
Den magdeburgska porträtthuggaren
Reutersvärd, Oscar
Fornvännen 108-120
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1972_108
Ingår i: samla.raa.se



Den magdeburgska 
porträtthuggaren 

Av Osca r R e u t e r s v ä r d 

Vi skall i denna artikel helt uppehålla oss i övergångstiden mellan 
romanskt och gotiskt och studera den förändrade mänskouppfattning 
som börjar redovisas i figurskulpturen. Det är mänskan i ett kristet 
universum under omtolkuiiig och nystrukturering som vi möter i 
denna brytningstid under 1200-talets tidigare del. Den kristocentriska 
världsbilden trängdes då undan av en dualistisk sådan, där jordiskt 
och gudomligt tänktes integrera i varann i mystiskt möte. Mindre in
tressant i värt sammanhang är de gudomliga gestalternas nedstigande 
från supramundus, som vi kan bevittna i konsten, t. ex. i madonnornas 
anläggande av koketterande världsliga drag, med proportionell för
lust av sin himmelska värdighet. 

Det viktiga för oss är att konstatera hur det levande livet på mot
svarande sätt banar sig väg upp i det sakrala systemet, hur de prak
tiska haudliugsnonnerna och kristna dygdebegreppen börjar avspegla 
sig i tydlig sammansmältning i mänskofrainställuingarna. Det är den 
gotiska paradoxen — »profanheligheten» — som nu finner sin form 
i konsten och kristalliserar ut sig i den ändlösa statyraden av heliga 
kungar och ädla riddersmän, som i sina personer förkroppsligar and
liga och världsliga egenskaper i alla slags kombinationer. 

Hur kan denna genomgripande omställning studeras i Skandina
vien? Var och när börjar den sätta sina spår i vår figurskulptur? 
Här kommer övergängen i skulpturen från sandsten till kalksten in 
som ett viktigt historiskt faktum. Detta byte av stenart är det yttre 
tecknet på en ny stilkänsla med bestämda fordringar på materialkarak-
tärerua. Kanske kan vi kalla detta för en mer »realistisk» ståndpunkt, 
där stenen skulle tala genom sin egen skönhet — i detta fall kalk
stenens färgkaraktärer, milda skimmer och möjlighet till precisions-
huggning och konstrik slipning genom den hårda, finkristalliuiska 
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strukturen. Fyndigheterna på Gotland blev nu oskattbara för Öster
sjöområdet. Men den tekniska bearbetningen krävde stor skicklighet 
och vi måste förutsätta att kontingenter av specialister nu kallades 
till ön. Och utan tvivel kom dessa att bli introduktörer av de nya 
europeiska idealen, av de första gotiska symtomen. 

När det gäller omställningen till huggning på Gotland i den nya 
stenarten har ingen så metodiskt försökt fastställa förloppet som 
Johnny Roosval. Han påvisade hur ett skulpterande i hastigt växande 
omfattning inleddes — »i verkstäderna utanför Visby» — och snart 
tog formen av storindustri med efterfrågan i hela Östersjöområdet. 
I detta sammanhang upprättade han, på basis av Ragnhild Boströms 
forskningar, sin hierarki av hypotetiska konstnärsindivider som byggde 
upp produktionen av kalkstensskulptur och företrädde dess olika stil
faser. Enligt detta system var Calcarius Primus inledaren av stor
produktionen. Roosval såg honom som senromansk skulptör med 
inpassning i en inhemsk tradition. Calcarius Secundus bedömde han 
som en invandrad, nyskapande konstnär, en representant för en yngre 
generation och en övergångsstil. Intressant är Roosvals bestämda upp
fattning om hans härkomst! Secundus, säger han i Den gotländska 
ciceronens edition från 1950, »uppfostrades i Magdeburgdomeus 
hytta». Som en jämnårig och väsensbesläktad kollega urskiljde Roos
val Brudportalsmästaren, som han också ansåg vara utbildad i Magde
burg. Redan i Den baltiska Nordens kyrkor förklarar han uttryckligen 
att Mariakyrkan i Visby visar influenser från Sachsen och att brud-
portalen har tydliga överensstämmelser »med skulpturer i Magde-
burgdomens kor». 

