) s. 12 ff. 
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blygsamt tunna, odekorerade medaljongomfattningar kr ing enstaka 

halvfigurer, och inom Johannes Iwans s tora bildsvit i Vendel (1451) 

— måhända också i enstaka fall ännu senare — finns det applicerat 

blott för att avgränsa en serie figurbyster på en båge. Och under den 

tid, som följer, är motivet i sin forna funktion, som valvdekor, ut

slocknat.7 

P å samma sätt tycks det mestadels varit också annorstädes. Lämp

ligt jämförelsematerial ä r ju visserligen hos oss och i de andra 

skandinaviska länderna tillgängliggjort genom publicering i så r inga 

omfattning, i vart fall i överskådlig form, att man tills vidare ä r nöd

sakad att uttala sig med en viss försiktighet, men det som s tår till 

buds erbjuder inga andra erfarenheter. Ett genombläddrande av K o r-

n e r u p s »Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i danske 

Kirker» (1895) eller av i l lustrat ionerna till behandlingen av sengoti

kens danska monumentalmåler i hos B e c k e t t , D a n m a r k s Kunst I I 

s. 321 ff., f ramkallar intet behov av att i det väsentliga omredigera 

påståendet — detta sagt även med hänsyns tagande till en isolerad 

företeelse i V r a a k y r k a (B e c k e 11, a. a. I I , fig. 400), där medaljong

principen åtminstone delvis tillämpats,8 trots att dess tillkomsttid ej 

anses ligga före sekelskiftet 1400—15009 — och detsamma gäller, 

vilket hä r givetvis ä r av särski l t intresse, för Skåne; att döma av 

7 På ett enda, mig bekant, undantag när: Söderala, Hälsingland. Men 
målningarna själva — troligen från omkr. 1500 — falla alldeles utanför det 
övriga inom deras geografiska miljö och röja kanske, så som det påpekats 
av C o r n e l l , Norrlands kyrkliga konst under medeltiden (1918) s. 119 f., 
ett avhängighetsförhållande till östgötiskt måleri (varom se nedan 3. 246 ff.). 
Möjligen bör man nämna även valvmålningarna i Tortuna, Västmanland, 
ännu icke publicerade och bekanta för mig enbart genom otillfredsställande 
fotografier. Ensemblen är uppenbarligen en hybridföreteelse. De till formatet 
rätt obetydliga cirkelkompositionerna hava drag erinrande om gruppen 
Ärentuna-Färentuna, medan andra partier erinra om Albertsskolan. Mäs
taren tycks ha ägt olika källor — eller äro de delar, som föra tankarna på 
Rosenrodh-skolan, inkomponerade i en efter deras tid utförd kompletterande 
utsmyckning? C o r n e l l , Det uppsvenska kalkmåleriet (Svenska kultur
bilder N. F. IV [1937] s. 98) spårar hos honom en viss anknytning till den 
vid 1400-talets slut och nästa århundrades början verksamme Egil. Jag an
tecknar det här utan eget yttrande. 

8 Genomgående bar det ej skett, se bilderna hos B e c k e t t , a. a. II fig. 
483—484. 

• Kirke- og kunsthistoriske Moder afholdte i Aaret 1906 (Kirkehistoriske 
Samlinger R. V: 3 [1906] s. 611), jfr B e c k e t t : a.a. II s. 418. 
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Fig. 2. 
Södra Råda. Värmland. Valvmålning. 
Södra Råda, Värmland. Gewölbemalerel. 

bildsamlingen i O t t o R y d b e c k s »Medeltida kalkmålningar i 
Skånes kyrkor» till kapitlet om landskapets sengotiska målningar 
(s. 56 ff.) ligger ett vacuum i det avseende, som här behandlas, allt 
ifrån valvmålningarna i Bjällerup, daterade till 1300-talets senare 
del,10 till Nils Håkansson vid pass hundra år därefter, och omedel
bart efter honom försvinner motivet igen. Inte ens den s. k. Everöd-
mästaren, som var en yngre samtida till mäster Nils och arbetade i 

10 011 o R y d b e c k , a. a. s. 48, fig. 58. 
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samma del av landskapet som han sida vid sida om honom,11 ha r 

visat sig intresserad av detsamma. Det talar för, att detta vid den 

tid, de båda målarna verkade, i Skåne som annorstädes betraktats 

som en förlegad kuriositet och att det, då det ändå dyker upp i den 

äldre av de två mäs ta rnas produktion, måste bero på särsk i lda om

ständigheter. 

E m e l l e r t i d . . . Detta ålderdomliga motiv, som en gång spelat en 

så stor roll, men sedan vräkts som en obekvämlig överflödighet, har 

uppenbarligen haft möjlighet att övervintra bättre på andra håll än 

där, varest den sengotiska modernismen utan motstånd fått t ränga in 

på fältet. I s tora delar av mellersta Sverige söder om Mälardalen har 

det behållit sitt grepp praktiskt taget medeltiden ut och det inte bara 

som en isolerad företeelse, u tan som til lhörande regeln. I Östergöt

land framför allt, men också i Västergötland och Småland, ja ända 

bor ta i Värmland, (i mäster Amunds l ånghusu t smyckning i Södra 

Råda 1494 [fig. 2] och den därmed n ä r a avhäng iga i Hammarö 1 2) 

