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Tångeberg, P. 2004. Bernt Notke och altarskåpel i Rytterne. (Bernt Nolke and 
lhe winged altarpiece at Rytterne). Fornvännen gg. Stockholm. 

The winged altarpiece with the Mäss of St. Gregory in Rytterne Church, Väst
manland, has since the early 20th century been attributed alternatively to the 
Lubeck masters Bernt Notke or Henning von der Heide. The research of Erik 
Moltke, Eike Odlermann and Kerstin Petermann created solid knowledge re
garding the artistic activity of Notke: he was a painter of panels and wooden 
sculptures. He was also the leader of a workshop responsible for some of the 
most spectacular monuments of the late 151b century in the Baltic area. The 
Mäss of St. Gregory in Rytterne was attributed to Notke because of its unusual 
composition with Christ in the centre, being as tall as the prelales. It is shown 
here that both this composition and the athletic type of Christ have their back
ground in the Lower Rhine area. Notke's characteristic polychromy cannot be 
found on the Rytterne altarpiece. In fact, there exist no criteria for an attribu-
tion to either Notke or von der Heide. The author believes that such attributions 
are meaningless. On the other hand, scholarship is still short on systematic re
search on Medieval art in Sweden and in Northern Europé in general. 

Peter Tängeberg, Sofieborgsvägen 4, SE-610 60 Tystberga 

peter.tangeberg@swipnet.se 

Det är ytterst få av den stora mängden medelti
da konstverk i Sverige som med säkerhet har 
kunnat sättas i förbindelse med ett konstnärs
namn. Det har varit en stark strävan hos konst
historikerna att komma förbi anonymiteten 
och skönja personligheter som var ansvariga 
för konstverkens tillblivelse. Det blev en viktig 
uppgift för 1900-talets konsthistoriker att ord
na de bevarade verken lill de få kända namnen. 

Ingen medeltida konstnär i Östersjöområ
det har diskuterats så intensivt och lidelsefullt 
som Bernt Notke. Framstående tyska och skan
dinaviska konsthistoriker byggde upp föreställ
ningarna om mästarens genialitet och färdig
heter och sammanställde hans oeuvre. Raden 
tillskrivningar kunde växa ut ordentligt, för att 

med näste konsthistoriker åter reduceras och 
stuvas om. För det mesta flyttades föremålen 
fram och tillbaka mellan Notke och dennes för
modade elev, Henning von der Heide. Altar
skåpet i Rytterne är ett sådant konstverk, som 
växelvis tillskrivits de båda Lubeckmästarna. 
När man granskar dessa sammanställningar är 
det uppenbart att tillskrivningarna ofta skett på 
mycket vaga grunder, vilket lett till motsägelser 
och orimligheter. 

Under de senaste decennierna har dock fle
ra nya typer av rön gjorts, inte minst genom 
konsekventa undersökningar av material och 
tekniker. Det finns därför flera faktorer alt ta 
hänsyn till än för cirka 50 år sedan. Delta inne
bär att det är möjligt att med större säkerhet 
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ordna ett verk till ett känt namn eller, vilket 
kanske oftare blir fallet, att avskriva det, för att 
kanske blott konstatera att inga säkra kriterier 
för en tillskrivning föreligger och att det därför 
inte heller är meningsfullt att göra en sådan. 
Mycket av den forskning som ännu är möjlig och 
angelägen vad gäller medeltidskonsten är knap
past ens påbörjad. Att förbinda verken med 
namn är ingalunda den enda viktiga uppgiften 
för konstförskarna. Att tillskrivningar utan egent
liga sakargument och utan rätt beaktande av de 
forskningsframsteg, som trots allt finns, fortfa
rande utförs är förvånande. Titeln »Altarskå
pet i Rytterne - ett bortglömt arbete av Bernt 
Notke» (Svanberg 2002) väcker nyfikenhet och 
inger förväntan, att här kommer nya rön att 
läggas fram. I stället presenteras en repetition 
av förmodanden av samma slag som gjordes 
1918, ig26, 1953, igÖ5, ig8o osv. Huvudar
gumentet lyder: »En så djärv nytolkning [av 
Gregoriusmässans motiv] kan vi bara förvänta 
oss av en stor, nyskapande konstnär som Bernt 
Notke» (Svanberg 2002, s. 211). Men vilket ve
tenskapligt värde har ett sådant argument? 

Den danske historikern Erik Moltke satte i 
slutet av igöo-talet ny fart på diskussionerna 
kring Notke och hans förmodade elever och 
medarbetare genom att med historikerns kri
tiska metod gå till källorna och söka efter vad 
som faktiskt är möjligt att fastställa (Moltke 
1967; 1970). Det blev inte mycket kvar: genom 
dokument kunde endast altarskåpen i Ärhus 
och Tallinn bindas vid Notke. Moltke erkände 
inte det väldiga triumfkrucifixet i domen i Lii
beck och inte ens det utan jämförelse mest kän
da mästerverket. Sankt Göran i Stockholms 
storkyrka, som ett arbete av Notke. Och inte 
nog med det! Vid en kritisk jämförelse mellan 
tavlorna och skulpturerna i de säkra verken 
blev olikheterna dem emellan så uppenbara 
att Moltke kunde dra slutsatsen att de omöjli
gen skulle kunna vara utförda av en och samme 
nian. Moltke avförde Notke som utövande 
konstnär överhuvudtaget och såg honom som 
en framgångsrik företagare, som lyckades bli 
ansvarig för några av de störste och mest spek
takulära uppdragen i Östersjöområdet under 
senare delen av 1400-telet Utförandena förut
satte engagerandet av ett stort antal bildsnidare 

och målare. Denna bild av Notke och återför
andet av konstverken till en grå anonymitets
zon störde många konsthistoriker. När man i 
samband med de omfattande konserveringsar
betena på triiimfkrucifixet och alla dess tillhö
rande skulpturer i Lubeck ig7 i fann en lapp, 
dold i ryggens urholkning på den sörjande Jo
hannes, med inskriften att dette verk hade Bernt 
Notke och hans gesäller utfört, blev det en tri-
innf för de konsthistoriker som sökte efter det 
skapande geniet: här stod ju att Bernt Notke 
själv arbetet med det stora verket, inte bara gi
vit det i uppdrag till andra, okända personer! 
Bernt Notke var återupprättad som Nordens 
störste medeltida bildsnidare och målare. 

