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En pappersrelief av Albert von Soest och en 
av okänd mästare. 

Av 

EFRA1M LUNDMARK. 

Statens historiska museums nyordnade avdelning för 
.den nyare tidens kyrkliga konst finnas ett par reliefer 
frän 1500-talet av pappersmassa, som ha ett visst in-

_S3/tresse bland annat därför, att de äro synnerligen 
ovanliga. Så vitt jag vet, är den ena unik och av den andra finns 
endast en replik. Båda torde dock ursprungligen ha framställts 
i flera exemplar. 

Genom det lyckliga förvärvet av en del lokaler i f. d. läns
fängelset på Östermalm möjliggjordes 1924—1925 en exponering 
av de" hittills så otillgängligt magasinerade efterreformatoriska 
kyrkoinventarierna. Bland mycket annat värdefullt, som då kom 
upp i dagsljuset efter att i årtionden ha legat gömt i museets 
magasiner i Nationalmuseibyggnaden, voro även de båda pappers
relieferna. Den ena, "ett fragment i papier maché, framställande 
människor och hästar" enligt museets lappkatalog, inv.-n:r 1759, 
från Västerås domkyrka, skänktes till museet 1851. Den andra, 
en bröstbild av Kristus som världens frälsare och konung, insatt 
i originalram, inv.-n:r 8828, från Munktorps kyrka i Västmanland, 
köptes av museet 1891. 

Carta pesta, papier maché, stampat eller målet papper blan
dat med sand, lera, krita, träaska eller hår och med limvatten 
eller stärkelseklister som bindeämne, kom i bruk i Tyskland för
modligen först på 1400-talet, då papperskvarnarna blevo allmän
nare. I Italien användes carta pesta av konstnärerna sannolikt 
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Fig. 263. ALBERT VON SOEST, Kristus som konung. Pappersrelief frän Munktorps 
kyrka, Västm., i Statens historiska museum, Stockholm. 

något århundrade tidigare. Massan pressades i väl infettade for
mar av Irä, metall eller gips. Ibland klappades tunna, fuktade 
pappersark in i formen, lager efter lager med bindeämne mellan. 
Utan sakkunnig mikroskopisk undersökning kan ej avgöras, huru 
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massan i Västerås- och Munktorps-relieferna är beskaffad. För 
blotta ögat ser det ut som om materialet vore lika i båda, en 
fibrös pappersmassa utan lera eller dylikt och ej heller lagd i 
varv. Massans färg är i friska brottytor nästan vit, en aning smut
sig i tonen. Stundom förväxlas dylika reliefer med sådana av 
pressat läder, men dessa senare ha aldrig så skarpa konturer som 
pappersreliefer kunna ha. Ges tillfälle till undersökning av ämnet 
bakom pressytan, är det vanligen lätt skilja läder från pappers
massa. 

Då det är enklast att identifiera reliefen från Munktorps kyrka 
(fig. 263), behandlas den först. Bildplattan 
(H. 46, B. 36 cm.) är fästad i en ram (H. 59, / A 

B. 49 cm.) med ryggstycke, både listramen 
och ryggbräderna av furu och ursprungliga. 
Den tidstypiska listramen är svartmålad Fig. 264. ALBERT VON SOEST, 

med den inre karnisen förgylld; det plana hans signatur, 
fältet är belagt med i pappersmassa pres
sade ornament, i hörnen uppstigande rankor och mellan dessa 
en ansiktsmask på de vertikala styckena och en rosett på de 
båda andra. Ornamenten ha troligen varit förgyllda. Reliefen (av 
c:a 1—4 mm. tjock massa) är belagd med bladtunn kredering 
samt målad med olje- och troligen även temperafärger. Fram
ställningen återger Kristus i bröstbild med ansiktet nästan en 
face, vridet något åt höger. Högra handen är lyftad till välsig
nelsegest, den vänstra är lagd på världsklotet. Karnationen går 
i rosa. Huvudet är inramat av ordentligt friserat brunt hår och 
skägg. Tre franska liljor och två gånger sju strålspetsar belagda 
med guld utgöra gloria. Manteln är cinnoberröd med gyllene 
bräm. Klotet har svart bottenfärg, korset är i guld. Draperiet 
bakom bilden är målat svartbrunt till brunrött. Utsikten till höger 
om huvudet visar en borg i rosa med röda och gröna tak, rosa
himmel ovanför samt brungrön mark och gråvit stenmur nedan
för. Utefter tavlans nedre kant är en inskrift med gyllene bok
stäver på svart botten: "IMAGO IESV CHRISTI." Ovanför denna 
inskrift, mitt på den platta på vilken Kristus stöder högra armen 
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och klotet, äro trenne hopbundna, svartmålade bokstäver — lik
som de andra bokstäverna; i c:a 1 mm. hög relief —: "AVS" 
(fig. 264), det vill säga signaturen för ALBERT VON SOEST. 