h a r urmodigheten suttit i orubbat bo. Exemplen äro för många att 

undan för undan anföras, hä r nöjer jag mig att citera välkända 

dokument som Risinge ky rka i Östergötland (fig. 3) 1 3 och de be

s läktade ö r b e r g a och ö s t r a Eneby i samma landskap, arbeten 

som ännu inte gjorts till föremål för ett nä rmare studium med 

hänsyn till deras kronologiska och st i lhistoriska ställning, men 

som på grund av sina ögonskenliga beröringspunkter med de värm

ländska Råda-målningarna av 1494 väl torde hemmahöra i tiden 

framemot århundradets slut;1 4 med hänsyn till det kronologiska pro

blemet torde också vara förtjänt att påpekas, att en datering (med 

11 Se M o n i c a R y d b e c k , Meddelanden från Lunds universitets Histo
riska museum 1941 s. 101 ff. 

12 N o r b e r g , Södra Råda gamla kyrka (1927, Svenska fornminnesplatscr 
4) s. 40 ff. 

13 M a n d e 1 g r e n, Monuments scandinaves du moyen äge (1862), pl. 
XX—XXIV. 

14 Årtalet 1495, som läses pä en järnbeslagen dörr i Risingo ( J a n s e , 
Medeltidsminnen från Östergötland, 1907, fig. 12), betecknar kanske en 
förnyelse av den vid denna tid redan ålderdomliga kyrkan, varvid valven 
och deras utsmyckning kunna hava tillkommit. C o r n e l l , Svenska kultur
bilder N. F. IV s. 66 f., som synes räkna med Risinge-målningarna som ett 
slags avläggare av gruppen Ärentuna-Vaksala-Färentuna, förlägger där
med deras tillkomst redan till eller kort efter 1440-talet, en åsikt vartill jag 
dock står starkt tvivlande. 
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Fig. 3. 
Risinge, Östergötland. Valvmälning. 
Risinge, Östergötland. Gewölbemalerel. 

konstnärssignatur), målad i ett av örtomta kyrkas valv, som avser 
valvinslaget där, men uppenbarligen också valvens målningar, 
innehåller ett så pass sent årtal som 1470, samtidigt som målning
arna — inskränkta till kantorneringen längs strålarna och enkel 
hjässdekor — äro av ett påfallande ålderdomligt tycke, på en helt an
nan smak- och stilnivå än den, som gruppen Risinge-Östra Eneby-
örberga representerar (fig. 4).in Inom den allmänna östgötska 
gemenskapen kan också antecknas en grupp för sig, en som visar 
påtagliga beröringspunkter just med de sistnämnda monumenten, 

15 Den på flera rader uppdelade, delvis skadade inskriften — varav kon
servator Bertil Bengtsson välvilligt överlåtit till mig fotografier — har lästs 
av dr Toni Schmid, som haft älskvärdheten att granska den, på följande sätt: 
Ad honore(m) dei (et) h(ea)tissime vi(rginis) marie: m(at)ris eiusdem et: 
s(an)c( t)e: a(n)ne: hec: testudo: consumata . . . M°CDLXX in die 
s(an)c( t )or(um): m(arty)r(um) cosme: et damiani D nico samt: 
D(omi)no . . . o(n)is (trol. = Johannis) reside(n)te et olauo opifice 
existe(n)ie — lincope . . . (»av konstutövaren Olof bosatt i Linköping»). 
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Fig. 4. 
ör tomta , Östergötland. Målarsignatur. 

örtomta, Östergötland. Malersignatur. 
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men en där dock samtidigt cirkelkompositionerna fått en specifik 

karaktär , utmärkt av en relativ återhållsamhet i begagnandet av mo

tivet ifråga, i regel blott en cirkel i var valvkappa.1 6 A andra sidan 

upp t r äde r det ornamenta la b iverket där i r i k a r e u tges ta l tn ing , mer

endels ans lu tande till c i rkeln i kappans mitt, u tgående där i f rån ned 

i va lvsv ick la rna eller från dessa sökande sig upp dit; oftast är det 

vegetativ dekor bestående av stora, dubbelskaftade blad el. dyl., men 

ej säl lan dessutom groteska människofigurer — ibland underl iga 

skapelser sammansat ta av människo- och djurdelar — vilka som ett 

s lags kar ia tyder uppbära rundelbilderna. Betecknar, enligt vad jag 

ville tro, g ruppen Ris inge-Örberga-Östra Eneby ett förhål lande

vis sent utvecklingsschema — den överrika, näs tan som ett textil-

mönster verkande utsmyckningen motsvarar den tendens till överlast

ning, som iakttages inom Mälardalens måleri framemot och efter å r 

1500 — torde den hä r senast berörda gruppen föregå densamma i 

tiden, ovisst hu r långt, men säkert några årtionden och alltså, grovt 

räknat , vara att inställa inom 1450—1470-talen, ehuru givetvis den 

kan vara unnad en livslängd under ett längre eller kor tare skede 

efter sist anförda termin.17 De mjuka kurvorna i dräktdraperingen 

å tminstone inom somliga av bi ldsvi terna tala för ett t idigt avsni t t 

av denna period å tminstone för en och annan av dem,18 och förkär

leken för humor i s t i ska g ro tesker tyder rent av på en kva r l evande 

kontakt med höggot iken. 

De monument, j ag hä r ha r i t ankarna — andra torde dessutom exi

s te ra — befinna s ig i Appuna (fig. 5) och Five ls tad i Östergöt land, 

i Kumlaby på Vis ingsö, Småland, samt i Gökhem (fig. 6) och Vilske-

16 Sambandet mod nyss anförda underavdelning framgår dock bl. a. därav, 
att, då en hel yta som tunnvalvet i Kumlaby stått till förfogande, detta täckts 
av samma in på varandra klämda rundlar som där. 

17 Den i det följande berörda Gökhems-sviten skall enligt en uppgift 
( W a r h o l m , Skara stifts herdaminne I, 1871, s. 340) vara utförd under 
kyrkoherde Ericus Benedictis tid, 1487—1505; men källan därför är obekant 
och torde vara i behov av kontroll. Att, så som sker hos S ö d e r b e r g , 
Två gotländska målarskolor på 1400-talet (Gotlandica till Nils Lithberg 
1933 s. 140) beteckna gruppen Risinge m. fl. som »en förmedlande länk» 
mellan den här senast avsedda, därifrån delvis avvikande och äldre tradi
tioner torde dock knappast vara lyckligt. 

18 Särskilt avser jag Fivelstad- och Visingsö-sviterna (se t. ex. den hel. Ka
tarina i förstnämnda kyrka!). 
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Fig. 6. 
Gökhem, Västergötland. Valvmålningar. 
Gökhem, Västergötland. Gewölbemalereien. 