Men märkligt nog var det bara historikern 
Erik Moltke och konservatorn Eike Odlermann, 
ledaren för arbetena i Lubeck, som läste texten 
ordentligt innantill. Av texten framgår nämli
gen inte alls att Notke utfört vare sig den ena 
eller andra arbetsuppgiften (Moltke ig82)! Vid 
ett colloquium iggö presenterade Odler
mann sin syn på Notke (Oellermann iggö) . 
Han kunde på ett övertygande sätt förklara de 
stora olikheterna i Notkes verk med utförandet 
genom skilda bildsnidare, som mästaren anli
tade. Notke själv har överhuvudtaget inte arbe
tat som bildsnidare (Petermann 2000, s. 138). 
Men likväl kunde Notke räddas som mästare 
och skapande konstnär: han var målare, vilket 
på senmedeltiden innebar inte bara att man 
målade tavlor, utan även, och i vissa fall framför 
allt, att man utförde förgyllning och måleri, 
stoffering (»polykromi», på tyska »Fassung») 
på skulpturerna. Inom dessa områden kunde 
Notke fortfarande betraktas både som originell 
och genialisk (Oellermann ig77) . Framförallt 
var Notke den store mästaren i att använda 
främmande material: pergament, läder, älg
horn, tagel, glassplitter, rep, smidesjärn. Molt
ke kunde inte få stöd för avfärdandet av Sankt 
Göran i Stockholm. Verket, som är det mest 
avancerade exemplet på uppfinningsrikedo
men i stofferingskonsten, har fått stå kvar som 
en attribution till Notke. 

Genom Odlermanns inlägg, »en vändpunkt 
i Notkeforskningen» (Petermann 2000, s. 16), 
skapades ytterligare grunder för en vetenskap
lig forskning. För en sådan var också de omfat-
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tende konserveringsarbetena och de i samband 
med dessa gjorda grundliga teknologiska un
dersökningarna, som utfördes under igoo-la-
lets sista decennier både i Liibeck, Ärhus och 
Tallinn, en förutsättning. Sankt Göran hade re
dan på ett förebildligt sätt ingående studerats 
av Johnny Roosval, även med hänsyn till teknik 
och stoffering, så tidigt som i g i g (Roosval 

• g ' g ) -
Är 2000 publicerades en doktorsavhand

ling om Notke, Bernt Notke. Arbeit.swei.se und Werk-
stattorganisation irn späten Mittelalter av Kerstin 
Petermann (Petermann 2000). Författarinnan 
utgår från Odlermanns avgörande inlägg 1 ggö. 
Hon arbetar igenom källmaterialen, både de 
som gäller Notke specifikt och de som upplyser 
om skråföreskrifter och arbetsförhållanden i 
allmänhet. Ingående behandlas föremålens in
nehåll, stil, former, sammansättningar och tek
niker, både med hänsyn till tavelinåleriet och 
tavlornas underteckningar, snickeriarbeten, sni
deri och stoffering. Petermann accepterar någ
ra av tillskrivningarna till Notke, bl.a. tavelinå
leriet på Skånefararaltaret i Liibecks S:t An
nenmuseum, Sankt Göran i Stockholm och 
den ig42 förstörda målningen avGregorsmäs-
san i Liibeck. 

När det gäller Henning von (eller van) der 
Heide, som alltid uppfattats som enbart bild
snidare, är situationen sämre. Till denne mäs
tare kan genom bevarade urkunder två verk 
knytas, båda nu i Liibecks S:t Annenmuseum, 
det s.k. Fronleichnamaltaret (Gregorsmässan) 
från I4g6 och en Sankt Göran 1505 (Hasse 
1964; Wittstock ig7g) . Att Henning skulle ha 
varit elev till Bernt Notke är en konsthistorisk 
konstruktion, som nu faller när Bernt Notke 
avfärdas som bildsnidare. Ett omfattende oeuvre 
har tillskrivits Henning, flera av föremålen har 
som sagts flyttats mellan denne mästare och 
Bernt Notke. Det skulle här föra alldeles för 
långt att redogöra för alla dessa attribueringar 
fram och tillbaka och för argumentationen för 
än det ena, än det andra ställningstagandet 
Men några tillskrivningar är särskilt intressanta 
och viktiga i sammanhanget. Som en för det 
klassiska konsthistoriska tillskrivningsarbetet 
närmast plågsam skulptur kan den fina lilla 
Hieronymusbilden i Vadstena klosterkyrka gäl

la. Lindblom tillskrev Notke skulpturen 1918 
(Lindbom 1918), sedan kom den av Walter 
Paatz. att hänföras till Henning von der Heide 
(Paatz ig2Ö och ig3g; även Heise 1926; jfr. 
Tångeberg 1986, s. 14g) för att 1953 av Rune 
Norberg återigen tillskrivas Notke (Norberg 
'95S- s- 1 0 2 ) - Norberg ser överensstämmelser 
mellan Hieronymus och en av figurerna i Sankt 
Göran-skulpturen i Stockholm och Gregorius-
mässan i Lubeck och, »beträffande Hierony
musbilden i Vadstena kan tilläggas, att den har 
Notkes ovan nämnda >romanska> ögon.» 1965 
pläderar Lindblom återigen energiskt för Not
ke: »[det] räcker ... att konstatera att han (Not
ke) personligen bär ansvar för det sällsynt ut
trycksfulla ansiktet» (Lindblom igÖ5, s. 175). 
I en uppsats 1 gÖ4 hänför däremot fortfarande 
Max Hasse, efterkrigstidens store kännare av 
Liibecks medeltidskonst, Hieronymus i Vadste
na till Henning von der Heides »viktiga arbe
ten» (Hasse igÖ4, s. 2g8). Nu förhåller det sig 
emellertid så, att Hieronymus är snidad i val-
nötsträ och detta träslag var genom skråföre
skrift inte tillåtet för kyrkliga konstverk i Lu
beck (Ännu hos Lindblom igÖ5, s. 175, anges 
ek som figurens träslag; jfr Tångeberg ig86, s. 
149; igg3, s. 5). Senare har skulpturen kunnat 
bestämmas som ett Brysselarbete, flera decen
nier äldre än man föreställt sig och sannolikt 
sammanhängande ined den vackra, likaledes i 
nötträ skurna madonnan i kyrkan, som med sä
kerhet kommer från Bryssel, men även hon en 
gång ansedd som ett Liibeckarbete (Anders
son ig83, s. 43). Misstagen när det gäller dessa 
tillskrivningar är särskilt belysande och viktiga: 
för det första förmår inte ens de bästa kännar
na - eller i alla fall de som intensivast sysslat 
med Liibecks senmedeltida konstproduktion -
att på ett säkert sätt skilja mellan vad som är 
producerat i Östersjöstaden Lubeck eller i den 
brabantska staden Bryssel. Trots det diskuteras 
den ene eller den andre Liibeckmästarens hand! 
För det andra måste man inse vikten av kor
rekte materialbestämningar och teknologiska 
analyser innan diskussionen om olika händer 
överhuvudtaget tar vid. 