I sin monografi 1901 har BEHNCKE1 framlagt alla då kända 
data om bild- och ornamentskäraren Albert von Soest och för
tecknat hans arbeten. Förmodligen vistades Albert redan före 
1567 i Liineburg och gick där i lära, hans utbildning tyder i 
varje fall på nordvästra Tyskland. Under åren 1567—1584 tillkom 
Alberts huvudarbete, delvis i samarbete med Gert Suttmeier, de 
berömda träsniderierna i sammanträdessalen i Liineburgs rådhus. 
Det är allegoriska och ornamentala figurer, bibliska och histo
riska framställningar i tidens stil. Vidare utförde Albert elt flertal 
epitafier av sandsten, med figurer och porträttbilder, för Liine
burgs och andra kyrkor, samt, vilket särskilt intresserar oss här, ett 
flertal pappersreliefer. Senare arkivaliska fynd — i ett samlings
band, som återkommit till Liineburg från Hannover2 — ge besked 
om Alberts förut okända dödsår, 1589. 

BEHNCKE framhåller det fina utförandet och formrikedomen 
i Alberts arbeten men ock, att Albert ej var någon nyskapare 
samt konstnärligt mindre betydande. För de flesta kompositio
nerna kunna förebilder letas fram, och stilistiskt heterogena for
mer stå i hans arbeten sida vid sida. Alberts stöpre bildkompo
sitioner äro överlastade och oklara, särskilt märkbart i träsnide
rierna. "Eine kiinstlerische Entwickelung ist nicht zu konstatieren" 
slutar samma författare en översiktsartikel.8 

Man känner till tio olika pappersreliefer av Albert von Soest, 
varav åtta signerade och två osignerade: Bröstbild av Kristus i 
profil (två ex.), fig. 266; Kristus med törnekrona (ett ex.); Kristus 
som konung (ett ex. i Dresden, Altertumsmuseum, vartill kommer 

1 W. BEHNCKE, Albert von Soest (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 
28), Strassburg 1901. 

2 W. REINECKE, notis i Liineburger Musettmsblätter 2, s. 404, Liineburg 
1912. 

3 W. BEHNCKE, art. Albert von Soest i Allg. Lexikon der bildenden 
Kunstler 1, 1907. 



En pappersrelief av Albert von Soest och en av okänd mästare. 381 

det här omtalade ex. i Statens historiska museum från Munktorps 
kyrka), fig. 263 och 265; Herdarnas tillbedjan (två ex.), fig. 267; 
Treenigheten (två ex.); Luther (ett ex.), fig. 268 och 269; Erasmus 
Rotterdamus (ett ex.); Melanchton (förstörd, endast fotografi be-

Fig. 265. ALBERT VON SOEST, Kristus som konung. 
Pappersrelief i Altertumsmuseum, Dresden. 

varad); Kristus med kors (ett ex.); Mattias Flaccus Illyricus (ett 
ex.). De två sistnämnda äro ej signerade, men äro otvivelaktigt 
av Albert von Soest.1 Ang. ett verkstadsarbete i Köpenhamn se 
s. 391 o. f. 