Kleva i Västergötland. Ser man till dessa kyrkors geografiska belä
genhet gör man för två av dem en observation: Fivelstad ligger i 
Vadstenas allra närmaste grannskap, Appuna blott obetydligt längre 
— något över en mil — därifrån och Kumlaby kyrka, på Visingsös 
nordhälft, befinner sig alltså ej bara också den på nära distans och 
med lätt kommunikation över vattnet till östgötasidan, utan även 
inom en andlig atmosfär, som i mycket tycks inspirerad från Vad
stena: målningarna inrymma en bild av Birgitta i författarinspira-
tion, den stora >extatiska» Birgitta-statyn i öns huvudkyrka (Brahe-
kyrkan) utgör en replik (en kopia?) av motsvarande i Vadstena,19 

och ännu vid klostrets sekularisering 1595 var det till Visingsö man 

19 J a n s e , Medeltidsm. fr. östorgötl. s. 20 f., och L i n d b l o m i katalo
gen för Birgitta-utställningen 1918 nr 57 s. 71 (samme för f., Den heliga 
Birgitta, 1918, s. 20 f.) förfäkta det senare alternativet. Själv är jag, av 
skäl som här må förbigås (men som antyddes i ett föredrag: »Vadstena 
kloster som konstmuseum» i tidigare nämnda föredragsserie), benägen för 
det förra alternativet. 
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tydde sig som till en na tu r l i g re t rä t tp la t s . 2 0 Gökhem och Vilske-

Kleva l igga ju på något s tö r re avstånd, som g rannsocknar s t r ax väs

te r om Mösseberg, men ännu inom den östra, mot Vä t t e rn vet tande 

hälften av landskapet . Sammanstä l ln ingen Appuna-Gökhem ha r ock

så givi t F i s c h e r 2 1 an ledning att söka centrum för den u t s t r å ln ing 

åt olika håll, den vittnar om, just i Vadstena och närmare bestämt 

dess berömda kloster, dä r bland andra sköna konster — så som s t rax 

nedan närmare skall exemplifieras — också måleriet trivdes. Då 

Appuna vid pass å r 1500 eller kort dessförinnan lät beställa ett altar

skåp, som man har allt skäl att föra til lbaka på en vadstenensisk 

klosterateljé — inte minst tack vare målningarna på dess dörrar , 

vars mästare varit djupt initierad i den birgit t inska ikonografien, 

antingen han var den berömde broder Gerhard ( f 1515), som »väl 

förstod att både skulptera och måla», eller e j 2 2 — är det troligt nog, 

att man därvid begagnade sig av samma leveranskälla, och vad Gök

hem angår kanske hä r är skäl att e r inra om, att kyrkoherden där, 

Svenung (omtalad 1436), redan på 1430-talet så s t a rk t in t resserade 

sig för vadstenensiska angelägenheter, att han deltog i ett stadge

förslag till reformering av birgitt insk praxis inom klostret.23 

Givetvis ha r härmed intet otvetydigt bevis föreburits för att det 

förhåller s ig så som antagits, nämligen att i Vadstena, närmare preci

serat dess kloster, under 1400-talet existerat en av dess lekbröder 

bildad, mer eller mindre beständigt verksam korporation av monu

mentalmålare, men de påpekade förhållandena göra saken åtminstone 

20 L i n d b l o m , Den hel. Birgitta s. 20 f. 
21 Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden (1920) s. 1211, se 

också min uppsats: Till Vadstena klosters konsthistoria (Amici amico, till 
Johnny Roosval 1929, s. 138 f.). 

" L i n d b l o m , a. a. resp. nr 13 (s. 45 ff.) ooh s. 35. I vart fall vägrar man 
att acceptera attributionen till Hans Borncraann i Hamburg, som göres — 
mä vara med försiktighet — av H a b i c h t , Niedersächsische Kunst in 
England (1930) s. 79; skåpet är i hans ögon »jedenfalls hanseatisch». 

ss T o n i S c h m i d , Birgitta och hennes uppenbarelser (1940) s. 22 f. — 
Däremot skulle jag knappast våga gå så långt som S ö d e r b e r g , Gotlandica 
till N. Lithberg 1933 s. 139 not 16, varest han tyckes vilja antyda Vadstenas 
dominerande betydelse lör h e l a det östgötska måleri, där medaljongkompo
sitioner äro företrädda. Jag frågar mig också — dock med stöd blott av 
otillräckliga fotografier — vilka de »flera skäl» äro, sora skulle tyda på en 
förbindelse med Vadstena hos målningarna i Halltorp, Småland, så som 
samtidigt gjorts gällande (a.a. s. 138 not 11). 
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sannolik. Redan från 1400-talets första år är en till klostret knuten 
verksamhet av en eller flere sådana monumentalmålare med full sä
kerhet belagd,24 en verksamhet som tyckes ha varit så betydelsefull, 
att — må vara förbleknade — spår därav torde kunna skönjas långt 
utanför platsen därför ännu årtionden framåt i tiden.25 Under år
hundradets lopp uppträda konstnärsnamn förbundna med klostret 
mer än en gång; några ha här nyss citerats eller komma i det föl
jande att citeras, andra, som blivit anförda i olika sammanhang, böra 
däremot kanske betraktas som mer eller mindre apokryfa — som den 
Augustinus, som O l a u s M a g n u s 2 8 nämner och som skulle efter
lämnat »lika uppbyggliga som beundransvärda bilder över Kristi 
lidande och de heliga undren» — men i stort kan man vä! knappast 
betvivla, att inom den talrika munkstaben i Vadstena utbildats en 
kontinuerligt sysselsatt konstnärskrets, en motsvarighet till den fli
tiga och under loppet av åtminstone ett århundrade belagda rad av 
skickliga brodöser, som där hade sin varelse, och till andra där före
trädda yrkesgrupper.27 Att vi blott med svårighet bilda oss en upp
fattning därom beror — i förbigående anmärkt — uppenbarligen 
därpå, att mästarna på platsen, vilkas konstförfarenhet väl ej tålde 
konkurrens med deras utländska kolleger med interskandinaviskt 
rykte, blott i mera begränsad omfattning anförtrotts den storslagna 
klosterkyrkans egen dekorativa utsmyckning, vilken var avsedd att 
motsvara de högsta kvalitativa anspråk. 