Med altarskåpet i Rytterne förhåller del sig 
på ett likartat sätt (fig. 1. Altarskåpet konserve
rades av förf. år 2000, varvid en del äldre kom-
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Fig. i. Altarskåpet i Rytterne kyrka, Västmanland. Folo förf. — Fliigdaltar in der »Kirche in Rytterne, Väst
manland. 

pletteringar avlägsnades). Det har förts fram 
och tillbaka mellan Notke och von der Heide. 
Redan 1916 hänförde Andreas Lindblom det 
till Bernt Notke, vilket upprepas 1965: »Det är 
dock Notke själv - så vitt jag förstår - som mo
dellerat och egenhändigt snidat den knäbö
jande påven, som i själva fakturen så livligt på
minner om Hieronymus i Vadstena» (Lind
blom 1965,8. 183). Altarskåpet uppmärksam
mades också tidigt i tysk forskning. Sålunda 
finns det med i Carl Georg Heises bok 1926, 
där det, tillsammans med Hieronymus i Vad
stena, tillskrivs Henning, på grund av den före
givna likheten med Fronleichnainaltaret i Lii
beck (Heise ig2Ö, s. 16). De fleste konsthistori
ker anslöt sig till denna tillskrivniiig, som går 
tillbaka på Walter Paatz (Paatz ig2Ö; ig3g, s. 
150; jfr även Roosval ig3Ö, s. 8; ytterligare re
ferenser hos Svanberg 2002, s. 201; Tångeberg 
1971, s. 35). Max Hasse nämner 1970 i en u p p 
sats om Bernt Notke Rytterneskåpet som ett 
verk av Henning (Hasse 1970, s. 46). Kerstin 
Petermann refererar endast kort till att al
tarskåpet satts i förbindelse med Henning von 

der Heide, uten att uttryckligen själv te ställ
ning (Petermann 2000, s. 143). Mot detta står 
Rune Norbergs argumentation för Notke som 
upphovsmannen till Rytterneskåpet, en åsikt 
som Aron Andersson, dock med en viss försik
tighet, 1980 ansluter sig till (Norberg 1953, s. 
106. Andersson 1980, s. 136, »It seems fair to 
suggest, that this reredos could be the produet 
of Notke's workshop»). Huvudargumentet lör 
tillskrivningen till Notke är kompositionen, som 
skiljer sig från alla andra samtida i Östersjöom
rådet: Kristus ställs i bildens mitt och är lika stor 
som Gregorius och de närvarande kardinaler
na och biskoparna. Henning hade i det vid ho
nom bundna verket i Lubeck placerat Kristus 
som en liten miniatyrarted figur på altaret, så
som brukligt var. Därför skulle Henning inte 
kunna vara upphovsmannen till ett så djärvt 
tillteg, för det skulle endast ett geni som Notke 
kunna vara ansvarigt. 

Henning von der Heides verk har ännu in
te utsatts för samma kritiska granskning som 
nu skett vad gäller Bernt Notke och tidigare ex
empelvis Johannes Junge (Tångeberg 1993; 
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Albrecht igg?) och Johannes Stenrat (Kempff 
igg4) . Men när det gäller just Notke, så skulle 
man kunna använda Petermanns bok som en 
nyckel för fortsatta förslag om vilka verk som 
skulle kunna tänkas ha någon förbindelse med 
denne mästare. Rune Norberg, Aron Anders
son och senare även Gerhard Eimer (Eimer 
ig85) , som likaledes pläderar för Notke, gjor
de sina tillskrivningar på ett stadium när den 
kritiska bilden av Notke ännu inte förelåg. När 
Jan Svanberg enligt egen utsago ansluter sig till 
dessa »tre ledande forskare på området» (Svan
berg 2002, s. 06) förväntar man sig bindande 
argument i nivå med notkeforskningens nuva
rande stadium. Petermanns bok är inte okänd 
för författaren, som har accepterat slutsatsen 
att Notke inte längre kan betecknas som bild
snidare, utan bara som målare, både av tavlor 
och skulpturer. Några argument som utgår 
från analys av form och stil anges dock inte och 
polykromin behandlas överhuvudtaget inte. På 
ett svepande sätt sägs att resterna av tevdmåleri 
i Rytterne »nära överensstämmer till både motiv 
och färger med de väl bevarade målningarna i 
Notkes altarskåp i Ärhus domkyrka» (Svanberg 
2002, s. 210). I själva verket är dessa rester så 
fragmentariska att de knappast tillåter några 
slutsatser överhuvudtaget. Argumentationen 
för Notke bygger helt och hållet på själva kom
positionen: »Men det som framför allt knyter 
Rytterneskåpet till Bernt Notke är den origi
nella, ja, så vitt vi vet enastående tolkningen av 
Gregoriusmässans motiv» (Svanberg 2002, s. 
211). Men hur originell och enastående är 
denna komposition och varför skulle endast 
Notke kunna vara ansvarig för den? 

I de säkrare Notkeverken förekommer Gre-
goriusmässan två gånger som tevdmåleri, dels 
i Ärhus, där framställningen utförts av en med
arbetare, dels i den Notke tillskrivna, nu för
störda tavlan i Lubeck, som tillkommit mellan 
I4g8 och 1505 (Petermann 2000, s. 238 och 
24g med omfattende referenser). Dessutom har 
ju Henning von der Heide framfört motivet i 
ett genom urkund till honom bundet verk (jfr 
ovan samt Tångeberg 1 cyy 1, s. 33). För alla dessa 
tre verk gäller att de fullständigt ansluter sig till 
den senmedeltida traditionen i Lubeck. Kristus 
står som en liten dockfigur på altaret, med kor

sade ben (Hennings altare och tavlan i Lubeck) 
eller med spretande ben (Århus), ena handen 
lyft, den andra vid bröstets sår (Ärhus, Hen
nings altare), eller båda händerna lyfte (Lii
beck). Framställningen i Ärhus är helt igenom 
konventionell och tämligen medioker med stelt 
uppradade, stereotypa figurer (avbildad hos Pe
termann 2000, Tafel 12; de båda andra hos 
Svanberg 2002). Hennings komposition präg
las av harmoni och milt lugn. De stora figurer
na fyller det rum som ges av skåpets väggar, al
taret med Kristus upptar ungefär den övre 
vänstra fjärdedelen av detta rum. De agerande 
personerna intar skilda kroppsställningar med 
i olika riktningar vridna huvuden, som bidrar 
till bildens rytmiska mjukhet De är inte några 
passionerade eller särskilt utpräglade person
ligheter. På Notkes bild i Lubeck försvinner 
nästan Kristus i det övre vänstra bildfältet i ett 
myller av figurer. Det märkligaste med denna 
bild är att figurerna, kyrkans främsta dignitä
rer, påvar, kardinaler och biskopar, är närmast 
karikerande framställda, var och en med sin ut
präglade fysionomi. Kristus själv är en ganska 
spinkig, framåtlutad figur med de typiska sen
gotiska x-benen. Med sammanställningen av 
dessa tre verk faller egentligen det enda argu
mentet som framfördes för en tillskrivning till 
Notke: hade denne djärve nyskapare gjort en 
sådan bilduppfinning som i Rytterne, varför 
skulle han då inte ha använt densamma i Lii
beck? Eller omvänt, om Henning på grund av-
del konventionella i sitt verk inte kunde vara 
upphovsmannen till framställningen i Rytterne, 
varför skulle då Notke kunna vara det, som två 
gånger gestaltar motivet på detta konventio
nella sätt? 