"Jesu Kristi porträtt" i Dresden är något olika bilden i 

1 BEHNCKE, Albert von Soest, s. 53—66. 
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Stockholm med avseende på målningen. Dresden-reliefen har 
ljusblått klot eller riksäpple samt blå himmel med vita moln, 
repliken i Stockholm har svart äpple och rodnande himmel. De 
olikheter man lägger märke till vid en jämförelse mellan repro-

Fig. 266. ALBERT VON SOEST, Kristus. Pappersrelief i Kunstgewerbemuseum 
i Hamburg och i museet i Liineburg. 

duktioner av de båda relieferna (fig. 263 och 265), såsom ögon
parens olika blickriktning samt de något grövre bokstäverna på 
exemplaret i Stockholm, kunna bero på målningen. Det förefaller 
som om färgen vore bättre bibehållen på vår bild; tyvärr är den 
rätt skadad i kanterna och har slagit sig på grund av fukt. Pap
persmassa är just ej motståndskraftigt i rå kyrkluft. 

Den av Albert von Soest i Munktorps-reliefen återgivna 
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Kristus-typen är mycket vanlig under renässansen. Bortser man 
från den germanskt borgerliga ansiktsläggning, som Alberts Kristus 
som konung har, kan typen återföras närmast till de Kristus
huvuden med judiska drag 1400-talets nederländare — Jan van 

Fig. 267. ALBERT VON SOEST, Herdarnas tillbedjan. Pappersrelief 
i Liineburg och Stendal. 

museerna 

Eyck och hans riktning — målade. En annan pappersrelief av 
Albert har Kristi huvud i profil, fig. 266, vilken bild som typ är 
identisk med det en Jan van Eycks efterföljare tillskrivna Kristus
porträttet i Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin, "vera ikon"-typen. 
Som förebilder till Alberts övriga reliefer ha tjänat stick av Diirer, 
Aldegrever (fig. 267), Lucas Cranach d. ä. (fig. 268) och andra. 
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Albert von Soest synes ha skurit modellerna i trä. I Schwerin, 
Grossherzogliches Museum, finns originalmodellen till Luthers 

Fig. 268. ALBERT VON SOEST, Luther. Lermodell i Nationalmuseet i Köpenhamn. 

porträtt, signerad AVS. Den är skuren i relief i ek och målad 
liksom det enda kända pappersexemplaret (fig. 269), vilket finns i 
Köpenhamn, Nationalmuseets anden afdeling. Men pappersrelie
ferna pressades ej direkt efter trämodellerna, vilka väl vanligen, 
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liksom Luther-porträttet, skuros i relief, utan i en ler- eller gips
form gjuten efter trämodellen, en matris. En dylik av lera med 
Luthers bild, som i senare tid kommit till Köpenhamns-museet, 
överensstämmer i detalj med den pappersrelief museet förut 
ägde.1 

Fig. 269. ALBERT VON SOEST, Luther. Pappersrelief i Nationalmuseet 1 Köpenhamn. 

För fullständighetens skull bör omnämnas det "nytryck" — 
en inom grafiken använd term, som även kan passa i detta fall 
—, som REINECKE fann 1907. I Nikolaikirche zu Burg på ön 
Femern i Östersjön upptäckte REINECKE ett porträtt av Luther 
lika pappersreliefen i Köpenhamn. Men i motsats till Köpen-

1 W. MOLLERUP, Nationalmuseets anden afdeling, Köpenhamn 1908, s. 40. 
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hamns-bilden är den i Nikolaikirche zu Burg ej målad utan 
lyser i silvergrå metallglans; den har ej heller gammal ram utan 
är insatt i en empirram, som bär en inskrift om reformationens 
trehundraärsfest 1817. Detta gav REINECKE anledning närmare 
undersöka den metallglänsande reliefen och dess tillkomsthisto
ria. I Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Provinzialberichte 1817 
—1818 fann han följande:1 

En mekaniker Jiirgensen i Schleswig ägde ett porträtt av 
Luther, "aus einer holzähnlichen Masse", signerat AVS, vilket 
han fått med sin fru. Man satte stort värde på konstverket, och 
den föregående ägaren, fru överstelöjtnant von Höpken från 
Mecklenburg, död i Schleswig 1765, hade till och med proces-
sat med sina släktingar för att få det. Jiirgensen kom nu på den 
idén, att han skulle reproducera den märkliga bilden till refor
mationsfesten 1817 och framställde minst 35 avgjutningar, dels i 
alabasterliknande gips, dels i silverfärgad markasitkomposition 
(svavelkisliknande), som såldes till kyrkor. 