Den hittills nämnda skulpturen räknade Roosval i stort som ro
mansk också om han betecknade dess avancerade tendenser som över
gångsfenomen. Men i figurskulpturen hos några funtar, som han be
dömer som betydligt senare, såg han de gotiska karaktärerna börja 
framträda. Det är i gotikkapitlet i sin Steinmeister Gottlands. Han 
stannar upp där vid de fyra huvudena på foten hos tomtarna frän 
Tossene i Bohuslän och i Morkarla och Tegelsmora i Uppland. 

Roosval såg de nya dragen hos dessa skulpturer, också deras in
bördes samhörighet och deras släktskap med de två tidigare calcari-
erna. Han tog inte definitiv ställning till deras upphov men han 
skulle utifrån sin iakttagelse ha kunnat kreera ännu en kalkstens
mästare med sachsiskt ursprung, en Calcarius Tertius! Jag skall nu 
göra vad Roosval inte fick tillfälle till, att ingående studera denna 
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Fig. i. Riddaren på dopfunten i Gammelgarn på Gotland. Foto ATA. — The knight 
on the font at Gammelgarn, Gotland. 
Fig. 2. Riddaren på dopfunten från Tossene, nu i Göteborgs Historiska Museum. Foto 
S. Westergren, G. H. M. — The knight on the font from Tossene, now at Göteborgs 
Historiska Museum. 

Fig. 3. Dopfunten i Altenkirchen på Rugen. Foto Walter Ohle. — Tlie font in Alten
kirchen on Riigen. 
Fig. 4. Dopfunten i Frösthult i Uppland. Foto ATA. — The font at Frösthult, Uppland. 
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namnlösa bildhuggare, som tills vidare får figurera under beteck
ningen Tertius. Och jag skall dra de yttersta konsekvenserna av Roos
vals observation. Det var huvudena och deras uttrycksart som han 
uppehöll sig vid hos de tre funtarna. Jag skall försöka slå fast att 
Tertius var en framstående specialist, särskilt inriktad på att utforma 
ansikten och mänskliga fysionomier. Roosval såg en tidig gotiker och 
jag skall visa träffsäkerheten i detta, vi möter en stor stilförnyare 
i Tertius. Framför allt skall jag fånga upp och utveckla Roosvals 
antydan rörande Tert ius proveniens, dvs. hans förbindelse med de 
tidigare calcarierna och därmed med skulpturen i domen i Magde
burg. 

Av de nyssnämnda funtarna är det enheten från Tossene, nu i Göte
borgs museum, som kanske klarast visar det konstnärliga formatet hos 
denna anonyma mästare och hans tillpassning till en ny tids ideal 
och mänskouppfattning. De romanska arketyperna och kompositions-
mönstren är här genombrutna. Huvudena radierar inte ut från fun
ten på det traditionella sättet i högtidlig frontal symmetri, de har 
upprättat ett oroligt och oregelmässigt rörelsesammanhang, vrider sig 
alla ur normalläget. Personifikationerna har också lösgjorts ur typise
ringen, vi möter ansikten liksom valda ur verklighetsvärlden för att 
uttrycka och exemplifiera kristna principer. I ett ansikte som ridda
rens (fig. 2) konfronteras vi med det gotiska mänskoidealet, den kristet 
medvetna stridsmannen med det handlingsburna ansiktsuttryck som 
Gregor Paulsson talar om i samband med unggotiken och dess person-
tolkning. Det är en fysionomi som genomströmmas av aktiv energi. 

Nära besläktat är kungahuvudet på funten i Buttle (fig. 9). Här 
möter vi ett individualiserat ansikte som i ännu högre grad speglar 
de gotiska tendenserna. Riddaren från Tossene visar en obestämd 
mimisk rörelse vid mungiporna, men det är tveksamt om det är an
satsen till ett leende. Hos kungen i Buttle drar också skuggan av ett 
känslouttryck över ansiktet, men här är det ett leende som klart skym
tar. 