Svanberg påvisar själv det konventionella i 
Notkes framställning i Lubeck, men försöker 
hjälpa upp pläderingen för Notke med att 
»hans [d.v.s. Kristi] huvud och bröstkorg [är] 
överdimensionerade i förhållande till armar 
och ben på samma sätt som i Rytterne. Därifrån 
känner man också igen Kristi breda, mörk
skäggiga ansikte» (Svanberg 2002, s. 208). Men 
detta stämmer verkligen inte! I Rytterne har vi 
att göra med en atletiskt byggd akt, en för den 
medeltida östersjökonsten ovanligt genommo-
dellerad kropp med stor bröstkorg och imisku-
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Fig. 2. Altarskåpet i Rytterne, stående Kristus i kor
pus. Foto förf. — Fliigelaltar in Rytterne, stehender 
(:in islus im Korpus. 

Fig. 3. Altarskåpet i Rytterne, kardinal till höger i 
korpus. Foto förf. — Fliigelaltar in Rytterne, Kardi
nal rechts im Korpus. 

lösa extremiteter med svällande ådror (fig. 2). 
Ansiktet är påfallande brett med tydliga kind
knotor och ett på motsvarande sätt mycket 
brett och kraftigt skägg. Dessutom står denna 
figur med en tydlig framställning av Standbein 
och Spidbein, alltså ett för tiden modernt och 
avancerat kontrapostmotiv. Intet av detta finns 
i Notkes målning, snarare är likheten större 
med Hennings lilla Kristusfigur. Vid en jämfö
relse mellan de agerande kyrkliga dignitärerna 
i Rytterneskåpet och motsvarande personer i 
Notkes Liibecktavla framhåller Svanberg att 
även de förra - och det gäller framförallt Gre
gorius - uppvisar individualiserade ansikten 
med personliga uttryck. »De är fyllda av per
sonlighet långt över det vanliga i lidens al
tarskåp, även om karakteriseringen inte är lika 
skarp som i fråga om prelaterna i den förlora
de Notke-tavian i Lubeck» (Svanberg 2002, s. 
210). Även detta påstående måste ifrågasättas, 
eller i varje fall modifieras. Prelaterna står i Ryt
terneskåpet ganska stelt uppradade på ömse 
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Fiir. 4, Altarskåpet i Rytterne. kardinal till vänster i 
korpus. Foto förf. —Fliigelaltar in Rytterne, Kardi
nal links im Korpus. 

Fig. 5. Altarskåpet i Rytterne, Greogorius ansikte en 
face. Foto förf. —Fliigelaltar in Rytterne, Gesicht 
Gregorius en face. 

sidor om mittfiguren, till vänster i fonden 
knäböjer Gregorius, eljest står på vardera sidan 
en biskop och en kardinal, som snarast ser ut 
som dubbleringar av varandra, fysionomierna 
är identiska (fig. 3, 4) . I viss mån skiljer sig Gre
gorius från de övriga, men detta beror till en 
del på att han, till skillnad från de övriga, för
lorat det mesta av ansiktets måleri, varigenom 
del lite söta utseende som präglar övriga figu
rer inte framträder. Ser man till de förmer som 
dessa ansikten byggts upp med, hör påven utan 
tvivel till samma familj med små munnar, fram
stående kindben, smala, ej djupt liggande ögon, 
några veck vid näsroten, dubbelhakor (fig. 5). 
Andra argument som Svanberg anför är ännu 
svårare att följa: Petrus huvud i bakgrundens 
Arma Christi skulle vara »alldeles samma» som i 
Lubeck (Svanberg 2002, s. 20g). Detta påstå
ende är direkt vilseledande. Det är en fullstän
digt allmän tradition i den senmedeltida nord
europeiska konsten att framställa Petrus som 
skallig och med kort, grått skägg (Tångeberg 

1986, s. 261). I Notkes Liibecktavla är denna 
framställning särskilt väl överensstämmande 
med traditionen, i det att Petrus har ett tvärt av
klippt skägg. I Rytterneskåpet är överensstäm
melsen med den fastlagda traditionen svårare 
att uppfatta, eftersom Petrus framställs i profil, 
varför skägget har en spetsig form. På motsva
rande sätt är det heller inte möjligt att följa 
Svanbergs jämförelser med Notkes triumfkru
dfix i Lubeck. 

Om det nu inte alls på något övertygande sätt 
går att knyte Rytterneskåpet till Bernt Notke så 
skulle problemet inte kunna lösas genom att 
återigen hänföra det till den svårgripbare Hen
ning von der Heide (jfrTångeberg 1971). Men 
vad kan överhuvudtaget konstateras när det 
gäller detta konstverk? Redan för länge sedan 
har vissa typiska motiv från Nedre Rhen kunnat 
påvisas, framför allt i flyglarna. Sådana kompo
sitioner som begråtandet i vänstra flygeln går 
tillbaka på rhenländska bildverk (Hasse 1970, 
s. 47; även Meureng7o, bild 180, 182; här fig. 
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Fig. 6. Mäster Tilman, Smärloman i Schnutgenmu
seum, Köln. Efter Karrenbrock. —Meister Tilman, 
Schmerzensmann im Schnutgenmuseum, Köln. 
Nach Karrenbrock 