Man kan knappast vänta sig att finna dylika nyavgjutningar 
i svenska kyrkor. Däremot är det ej uteslutet, att man träffar på 
flera exemplar av pappersreliefer, som Albert von Soest själv släppt 
ut. Hur Munktorps kyrka fått sin Kristus-relief kan ej sägas, ej 
heller, hur Västerås domkyrka fått den pappersrelief, av vilken vi 
ha blott ett fragment kvar. 

Reliefen från Västerås domkyrka (fig. 270) är som redan sagts 
antagligen av samma slags massa som reliefen från Munktorps 
kyrka men något tjockare än denna (c:a 2—5 mm.). Ytan är kre-
derad med ett tjockare lager än på Kristus-bilden, färgerna äro 
tempera. För närvarande kan ej sägas, hur stor Västerås-reliefen 
ursprungligen varit. Förmodligen är det ej mer än ungefär en 
tredjedel vi ha i behåll, räknat på höjden, (fragmentets H. 25, 
B. 51,5 cm., nu apterat på ett fast underlag). Bredden har nog 
ej varit mer än någon centimeter större än nu. 

Vad framställer denna samling av "människor och hästar"? 
1 W. REINECKE, Ein neues Lutherbild Alberts von Soest, Luneburger 

Museumsblätter 1, s. 108—111, Liineburg 1907. 
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I mitten synes ryggen av en krigare i svartmålad rustning, hjälm, 
harnesk och pansarskjorta, och med laxröd rock hängande fram 
under denna som en veckad kjol. Till höger äro andra krigare i 
svarta rustningar med gyllene armhålsskivor, alla till häst. Djuren 
äro vita, mörkbruna eller rödbruna, deras remtyg äro svarta med 
röda prickar. Till vänster om krigaren i mitten är en grupp ci
vilklädda människor, tre kvinnor och en man. Det är ej mycket 
av dräkternas färger kvar. Damen längst till vänster med ansik
tet i profil till höger har grönt liv, hennes huvudkläde bär spår 
av brandrött och kanariegult. Den sittande kvinnan, som har 
blickarna riktade uppåt och inåt mot framställningens centrum, 
har guldfärgat hår samt grönt, över axlarna lagt huckle och 
mörkbrunt skärp. Den munkliknande mansgestalten med ansiktet 
i profil till vänster har brungrå dräkt med svarta skuggstreck. 

Först av allt är det gruppen till vänster, som förråder bild-
sammanhanget. Den stående kvinnan längst till vänster och 
munken stödja den mellan dem synliga kvinnan. Gruppen åter
ger tydligtvis jungfru Maria i vanmakt vid Kristi kors. Munken 
är Johannes, den sittande kvinnan med upplöst hår Maria Mag
dalena och den stående kvinnan till vänster en tredje av evan
geliernas Marior eller ock Salome. Denna grupp tillsammans med 
krigarna och hästarna till höger gör det klart, att den illa trasiga 
reliefen är ett fragment av en möns calvariae-framställning. 

Knekten i mitten kan ha varit beriden liksom kamraterna, 
det ser ut som om han hölle tyglar. Kanske håller han ett rö 
eller ett spjut med en ättikdränkt svamp och är legendens Ste-
faton. Ovan hans vänstra axel synes elt rakt stycke, som är må
lat mörkbrunt med svarta ådringar. Det är Kristi kors. Till vän
ster om korsstammen skymtar grön mark. Ryttaren på den vita 
hästen, mot vilken knekten i mitten vänder ansiktet, har långt, 
nu krederingsvitt skägg. Han lyfter högra handen, som om han 
med en gest ville betona något han sagt. Förmodligen är det 
den fromma hövitsmannen för ryttarskaran, vilken ofta framställts 
så, han som sade: "Vere filius dei erat iste!" 

På 14- och 1500-talens Golgata-bilder hänga ofta de båda 
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rövarna på sina kors på ömse sidor om huvudpersonen i dra
mat. Möjligen har det även på pappersreliefen från Västerås dom
kyrka funnits trenne korsfästa personer. 