För att nu återgå till det ämne, vid vilket vi nyss uppehöllo oss, 
valv- och väggmåleriet i Vättern-trakten, vinna de förmodanden, jag 
nyss uttalat om detsamma, onekligen en stärkt grad av trovärdighet 
i belysning av det faktum, att i Skalunda kyrka i Västergötlands Vä
nernbäcken — alltså utanför själva det antydda huvudområdet för 
detta måleri — en gång funnits en kalkmålningsföljd, en »målning 
innan i hvalfuet» med (»i hvalfuet öfver altaret») en signatur som 

24 af U g g l a s , Amici amico 1929 s. 124 ff. 
25 C o r n e l l och W a l l i n , Uppsv. målarsk. s. 22. 
13 Historia om de nordiska folken, bok XIII, kap. 50 (Svensk översättning 

III, 1916, s. 90). 
27 Vadstenas textilkonst är ju välkänd och ofta behandlad. Troligen skym

tar också en guldsmedsverkstad. Jag har i det föredrag våren 1941, vartill 
jag tidigare (s. 251 not 19) hänvisat, sammanställt en del notiser belysande 
dessa förhållanden bl. a. just rörande klostrets guldsmeder. Föredragsserien 
är avsedd att utkomma i tryck. (Maj 1941.) 
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berättat: »Hoc opus completum fuit anno d:ni MCDLXVI (=1466) 
per manus Nicolai Haquini pictoris de Vadstenis»; H a d o r p h 2 8 har 
på sin tid — omkr. 1670 — sett och upptecknat den. Målningarna äro 
tyvärr nu försvunna — man känner om dem blott det Hadorph vet 
att förmäla, nämligen att »här ståå alla apostlame i sångahuushvalf-
vet medh sina nampn» — men själva deras förekomst här uppe i 
norra Västergötland sammanställd med signaturen själv upplyser om 
mycket nog. Det ådagalägger att börja med, att målarskolan i Vad
stena har haft en helt vidsträckt verksamhetskrets och det redan på 
1460-talet — vidsträcktare än t. o. m. namnen Gökhem och Vilske-
Kleva antytt — och samtidigt, att den har, så som också ovan för
modats, mottagit uppdrag som hela kyrkors utstyrsel med valv- och 
muraldekoration, en omständighet som för övrigt framgår icke bara 
av nyss meddelade fall; i Gösslunda i närheten av Skalunda såg 
Hft d o r p h29 ännu en målningssvit >såsom i Skalenne af samma 
hand» som där, men då av signaturen blott återstod » . . . per Hen-
ningum», alltså ett annat namn än det, som figurerade i Skalunda, 
är det uppenbart, att, såsom F i s c h e r 3 0 påpekar, man har att göra 
med en annan företrädare av samma stil, en viss, annars okänd Hen
ning. Rörande Nicolaus Haquini i Vadstena torde man alltid kunna 
antaga så mycket, att det var han som var identisk med den »Nicolaus 
pictor», vilkens dotter Dorotea vigdes till nunna i Vadstena 1498,31 

och det kan kanske vara förtjänt att anmärkas, att medan fadern till 
den Birgitta, som samtidigt intogs i orden, Peter, presenteras med den 
förklarande anmärkningen »civis Vadzstenensis», saknas en dylik 
orientering för Nicolaus — han var uppenbarligen välbekant för den 
fungerande nedskrivaren av diarienotisen, »barn i huset» i sin egen
skap av konstutövande lekbroder; att han både i detta sammanhang 
och i signaturen även saknar epitetet »fräter» är inte överraskande, 

28 Reseanteckningar om Läckö grevskap... av Johan Hadorph av åren 
1669 och 1671 (Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 11:1 s. 75); 
även hos F i s c h e r , Västerg. kyrkl. konst s. 120 och Sveriges kyrkor, 
Västergötland I (1922) s. 168. Signaturen ej på ett altarskåp, så som upp-
givits hos H i 1 d e b r a n d, Sveriges medeltid III (1898—1903) s. 1057. 

• A. a. s. 77, även F i s c h e r , a. a. s. 121 och Sv. kyrkor, Västerg. I 
s. 117 f. 

30 A. a. s. 121. 
31 Diarium Vadzstenense (Scriptores rerum suecicarum I: 1, 1818, s. 203). 
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då det gäller en sådan,32 och det förhållandet, att han ägde en dotter, 
förklaras lätt genom förutsättningen, att han i yngre år varit av 
världsligt stånd. Till sist får en själva namnet på Vadstena-målaren 
i Skalunda att lystra: det är detsamma som bars av den konstnär, 
vilken redan vid pass en 6—7 år förrän Skalunda-målningarna till-
kommo33 bemålade en rad nordöst- och östskånska kyrkor. 

Naturligtvis är det så, att denna namnöverensstämmelse ingenting 
behöver betyda. Nils Håkansson respektive Nicolaus Haquini är ett 
namn sora givetvis icke är så egenartat, att det inte kunnat vara 
gemensamt för två eller flera, även om det skulle råka tillhöra per
soner, som vid samma tidpunkt ägnade sig åt monumentalmåleri. 
Men en kombination av det slag, jag låtit skymta, kan heller inte 
utan vidare avvisas. Jag erinrar om vad jag tidigare framhållit: hos 
den skånske Nils Håkansson dyker upp ett drag, figurkompositio-
ner inom cirkelramar, som icke låter sig förklara ur inhemskt skån
ska förutsättningar — eller ens från förutsättningar inom en lokalt 
mer eller mindre närbelägen rayon (Danmark t. ex.) — medan detta 
drag just är ett, som på hans tid utgör ett karakteristicum för den 
miljö, där den östgötske Nils Håkansson hörde hemma. Måste detta 
icke anses innebära något — en fingervisning? Kan detta för 
skånsk konst främmande drag över huvud förklaras på annat sätt, 
än att den man, som i Skåne introducerat det under 1400-talets 3:e 
fjärdedel, Nils Håkansson, lärt det inom det mellansvenska område, 
där det vid denna tid tillämpades, Vätter-landskapen — praktiskt ta
get utan motstycke, som det är, på andra håll inom Norden — och där 
Nils Håkansson »in Vadstenis», lekbrodem i stadens kloster, efter en 
trolig konjektur utövade sitt yrke? Värjer man sig fortfarande mot 
den äventyrlighet, som man instinktivt känner gent emot en identi
fiering av två konstnärer med ett åtminstone ej allt för ovanligt 
namn och verksamma på två platser skilda från varandra av så pass 
stora avstånd som de, det här är fråga om, kan emellertid ett argu
ment framföras, som förtar det skenbart äventyrliga åtskilligt av dess 