8). Men framförallt är vissa dräktdeteljer och 
anordningar av veck som återfinns i Rytterne
skåpet, ständigt återkommande komponenter 
i denna rhenländska konst (Hasse 1970, 8. 48; 
Tångeberg 1977). Det råder alltså inget tvivel 
om att skulpturerna är snidade av en person 
som på ett eller annat sätt lärt känna den rhen
ländska konsten. Men det fanns uppenbarli
gen många i Lubeck verksamma snidare som 
lärt av konsten vid Nedre Rhen. Dylika motiv 
återfinns sålunda även i Notkes ceuevre, i al
tarskåpet i Helgeandskyrkan i Tallinn och i 
Sankt Göransgruppen i Stockholm, men också 
tydligt redan i del av Hermen Rode 1482 till 
Nikolaikyrkan i Tallinn leverarade altarskåpet. 
I Bernt Notkes altarskåp i Tallinn kan med sä
kerhet två olika snidare särskiljas (även för Sankt 
Göransgruppen i Slockholm har olika snidare 
varit verksamma), varav den ene, som arbetat 
ined figurer i flyglarna, anammat de rhen
ländska dragen (vad gäller alla dessa frågor 
hänvisas generellt till Petermann 2002). Den
ne snidare kan dock ej vara identisk med den 
eller de som arbetat i Rytterne, som framgår av 
en detaljjämförelse vad gäller kroppspropor
tioner (i Rytterne är överkroppar och huvuden 
för stora i förhållande till underkropparna), ut
förandet av ansiktenas anatomi i ögon, ögon
lock och munnar samt utförandet av hår och 
lockar. Men, skulle man kunna invända, om 
Notke anlitat den ene vid Nedre Rhen skolade 
bildsnidaren för altarskåpet i Tallinn, så skulle 
han ju ha kunnat använda den andre för Ryt
terneskåpet? En sådan uppfattning är svår att 
motsäga. Men två områden kvarstår, där Notkes 
egenhändiga medverkan skulle kunna faststäl
las: kompositionen av huvudscenen och utfö
randet av polykromien. Hur det förhåller sig 
härmed skall 1111 granskas. 

Den kraftfulla akten med sin tydliga kontra-
post återfinns i ett verk av en av de främste mäs
tarna vid Nedre Rhen, Tilman. Det gäller en 
Smärtoman i Schnutgenmuseum i Köln som 
tillkommit omkring 1495 (dendrokronologisk 
datering; Karrenbrock 2001, s. 253 ; här fig. 6) . 
Tilman var med sin verkstad en synnerligen 
produktiv mästare i det utgående 1400-talets 
Köln (Karrenbrock 200i ,s . 28). Kristiisfiguren 
i Rytterne uppvisar så stora likheter med Smär-
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tomannen, att någon sorts samband måste fö
religga. Rytternefiguren måste ju inte omedel
bart återgå på just denna figur, men kan knap
past ha tillkommit helt oberoende av rhen
ländska verk av dette slag. Kroppsställning, 
kroppsformer och mantelns arrangemang är 
mvcket nära överensstämmande, även kindkno-
torna återfinner vi. Det enda som egentligen 
på något viktigare sätt skiljer är detaljutform
ningen av hår och skägg, men lockformer som 
är lika de i Rytterneskåpet finns dels hos andra 
verk av Tilman eller hans verkstad, dels hos en 
annan av de stora bildsnidarna vid Nedre 
Rhen, Mäster Arnt (Hilger iggo, bild 17, 24; 
Kristustyp: bild 122; Karrenbrock 2001, s. 269: 
Hansmann und Hoffmann igg8) . 

Men även den som så enastående betrakta
de kompositionen med en centralt placerad 
Kristus, omgiven av kyrkliga dignitärer i samma 
skala och med Gregorius knäande i scenens 
vänstra förgrund, kommer av allt att döma från 
samma område: mästaren IAM von Zwolle fö
refaller i ett kopparstick vara ansvarig för en så
dan framställning av Gregoriusmässan (Lehrs 
1908-34, s. 165-218, nr 21; Mayor, 196g, nr 
486; ang. denne kopparstickare: Dictionary 
iggö, s. 7gg) (fig. 7). Intressant är att Hans
mann påpekar stilistiska förbindelser mellan 
Mäster Arnt och IAM von Zwolle. Bildsnidarna 
tycks alltså ha använt dessa grafiska blad som 
förlagor (Hansmann und Hoffmann igg8, s. 
40). Även här kan Kristusfiguren direkt jäm
föras med sin motsvarighet i Rytterneskåpet: 
kontraposten, den långa, breda överkroppen, 
armarnas hållning, huvudets lutning, hårlockar
na över axlarna, skägget och törnekronan. På 
kopparsticket bär »Kristus inte mantel, som i 
Rytterneskåpet och figuren i Köln, och det gör 
han inte heller i Notkes och von der Heides 
framställningar. I Rytterneskåpet har mästaren 
satt in den - kraftigare - kölnska smärtoman
nen i IAM von Zwolles komposition! Komposi
tionen är dock vidareutvecklad, eller ytterliga
re koncentrerad: den relativt djupa förgrun
den, i vilken två diakoner knäböjer, har slopats. 
Den skulle också vara olämplig att utföra i al
tarskåpets i realiteten ringa djup. Själva altaret 
har sänkts så mycket att det verkligen blivit en 
sarkofag, på vars öppna lock Kristus står. Med 

Fig. 7. IAM von Zwolle, kopparstick med Gregors-
mässan. Efter Lehrs. —IAM von Zwolle, Kupferstich 
mit der Gregorsmesse. Nach Lehrs. 

kännedom om Tilmans smärtoman och det ne
derländska kopparsticket går det knappast att 
hävda att Bernt Notke skulle ha uppfunnit kom
positionen i Rytterneskåpet. Om del är Notke 
eller någon annan som förmedlat de rhenländ
ska förebilderna till Lubeck verkar inte vara 
möjligt att avgöra. 

Slutligen återstår polykromien. Om Notke 
skall uppfattas som den store nyskapande konst
nären och forskningen på ett övertygande sätt 
kunnat påvisa att han inte var verksam som 
bildsnidare utan som målare och stafferare, så 
borde ju rimligtvis den förmodade genialiteten 
ha yttrat sigjust i det område som han utövade. 
Svanberg citerar här Petermann och avslutar 
sin uppsats med: »Han har alltså ändå haft det 
avgörande inflytandet även på skulpturernas 
utformning alltifrån det att han som verkstads
ledare gjorde ritningarna till dem och lill det 
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att han som målare fullbordade dem med kre
dering och färger» (Svanberg 2002, s. 211). 
Dock går Svanberg ingenstädes in på mästa
rens utövande av denna stofferingskonsl, vad 
som kännetecknar den och huruvida karaktä
ristiska drag skulle kunna återfinnas i Rytter
neskåpet. 

