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NORGE, LYBECK OCH DEN BALTISKA NORDEN» 
AV 

JOHNNY ROOSVAL 

P
å senare tid ha lämnats flera värdefulla bidrag till känne

domen om den lybska konstexporten till Norge under kato

licismens sista sekel. Eyvind Engelstad grupperar i en 

på tyska utgiven avhandling1 sitt material omkring huvud

sakligen tre personer: den något obestämde »Neukirchener-meistcr», 

Herman Rode och Bernt Notke. I en tidskriftsartikel11 har han dess

utom lagt fram en serie arbeten av Claus Berg, mästaren i Odense. 

Samma år , 1933, som Engelstads bok, trycktes en avhandling av 

Anders Bugge,3 som bl. a. syss lar med precis samma ämne, ehuru 

under en annan synvinkel. Han orienterar läsaren om de medeltida 

kulturförhållandena i allmänhet vid »leden i Nord», d. v. s. segel

leden norr om Bergen. Vi få en översikt av denna t rakts äldre, 

kyrkliga konstförråd. Det mesta utrymmet ägnas åt den hanseat iska 

senmedeltida al tarskåpskonsten. Även Engelstad inskränker sig i 

huvudsak till Nord-Norge. Detta synes ha varit det huvudsakliga 

avsättningsområdet för lybeckarnas träbilder och målerier. Engel

stad såväl som Bugge framhäver detta. Engelstad säger i några f. ö. 

anmärkningsvär t väl utformade sidor i en särski ld studie över 

»Bernt Notkes elever»,4 att hanseaternas a l tarskåp kom till Bergen 

och därifrån norrut med inhemska fiskeskutor. Engelstad och Bugge 

komplettera varandra . Bugge behärskar hela materialet. Hån ger 

oss en statistik däröver, som, att döma av de bifogade illustratio-

' E y v i n d S. E n g e l s t a d , Die hanseatische Kunst in Norwegen. 
Skrifter utg. af Det norske Vidensk. Ak., Oslo. Hist.-Filos. Klasse 1933 
nr 6. — 80 sid., 42 autotypier. 

3 Idem, Claus Berg i Norge, i Kunst og Kultur, XXI, 1935, sid. 47. 
0 A n d e r s B u g g e , Kunsten längs loden i Nord. Forlidsminner nr X, 

utg. av Foren. til norske fortidsminnesmerkens beväring, ssertryck av donna 
förenings aarsberetning for 1932, Oslo 1933. 

4 I Universitetets Oldsaksaral. Årbok 1933—34. 
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nerna, tyckes vara i stort sett, även i mästareattribntionerna, tillför
litlig. Engelstad har nöjt sig med ett fåtal verk, han ägnar åt dessa 
en stilkritisk undersökning och ger en översikt över den tyska och 
skandinaviska litteraturen i ämnet, en visserligen i väsentliga punk
ter rätt bristfällig översikt. Genom erfarenheterna ur E n g e l s t a d s 
och B u g g e s skrifter tror jag mig kunna få en översikt av den nord
tyska konsten i Norge, isynnerhet om jag därtill lägger lärdomarna 
från äldre förtattare såsom F r. B. W a l l e mr> och framför allt 
H a r r y F e t t , griindläggaren av medeltidskonstens historia i Norge 
i modern mening." 

Vi se då att de lybska arbetena finnas eller funnits i Bergen och 
trakten däromkring samt vidare norrut, förbi polcirkeln ända upp 
till Hammerfest och Vadsö. Antalet i litteraturen omnämnda arbeten 
har jag fått till omkr. 150. Engelstad säger sig känna »200 forskollige 
alterskaber. Mesteparten — — fra hansestaedene». Det finnes natur
ligtvis åtskilligt i museer och kyrkor, som ännu icke satt spår i 
andra böcker än de inhemska forskarnas anteckningsblock. För de 
olika tidsavsnitten få vi följande statistik. 