Det tredje ansiktet i en sammanhängande rad finner vi hos ridda
ren på funten i Gammelgarn (lig. 1). Det är skadat och påmålat men 
vi känner igen det breda, energiska ansiktet. Och här leker gotikens 
leende, uttrycket för den himmelska glädjen, öppet på läpparna. Hos 
huvudena på den konstnärligt högtstående funten i Altenkirchen på 
Riigen (fig. 3) har detta lyckouttryck förtätats ännu mer. Denna funt 
står snuddande nära Tossenefunten — en rad detaljer är nästan iden-
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tiska — men mimiskt har den helt distanserat sitt jämförelseobjekt, 
här spelar det gotiska leendet intensivt och oemotståndligt. Funten 
i Altenkirchen ansluter sig i sin tur omedelbart till syskonexemplaret 
i Frösthult i Uppland (fig. 4) och vi överraskas av den långt drivna 
»porträttmässigheten» hos figurerna på dessa funtar. Man vill tro att 
det är frägan om ett avskulpterande av bestämda personer! 

I mina studier av Tert ius har jag valt andra synvinklar än Roosval. 
Han såg calcariernas arkitekturhyttor som omfattande komplex som 
innehöll dopfuntshuggningen bland mycket annat. I hans perspektiv 
blev calcarierna därför skulptörer med ett brett och differentierat 
produktionsregister. Jag har gått fram mer förutsättningslöst och ute
slutande undersökt huvudena på gotländska kalkstensfuntar från ti
den mellan ungefär 1210 och 1240. Mitt material har varit 220 hu
vuden på 56 funtar. Tyvärr är skulpturerna ofta så svårt skadade 
genom olika slags påverkan att säkra slutsatser är svåra att dra. I 
alla fall har jag kommit fram till att Tert ius inom detta undersökta 
material framträder som en mycket särpräglad konstnär med eu om
fattande produktion. Med säkerhet är trettiett av huvudena skulpte
rade av honom, nämligen på funtarna i Alfta, Altenkirchen, Buttle, 
Frösthult, Gammelgarn, Morkarla och Tossene. Med stor sannolikhet 
också de tolv huvudena på funtarna i Lunda, Stöde och Tegelsmora. 
Men eftersom förstörelsen av medeltidsfuntarna är exceptionellt stor 
just i de områden vid Östersjökusten dit exporten var som mest om
fattande kan vi kalkylera med att Tert ius totalt huggit ett många 
gånger större antal huvuden. 

Vi skall nu förflytta oss till den utgångspunkt som Johnny Roosval 
utpekade för den gotländska kalkstensskulpturen och som han upp
sökte och bländades av under sina tyska studieår, alltsä det unggotiska 
koret i Magdeburgdomen och skulpturen på de tio inre knippepelar
nas kapitälband. Detta gnistrande livfulla och spirituella stenhuggar-
arbete påbörjades 1209 eller nägot senare och avslutades 1213 eller 
1215. Forskningen har varit enig om att flera betydande mästare arbe
tat sida vid sida på detta rikt mångskiftande skulpturverk med sina 
många typer av växtornamentik interfolierad av mänskofigurer, de
moner, fabeldjur, fantastiska maskaroner och andra bildelement. Men 
meningarna delar sig om antalet samarbetande huvudmästare och ma
terialets fördelning på de olika hypotetiska koustnärsindividerna. En 
uppfattning som vi möter hos flera auktorer, t. ex. hos Richard Ha
mann och Helga Möbius, är att två av de förekommande typerna av 
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växtflora, den mjuka, bredbladiga och den slankare, elastiska skulle 
ha sina speciella upphovsmän och att också figurinslaget som inte
grerar i respektive art av vegetation skulle vara huggna av samma 
mästare. Detta är en åsikt som jag inte kan dela. Jag har undersökt 
samtliga mänskoframställningar och kommit fram till andra resultat. 
En stor del av dessa skulpturer skiljer alltså ut sig på ett påfallande 
sätt från den övriga figurplastiken. Vi möter ett i tyska sammanhang 
epokgörande specimen ifråga om individualiserad personskildring och 
mänskoanalys. Det är arbeten av en skulptör som med eftertryck skil
jer sig ur totalsammanhanget genom sin mycket excentriska och sär
präglade stil och sina medvetna försök att konkret levandegöra de 
allegoriska gestalterna. Denna okända mästare är en motsvarighet i 
Tyskland till den samtidigt arbetande mästaren till Salomoportaleu 
i Chartres och hans introducerande av den gotiska »profan-helighe
ten» i den franska katedralskulpturen. Hos båda dessa »porträttskulp
törer» har en mänskoframställning fått manifest form där det krävs 
bäde teologiska och psykologiska termer för att fånga karaktärsinne
hållet. 