Bedömd efter dräkter och rustningar är reliefen från omkring 
1500. Sådana mantlar, huvuddukar och livärmar som synas på 
reliefen buros under 1400-talets senare hälft av änkor, matronor 
och nunnor. I början på 1500-talet splitsades ärmarna upp. 
Rustningarna äro av typer, som betraktades som omoderna om
kring 1510. Veckad långrock under den nedtill flikigt avslutade 
pansarringskjortan, oledade rustningsslycken förenade med rem
mar, stora bakre axelvingar, pansarkrage, visirhjälm med lågt 
sittande vridtappar, som äro dolda av jämförelsevis stora runda 
skivor — så krigaren i mitten, han som vänder ryggen till — 
var en från 1400-talets mitt mycket buren knektrustning. Låga 
stötkragar på axelskydden i förening med stora hängskivor fram
för armhålorna, stora musslor vid armbågslederna — såsom på 
hövitsmannens rustning — funnos under 1400-talets sista årti
onden men tycks ha förekommit även ett par årtionden in på 
1500-talet. Jämför man Västerås-reliefens rustningar med de på 
träsnitten till Ritter vom Turn, Basel 1493, och till Tewrdannckh, 
Augsburg 1519, verka reliefens rustningar i allmänhet äldre än 
de i de nämnda träsnittssviterna. Snitten till 1524 års folioupp
laga av Das änder teyl des alten Testaments, Doring- Cranachs 
tryck, Wittenberg, visa bland mångfalden rustningstyper sådana 
som påminna om Västerås-reliefens. Medelproportionalen tycks 
bli 1500 med en tolerans på ett årtionde uppåt och nedåt i ti
den. Denna tidsbestämning passar också för hästarnas seltyg. 

En konsthistorisk stilanalys medger dock ej en så tidig da
tering. Reliefens framställning är konstnärligt rätt indifferent, 
varför det är svårt att närmare bestämma hemorten. Formgiv
ningen är mjuk, vecken flyta i långa kurvor, av gotisk knittrig-
het finns intet. De civilklädda människorna uppträda prosaiskt 
verkliga, som folket mest, de heliga kvinnorna utan glorior. Mari-
orna och Johannes bruka eljest vända ansiktena mot bildver
kets åskådare, här vända de ryggen till utom den av vanmakt 
27 — Fornvännen 1926. 
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gripna Maria, vilken ej vänt på sig för att icke denna lilla, 
passionstavlorna obligatoriska grupp skall alldeles lösas upp 
Deras samspråk angår ingen. Hövitsmannen och knekten tala om 
sitt. Bildgrupperingen är övervägande målerisk, om ock ryttar 
gruppen ser ut att paradera medeltida högtidligt och stelryggat 
något som delvis järnplåtarna äro orsak till. 

Människor och djur äro dåligt modellerade, kroppar, lemma 
och veckfall skola vara "naturliga" men äro det ej. Flera detal 
jer i rustningarna äro missförstådda, ej enbart slarvigt utförda 
Detta talar för, att kompositionens inventor varit en annan än 
den som skurit modellen till pappersreliefen. Utförandet fyde 
på, att modellen tillkommit sedan renässansskulpturen börjat 
dala, medan bildkompositionens elementer höra till ultragotik 
eller sengolisk realism, vilken terminologi man vill nyttja. 

Detta, att en plastiker vid mitten av 1500-talet med sina 
uttrycksmedel återger, delvis i förvanskad form en grafikers eller 
en målares verk, som inte bara till tiden men ock till konstupp
fattningen är ungefär ett halvt århundrade äldre, måste bli en 
svärbestämbar produkt. Reliefens allmänna stildrag visa, synes 
mig, att skulptören arbetat i nordvästra Tyskland under efterverk
ningarna av den postideala stil, som brukar betecknas sengolisk 
realism, vilken i Westfalen och Hannover inemot 1530 vek för 
en målerisk naturuppfattning.1 Denna sista luckrade upp jord
månen för italiensk-nederländsk manierism, som redan under år
hundradets sista kvartssekel hann förkväva det lilfa som fanns 
kvar av inhemsk stilkänsla och eget initiativ. Men så långt fram 
i tiden får man ej söka Västerås-reliefens modellör. Antagligen 
var han verksam omkring 1525—1550. 

