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Madonnan från Tyresö kyrka i Södermanland 
— ett rhenländskt arbete? 

Av Peter Tångeberg 

Den 1125 mm höga madonnan från Tyresö 
kyrka i Södermanland (SHM inv. nr 6267:2) 
är skuren i ek. Figuren är fullplastiskt utfor
mad, vilket innebär att även ryggsidan är 
skulpterad och bemålad (fig. 1—4). Rygg
sidan har urholkats ett stycke ovanför fotplat
tan upp till hårsvallet. Urholkningen har se
dan omsorgsfullt täckts av en lucka, vars ut
sida skulpterats. Att döma av detta utförande 
torde figuren ha varit avsedd att kunna be
traktas från alla sidor. Härigenom uppstår 
frågan om skulpturens funktion. Eftersom de 
flesta medeltida skulpturer, givetvis med un
dantag av sådana framställningar som exem
pelvis krucifix, ursprungligen tillsammans 
med andra figurer varit placerade i altarskåp 
eller enskilda i helgonskåp, är de urholkade 
ryggsidorna vanligtvis öppna eller täckta av 
en enkel, icke skulpterad lucka. Ett undantag 
utgör just madonnabilder, som varit place
rade upphängda i kyrkorna. En vanlig typ 
av sådana "Mar ianum" är dubbelmadonnor
na, som, ställda rygg mot rygg, i allmänhet 
ingår i en ljuskrona. Det närmaste exemplet 
på en enskild madonnabild från senmedel
tiden, som är fullplastiskt utformad och för
modligen ursprungligen har varit upphängd, 
finns i Vadstena klosterkyrka, den s. k. "sköna 
madonnan" från omkring 1470 (Lindblom 
1965, s. 184). Denna madonna härstammar 
med största sannolikhet från Nederländerna. 
I de till Nederländerna angränsande tyska 
områdena kring nedre Rhen finns flera exem
pel på bevarade dubbelmadonnor. Dessutom 
förekommer ett relativt stort antal enskilda 
skulpturer, som är fullplastiskt utformade 
(Gorissen 1974, sid. 99 ff., Hilger 1975, sid. 
100 ff., Gorissen 1965).1 I den liibeckska 
konsten är sådana skulpturer ytterst sällsynta, 
om de överhuvudtaget förekommer. 

På fotplattans undersida finns i dess mitt 
ett borrat hål med 34 mm diameter. Detta 
hål är 80 mm djupt och går in till urholk
ningen. Det är svårt att föreställa sig någon 
annan funktion för hålet, än för figurens 
montering. Om skulpturen varit hängande, 
kan den ha varit fästad på en konsol med 
en tapp, som passat i detta hål. 

Marias ansikte är omskulpterat; den vaga 
plastiska framställningen av ögon och mun 
är alltså sekundär.2 Halsen har vid sidorna 
in mot hårsvallet, upp till i höjd med öronen, 
varit omkring 15—20 mm bredare. Ovanför 
öronen, vid tinningarna, har ansiktet varit 
omkring 5—7 mm bredare. De nyskurna de
larna av håret är tydligt synliga, dels genom 
en avvikande snideriteknik, dels genom att de 
är opolykromerade (fig. 5) . Den ursprungliga 
övergången mellan hår och ansikte är på 
ömse sidor synlig som raka, obrutna gränser 
mellan polykromerade och opolykromerade 
partier. 

Maria står med en svag men elegant S-
svängning med ett tydligt framskjutande, 
vilande "Spidbein" på en sexkantig fotplatta. 
Huvudet är framåtböjt och lutat mot höger.' 
Även barnet, som sitter rakt upp vid Marias 
högra höft och hålls av hennes högra hand, 
har huvudet framåtböjt och vridet till höger. 

Nedanför en krona, med nu avbrutna 
uddar och med ett pärlband över pannan, 
väller på ömse sidor ett ymnigt hårsvall fram. 
Lockarna går först nästan horisontellt ut från 
tinningarna och kinderna i svaga, parallella 
bågar. I mjuka kurvor faller sedan håret dels 
brett över ryggen, dels i form av en smal test 
över varje skuldra och överarm. 