A. 1400-talet före och omkring sekelmitten. Omkr. 16 lösa bilder. 
I sitt utförliga kapitel över denna tid synes Engelstad icke ha be
aktat Carl Georg Heises och Paatz' forskningar. Heise, som i tio 
år varit chef för museet i Liibeck och som skapat avgjutningssam-
lingen för lilbecker-konst i S. Catherinen är f. n. den bästa auktori
teten inom området även om han någon gång gjort en felbestämning. 
Hans »Liibecker Plastik» kan icke nog rekommenderas, tryckt i 
Bonn 1926. Jag kan icke se att den någonstädes citeras i Engel
stads bok, endast i hans senare tidskriftstudie »Bernt Notkes elever». 
Även Paatz har med sin stora intuitiva förmåga spritt ljus över 
många problem, ehuru det måste medgivas att flera av hans attribu-
tioner äro mer än lovligt lättsinniga. 

B. Herman Rode, Bernt Notke, Imperiaiissima-masfaren, H. von 
Heyde, resp. eller dessas verkstäder eller närastående. Utan att här 
gå in på enskilda attributioner anteckna vi att omkr. 80 verk till
höra denna grupp, dels »skåp», dels lösa bilder. Bugge framhäver 
riktigt en sittande madonna från Vserey i Lofoten, Engelstad av-

5 Iconograpbia Sancti Olavi, I A, Nidaros 1930. 
6 Märk bl. a. hans »Olavsriddorcn» i Kunst og Kultur 1932, s. 67 samt 

hans bidrag i Gyldendals Konsthistoria, Oslo 1925. 
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bildar bl. a. en bredbent S. Olof från Hasvik nära Hammerfest, båda 
måste anses som Rode'ska verkstadsarbeten. 

Under Notkes namn anföras av Engelstad vissa bilder, i vilka han 
ser likhet med storkyrkoaltaret i Statens Historiska Museum. Detta 
stora altarskåp har visserligen en tid varit anknutet till Notkes 
namn, men attributionen kan, efter undertecknads artikel i Svenskt 
Biografiskt Lexikon över Bertil målare, icke mera försvaras. Även 
Bugge grupperar flera av träskulpturerna från Nord-Norge omkring 
Storkyrkoskåpet. Man kan dock icke förebrå utländska författare 
deras bristande kännedom om min undangömda, icke illustrerade 
lilla uppsats. Fullständig illustrering och halva bevisföringen finner 
man emellertid i Sveriges kyrkor, Stockholms kyrkor, Bd 1, s. 406. 
Bertil synes först ha verkat i Liibeck och där bl. a., i samverkan 
med Rode som målare, utfört skulpturen i storkyrkoskåpet. Seder
mera flyttade han till Stockholm där han fick borgerskap. I princip 
böra nu alla arbeten, som sammanställts med Notke på grund av lik
het med Storkyrkoskåpet, överflyttas till Bertils konto. Avbildnin
garna hos de norska författarna är härvidlag tyvärr alltför ofull
ständiga för att medgiva den nödvändiga prövningen av varje en
skilt fall. Vad Henning v. d. Heyde angår äro Bugges attributioner 
av ett krucifix från Vserey och altarskåpet från Andenes synner
ligen beaktansvärda, men icke övertygande. Hos Engelstad är S. 
Egidius från Hjörundfjord trovärdig som Hennings verk, men bisko
pen från Dyroy icke alls. Det är emellertid omöjligt att säga ett be
stämt omdöme utan att ha sett originalen. Andenes-skåpets målnin
gar, delvis avbildade hos Bugge, äro — vem som än gjort dem — 
intressanta, bl. a. genom överensstämmelse med träsnitt i en Lybeck-
incunabel av 1496: »Speyel der Leyden». Det är dessutom samma 
mästare som målat den rikhaltiga passionssuiten i Söderköpings 
kyrkas altarskåp. Ur dessa verk stiger en ny konstnärspersonlighet 
fram. 

Att Bugge hänfört en Anna självtredje från Vcerey till mitten 
av seklet är förvånande. Hon hör klarligen till Notkes tid och krets 
vilket Engelstad också märkt i sin uppsats Berndt Notkes elever. 
Jag tror, liksom Engelstad, här på Hennings hand, kanske inom 
tvånget av Notkes verkstad omkr. 1484. — Jag kan icke godtaga 
Bugges förslag att den belgiska store konstnären Justus van Gent 
skulle målat vissa flyglar å norra altarskåpet i Andenes. 
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C. Benedikt Dreyer, Claus Berg och deras tid. Omkring 40 ar
beten tillskrivas tiden. En bestämd personlig attribuering åt Claus 
Berg göres blott av Engelstad (i Kunst og Kultur) och gäller altar
skåpet i Onsöy. Detta skall förut ha funnits i ett kloster i Oslo. Det 
är anmärkningsvärt att detta, väl utan tvivel ur den danska hovbild
huggarens verkstad stammande arbete icke fann sin väg upp till det 
av den lybska handeln helt behärskade Nord-Norge. 