Notke tycks som verkstedsledare och mot
tagare av ganska speciella uppdrag verkligen 
ha varit en egenartad konstnär. Trots de full
komligt uppenbara skillnaderna i former, typer 
och karaktärer och en ibland plågsamt skiftan
de kvalitet handlar det om storslagna lösningar 
i arbetena i Liibeck, Ärhus och Stockholm. Notke 
måste också ha haft ett starkt intresse för män
niskotyper och deras fysionomier (vilket han vid 
denna tid ingalunda är ensam om), som ibland 
är så utpräglade och uttrycksfulla att de när
mast kan liknas vid karikatyrer, vilket jn också 
gäller tavlan med Gregoriusmässan i Lubeck. 
Egensinnig var dock Notke kanske framför allt 
i utförandet av träskulpturernas polykromier. 
Det originella, uppfinningsrika och rikt varie
rade användandet av de mest skiftande materi
al vid konstverkens slutgiltiga utformning har 
ovan kort påpekats. Genomgående arbetar Not
ke med tjocka kiitgrunderingar med djupt gra
verade, mycket tydliga mönster, som i sina for
mer ytterligare tydliggörs med målade detaljer. 
Men Notke gäckar ständigt med sin oenhetlig
het. På ett märkligt sätt skiljer sig nämligen det 
genom bevarade urkunder till Notke knutna al
tarskåpet i Tallinn från alla övriga verk. Det sak
nar alla originella, typiska notkeska drag! Kers
tin Petermann har också kunnat påvisa att 
bildsnidare här var verksamma som själva ut
förde stofferingarna på sina skulpturer och att 
tavelmålare var verksamma som själva införde 
iinderteckningarna till sina bilder (Petermann 
sooo, s. 108, 164). Det ser ut som om Notke 
själv knappast alls lagt sin hand vid detta arbe
te. Det är återigen berättigat att ställa frågan: 
vad gjorde Notke här och hur utövade han sitt 
konstnärskap? Likväl finns en h d del överens
stämmelser vad gäller utförandet av mönster 
med andra Notkeverk, framför allt i fråga om 
brokadmönster med en kombination av för
gyllda och tremolerade ytor med partier måla
de med starka färger. Polykromien i Rytterne

skåpet skiljer sig dock från samtliga verk som 
kunnat knytes till Notke. Visserligen förekom
mer graverade mönster med tremoleringar, 
som fallet är mer eller mindre ined alla förgyll
da skulpturer vid denna tid. Mönstren är i Ryt
terneskåpet inte särskilt djupt och tydligt gra
verade och de är inte framhävda med målade 
partier, vilket dock skulle kunna vara tidsbun-
det, för på i4go-talet ges accentueringen av de 
graverade mönstren med hjälp av färg ganska 
allmänt upp (Tångeberg ig86, s. 218). På de 
veka flygdligin erna i Tallin spelar de heller in
te den tydliga roll som de gör på de mer ro
buste apostlarna i korpus. Så är också fallet 
med figurerna i det utomordentligt lina altar
skåpet i Skellefteå, ett verk med mycket tydliga 
rhenländska drag, som faktiskt verkligen skulle 
kunna vara utfört av samme mästare som arbe
tet med flygdfigurerna i Tallinn. Det rör sig 

alltså helt enkelt om ett modernare sätt alt ut
föra mönstren. Detsamma kan sägas om den 
måleriska framställningen av framför allt ögo

nens detaljer med schatteringar i ljusblå färg 
och utsättandet av ljusreflexer i iris, som åter
finns i skåpen i Tallin, Rytterne och Skellefteå 
(Tångeberg ig86, s. 260). 

Det som är annorlunda i Rytterneskåpet är 
det konsekventa användandet av lysterfärger 
på stora ytor i rytmisk växling mellan ofta släta, 
d.v.s. ograverade förgyllda ytor och fodrens 
a/ui itblåa färg. Mindre partier med lysterfär
ger förekommer allmänt på nordtyska verk un
der 1400-talet, men vanligtvis bara på relativt 
underordnade delar, så i alla fall hos Notke. På 
de sex figurerna i korpus i Rytterneskåpet väx
lar stora förgyllda ytor - på Gregorius, Kristus 
och biskopen längst ut lill höger - dels med en 
stor yta med grön lysterfärg på biskopen ytterst 
till vänster, dels med synnerligen välbevarade 
röda lysterytor på kardinalerna. På motsvaran
de sätt återkommer de röda lysterfärgerna på 
bakgrundens figurer och den regelbundna 
växlingen mellan gröna och röda lysterfärgci 
på flyglarnas skulpturer. Intressant är också att 
bakgrundens förgyllning är fullständigt omönst-
rad, den saknar både graveringar och puns-
ningar. Såvitt jag kan se går det inte all nämna 
något Liibeckverk med denna fördelning av 
förgyllda, blåa och lystrerade ytor (Tångeberg 
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Fig. 8. Altarskåpet i Rytterne, vänst
ra flygeln, begråtandet. Foto 1916, 
ATA. De foton som togs 1916 och 
som förvaras i ATA håller en mycket 
hög kvalitet, som nästan gör konst
verket bättre än det är. Möjligen har 
äldre forskning i viss mån vilsdetts 
av dessa bilder. —Fliigelaltar in Ryt
terne, linker Flugel, Beweinigung. 
Folo 1916, ATA. 

1986, s. 237). Man hade dessutom ofta pro
blem med lysterfärgernas hållbarhet: de gröna 
laserande färgerna mörknade och blev med ti
den närmast ogenomskinliga, varvid ju lyster
effekten gick förlorad. De röda färgerna blek
tes så starkt att ofta bara det i sin tur mörknade 
silvret återstår. Vid nedre Rhen och i det bra-
bantska Bryssel (men inte allmänt i Antwer
pen) kunde man tillverka, eller hade man till
gång till de djupt röda och hållbara organiska 
lasyrerna. På i Sverige befintliga altarskåp från 
Bryssel, varav en del är extremt välbevarade, 
återfinner vi djupt röda lysterytor som rytmiskt 
växlar med framför allt förgyllda ytor, t.ex. i 
Vadstena, Västerås och Villberga (Tångeberg 
1986, s. 237). Nu är det inte så enkelt som att 
alla lysterytor i Liibeckarbetena är blekta. Men 
det är berättigat att ställa frågan vad den ovan
liga, för att inte säga singulära polykromien i 
Rytterneskåpet med sina särskilt förnäma ma

terialkvaliteter kan knytes an till. Det är inte till 
Notke i alla fall! I de båda scenerna i flyglarna 
är markytorna strukturerade genom tremole-
ringar i kri tgnmdeiingen och sedan grönmå-
lade (fig. 8). Detta påminner om markgestalt
ning i skulpturkonsten vid Nedre Rhen (t. ex. 
Karrenbrock 2001, s. 257). Men för att dra mer 
säkra slutsatser om alla dessa förhållanden be
hövs större systematiska undersökningar av 
teknikerna på skilda orter. Viktigt i samman
hanget här är att polykromins karaktär, materi
al och uttrycksmedel måste beaktas och be
handlas med samma grad av utförlighet som 
skåpens snickeri, snideri och tevdmåleri. 