32 Detta till bemötande av den invändning mot tanken på Nicolaus' an
knytning till klostret som framförts av H i l d e b r a n d , a. a. III s. 1057; 
jag hänvisar också till min ovan citerade uppsats i Amici amico s. 138 not 3. 

33 Ysane-målningarna äro daterade 1459 (Mon ica Rydbeck , Forn
vännen 1940 s. 237), de i Hällestad äro i vart fall icke äldre än detta årtal 
(se vidare nedan s. 259 f.). 
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äventyrlighet: vid 1400-talets mitt hade — som T o n i S c h m i d 3 4 

påpekat — Börringe benediktin-nunnekloster i den nuvarande Gus
tafs sn (Vemmenhögs hd) för någon tid övergått till birgittinerna, 
okänt på vad sätt och på hur lång tid, men i vart fall i den svenska 
ordens händer 1457 eller åtminstone kort dessförinnan — alltså vid 
pass två år förrän Nils Håkansson signerat sin svit i Ysane. Börringe 
faller väl utanför det egentliga utbredningsområdet för denna Nils 
Håkanssons produktion — men Hällestad (Torna hd), där hans 
penslar arbetat, ligger också det tämligen långt indraget i landet i 
förhållande till kuststräckan och på tämligen obetydligt håll just 
från Börringe. Och det är uppenbart, att medeltidens målare inte 
voro rädda för avstånd, då en beställning kom dem till hända — både 
Mälardalens och Norrlands konsthistoria vittnar därom och för Vad
stenas vidkommande de uppdrag långt borta i Västergötland, som 
effektuerades därifrån. Själva det faktum att birgittinsk kultur just 
vid den tidpunkt, som här intresserar, skaffat sig en cell i det skån
ska landet med allt vad detta innebar av propagandamöjligheter 
också på det konstnärliga området, förbundet med de kriterier som 
jag ovan uppehållit mig vid, innebär — vågar man väl säga — så 
mycket, att en teori om en konstkontakt Skåne-Vadstena icke ter 
sig orimlig, utan snarare tvärtom. Det skulle också inte varit enda 
gången, som man i så fall i Skåne på det där icke allt för impo
santa monumentalmåleriets område vid ett eller annat tillfälle vänt 
blickarna norrut; O t t o R y d b e c k 3 5 har nämligen övertygande 
nog klargjort, att de i miljön rätt ensamstående valvmålningarna i 
Färlöv hava en uppsvensk mästare till upphovsman och äro att för
klara genom de uppsvenska förbindelser, som inletts av familjen 
Kyrning på Färlövsholm i socknen ifråga. Redan en omständighet 
som den, att i de skånska sviter, det här gäller — Nils Håkanssons 
och »Everödsmästarens», lärjungens — här och var givits plats åt 
det uppsvenska kungahelgonet Erik, som annars icke ofta visar sig 
på skånskt område,36 tyder på, synes mig, att målaren, som svarat 

34 Birgitta och hennes uppenb. s. 198 not 41. Källan är en tyvärr föga 
klargörande regest, tryckt i Lunds ärkestifts urkundsbok utg. av Weibull 
(1900—1904) III nr CCCLXXVIII. 

35 Medelt. kalkmåln. i Skånes kyrkor s. 64, 74. 
38 Framhållet av M o n i c a R y d b e c k , Meddelanden från Lunds uni

versitets Historiska museum 1941 s. 106. 
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för dem, ägt andra förutsättningar eller tecknade »mönsterböcker» 
av annat slag än yrkesbröderna i landskapet i gemen. 

Emellertid måste saken tagas upp också från en annan sida. Har 
Monica Rydbeck ej fäst någon uppmärksamhet vid den konstkontakt, 
som här skisserats, har hon i stället gjort vissa iakttagelser rörande 
den skånske Nils Håkanssons måleri syftande till utpekandet av en 
annan förbindelselinje norröver, en som kan sägas gå parallellt med 
den, som något eller några tiotal år senare, så som nyss framhölls, 
drogs upp av herrskapet på Färlövsholm. Hon tror sig finna vissa 
saker och ting, som stilistiskt förbinda den skånske mäster Nils" 
produktion med den, som kort före sekelmitten grupperar sig kring 
det här tidigare i förbigående berörda komplexet Ärentuna-Vaksala-
Färentuna i Uppland, den rosenrodhska skolans utlöpare; särskilt 
namnes Ärentuna.37 Som av det föregående framgår tror jag ej — 
vad författarinnan heller inte gjort gällande — att de här mång
omtalade cirkelomskrivna kompositionerna förklaras genom denna 
hänvisning, men jag har själv ej svårt att underskriva, att en jäm
förelse mellan en del av figurerna i det skånska beståndet — spe
ciellt sådana i Ysane (Intåget i Jerusalem, Kristi bön i Getsemane) 
och Hällestad (åter Intåget och Förräderiet i Getsemane) — verk
ligen rätt bestämt återkallar minnen från komplexet ifråga, framför 
allt Ärentuna, men även Vaksala; särskilt gäller det fysionomierna 
med detta orientaliska — man skulle nästan vilja säga persiska — 
i dragen, som jag en gång tidigare fäst uppmärksamheten vid.38 I 
vad mån samma fenomen kan återfinnas inom den grupp eller de 
grupper i Vättern-landskapen, som här varit tal om, må på sakens 
nuvarande ståndpunkt lämnas osagt; de avbildningar av monumen
ten, som stått mig till förfogande, äro allt för otillfredsställande för 
att tillåta ett säkert omdöme, även om åtskilligt kunde tala för att 
så är, må vara att man på sin höjd har att göra med en avglans, en 
andrahandsreproduktion. Vad som här närmast följer är alltså blott 

" M o n i c a R y d b e c k , Fornvännen 1941 s. 270. 
38 af U g g l a s , Ett par »falska» kungliga porträtt (Fornvännen 1939 

s. 101). Hur nära sambandet ifråga verkligen är framgår av en rätt be
lysande omständighet: barnvaggan i scenen Adam och Eva arbetande efter 
utdrivandet ur Eden i Ärentuna ( C o r n e l l och W a l l i n , Uppl. målarsk. 
pl. 18) — en mycket ovanlig detalj! — upprepas i rätt trogen efterbild
ning i Nymö. 