Ingen har hittills uppfattat denna skulptör som specialiserad figur
plastiker. Hans arbeten har, som sagts, kopplats ihop med växtorna
mentiken och subsummerats efter olika beräkningsgrunder under 
olika mästarnamn. Men de är i själva verket spridda över huvud
delen av kapitälbeståndet, med koncentration till södra pelararkaden. 
Och de är inte knutna till viss typ av vegetativ dekor. Det är framför
allt tre huvuden som glorifierats i litteraturen, »porträtten» av kejsar 
Otto (fig. (i) och hans legendariska drottning Editha (fig. 7) på fjärde 
pelaren i norra pelararkaden — räknat från korsmitten — och det 
draperade mansansiktet på femte pelaren i södra arkaden (fig. 5). 
Men också följande figurframställningar måste enligt min mening 
vara egenhändiga arbeten av skulptören, alla i södra arkaden. På 
andra pelaren: Mannen i helfigur i sydvästra hörnet. På tredje pela
ren: Biskopen med liljestav, djävulen med manshuvud på magen, 
mannen med spikklubba och bröstbilden av en man. På fjärde pela
ren: Bröstbilden på norra sidan. Och på femte pelaren, förutom det 
nyssnämnda draperade ansiktet: Munken och den som Mariabild 
tolkade kvinnofiguren. Dessutom några maskaroner. 

Detta oberoende av viss sorts växtornamentik och hans fria integra
tion i kapitälskulpturen är orsak nog att se honom som självständig, 
specialiserad bildhuggare. Med sin epokgörande insats förtjänar han. 
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Fig. 5. Porträttluiggarens 
»självporträtt» i Magileburg-
domen. Detalj. — The "self-
portrait" of the Portrait 
Sculplor in Magdeburg 
Cathédral. Detail. 

om också hypotetiskt, att få sin identitet och inriktning fastslagen. 
Men ett adekvat definierande mästarnamn saknas för honom. Onek
ligen har han skulpterat epokens tidigaste karaktärsstudier i betydel
sen personframställningar som bygger på naturiakttagelseu av indi
viduella modeller och deras mänskliga reaktioner. Därför tycks mig 
»Den magdeburgska porträtthuggaren» vara ett riktigt och talande 
namn också om hans skulpturer är allegoriska bilder i porträttmässigt 
utförande — och inte porträtt i vår mening. 

»Porträtthuggaren» är i allt en gåta. Man vet inte varifrån han 
kom, möjligen vart han tog vägen när han abrupt lämnade Magde
burg. Den tyska forskningen har gissningsvis förlagt hans proveniens 
till Nordfrankrike eller rentav till Chartres. Att han plötsligt tvingats 
avbryta sitt arbete har fastslagits av Richard Hamann, som uppmärk
sammat att två av mästarens »porträtt» lämnats oavslutade och satts 
in i sitt ofullbordade skick i kapitälbanden. 