Slutligen återstår alltså ingenting som på 
något säkert sätt går alt hänföra till Notke. Man 
kan fråga sig vad denna typ av tillskrivningar, 
som i första hand verkar gå ut på att framföra 
personliga ställningstaganden för eller emot 
den ene eller den andre svårfångade medeltida 

Fornvännen gg (2004) 



2 2 o Peter Tå ngeberg 

Fig. g. Altarskåpet i Rytterne, vänstra flygeln, Birgit
ta och Katarina av Vadstena. Foto förf. —Fliigelaltar 
in Rytterne, linker Flugel, die heiligen Birgitta und 
Katarina von Vadstena. 

Fig. 10. Altarskåp i j\rboga kyrka, Västmanland, två 
apostlar i vänstra flygeln. Foto förf. —Fliigelaltar in 
der Kirche in Arboga, Västmanland, zwei Apostel im 
linken Flugel. 

konstnärspersonligheten, överhuvudtaget har 
för mening. Det finns flera synnerligen för
nämliga medeltida konstverk i Sverige som är 
och sannolikt för evigt kommer att förbli ano
nyma, icke desto mindre vittnande om högt
stående konstnärskap, och om man så vill, ge
nialitet, låt vara många gånger av ett stillsam
mare slag än Notkes arbeten i Lubeck, Ärhus 
och Stockholm. Altarskåpet i Skellefteå har re
dan omnämnts. Nämnas bör även altarskåpet i 
Högsby (Tångeberg 1971, 20,) och de förnäm
liga målningarna på altarskåpet i Tensta vid 
Uppsala, som är av högre klass än åtminstone 
en del av de målningar Notke och hans med
arbetare är ansvariga för i Ärhus (Busch ig43, 
s. 186, bilder). Gåtfull är den lilla ädla triptyken 
i Djursdala, som också tillskrivits Notke, vilket är 
en fullkomlig orimlighet (jfr Tångeberg 1 g86. 

s. 136 och 300). Och då har bara några av de 
med Notke samtida verken nämnts. 

Om vi i stället för känslomässiga tolkningar 
av skulpturernas uttryck mera exakt studerar 
vilka former de är uppbyggda av uppstår märk
liga sammanhang. Alltså: former, detaljer, ma
terial och tekniker. Alla ansikten på de större fi
gurerna i Rytterneskåpet är uppbyggda på sam
ma sätt. De små munnarna, de smala inte sär
skilt djupt liggande ögonen och annat har re
dan nämnts. Kindernas framstående knotor är 
alla utförda på ett enahanda sätt med kraftiga, 
kälformade snitt mellan kindveck och tinning 
(fig. 4, 6—8). Detta torde kunna betraktas som 
en egenhet hos snidaren. Man kan känna igen 
honom även på de elegant och ganska varierat 
utförda lockarna. En annan egenhet är hans 
svårighet med anatomiska proportioner, diir 
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Fig. i i. Altarskåp i Arbo-
ga, begråtandet i predel
lan. Foto förf. —Fliigelal
tar in Arboga, Beweini-
gnng in der Predella. 

huvudena och överkropparna blir överdimen
sionerade. Rörelsemotiven är onekligen präg
lade av en viss stelhet och hjälplöshet, tydligt 
t. ex. i de båda figurerna närmast Kristus i kors-
nedtagningscenen i Rytterneskåpet. Intressant 
är också att snidaren tar över bara vissa motiv 
från förebilderna i konsten vid Nedre Rhen: 
den omslagna manteln över skuldran på Johan
nes i begråtdsen; det som en liten trekant syn
liga linnet i ett V-format balsutsnitl och de bå
da vecken som utgår från ulsnittets spets på Ma
ria i samma scen (fig. 11). Men på de rhen
ländska skulpturerna följer sedan system av 
veck, som ideligen upprepas (Schäfer i g g i ) . 
Dessa vecksystem återfinns inle i Rytterneskå
pet, men i fullständig överensstämmelse med 
de rhenländska verken på Madonnan från Ty
resö kyrka i SHM, som jag föreslagit vara ett 
rhenländskt importarbete; tidigare tillskrevs 
hon allmänt Henning von der Heide, framför 
allt genom jämförelse med Hennings prinsessa 
i den till honom knutna Sankt Göransgruppen 
i Lubeck (Tångeberg ig77) . Men även på den 
heliga Margareta i altarskåpet i Skellefteå, som 
kanske verkligen är ett Lubeckverk, förekom
mer det typiska vecksystemet från skulpturerna 

vid Nedre Rhen. De rhenländska förebilderna 
tycks alltså i vissa Lubeckarbeten ha följts långt 
mer konsekvent än vad fallet är i Rytterneskå
pet. Det går sålunda inte att utesluta att även 
Tyresömadonnan tillkommit i Lubeck. På i4go-
talet kan Mäster Tilman i Köln gå ifrån dessa 
ständigt upprepade schemata. Den lilla Birgit-
tafiguren i Rytterneskåpets vänstra flygel skulle 
kunna tänkas vara jämförbar med sådana yngre 
verk av Tilman (Karrenbrock 2001, s. 42 ,44 ; här 
fig. 9). Man kan även jämföra den stående sankt 
Laurén lins i Rytterneskåpets högra flygel med 
en skulptur i Sankt Nikolaikyrkan i Kalkar vid 
Nedre Rhen (Hilger 1990, s. 130). 

De ovan karaktäriserade dragen i arbetssät
tet hos den snidare som utfört Rytterneskåpet 
återfinns i altarskåpet i Arboga, vilket jag på
pekade 1986 (Tångeberg 1986, s. 286, 288; 
här fig. g—11). Denna överensstämmelse såg 
redan Paatz (1936, s. 166). Här uppträder samt
liga drag: de breda ansiktena, ögonens och 
munnarnas former, de kälartade snitten för att 
framställa kindknotor, hårens och lockat tias 
former, de osköna proportionerna, den oklara 
rumsligheten och en viss stelhet. Här återfinns 
också flera av de rhenländska dräktmotiven. 
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Fig. i 2. Altarskåp i Arboga, detalj av gravläggningen 
i predellan. Foto förf. —Fliigelaltar in Arboga, De
tail der Grablegung in der Predella. 

Fig. 13. Altarskåp i Arboga, Sankt Erik, vänstra yttre 
flygelns utsida. Foto förf. — Fliigelaltar in Arboga, 
hl. Erik, AuBenseite des linken äuBeren Fliigds. 