Maria är iförd en klänning med vid, 
rundad urringning. Urringningen har en bred 
bård, som (i polykromin) är gestaltad som 
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Fig. 1—4. Madonnan från Tyresö, efter konservering. Foto G. Hildebrand ATA. 
Tyresö, nach der Restaurierung. 

Madonna von 

pälsverk. På båda sidor om halsen har ma
donnan en rynkad linning. 

Med vänster arm lyfter Maria klänningen 
och trycker den med underarmen in mot 
midjan på ett sådant sätt, att dels veck bildas 
över och nedanför midjan, dels ett långt dia
gonalt fall uppstår över det framskjutande 
vänstra benet. 

Från urringningens bård faller mitt över 
bröstet två lodräta veck ned mot midjan. Det 
högra av dessa veck är gaffelformat kluvet 
omedelbart intill bården. Från brösten faller 

på ömse sidor vardera ett svagare utformat 
veck. Dessa veck böjer av med klänningens 
uppdragning i midjan vid vänstra sidan. 
Nedanför midjan, i skulpturens mitt, faller 
ett större, tyngre, strutformat veck. I de övre 
hörnen av detta finns två mindre strut
veck, vars spetsar har förbindelser med dessa 
hörn. 

Från knäet faller klänningen lodrätt ned 
i två tydliga linjer mot diagonalen. Från den 
vänstra underarmen faller också ett långt, 
lodrätt, rörformat veck ned. Parallellt med 
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diagonalen finns ungefär i knähöjd ett mind
re veck. Ovanför knäet och till vänster om 
detta finns några kortare, rörformade veck. 

På höger sida, där den långa diagonalen 
når fotplattan, vilar klänningen med flera 
små veck på denna. 

ö v e r skuldrorna bär Maria en mantel. På 
vänster sida faller den i en jämn S-formad 
båge över armen och ned till fotplattan. På 
höger sida är manteln uppdragen under ar
men, så att den bildar en vid ärm kring hand
leden. Ärmen är päronformad med den 
nedåtriktade, smalare ändan böjd utåt. Den
na form upprepas i mindre format av klän

ningens ärm, inuti mantelns större ärm. 
Från handen, som håller barnet, faller 

manteln ned i stora veckformer. På högra 
sidan hänger den ned utanpå fotplattan. 

Under den diagonal, som bildas av klän
ningen över vänstra smalbenet, är en under
klänning synlig, ö v e r en framskjutande, spet
sig sko ligger underklänningen med små veck 
i form av spetsiga vinklar. En del av klän
ningen hänger ned över fotplattan. 

Jesusbarnet bär en lång kappa med utvikta 
kragar och långa ärmar på den för övrigt 
nakna kroppen. I vänster hand håller han ett 
världsklot. 
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Fig. 5. Madonnan från Tyresö, detalj av huvudet 
efter konservering. Pilen markerar ansiktets ur
sprungliga omfattning. Foto förf. — Madonna von 
Tyresö, Kopf, nach der Restaurierung. Der Pfeil 
zeigt die urspriingliche Begrenzung des Gesichtes. 

Skulpturens polykromi är endast fragmenta
riskt bevarad. Omedelbart på träytan, under 
den egentliga, vita kritgrunderingen, tycks 
över hela figuren ett grått grunderingsskikt 
ligga. Detta torde utgöras av vad som på 
tyska kallas "Steinkreide",'1 vilket i sällsynta 
fall påträffas på senmedeltida skulpturer. På 
nordtyska skulpturer från denna tid har jag 
aldrig iakttagit ett sådant skikt. 

Betydande delar av skulpturen är glansför-
gyllda: Marias klänning, underklänning och 
krona liksom barnets kappa och klot. Före 
förgyllningen har grundcringen plastiskt be
arbetats i form av ingraverade mönster (bl. a. 
storbladiga rosor) och s. k. vrickningar.5 

Vrickningar i grundcringen förekommer även 
på klänningens halsbård. Denna är gråmålad, 
men bemålningen är här sekundär. Manteln 
har varit vit och försedd med stora, glansför-
gyllda ornament i form av stiliserade tistlar. 
Mantdfodret är blått och fodret på barnets 
kappa är rött. 