Hamann är också den forskare som gjort den mest inträngande 
undersökningen och analysen av några av Porträtthuggarens figur-
skulpturer. Och det är han som tidigast betonade mästarens betydelse 
som förnyare och vägvisare in i det gotiska uttrycksklimatet. Hamann 
apostroferar denna namnlösa skulptör för den medvetet regellöst ut
nyttjade uttryckskraft som han utvecklar för att ge individualiserad 
karaktär åt mänskoframställningarna. Men utan tvivel tar Hamann 
till i överkant när han kallar Porträtthuggareus stiluttryck för »ar
kaisk barock» och honom själv för »en medeltidens Michelaugelo». 
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Fig. 6. »Porträttet, av kejsar Otto ele-n Slore- i Magelebuigeloinen. — l h e "portrait" 
of the Emperor Otto the Great in Magdeburg Cathédral. 
Fig. 7. »Porträttet» av drottning Editha i Magdeburgdoinen. — The "portrait" of 
Queen Editha in Magdeburg Cathédral. 

Särskilt viktigt för vårt sammanhang är Hamanus detal(studium 
av ansiktets utformning i Porträtthuggarens skulpturer. Allt är skevt 
i detta, understryker han, ansiktshalvorna är märkbart förskjutna i 
förhållande till varann. De smala ögonen och ögonbrynen är sned
ställda. Pannan är avgränsad mot näsan i en skarpkautad ögonbryns-
båge. Munnen är aktiv och på något sätt sammanpressad. Hamann 
gör så ett viktigt tillägg. Dessa ansikten är utomordentligt vackra, 
säger han, men intrycket störs av ögonens arkaiska form. Genom att 
de inte rundar sig på ett naturligt sätt får de ett stelt uttryck, »wir 
empfinden sie als glotzende Augen». 

Denna häftiga kontrast mellan ögonen med deras abstrakta, i själva 
verket oändlighetsiiiställda blick och det levande uttrycket hos ansiktet 
i övrigt är kanske det viktigaste kännetecknet hos Porträtthuggareu 
och det har också betonats av flera andra författare. Walter Greischel 
understryker detta när han gör gällande att det draperade huvudet 
har en epokbildande betydelse genom de intensivt levande dragen 
i ansiktet — men ett ansikte som samtidigt är eu mask. Den stela, 
»romanska» blicken uppfattas alltså som en begränsning och störande 
retardation. Men det är möjligt att den kan ses som ett intressant 
fenomen, att skulptören med medveten beräkning bevarat denna ro-
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manska oändlighetsblick med sin fixering vid något osynligt, för att 
uttrycka den gotiska »profanheligheten». 

Vi skall nu närmare se på detta berömda och diskuterade huvud 
med sitt draperade ansikte (fig. 5). Hamann uppfattar det som ett 
verkligt porträtt och leker med hypotesen att skulptören här, som 
en analogi till de inånga medeltida byggmästarnas huggna porträtt, 
förevigat sina egna drag i stenen. Det är en fascinerande tanke att vi 
här skulle se konstnären själv personligen, men också bara en djärv 
gissning. Vad vi de facto ser är ett oförklarligt fritt och regellöst 
behandlat ansikte, med mer påtagliga fysionomiska förskjutningar 
än i något annat arbete. Detta är åtminstone i en annan mening 
ett självporträtt. Här finns en djupare liggande spegling av jaget och 
konstnärsindividens privata känsla. Och det är tydligt att vi står fram
för en excentriker som hänsynslöst bryter mot formkonveutionerna. 
Här stämmer också Hamanns signalement in på ett drastiskt sätt. 
Skevheten och ansiktshalvornas assymmetri är extrem, ögonen starkt 
snedställda. Och trots mustascherna och skägget kan vi se diskrepan
sen mellan den sensibelt levande munnen och de stelt blickande ögo
nen. 