Men figurerna i Arboga gör ett ännu mer 
stereotypt, i viss mån maniererat intryck. Ål
dersskillnaden skulle kunna vara 15-25 år. Nu 
har man gått än längre i receptionen av nedre 
rhenska/nederländska arbetssätt, för polykro
mien är helt och hållet utförd i överensstäm
melse med förebilder från dessa områden, vil
ket tydligast yttrar sig i de inånga sgraffitomönst-
ren, d.v.s. små mönsterformer som med en nål 
skrapats fram i färg som lagts över en förgylld 
yta; mönsterteckningarna framträder härige
nom gyllene i färgen (Tångeberg ig86, s. 236; 
här fig. 12). Altarskåpet i Arboga visar på flera 
sätt så många direkta överensstämmelser med 
det Mäster Arnt tillskrivna synnerligen prakt
fulla Georgsaltarskåpet i Sankt Nikolaikyrkan i 

Kalkar vid Nedre Rhen att man måste tänka sig 
ett beroendeförhållande av något slag (Hans
mann ocb Hoffmann igg8, färgbilder V-LII). 
Överensstämmelserna mellan altarskåpen i 
Rytterne och i Arboga å sin sida är så fullstän
diga att ett samband måste föreligga (man bör 
då hålla i minnet Rytterneskåpets ovan påvisa
de beroendeförhållande till konsten vid nedre 
Rhen). Om det är »samma hand» (händer) el
ler någon (några) som lärt i Rytternemästarens 
verkstad, som arbetat i Arboga, vill jag inte spe
kulera i. Av de oenhetliga, synnerligen välbeva
rade tavelmålningarna i Arboga har de bästa 
verken nyligen tillskrivits en mästare Hans von 
Köln, som var verksam i Lubeck under 1500-ta-
lets förste decennier (Emmendörffer, igg? , s. 
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176) . De b å d a s tora figurerna på a l ta rskåpets 

uts ida h ö r definitivt till d e mes t m o n u m e n t a l a 

o c h på sitt sätt s t o r a r t ade kons tve rken från sen

m e d e l t i d e n i vår t l and (fig. 13) . De h a r föga 

u p p m ä r k s a m m a t s . Överhuvud tage t är de t i Sve

rige bevarade s enmede l t i da t avdmåle r i e t till 

största d e l a r n a inte vetenskapligt b e h a n d l a t och 

inte hel ler avbildat efter A n d r a världskriget. 

Det å ters tår mycket av systematiskt, kritiskt 

och detal jerat a rbe te i nnan vi k o m m i t till n å g o n 

m e r fullkomlig kunskap o m d e n ofat tbar t rikt 

bevarade mede l t idskons ten i vårt land. Slutsat

sen n ä r d e t gäl ler a l t a r skåpe t i Ry t t e rne t o r d e 

vara at t d e t in te är möjl igt att fastställa vem el

ler vilka som s k a p a d e de t . M e n d e t är d ä r f ö r 

i n g a l u n d a m i n d r e in t ressan t el ler viktigt. 
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Zusammenfassung 

Keine Kunstwerke des 15. Jahrhunderts im 
Ostseeraum wurden von sowohl skandinavi
schen wie deutschen Kunslhistorikern so in
tensiv und leidenschaftlich diskutiert, wie jene, 
die Bernt Notke zugeschrieben wurden. Meh
rere dieser Werke wurden alternativ als Schöp-
fungen Hennings von der Heide angesehen. 
Die kritischen Forschungen Erik Moltkes, Eike 
Oellennanns und Kerstin Petermanns brach-
ten haltbare Kenntnisse und Kriterien: Bernt 
Notke war erfolgreicher Werkstattleiter und 
verantwortlich fiir einige der spektakulärsten 
Kunstwerke des Ostseeraumes im Mittelalter. 
Die von ihm persönlich ausgeiibte kiinstleri
sche Tätigkeit beschränkte sich auf Malerei -
Tafelmalerei wie Fassmalerei; vorher war er als 
der gröBte Bildschnitzer Norddeutschlands im 
Mittelalter angesehen. Vor allem in den Fass-
ungen der geschnitzten Bildwerke zeigte er 
kiinstlerische Originalität. 

Der Fliigelaltar in Rytterne wurde seit An
fang des so. Jahrhunderts abwechselnd Bernt 
Notke oder Henning von der Heide zugeschrie
ben, wobei stets nur das Schnitzwerk Beachtung 
fand. Da jetzt, durch die Zusanmienstellungen 
Kerstin Petermanns 2000, Möglichkeiten vor-
liegen, auf solidem Grund Stellung zu einer 
eventucllen Urheberschaft Notkes fiir dieses 
Kunstwerk zu nehmen, erwartet man dass eben 
zu diesen Kenntnissen Riicksicht genommen 
werden sollte. Jedoch wurde erneut das Argu
ment gebracht, dass fiir die einmalige Kompo
sition, mit Christus als Zentralfigur und von 
gleicher Körpergrööe wie die Zelebrieren den. 

könne nur ein Genie wie Notke verantwortlich 
sein (Svanberg 2002). 

Es lassen sich jedoch keine Formen, weder 
in der Schnitzerei, noch in der Fassung, mit 
Werken Notkes verbinden. Ebensowenig lässt 
sich das Kunstwerk in einer sinnvollen Weise 
mit dem noch schwerer greifbaren Henning 
von der Heide verbinden. Es wird darauf hin
gewiesen, dass, auBer den längst von der For
schung nachgewiesenen Kleidermotiven, auch 
sowohl die Komposition, wie die Christusfigur 
selber auf Vorbilder am Niederrhein ziirfickge-
hen: auf einen Kupferstich des Meisters IAM 
von Zwolle, sowie auf den Schmerzensmann 
Tilmans im Kölner Schnutgenmuseum. Die 
Ubernahme von niederrheinischen Motiven 
und Stilzugen war in Lubeck in den letzten 
Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts allgemein. 

Das Schnitzwerk des 15—25 Jahren junge
ren Flugelaltares in Arboga zeigi so groBe for-
male Ubereinstinmuingen mit dem Schrein in 
Rytterne, dafi eine Verbindung zwischen den 
beiden Werken vorliegen muss. Auf der einen 
Seite sind die Formen des Flugelaltars in Ar
boga vereinfacht und manieriert, auf der an
deren ist die Adaption auch von niederrhein
ischen Fasstechniken deutlich. 

Die grundlösen Zuschreibungen an Meis
ternamen werden als nutzlose Beschäftigung 
der Kunstgeschichte abgelehnt. Es mangelt in 
vielen und wichtigen Hinsichten noch an sys-
tematischen Forschungen fiber den einzigartig 
reichen Bestand an mittelalterlichen Bild-
werken in Schweden. 

Fornvännen gg (2004) 