D. Hakon Gulleson. Slutligen märkes en import från Sverige, ett 
fåtal arbeten av helsinge-konstnären Hakon Gullesons lättigenkänn-
liga typ. 

Denna statistik har sin betydelse. Mot bakgrunden av den bör man 
betrakta Engelstads konstgeografiska inledande betraktelser. Han 
säger ungefär: »Roosval har föreslagit att kalla den hanseatiska, 
lybskt betonade konsten för b a l t i s k , såsom varande utbredd runt 
Östersjön och alltså varken skandinavisk eller tysk.» — Först och 
främst är detta en oriktig definition på begreppet »Den Baltiska Nor
dens Konst». Därmed har jag menat konsten omkring Östersjön från 
1000-talets slut till 1500-talets början,7 något som i sin helhet alls 
icke kan kallas hanseatiskt eftersom Hansan icke fanns till när den 
började, och som icke kan anses som helhet centraliserat i Liibeck, 
eftersom Liibeck icke existerade 1100; den storslagna 1100- och 
tidigare 1200-talskonsten i baltiska bäckenet hade sina centraler i 
Lund, på Gotland, i Alvastra, i Ribe, i Soro m. fl. skandinaviska 
orter; Nordtysklands roll som initiativtagare i tegelarkitekturen har 
kanske varit betydande, men det är en ännu olöst fråga, likaså Bre
men—Hamburgs betydelse som förmedlan mellan Sachsen—West
falen och Norden. Från och med 1200-talets senare hälft börjar den 
lågtyska östersjökusten göra sig gällande, under 1400-talet är LU
beck utan gensägelse hela denna konstkulturs medelpunkt och kraft
källa. Detta är »Den Baltiska Nordens Konst». Är det riktigt att 
under 1400-talet, då, som vi sett lybska altarskulpturer finnas i 
Norge, anse den »Baltiska Nordens» område utsträckt även över 
Norge? Engelstad tenderar till en sådan uppfattning, han förebrår 
mig att icke ha beaktat det lybska materialet i Norge, som, säger han, 
bl. a. berättar om »eines vollständig mangelnden Fähigkeit zu selb-

7 Se min »Den baltiska Nordens kyrkor», Stockholm 1924, s. 7—12, samt 
»Das baltisch-nordische Kunstgobiet» i »Nord-Elbingcn», Bd. VI, Heide in 
Holstein 1927. 
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ständig kunstlerischer Arbeit in unserem Volk» (s. 6). Han talar 
med beundran om den mäktiga hansa-konstens utbredning ända upp 
i Finnmarken, en radie lika lång som från Liibeck till Moskva eller 
till Madrid. ' 

Men dessa lybeckerarbeten, vilka, frånsett några få, icke omfatta 
mer än 50 år, kunna icke berättiga till en vidgning av begreppet bal
tisk-nordisk till Norge. I synnerhet som vi ingenting få höra om 
muralmåleri eller arkitektur, som vore likt Liibecks. I Sverige, Dan
mark, Finland, Estland, Lettland äro icke endast kvantitet och kva
litet av de lybska skulpturerna överväldigande större, där byggs 
också tegelkyrkor, och byggnadernas murar dekoreras i med Nord
tyskland nära besläktade stilar. 