Karnationerna är övermålade, säkerligen i 
samband med den plastiska omarbetningen 
av Marias ansikte. Mycket ringa rester av en 
underliggande, sannolikt ursprunglig karna
tion har kunnat iakttagas. Denna har en ljus 

grundton med enstaka klart röda färgpig
ment. 

Graveringarna på de förgyllda partierna 
gör ett osäkert, nästan tafatt intryck. De är 
utförda med ett mycket spetsigt verktyg, som 
skurit för långt ned i grunderingen, vilket 
senare fått som följd att polykromin delvis 
fallit av med skarpa kanter, följande de grave
rade formerna. 

De plastiska stildrag, som ovan beskrivits, 
överensstämmer både i sin helhet och i detalj 
med en rad skulpturer från omkring 1470— 
80, som utförts i nedre Rhenlandet, närmare 
bestämt i de nederländska hertigdömena 
Kleve och Geldern i det nuvarande gräns
området mellan Västtyskland och Nederlän
derna. Dessa överensstämmelser gäller figu
rernas kroppshållning med den svaga men 
eleganta svängningen och det tydligt fram
skjutande "Spldbein" med en framstickande, 
spetsig sko. Ett ytterligare, ständigt återkom
mande stildrag hos dessa skulpturer är fram
ställningen av hårsvallet, med parallellt for
made lockar som i bågar mer eller mindre 
vågrätt går ut från tinningarna, för att sedan 
dela upp sig i långa, lockiga testar över skuld
rorna och i ett stort svall över ryggen. Även 
i veckbehandlingen finns exakta överensstäm
melser, som upprepas hos en stor mängd av 
dessa skulpturer: de parallella, lodräta vecken 
som faller från en halsurringning och från 
brösten. Det dominerande veckets början i 
form av en liten gaffel är mycket vanligt. 
Arrangemanget med klädedräkten uppdragen 
och fasthållen under ena armen, så att en 
lång diagonal bildas, under vilken det fria 
benets fot sticker fram, liksom de stora strut-
formade vecken nedanför midjan, är ett ytter
ligare karaktäristikum för dessa skulpturer. 
De päronformade ärmarna, där en större ärm 
inramar en mindre med samma utformning, 
förekommer också mycket ofta i denna skulp
turgrupp. Veckgestaltningen kring och nedan
för midjan, liksom det långa veck, som löper 
parallellt med klänningens diagonala fall 
över "Spidbein" och framställningen av veck 
på och utanför fotplattan, har direkta paral
leller hos skulpturerna från nedre Rhenom
rådet (fig. 6—10). 
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Fig. 6. Den heliga Lucia i Regionalmuseum i 
Xanten. Från ca 1480. Foto M. Jeiter, Aachen. — 
Heilige Lucia, Regionalmuseum, Xanten. 

Fig. 7. Madonna i silver från S:t Martinskyrkan i 
Emmerich. — Silber-Madonna, Emmerich, St. 
Martin. 

Ansiktena på de här aktuella skulpturerna 
från nedre Rhen är breda. Detta stämmer bra 
överens med den ursprungliga utformningen 
av Tyresömadonnans ansikte. Jesusbarnds 
ansikte, som inte är omarbetat, är av den 
breda, kraftiga typ, som man återfinner hos 
madonnorna från nedre Rhen. 

Madonnan från Tyresö har hittills ansetts 
vara ett Lybeckverk från omkring 1490— 
1500. Man har knutit henne till Henning van 
der Heide eller till dennes verkstad. (Paatz 
1939, sid. 166 och 375, katalognr. 93, Ryd
beck 1975, sid. 260.) 