Det är frestande att tillskriva Albert von Soest pappersreli
efen från Västerås domkyrka. De båda enda i Sverige hittills 
kända pappersrelieferna, av vilka den ena är signerad AVS, ha 
påträffats i kyrkor, som ligga endast 2 l/t mil från varandra. Man 
vill därför helst antaga, att båda kommit samtidigt till Västman-

1 F. BURGER — H. SCHMITZ — I. BETH, Die deutsche Malerei (Hand
buch der Kunstwissenschaft), Berlin-Neubabelsberg 1913—1919, s. 468. 
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land. Kanske ha de hemförts av någon i Tyskland utbildad präst, 
kanske ha de skänkts till stiftets domkyrka och till den märkliga 
landskyrkan av de påviska delegerade, vilka under 1500-talets 
senare hälft kommo för att hämta den helige Davids ben från 
Munktorp. Men enligt tillgängliga bilder av Alberts arbeten kan 
man ej påstå, att Albert är mästare till Västeråsteliefen. Visser
ligen var hans stil högst föränderlig, men alltid kan man peka 
på något för honom typiskt, främst veckbehandlingen. I kläde
dräktens ytor och vinkelbrutna linjer är Albert von Soest gotiker. 
Han är också i allmänhet en skicklig tekniker i sin konst, fast 
man kan påvisa vissa brister i det avseendet just i hans pappers
reliefer. 

Enligt BEHNCKE1 finns det i Kunstgewerbemuseum i Ham
burg en korsfästelsebild av pappersmassa, som är tidigare än Al
berts reliefer, vilka ej — av BEHNCKE — kunna dateras säkrare än 
till troligen före 1585.• Tyvärr känner jag icke till Hamburg
reliefen, ej heller den relief av lika material som återger Kristus 
på korset med Maria och Johannes, vilken från Liineburg kom
mit till provinsmuseet. Denna ser likaledes — enligt nämnda 
författare — några årtionden äldre ut än Alberts reliefer. 

Ännu känner man intet om Albert von Soest och hans even
tuella arbeten före 1567. Det finns ingen anledning förmoda, att 
denne mångfrestande konsthantverkare skulle ha infört metoden 
att framställa pappersreliefer till Westfalen och Hannover. Tro
ligare är, att Albert, en kompilator, lärt sättet på någon verkstad 
med traditioner, kanske av den mästare, som skurit modellen till 
pappersreliefen från Västerås domkyrka. 

Sedan föreliggande uppsats avlämnats till tryckning fick jag 
genom museumsinspektören mag. C. A. Jensen i Köpenhamn 
reda på en av BEHNCKE ej känd pappersrelief, Syndafallet (fig. 271) 
i Dansk Folkemuseum. Denna relief (inv.-n:r L. 418), som In-

1 BEHNCKE, a. a., s. 52. 
2 BEHNCKE, a. a., s. 60. 
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Fig. 271. ALBERT VON SOEST, hans verkstad, Syndafallet. 
Pappersrelief i Dansk Folkemuseum, Köpenhamn. 

köptes av museet 1903, har en ram av ek med pålagda pressade 
ornament lika de på ramen till reliefen från Munktorps kyrka i mu
seet i Stockholm. Reliefen med Adam och Eva vid kunskapens 
träd är hårt restaurerad. Den är sämre modellerad än någon 
av de ovan omtalade relieferna av Albert von Soest men över
ensstämmer i kaiaktären med dessa. Sannolikt är modellen till 
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Syndafallet skuren efter en av Alberts modeller, som nötts ut 
eller skadats. Modellören kan vara någon av Alberts medhjäl
pare, som övertog verkstaden efter mästarens död 1589. 