Vi ska nu rikta över uppmärksamheten igen mot övergångstidens 
gotländska kalkstensskulptur. Och jag påminner åter om hur Roosval 
med övertygelse höll fast vid åsikten att nära förbindelser fauns mel
lan Magdeburgdomen och calcarierna på Gotland. Han hade i sin 
klarsyn sett viktiga överensstämmelser men han gjorde inga jämförel
ser i detalj och drog inte de konkreta slutsatserna som jag nu skall 
försöka göra. 

Därför går jag rakt på själva sakförhållandena och konfronterar 
»porträttet» av kejsar Otto i Magdeburg med kungahuvudet i Buttle 
(fig. 8 och 9). Man slås av de stora likheterna, samma fyrkantiga 
ansikte med samma korta, trekantiga näsa och breda överläpp. Vi 
kan vidare konstatera det hamannska signalementet hos båda skulp
turerna: ansiktshalvornas brist på symmetri, munnarnas irregularitet, 
de snedställda, »arkaiska» ögonen, de skarpkantade ögonbrynsbå-
garna. Överensstämmelserna i fråga om persoutyp är också viktig att 
konstatera. Vad huvudena exakt avsett att symbolisera är osäkert i 
båda fallen. Att Magdeburghuvudet skulle avbilda Otto den Store är 
mest en folklig tolkning. Men båda huvudena kan ses som exceptio
nellt tidiga företrädare för de kristna stridsmän som längre fram i år
hundradet i stort antal rycker in i katedralskulpturen. 
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Fig. 8. Kejsar Otto i Magdeburg. — The Emperor Otto at Magdeburg. 
Fig. 9. Kungen på funten i Buttle på Gotland. Foto ATA. - The king on the font 
at Buttle, Gotland. 

Fig. 10. Huvud pä dopfunten i Borrby i Skåne. — The head 011 the font at Borrby, 
Skäne. 

Fig. 11. »Porträttet» av drottning Editha i Magdeburgilonien. — The "portrait" of 
Queen Editha in Magdeburg Cathédral. 
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Lika talande tycks mig jämförelsen mellan drottning Editha i Mag
deburg och det här avbildade huvudet på dopfunten i Borrby i Skåne. 
Denna funt har ofta och med rätt apostroferats för sin sköna rauk-
ornamentik. Men figurinslaget har kommit i skymundan. Forskarna 
har stannat vid de stelt tittande ögonen och klassificerat huvudena 
som specimen av romansk figurskulptur. I själva verket utgör det här 
avbildade ansiktet, liksom drottning Edithas, illustrationer av den 
gotiska paradoxen, sammansmältningen av kristen och världslig livs
yttring (lig. 10 och 11). Hos båda dessa huvuden uppnäs den mystiska 
föreningen av religiöst skådande och konkret-fysiskt upplevande på 
identiskt sätt genom den magdeburgska Porträtthuggarens inplacering 
av den tranceartade blicken i ett mimiskt levande ansikte: Vi kan 
se i bägge skulpturerna en mjukt och känsligt formad mun kontraste
rad mot sterotypa ögon, snedställda och assymmetriskt placerade. 

I fråga om ögonens förskjutning i höjdled måste påpekas att det 
som regel är de avbildades vänstra öga som sätts högre än det andra. 
Detta är den genomgående principen i Porträtthuggarens skulpturer 
— och i Tert ius gotländska jämförelsematerial. Två extrema exempel 
på ett i höjden förskjutet vänsteröga hittar vi i »självporträttet» (fig. 
5) och hos riddaren från Tossene (fig. 2). 

Vi har nu tagit upp karakteristiska drag som Hamann uppmärk
sammat hos Porträtthuggaren och som vi återfunnit hos de jämförda 
skulpturerna av Tertius. Jag kan komplettera dessa specifika drag 
med ytterligare ett egenartat fenomen som jag noterat och som jag 
ser som ett identifikationsmedel. Det är Porträtthtiggarens utform
ning och placering av kronor och huvudbonader pä flera av sina figu
rer. De är för stort tilltagna i formatet för huvudena och svävar på 
snedden över hjässorna i stället för att vara nedtryckta horisontellt 
på dem. Det gäller t. ex. om kejsarkronorna hos Otto och Editha och 
om biskopsmössan hos biskopen på pelaren i södra pelararkaden. 