Vid en närmare och mer detaljerad gransk
ning av de mer eller mindre säkra Lybeck-
verken från 1400-talets slut, finner man 
emellertid inte de typiska stildrag, som Ty-
resömadonnan uppvisar. Detta gäller kropps
hållning, hårets och klädedräktens arrange
mang samt vecktyper. Hos Henning van der 
Heide förekommer inte dessa drag. Närmast 
kommer en d d verk, som tillskrivits den s. k. 
Imperialissimamästaren, exempelvis madon-

Fornvännen 72 



176 Peter Tångeberg 

Fig. 8. Tilman van der Burch, Madonna. Lubeck. 
St. Annen Museum. 

norna i altarskåpet i Hald i Danmark och i 
Resealtarskåpet i Lybecks S:t Annenmuseum. 
(Paatz 1939, Tafeln 147 och 156.) En detalj
överensstämmelse föreligger emellertid inte. 
Det ymniga hårsvallet på Haldmadonnan 
börjar visserligen vid tinningarna med paral
lella, svagt böjda, nästan vågräta lockar, men 
faller sedan ned över axlarna i långa diago-
naler, så att hårsvallet i sin helhet blir 
bredare. 

En överensstämmelse, som bekräftas även 
vid cn ingående och mångsidig detaljgransk
ning, kan konstateras hos en madonna från 
Borgs kyrka i Östergötland.6 Även denna 
madonna har av Paatz tillskrivits Imperialis-

simamästaren (Paatz 1939, sid. 134 och 313, 
katalognr 9, Tafel 143). Hon bör dock ha 
ett ursprung, som överensstämmer med Ty-
resömadonnans, d. v. s. från nedre Rhcntrak-
ten. 

I Lybecks S:t Annenmuseum finns en ma
donna, som av Hasse tillskrivits den i Köln 
verksamme mästaren Tilman van der Burch 
(Hasse 1970, sid. 154, katalognr 70) (fig. 8 ) . 
Att hennes härkomst inte är från Lybeck, av
slöjar redan det faktum, att hon är skulpterad 
i nötträ. ' De hos Tyresömadonnan beskrivna, 
typiska stildragen återfinns hos denna skulp
tur. Den S-svängda kroppshållningen är mer 
utpräglad och vecken är tyngre och mer 
blockartade. Detta är typiska stildrag för Til
man van der Burch, kring vilken flertalet 
verk ordnats (Hilger 1969, sid. 61 ff. och 
1975, sid. 122 ff.). Jämsides med Tilman 
var i nedre Rhenlandet en mäster Arnt verk
sam (Gorissen 1965, Hilger 1969, sid. 74, 
Meurer 1970, Hilger 1975, sid. 120). O m 
man generellt betraktar de ovan beskrivna 
typiska stildragen, finns mycket stora över
ensstämmelser mellan de båda mästarna. Det 
geografiska avståndet mellan Köln och hertig-
dömena Kleve och Geldern är ringa. De stora 
överensstämmelserna mellan Tilmans verk 
och sådana, som antingen tillskrivits mäster 
Arnt, eller andra, vid nedre Rhen verksam
ma mästare, är att söka i ett gemensamt ur
sprung. Samtliga dessa verk har rönt starkt 
inflytande från den nordnederländska kon
sten, närmare bestämt från Utrecht, till vars 
biskopdöme Kleve och Geldern hörde (Kata
log Amsterdam 1958, Katalog Köln 1961. 
Katalog Stockholm 1970). Betraktar man de 
relativt få bevarade Utrechtskulpturerna från 
denna tid, är sambandet uppenbart, men 
detaljöverensstämmdser föreligger inte. Det 
mycket typiska hårarrangemanget är i Ut
recht mer varierat. Utrechtmadonnorna har 
i allmänhet ett skärp kring midjan, från vilket 
flera raka veck solfjäderformat strålar över 
bröstet (Katalog Amsterdam 1958, nr 124— 
128, Meurer 1970 bild nr 258, 259, 262— 
266). Om man jämför med verk i det ut-
rechtska bokmålerid är härkomsten för skulp
turerna från nedre Rhen tydlig. (Jfr Hilger, 
1969, sid. 75. Hilger 1975, sid. 120, 121, 
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Meurer 1970, sid. 86 ff.) Här återfinner vi 
bl. a. hårtypen och det karaktäristiska ar
rangemanget med den uppdragna klädedräk
ten, som hålls under ena armen så att en 
diagonal över ena smalbenet bildas. Även de 
parallella vecken över bröstet återfinns här 
(fig. 11). 