Vad är då Norge under 1400-talet konstgeografiskt talat? Engel
stad själv framhåller dess fattigdom, liksom också Harry Fett tidi
gare gjort. 1 1400-talet ligger ju också som bekant det största djupet 
i Norges politiska historia. Denna den statliga organismens mörker 
motsvarades visserligen icke på det konstnärliga området av idel 
fattigdom (upphjälpt genom ett eller annat altarskåp från Liibeck). 
Tvärtom, det skall visa sig att den sena medeltida konsten i Norge ut
vecklade en naturens egen läkekonst. Nationen drog sig tillbaka 
inom sitt skal. Det var blott vid kusterna i väster och norr som de 
hanseatiska kontoren regerade. Därbakom rådde den äkta norsk
heten. Stormansätterna blevo bönder, den nationella kraften ren
odlades, vilade, förberedde sig på framtiden, dess konst, som aldrig 
helt upphörde, hämtade näring från det länge sedan förflutna. Det är 
icke den engelska gotikens elegans — denna som beledsagade Norges 
politiska makt på 1200-talet — utan det är vikingatidens och den 
romanska epokens ornamentala ymnighet som lyser fram i det slu
tande 1300- och i 1400-talets nationella slöjd, t. ex. i Titcldal stav-
klrke (Nordiska Museet) samt flera stavkyrkor i Telemarken. Harry 
Fett har i några antydande, storslagna sidor (114—116) i sin »Nor
ges Kirker i Middelalderen» (Kristiania 1909) öppnat blicken för 
detta faktum och senare i Gyldendals Norsk KunsthistoriO, s. 229 ff, 
lietraktat detsamma ur en mera allmän synpunkt. Det som skedde 
kan uttryckas så, att Norges konst till stor del' övergick till att bli 
allmogekonst. Biologiskt sett skulle detta vara samma fenomen, som 
jag trott mig ha iakttagit i Sverige först i 1500-talets början,8 en rö-

Se Swedish Art, Princeton 1932, p. 50 m. fl. 
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reise för vilken bl. a. Hakon Gulleson, Lars Snickare och kyrk-
målaren Eghil äro representanter. Märk att detta är allmogekonst 
men icke i betydelsen av låg-kvalitet! Sveriges klyvning i allmoge-
och herrskapskonst fortsätter under nyare tid och slutar först i våra 
dagar. Under 1500- och 1600-talen är klyftan ansenlig, därefter närma 
sig linjerna. Det måste höra till vår svenska konstforsknings pro
gram att, särskilt för Vasa-dynastiens tid, söka framleta och skildra 
den samtidigt med den utländskt kryddade hovkonsten levande folk
liga arten. Det är en svår uppgift, emedan den folkliga delen uppen
bart var svag i jämförelse med den stolta kungliga och aristokra
tiska. Häruti — i balansen mellan allmoge- och högrestånclskonst — 
ligger en huvudskillnad mot förhållandena i Norge. I Norge blev 
nationalismen i gestalt av bondekonsten snart mycket stark, rik och 
självsäker, hon förde under längre tid än i Sverige ett eget liv och 
förmådde slutligen på ett djupare sätt än i Sverige ingripa i nutidens 
kultur inom sitt land. 

T Einar Lexows förträffliga och vackra lilla handbok Norges 
Kunst (1926) finns kloka ord om den norska »Folkekunstens» ställ
ning med bl. a. den geografiskt viktiga antydningen om var den 
gedignaste folkkonsten finns: i Setesdal, Telemarken (som redan Fett 
framhöll: »denne ornamentale Fastholden isser i Telemarken, folke
visens klassiske landsdel»), Numedal, Hallingdal, Trondelag, Gud-
brandsdal. »Lidt kan man ogsaa findo i kystdistriktene, men det er 
dog i förste rsekke de isolserte dalstrok, som viser os denne norske 
byggningskunst i dens edleste form». Men även i Lexows framställ
ning får folkkonsten för litet. Proportionen är orättvis. Konsthisto
rien måste, i Norge som i Sverige, öppna dörrarna vida för all
mogekonsten, hon måste begripa och oförskräckt erkänna, att det 
artistiska livet under vissa sekel varit uppdelat i två huvudströmmar. 

Vi ha kommit på sidan om Bugges och Engelstads skrifter. Vi ha 
lockats in på en principdiskussion, utgående från en lätt kritisk in
ställning emot Engelstads överskattning av det hanseatiska altar-
konstförrådet. Men denna vår inställning hindrar oss ej från art 
inse att Engelstad givit ett självständigt bidrag till Liibecks konst
historia med begagnande av norskt, men ännu mer svenskt, tyskt 
o. a. material och att han härmed givit sina kolleger inom samma 
arbetskrets ett synnerligen värdefullt bidrag. 