Hur är det hos Tert ius skulpturer i detta fall? Jämförelserna för
svåras här något av att kapitälhuvudena har hög placering och skall 
ses underifrån, dopfuntshuvudena har låg placering och skall ses uppi
från. Men vi kan i alla fall se samma egendomliga sak här. Kronorna 
hos kungarna i Buttle, Alfta och Morkarla är för stora för deras hu
vuden och svävar litet på snedden över hjässorna! 

Det är nu tid att närmare försöka bestämma Calcarius Tert ius iden
titet. Är det Porträtthuggaren som enrollerat sig i kalkstenshugg
ningen på Gotland? Eller är han en verkstadskollega som i detalj 
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tagit upp Porträtthuggarens uttryckssätt och stilsträvanden? Roosval 
räknade ju med att »en hel skola» av kalkstensskulptörer flyttade 
över frän Magdeburghyttan till de gotländska verkstäderna. Bara en 
mycket noggrann teknisk analys kan ge svar på dessa frågor. 

Men det egenartade och irreguljära är så djupt rotat i hela detta 
jämförelsematerial att det är svårt att tänka sig det fördelat på en 
mästare och en efterbildare. Det är tvärtom möjligt att sätta samman 
det till ett seriellt helt där t. ex. »porträttet» av kejsar Otto, som 
mäste tänkas som ett sista arbete i Magdeburg eftersom det är oav
slutat, och kungahuvudet i Buttle, som är ett tidigt arbete på Gotland 
med hänsyn till själva funtens tidiga typ, kommer att ligga direkt 
intill varann i denna serie. Ett kronologiskt tidsschema är ocksä möjligt 
att upprätta för Porträtthuggaren. De politiska konflikterna som blev 
akuta 1211 och kulminerade två år senare i skövlingen av stora delar 
av Magdeburg oroade på katastrofalt sätt arbetet på domen. Efter en 
bara partiellt och sporadiskt upprätthällen byggverksamhet under 
1214 nedlades den fullständigt för ett halvt decennium följande år. 
Vid någon t idpunkt i detta slutskede — möjligen 1213 eller 1215 
— avbröt Porträtthuggaren sitt arbete i Magdeburg. För att överflytta 
till Gotland? 
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Summary 
The figural representations that occur in the carving of capitals in the choir 

of Magdeburg Cathédral and which scholars have considered to be of epoch-
making importance in German sculpture have hitherto been considered to have 
been executed by one of the artists responsible for the similarly celebrated 
tendril ornament. 

The author of this artide puts forward the hypothesis that about a dozen of 
the figure sculptures, including those reproduced in Figs. 5, 6 and 7, were carved 
by an artist independent of those who created the vegetable decoration. The 
sculptures in question are distinguished by a far-reaching individualization and 
the author consequently feels justitied in calling their creator "the Portrait 
Sculptor of Magdeburg". Distingiiishing features of his work are the lack of 
symmetry between the two halves of the faces, the fixed gaze of the archaically 
drawn eye in an otherwise living countenance, and the unnaturally large crowns 
which hover slightly above the heads. 

About förty heads on baptismal fonts carved 011 the island of Gotland, show 
in detail the same physiognomic and mimic features and the author considers it 
probable that these heads also were the work of the Portrait Sculptor. Two ot 
this artist's figures in Magdeburg are incompletc, which shows that he had been 
interrupted in the middle of his work when the building ot the Cathédral ceased 
in 1213 or 1215. Chronologically it would be cpiite natural for him to go to 
Gotland where a large-scale industry of limestone sculpture had just been 
established. At any råte the Gotlandic works are extremely close to those of 
Magdeburg and this means in connection with these works that the new treativity 
of the "Portrait Sculptor" — and the striving towards Gothic ideals — were 
introduced into Scandinavian sculpture. 