Tyresömadonnan kommer närmare verk av 
mäster Arnt och dennes krets eller andra verk 
från Kleve och Geldern, än Tilman van der 
Burch (fig. 9, 10). Hos så gott som samtliga 
kvinnliga skulpturer av Tilman är klänningens 
halssnitt ordnat på exakt samma sätt som hos 
madonnan i Lybeck: urringningen är i vinkel 
och i själva utsnittet finns en liten insats, med 
en vinkdspets riktad uppåt. Insatsen är vikt 
från vinkelspetsen, så att den får en takås-
liknande utformning. Denna typ av halsut-
snitt förekommer även hos kvinnliga figurer 
i mäster Arnts krets. Rundade halsutsnitt 
med samma utformning som hos Tyresöma
donnan, med en pälsbård och en fint veckad 
halslinning förekommer till exempel på den 
mäster Arnt tillskrivna korstolen i Kleve 
(Meurer 1970, bild 10, 11). 

Jesusbarnds gestaltning varierar hos ma
donnorna från nedre Rhen. Både upprätt 
sittande och liggande liksom både nakna och 
påklädda barn förekommer. Madonnan i 
Gijsbrecht van Brederodes tidebok har ett 
barn, som både i ställning och klädedräkt 
överensstämmer med Tyresö (fig. 11). 

Som ovan påpekats förekommer fullplas
tiskt utformade skulpturer i nedre Rhenlan
det. Till samtliga saknas skåp, och det ur
sprungliga arrangemanget är ovisst. Den sex-
hörniga fotplattan är hos dessa skulpturer 
vanligare än den åttkantiga (Gorissen 1965, 
sid 33 ff.).8 

När det gäller polykromin är jämförelsemate
rialet ytterst torftigt. En välbevarad originals 
polykromi tycks endast den lilla madonnan i 
S:t Nikolaikyrkan i Kalkar kunna uppvisa 
(Hilger och Willemsen 1967, bild 32) (fig. 9 ) . 
Denna madonna tillskrivs mäster Arnt. Några 
överensstämmelser med polykromin på Ty
resömadonnan föreligger inte. Generellt tycks 
man kunna antaga, att de i kritgrunderingen 
graverade mönstren är betydligt vanligare i 

Fig. 9. Madonna, Kalkar, St. Niksi. 
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Fig. 10. Madonna. Aengenesch. 

Lybeck än i nedre Rhenområdet. I Lybeck 
är det nästan regel att betydande delar av de 
förgyllda ytorna behandlats på detta sätt på 
1400-talets slut. En svårighet vid sådana jäm
förelser är dock att det bevarade materialet 
vad gäller polykromin är oerhört mydcet 
rikare för skulpturer från Lybeck än från 
nedre Rhen. En Matteusskulptur i S:t Niko
laikyrkan i Kalkar från omkring 1503 har 
förgyllda ytor med graverade mönster (Hil
ger & Willemsen 1967, bild 37). 