Hans fordran att Norge skall stå under Hansans välde på konstens 
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karta kan möjligen till en viss grad vara berättigad. Men i så fall 

måste statistiken över nordtyskt stämd kultur uppvisa något mer än 

al tarskåpsfigurer . Man måste fordra byggnader, stadsplaner, mål

ningar, kläder, smycken, tenn, silver. Förutsat t att detta presteras, 

då skulle kar tan över den Baltisk-nordiska konstkulturen under 

1400-talet växa ut — visserligen icke över hela Norge, men i smala 

strimmor utefter Norges kuster, särdeles i Nord-Norge. 

I Bugges avhandling är grundvalen lagd till en dylik inventering. 

Man måste vara tacksam mot båda de här omtalade författarne för 

de synnerligen viktiga bidrag som deras redan gjorda, kortfattade 

ar t iklar givit. Av det förstå vi, att Liibecks konst icke kan anses full

ständigt skildrad om icke dess norska export beaktas. November 1935. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

J ROOSVAL: Norwegen, Liibeck und »der baltische Norden». 
Durch die Untersuchungen der beiden norwegischen Forscher Anders 

Bugge und Eyvind S. Engelstad kennen wir nunmehr die Ausbreitung der 
liibeckischen Kunst in Norwegen. Nördlich von Bergen, der Kiiste entlang, 
scbmuckten sich die Kirchen in der Zeit 1470—1520 mit gescbnitzten und 
gomalten Altaren aus derselben Familie, die so wohl bekannt und so zabl-
reicb verbreitet ist in den Ostseeländern. Auch aus der Mitte und aus der 
ersten Hälfte des 15. Jabrhunderls finden sich in Norwegen einige Beispiele 
liibcckischer Plastik, jedoch in sobr gcringer Zahl. Der oben genannte Zeit-
raum ist durch Arbeiten im Stile Rodes, Notkes, Hennings von der Heyde, 
des Imperialissima-Meisters und Benedikt Dreyers vertreten. Sudlicher fin
det man (Oslo) eine Arbeit aus der in Dänemark tätigen Werkstatt Claus 
Bergs. Von Schweden sind Heiligenbilder gekommen, die als Werke des 
Hakon Gulleson aus Helsingland erkennbar sind. Unter dera interessanten 
Ncr.cn, das so ans Licbt gekommen ist, orwähne ich ausserdem die Male
reien dos A n d e n e s-Altars, welche teilweise bei Bugge abgebildet sind. 
Ich finde denselben Meister in den Malereien des Altars in dor Söder-
köpinger Kircbe in Schweden. Hior tauebt eine neue Persönlicbkeit der 
Itibeckischen Kunstgcschichte aus dar Vergessenheit auf. — Engelstad 
macht geltend, dass Norwegen im 15. Jhdt. zu derselben kunstgeschicht-
lichon Einheit gehört wie »der baltische Norden». Darauf antworten wir 
dies. Es ist klar, dass oin bedeutender Export von Liibeck aus nach Nor
wegen stattfand. Aber er scheint geographisch in der Ilauptsache auf einen 
schmalen Stroifcn längs des Wasserwegcs nördlich von Bergen begrenzt 
zu sein. Schweden, Finnland und Dänemark bingon in ganz anderer Art 
mit Norddeutschland zusammen, denn in diesen Ländern herrsehte auch 
im 15. Jhdt. eine mit der norddeulscben vorwandto Architektur, und die 
genannten Phänomene gehören den ganzen Ländern odcr wenigstens höchst 
bedeutenden Teilen davon an. In Norwegen erscheint die hanseatische Kunst 
nicht als das Hauptsächlichste. Wichtiger isl die Volkskunst. Die Kunst
gcschichte muss hier von ihrer Gewohnheit abgeben, nur die Erzeugnisse 
der böheren Klassen zu beaebten. Norwegen bietet uns die eigentilmlicbe 
Erscheinung einer Nation, wo, zufolgo politischer Abhängigkeit während 
mehr als drei Jabrhunderten, die beste, die wirklich national© und originalo 
Kunst bei den Bauern in den inneren Tälern des Ländes bliihte. 

http://Ncr.cn