Enligt anteckning i Dansk Folkemuseums liggare fanns före 
Syndafalls-reliefens restaurering på museet årtalsbeteckningen 
"ANNO 1603" målad på ramen. Då man ej ansåg årtalet ursprung
ligt, enär det ej stämde överens med reliefens och ramens 1500-
talsutseende, avlägsnades det i enlighet med museets restaure
ringsprinciper. Tyvärr gick här ett för denna sak betydelsefullt 
årtal förlorat (originalet), för övrigt det enda årtal på någon 
pappersrelief med sin ram av denna grupp man känner till. Det 
synes mig nämligen vara så, att det borttvättade 1603 angav 
året, då reliefen köptes av den kyrka eller familj, som varit första 
ägaren. Reliefens modell användes utan tvivel så länge den höll 
och det fanns köpare till sådana tavlor. Att Alberts von Soest 
verkstad fanns kvar fjorton år efter Alberts död är ej alls orimligt. 

Konstnärligt sett äro pappersrelieferna i Stockholm och Kö
penhamn ej så betydande nu, som de ursprungligen varit. Detta 
beror på, att materialet med tiden deformerats. Pappersmassa är 
lätt mottaglig för fukt, i synnerhet sedan krederingen skadats. 

Låt vara att det ej är någon större konstnär, som modellerat 
det Luther-porträtt, varav modellen i Köpenhamn är en avgjut
ning, lermodellen är dock bättre än pappersmasseavklappningen. 
Den hårdnade leran har bevarat de ursprungliga formerna, pap
persmassan har delvis förvanskat dem. Detsamma gäller natur
ligtvis om de övriga pappersrelieferna. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Efraim Lundmark: Ein Papier re l ie f von Alber t von Soest und ein 
von einem unbekann ten Meister. 

In Statens historiska museum, Stockholm, gibt es ein paar Reliefs von 
Papiermasse, Carta pesta, Papier maché. Das eine, von der Kirche Munktorp, Wäst-
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manland, stellt Christus als König dar (Fig. 2C3). Die Signatur gibt an, dass es 
eine Arbeit Alberts von Soest ist. Ein zweites Exemplar (Fig. 265) im Drcsdener 
Altertumsmuseum, dessen Malerei weniger gut erhalten sein diirfte als die vom 
Stockholmer Museum, wird von W. BEHNCKE, Albert von Soest (Studien zur 
deutschen Kunstgeschichte, 28, 1901) erwähnt. Wann Albert diese und andere 
papierene Reliefs ausgefuhrt hat — man kennt zehn verschiedene nebst einer 
Werkstättenarbeit — känn bis jetzt nicht festgestellt werden. Albert von Soest 
ist nach W. REINECKES Forschungen (Litneburger Mttseumsblätter 2, S. 404, 
1912) in Jahre 1589 gestorben. 

Ein Tonmodell, Matrize, Abguss eines von Albert von Soest modellierten 
Porträts Luthers ist in das Nationalmuseum Kopenhagens nach der Publikation 
BEHNCKES gekommen (Fig. 268). Dasselbe Museum besass schon fruher ein Relief 
aus Papiermasse, scheinbar in dem erwähnten Tonmodell hergestellt öder auch 
in einem ganz ähnlichen (Fig. 269). 

Das andere papierene Relief im Statens historiska museum stammt von 
der Domkirche in Wästeräs her und ist ein Fragment einer Golgata-darstellung 
(Fig. 270), die nach Trachten und Riistungen zu beurteilen aus der Zeit um 1500 
herstammt. Die Vorlage, ein Holzschnitt, ein Stich öder eine Gemälde, von 
Reliefmodellierer nachgebildet, stammte wahrscheinlich aus der Zeit, während 
Stil und Ausfiihrung des Reliefs auf Mitte des 16:ten Jahrhunderts deutet. Die 
Arbeit diirfte in Nordwestdeutschland, Westfalen öder Hannover, zu stande ge
kommen sein. In Dansk Folkemuseum, Kopenhagen, gibt es ein Relief von 
Papiermasse, der Siindenfall (Fig. 271), wahrscheinlich eine Arbeit aus der Werk-
stätte Alberts von Soest. Die Jahreszahl 1603, urspr. auf den Rahmen gemalt 
aber jetzt weggewaschen, gibt wahrscheinlich das Jahr an, wo das Relief vom 
ersten Besitzer erworben wurde. Die Werkstätte Alberts von Soest hatte in 
dem Falle 14 Jahre nach dem Tode des Meisters existiert, was nicht unwahr-
scheinlich klingt. 