På grund av de omisskännliga stildrag, som 
ovan beskrivits, drag som i detalj exakt över
ensstämmer med ett stort antal bevarade 
skulpturer från Köln och nedre Rhenområ
det, men som inte återfinns i Lybeckskonsten, 
bör otvivelaktigt ett samband mellan madon
nan från Tyresö och nedre Rhen finnas. Det
samma tycks även gälla madonnan från Borgs 
kyrka. Dateringen av dessa skulpturer bör 
sättas något årtionde tidigare än vad som 
hittills gjorts. Detta förhållande öppnar nya 
perspektiv. Importvägarna för konstföremål 
till Sverige under senmedeltiden tycks vara 
ovissa. Det faktum, att en madonna från 
Köln redan på medeltiden hamnat i Lybeck, 
antyder, att sådana förbindelser förekommit.' 
På ett motsvarande sätt förhåller det sig med 
madonnan i Vadstena, som länge betrakta
des som ett Lybeckverk. (Jfr Lindblom 1965, 
sid. 184.) Den äldre konstforskningen tycks 
ha varit benägen att för ensidigt se det mesta 
av de i Sverige bevarade senmedeltida konst
föremålen som lybeckska. De tydliga neder-
rhenska stildragen hos madonnorna från Ty
resö och Borg tvingar oss också att revidera 
attributionerna till Henning van der Heide 
och Imperialissimamästareri; 'De har endast 
bidragit till att ytterligare göra vår uppfatt
ning om dessa mästare osäker. Tillskrivningen 
av Tyresömadonnan till Henning baserar sig 
på den omständigheten, att från samma kyrka 
en till en S:t Göransgrupp tillhörig prinsessa 
har bevarats.10 Prinsessan uppvisar vissa lik
heter med prinsessan i Hennings S:t Görans
grupp från Burgkirche i Lybeck (avbildad 
bredvid Tyresöprinsessan hos Paatz 1939, 
bild 37), som är det ena, av de endast två 
med dokumentarisk säkerhet till Henning 
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Fig. 11. Gijsbrecht van Brederodes tidebok, Liége, 
universitetsbiblioteket. — Stundenbuch des Gijs
brecht van Brederode. Luttich, Universitätsbiblio-
thek. 

knutna verken. Paatz jämför Tyresöprinses-

san med prinsessan från Burgkirche och drar 

den slutsatsen, att eftersom Henning antas 

ha utfört en S:t Göransgrupp till kyrkan, så 

bör han också ha levererat madonnan (Paatz 

1939, sid. 166). Det faktum, att ingen hit

tills observerat Tyresömadonnans omsnidade, 

vagt modellerade och övermålade ansikte, 

visar på med vilken osäkerhet de talrika till

skrivningarna till olika mästare utförts. Detta 

är ett talande exempel på nödvändigheten av 

ingående och sakliga undersökningar av det 

bevarade materialet med den moderna tekni

kens alla hjälpmedel som underlag för en 

vetenskapligt korrekt bedömning. 

Noter 

1 Madonnan från S:t Nikolaikyrkan i Kalkar är 
fullplastiskt utformad. Jämför: Hilger & Willem
sen 1967, sid. 130, katalognr 32. 

2 Denna, liksom andra tekniska iakttagelser, gjor
des i samband med madonnans konservering 1975 
av förf. — Nästan hela ansiktet är överklistrat 
med en fint vävd duk, på vilken en tunn grunde
ring är påförd. Den sekundära grunderingen före
kommer även på halslinningen och över klänningens 
med vrickningar mönstrade halsbård. På Jesusbar
net finns den nya grunderingen direkt över resterna 
av den ursprungliga karnationen. Marias högra 
hand tycks inte ha någon ny grundering, i varje 
fall inte över hela ytan. Karnationerna har en grå
aktig grundton med en mycket svag rosafärgning 
av kinderna och nästippen. Framställningen av 
ögonbryn och munnar är mycket försiktig. Ögon-
vitorna är grönblå och ögonlocken målade med 
streck i en mörkröd färg, i utseendet ungefär som 
krapplack. Naglarna är blågröna och nagelbanden 
har samma röda färg som ögonlocken. Färgen är 
inte särskilt noggrant påförd, den ligger in över 
dels håret, både på Maria och på barnet, dels över 
fodret på barnets kappa. Karnationernas karaktär 
är inte medeltida. 1638—40 uppfördes Tyresö nu
varande kyrka av Gabriel Gustafsson Oxenstierna 
(Sörmlands kyrkor 1948, band 8, nr 119), vilken 
anlitade kvalificerade hantverkare. Den i princip 
fint utförda omarbetningen av madonnan kan tän
kas ha ett samband med denna kyrkobyggnad. 