17 — Fornvännen 1942. 
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att uppfatta som en lös hypotes, en kombination i syfte att försöka 

finna en väg till ankny tn ing mellan po le rna : uppländskt måler i 

något före 1400-talets mitt (då Rosenrodhs Tensta-ensemble av 1437 

medräknad) och skånsk t ej långt efter densamma. En av den upp

ländska g ruppens av l ägga re befinner s ig i s t adskyrkan — den forna 

f r anc i skankyrkan — i Arboga, för n. v. emellert id — det må erkän

nas — så svår t berörd av en »res taura tors» omsorger , at t ett stu

dium därav blott förmår fasts täl la de a l lmännaste fakta för en be

stämning. 3 9 F r å n Arboga stammade en köpman, Magnus »Haquuns-

son» (Håkansson) vid namn, som 1442 vigdes till lekbroder i Vadste

na,40 men som i sin ungdom ägnat sig åt målning och fä rgberedn ing ; 

klostret drog fördel därav, sände honom på en u t ländsk s tudieresa (till 

Maribo) och gav honom ett vackert betyg, då han 1470 avled;4 1 det 

ä r honom, som målningarna i hans hemstad blivit tillskrivna, då man 

just där i det ornamentala spå ra r element, som lyckas lånade u r den 

dekorativa formskatt, som vårdades i Vadstena.4 2 Å andra sidan 

måste han, som vi hörde, ha lärt väsentliga sidor av sin konst av de 

vid sekelmitten i ropet stående Upplandsmästarna. Han kan vara för

bindelseleden mellan dem och den grupp, som hä r sammanförts un

der namnet Nils Håkansson i Vadstena. Hans eget farsnamn var 

Håkansson — var han kanske rent av en bror till denne Nils? Det 

ä r onekligen frestande att leka med en dylik möjlighet för att kon

kretisera ett sammanhang, som man bara dunkelt kan reda ut trå

darna för, även om man erkänner , att det hela ba ra är en lek; en 

smula allvar ligger väl bakom leken. H u r som helst, jag t ror inte, 

att man behöver k länga sig fast vid dess sköra tråd för att göra 

gällande, att den skånske Nils Håkansson, oberoende av tydningen 

av de d rag i hans produkt ion som ge s ig som avhäng iga av de upp

ländska atel jéerna,4 3 i väsent l iga avseenden skola ts i t r ak t e rna på 

:l" Se C o r n e l l och W a l l i n , a. a. s. 26. 
40 Diar. Vazst. (Script. rer. suec. 1:1 s. 160). 
41 S i 1 f v e r s t o 1 p e, Klosterfolket i Vadstena (1898) s. 136. 
" C o r n e l l och W a l l i n , a. a. s. 126. 
43 Jag lämnar i detta sammanhang åsido en fråga, som annars kunde 

inställa sig, men som torde vara svär att med någon framgång försöka 
besvara. Det finns en viss sannolikhet för att Rosenrodh, alltså huvud
mästaren för den bär ofta berörda uppländska målargruppen, själv varit 
en munkkonstnär eller åtminstone att han stått i nära avhängigbetsförhål-
lande till de svenska franciskanerna eller dorainikanerna (se min uppsats. 



D E B Å D A N I L S 11 AK A N S S O N 269 

östra sidan om Vät t e rn och att han t rol igen ä r densamme som lek

brodern Nils Håkansson i Vadstena kloster . Det ä r också mot denna 

punkt den föregående u t redn ingen syftat. 

Som jag redan inledningsvis nämnde, ha r det däremot icke varit 

min mening att med utgångspunkt däri hä r resa en diskussion rö

rande de skånska monumentens inbördes samband och kronologi; 