5 Vänster och höger är konsekvent sett utifrån 
madonnan. 
4 Dolomit. 

5 Vrickningar eller tremoleringar utföres med ett 
mejselliknande instrument på ett sådant sätt, att 
rader av sicksacklinjer bildas. 

• Denna madonna har här endast kunnat bedömas 
efter avbildningar. 

7 Senmedeltida skulpturer av nötträ är även i Köln
trakten ytterst sällsynta; i allmänhet användes även 
här ekträ. Efter omkring 1500 tycks man i Lybeck 
ha kunnat frångå föreskriften att utföra allt "heilig 
Werk" i ek. Exempelvis skulpturerna i korpus i 
altarskåpet från Hägerstad (Statens Historiska Mu
seum inv.nr 7367) är utförda i annat lövträ. Det 
är sannolikt att altarskåpet härstammar från Ly
beck. 

8 Komplicerat i detta sammanhang är, att de skulp
turer, som Gorissen anför, inte är madonnabilder. 

• I detta sammanhang bör man även hålla i minnet, 
att Köln var en Hansastad, liksom Arnhem, som 
ligger i Geldern. 

10 Nu i Statens Historiska Museum, inv.nr 6267: 3. 
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Die Madonna aus Tyresö Kirche — eine niederrheinische Arbeit ? 

Die 1125 mm hohe, aus Eichenholz vollplas-
tisch geschnitzte Madonna von Tyresö, jetzt 
im Historischen Museum in Stockholm, ist 
bis heute als ein lubecker Werk angesehen 
worden, das Henning van der Heide zuge
schrieben wurde. (Paatz 1939, S. 166 u. 375. 
Rydbeck 1975, S. 260). (Fig. 1—4.) 

Anlässlich einer Restaurierung 1975 wurde 
die Figur untersucht, wobei u. a. festgestellt 
werden konnte, dass das Gesicht später um-
geschnitzt und neu gefasst ist, ein Umstand, 
der bei den friiheren Zuschreibungen nicht 
beach tet wurde. (Fig. 5.) 

Die Figur hat mehrere Stilziige, die bei 
niederrheinischen Plastiken der 70. und 80. 
Jahre des 15. Jahrhunderts genau auf die 
selbe Art vorkommen. Diese gemeinsamen 
Ziige gelten vor allem der Anordnung der 
Haare, dem Faltenwurf bezw. der Ausfor
mung einzdner Fälten sowie der Körperhal-
tung. In der lubecker Kunst kommen solche 
Ziige in dieser Art nicht vor. (Fig. 6—10.) 

Es wird angenommen, dass die Madonna 
von Tyresö vom Niederrhein stammt, wahr
scheinlich aus den Herzogtiimern Kleve und 
Geldern, ohne dass sie jedoch einem bestimm-

ten Meister zugeschrieben wird. Sie kommt 
Werken des Meisters Arnt (Fig. 9—10) näher 
als deren Tilman van der Burchs. (Fig. 8.) 

Abgesehen von dem umgearbeiteten Ge
sicht, sind die vorhandenen Fassungsreste als 
Original anzusehen. Ein näherer Vergleich 
mit Fassungen auf Plastiken vom Niederrhein 
ist kaum möglich, weil in diesem Gebiet ver
hältnismässig sehr wenige Figuren ihre ur-
spriinglichen Fassungen noch vorzeigen kön
nen. 

Interessant und wichtig in diesem Zusam
menhang sind die Handdsverbindungen im 
Spätmittdalter. Es ist in Schweden iiblich, 
qualitätsvollere Kunstgegenstände aus dem 
Spätmittdalter als lubecker Werke anzusehen. 
Die eindeutigen niederrheinischen Stilziige 
bei der Madonne von Tyresö, weisen auf 
Verbindungen mit dem Rheinland hin. Eine 
solche Verbindung wäre wohl auch möglich 
durch die Hanse, da u. a. Köln und Arnheim 
Hansestädte waren. 

Peter Tångeberg 
ös t ra Ägatan 35 
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