även om en dylik diskussion torde kunna vara motiverad, må den 

överlåtas åt andra med direktare kännedom om diskussionsobjekteu, 

än jag själv kan göra anspråk på. H ä r må blott några synpunkter 

anläggas, som därvid kanske förtjäna att komma i åtanke. J a g avser 

därmed följande. Det är ju uppenbart , att inom de olika bildföljderna 

ifråga en viss olikhet råder mellan bättre och sämre, renare »auten

tiskt» och mera skolmässigt. Den fasta punkten i kronologien är 

årtalet 1459 för Ysane ky rka ; därtill kommer Vittskövle-sviten, vars 

tillkomst av Monica Rydbeck44 av olika skäl kunnat begränsas mel

lan årtalen 1462 och 1485, kanske också den i Hällestad, om man 

verkligen får anse, att en där anbragt, nu förstörd, men dessförinnan 

nödtorftigt avtecknad inskrift45 skulle innehålla årtalet 1460; jag 

erkänner , att man kan tvivla därpå, den föregivna dateringens form 

Ett par ikonografiska observationer, Fornvännen 1934 s. 33 f., vid vilken 
hänvisning jag här likväl önskar göra en reservation mot mitt där gjorda 
uttalande om den ensamstående karaktären av den omtalade bilden av Petrus 
martyren, jfr T o n i S c h m i d , Smärre liturgiska bidrag XII, Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1938 s. 103, 104); hans efterföljare 
har i vart fall ett par gånger varit i verksamhet för franciskan-
kyrkor, den i Stockholm (af U g g l a s , Fornvännen 1939 s. 100 ff.) 
och, som nyss framhölls, den i Arboga. Birgitta hade en utomordent
ligt stor vördnad för den helige Franciscus, en vördnad som synes 
fortlevt inom hennes kloster ( T o n i S c h m i d , Franziskanische Ele
mente im mittelalterlichen Kult Schwedens, Franziskanische Studien 1937 
s 82; i den synbarligen birgittinskt inspirerade raålningscykeln i Kumlaby 
återfinnes en bild av Franciscus med stigmatiseringsmärkena. Märk också 
den annorstädes hos oss ej vanliga birgittinska kulten i Vadstena av den 
hel. Klara av Assisi, se T o n i S c h m i d , Smärre liturgiska bidrag XV, 
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1939 s. 26; Klaras bild 
just i Tensta-sviten!). Har denna omständighet knutit ett band mellan 
konstkretsen i Vadstena och den i Uppland? Frågan kan ställas, men 
svaret blir, som sagt, svårt att ge. 

44 Fornvännen 1940 s. 269. 
" Å k e r m a n , Försök till beskrifning öfwer Hollestads pastorat 

(1828) s. 56. 
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Fig. 7. 
Hällestad, Skåne. Valvmålning. 
Hällestad, Skåne. Gewölbemalerel. 

är egendomlig: 1: x: bis: d u o , och den själv synes vara inryckt i ett 
— starkt fragmentariskt — sammanhang, som knappast leder tankar
na i riktning åt detta håll. M o n i c a R y d b e c k 4 8 accepterar den 
dock, och det kan vara onödigt att låta sina betänkligheter taga allt 
för stora dimensioner, då Hällestadsmålningarna till sin karaktär 
stå målningarna i Ysane från 1459 närmast av samtliga. I och med 
detta konstaterande har man att vänta, att de drag, som erinra om 
det uppländska måleriet på 1440-talet, skulle vara starkast ju i Ysane 
och Hällestad, och så är det uppenbarligen; fysionomiska karakto-
ristika vittna därom. Det egendomliga förhållandet föreligger emel
lertid, att medan just i Ysane-ensemblen valvens ringkompositioncr 
dominera, alltså det element, vari jag velat se målarens anknyt
ning till Vättern-miljön, äro de helt uteslutna i Hällestad (liksom i 
Vittskövle; fig. 7); kompositionerna utbreda sig på längs valvku-

49 A. a. s. 243. Detsamma är förbållandet hos F o r s s a n d e r , Skånes 
hembygdsförbunds årsbok 1939 s. 74. 
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pornas rundning horisontalt följande bandformiga markavsnitt, och 
detsamma är fallet med de konstnärligt mycket svaga målningarna i 
Nymö och Rinkaby, i vilka M o n i c a R y d b e c k 4 7 — med rätt eller, 
fruktar jag, men orätt — ser ungdomsverk av Nils Håkansson; 
här erinras man framför allt om Vaksala-ensemblen, där, som jag 
framhållit, målaren helt frigjort sig från den frihetshämmande arka
ismen. Man frågar sig, hur detta skall förklaras. Svaret kan väl bara 
bliva det, att — ined fasthållande av identiteten mellan »de båda Nils 
Håkansson», Vadstena-målaren och Skåne-målaren — denne Nils 
Håkansson ömsom prövat på att manifestera den smakriktning, han 
blivit bekant med under sina läroår i Upplandsverkstäderna, ömsom 
den som han fann som segt vidhållen tradition på platsen för sin 
senare verksamhet i Östergötland; den nära samtidigheten mellan 
Ysane- och Hällestadssviterna tillåter i vart fall intet antagande av, 
att en »utveckling», eller vad man vill kalla det, ägt rum inom 
konstnärens produktion. En längre eller kortare period efter tid
punkten för de båda sviternas fullbordande har han, ville man tro. 
återvänt till moderstaden och överlämnat åt yngre och enklare för
mågor (i Börringe kloster?) att vidareföra hans verk, varvid samma 
uppdelning på två ur hans mönsterböcker hämtade kompositionsprin
ciper fortsatts att tillämpas (cirkelindelningen t. ex. i Långaröd och 
Köpinge [Gärds Köpinge], »Ärentuna-Vaksala-schemat» t. ex. i 
Gladsax); i vart fall får man förutsätta, att han återflyttat norrut 
på 1460-talet, då han utförde sin Skalunda-dekoration (1466) — om 
han ej helt enkelt gjort ett gästspel i sin forna miljö. Men allt delta 
kan blott bliva lösa funderingar, så länge into monumentsmaterialet 
i dess helhet sammanställts och särskilt grupperingen inom dess 
skånska gren prövats på nytt. Och detta har, som sagt, fallit utanför 
avsikten med dessa rader. 

47 Fornvännen 1940 s. 261. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

CARL R. A F UGGLAS: Die beiden Nils Håkansson.1 

Verf. geht aus von einem Aufsatz von Monica Rydbeek: »Nils Håkans
son, Vittskövleinästaren» (Fornvännen 1940, S. 233 ff.), nach dem eine 
gewisse Gruppo von Monumentalgemälden in einzelnen Kirchon im öst
lichen Skåne und angrenzenden Teilen von Blekinge, die in dem dritten 
Viertel des 15. Jhs. hinzugekonunen waren, sich unter dem erwähnten 
Meisternaracn (Nicolaus Haquini, durch Signatur 1459 klargelegt) ver-
einigen lassen. Hinsirbtlich des gogenseitigen Zusammenbanges innerhalb 
der Gruppe orfolgen hier keine ausfiihrlicheren Darlegungen, mit Aus-
nabme eines Punktes: der in die Medaillons eingotragencn Figurenkom
positionen (Abb. 1). Monica Rydbeck hat aus deren Vorkommen keine 
Folgerungen gezogen. Verf. weist aber darauf hin, dass die Kompositionsart, 
die fiir die Malerei des späteren 13. und des 14. Jhs. eharakteristisch ist, 
um die Mitte dos 15. Jhs. als ein ausgostorbener öder aussterbender 
Archaismus anzuseben sei; sowohl in Dänemark (mit Skåne, abgeseben 
von den hier angegebencn Ausnabmen) wie in dem fiihrcnden Maler-
zentrura Schwedens, den Mälar-Provinzen, war sie zu jener Zeit praktisch 
unbekannt. Innerhalb eines Teils des Ländes hat jedoch diese Altertiim-
lichkeit auch noch seitdem mit frischem Leben weitcrbestanden, nämlich 
in den Provinzon siidlich des Mälartals, vor allom in Östergötland, aber 
auch in Västergötland; die Vorliebe dafur wurde gegen das Ende des 
Jahrhunderts eher gestoigert als gemindert (dio Folge des östgötischen 
Meisters Amund in Södra Kåda in Värmland, Abb. 2, ist 1494 datiert, 
die Folge in Risinge, Abb. 3, stammt vielleicht aus dem folgenden Jahr: 
dagegen zeigt ein Gemäldensemble wie das in Örtomta — nach einer 
bisher nicht publizierten Inschrift 1470 ausgefuhrt, s. S. 247 not. 15, Abb. 4 
—, dass so friih wie in jener Zeit hier und da in den Provinzen eine Verzie-
rungsart noch nicht bekannt war, die dort später eine so grosse Ver
breitung haben sollte). 

Eine andere, mit dieser verwandte Gruppe, wo auch das fragliche Motiv 
auftritt, aber offenbar eine ältere und in die Mitte des 15. Jhs. öder kurz 

1 Verf. hat frtiher seine Auffassung zu dem vorliegenden Tbema in 
einem Vortrag in der Vorlesungsserie des Statens Historiska Museum 
»Schwedische Klosterkultur» ira Friih jahr 1941 klargelegt; der fragliche Pas
sus des Vortrages wurde dann zu dera hier mitgeteilten Aufsatz ausgo-
arbeitet, der druckfertig der Redaktion der Zeitschrift im Fruhjahr 1942 
eingoliefert wurde. Später (Mai 1942) ist die Frage nach der Identität 
»der beiden Håkansson» — ohne ubrigens auf den älteren Vortrag Bezug 
zu nehmen — von B e n g t S ö d e r b e r g aufgenommen: De gotländska 
passionsmålningarna och deras stilfränder (S. 148 ff.). In der Haupt -
frage fällt seine Auffassung im grossen und ganzen mit der meinigon zu
sammen; in anderer Hinsicht woichen meine Meinungen erheblich von 
den seinen ab. Fiir den vorliegenden Aufsatz habe ich es nicht nötig 
gefunden, die Divcrgenzen näber zu präzisieren. 
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danaeh zu datieren, ist aus mehreren Grunden nach Vadstena zu loka-
lisieren; da sich nun feststellen lässt, dass bereits im Anfang des 15. 
Jhs. eine Malerschule in dem damaligen Birgittinerkloster tätig war 
(Lit. S. 253 Not. 24) — einem Kloster, das bekanntlich lebhaftes Interesse 
fiir Wissenschaft und Kunst hegte —, ist die Annahme erlaubt, dass 
auch dio jungero Schule an diese Institution gebunden war; sie hat mehr 
öder weniger umfassende Folgen gerade in den Gegenden des Vättersees 
ausgefiihrt, wo das Kloster belegen ist (u. a. in Appuna und Fivelstad, 
Östergötland, Gökhem und Vilske-Kleva in Västergötland, Abb. 5, 6). 
Die Auffassung von dem Vadstena-Kloster als Mittelpunkt der Schule 
wird durch die Signatur (Lit. S. 254 Not. 28) in einem — jetzt leider 
verlorenen, aber durch eine ältere Aufzeichnung bekannten — Gewölbe-
gemälde einer Västgöta-Kirche, Skalunda, bestätigt: »Hoc opus coraple-
tum fuit anno d:ni MCDLXVI (=1466) per manus Nicolai Haquini pic-
toris de Vadstenis.» Dieser Nicolaus war offenbar Laienbruder im Kloster 
und vermutlich identisch mit dera »Nicolaus pictor», dessen Tochter dort 
1498 zur Nonne gewreiht wurde. 

Es ist verlockend, zwei zeitgenössiscbe Maler mit so ubereinstim-
inenden Namen wie den »Vittskövlemästaren» und den Skalunda-KUnst-
ler von 1466 zu identifizieren. Das wiirde auch leicht orklären, dass 
das spczifisch mittelschwedische Motiv, aus archaistischon Kreiskom-
positionen bestehend, von Östergötland nach Skåne tlberfuhrt werden 
konnte. Verf. erinnert an den nicht sehr beachteten Umstand, dass das 
Bonediktincrkloster Börringe in Skåne gerade um die Mitte des 15. Jhs. auf 
die Birgittinen tiberging (Lit. S. 256 Not. 34). Indessen zeigt der Stil 
des Skåne-Malers auch eine so intime Kenntnis von jenem, der in den 
1430er und 1440er Jahren von Johannes Rosenrodh und seiner Schule in 
Uppland vertreten wurde, dass der eine öder andere Zusammenhang vor-
ausgesetzt werden muss. Verf. glaubt, dass diese Kenntnis iiber Vad
stena vermittelt soin konnte, und erinnert an den als Maler bekannten, 
1470 verstorbenen Magnus Håkansson (inan beachte den Naclinahmen!), 
der 1442 Laienbruder in Vadstena wurde und an der Monumentalarbeit 
teilgenommcn haben durfte, die ein Kunstler aus dem Rosenrodh-Kreis 
fiir das Franziskaner Klostor in Arboga, seinen Heimatsort, ausgefiihrt hat. 
In der Kunst dos Skåne-Malers scheinen Einflusse aus dem Mälartal, 
ihrer Natur nach völlig zeitgemäss, und solche aus den Westlandschaften. 
in ihrer Art bedcutend altcrtiinilincher, Soite an Seite gelebt zu haben. 
Verf. schlägt zum Schluss eine Nachprtifung des sildschwedischen Mate
rials vor, betrachtet aus den oben angegebenen Gesichtspunkten. 


