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JOHANNESFATET FRÅN NORRBY 
IMMACULATAMÄSTAREN, 

HENNING VON DER HEIDE OCH BERNT NOTKE 

Av Rune Norberg 

IN ordeuropas ledande konstnär under 1400-talets senare hälft 
var som bekant frimästaren — man frestas ibland att kalla 
honom fribytaren — Bernt Notke från Lubeck. Denna origi
nella och kraftfulla, nästan demoniska konstnärspersonlighet 
dominerar hela östersjöområdet och sätter mer eller mindre sin 
prägel på flera konstnärsgenerationer efter varandra. Den ende 
av hans samtida i Lubeck som ansetts någotsånär jämbördig 
bland skulptörerna är Henning von der Heide d. ä., en mästare 
som först under de senaste decennierna framträtt i forskningens 
rampljus och fått fastare konturer. 

Visserligen är mäster Hennings direkta förhållande till Notke, 
framförallt hans eventuella lärjungeskap, ännu föremål för dis
kussion och visserligen skär sig meningarna understundom all
varligt om vem av de båda som är upphovsmannen till några 
betydande verk — särskilt underhållande är det koncentrat 
Walter Paatz givit av diskussionen om den utomordentliga bil
den av Johannes evangelisten i Liibecks Marienkirche1 — men 
i stort sett är expertisen enig. Man är överens om att Henning 
visserligen inte har Bernt Notkes kraft och originalitet men att 

1 Walter Paatz, Bernt Notke und sein Kreis, Berlin 1939, s. 340. Detta 
arbete citeras i fortsättningen blott: Paatz 1939. — De i det följande fram
lagda attributionerna beträffande både nytillkomna och gamla välkända 
konstverk må — med undantag för själva Johannesfatet från Norrby som 
här synes mig definitivt uppklarat — betraktas som preliminära, efter
som utrymmet inte tillåter någon utförlig bevisföring. Jag hoppas inom 
kort få tillfälle att framställa dem utförligare och i ett större samman
hang. 
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han i gengäld kommer med nyare stildrag. Han är en renässans-
pionjär här uppe och han förenar elegans med uttrycksfullhet. 
Han är en mera förfinad natur, som gärna ägnar sig åt själs
tolkningar. Detta utläser man av hans tidigare verk, de flesta 
för övrigt befintliga i Sverige, t. ex. altarskåpet i Ryttern, Hie
ronymus i Vadstena och triumfkrucifixet i Stockholms Stor
kyrka. Samtliga anses tillkomna under 1490-talet. Något senare 
eller omkring 1507 skulle ett av hans absolut bästa verk ha till
kommit, nämligen Johannesfatet från Norrby i Statens histo
riska museum, som här skall göras till föremål för en grund
ligare undersökning än som hittills gjorts. 

Att forskningens nuvarande ståndpunkt ifråga om Henning 
von der Heides tidigare verksamhet och hans konstnärliga profil 
över huvud taget, inte ens i de fall där alla stått eniga, kan 
betraktas som den slutgiltiga står nämligen klart för den som 
följt med diskussionen och samtidigt underkastat de berörda 
konstverken en noggrann undersökning. Avgörande är att Hen
nings båda arkivaliskt säkrade verk, altarskåpet med Gregorii 
mässa från Burgkirche, nu i S:t Annen-Museum, Lubeck, av år 
1496 och den bekanta S:t Göransgruppen från år 1504—05 i 
samma museum, trots all teknisk skicklighet inte riktigt passar 
in i den fördelaktiga bild man fått av konstnären via de tidigare 
nämnda verken. Johnny Roosval, som tillhörde banbrytarna 
inom Heideforskningen likaväl som Notkeforskningen, har känt 
denna uppenbara motsägelse mellan konsthistorikernas Hen
ning och de historiskt belagda verkens upphovsman så besvä
rande, att han menar, att Henning von der Heide d. ä. i stort sett 
skulle ha slutat sin verksamhet redan omkring 1496 och av det 
nämnda år utförda altarskåpet endast skulle ha utfört predellan 
egenhändigt.2 Det övriga skulle vara utfört av yngre medhjäl
pare, framförallt sonen, Henning d. y., som dock först 1519 offi
ciellt övertog faderns verkstad. Skillnaden i art och kvalitet mel
lan de olika, Henning von der Heide tillskrivna grupperna av 
konstverk är ovedersäglig. Mig förefaller det rimligast att ånyo 
pröva bärkraftigheten av de attributioner till Henning d. ä., som 
bildar hörnstenarna i den rent konsthistoriska rekonstruktionen 

2 Johnny Roosval, Henning von der Heyde, Konsthistorisk tidskrift 5, 
1936, s. 2 ff. 
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Fig. 1. tjohannesfat» från Norr
by kyrka, Uppland. Här till

skrivet Immaculatamäslaren 
omkr. 1505. Statens Historiska 
Museum. Foto Iwar Anderson. 
•—• tjohannesschusseh aus der 
Kirche von Norrby, Uppland. 
Hier dem Immaculatameister 
zugeschrieben, um 1505. Staatl. 

Hist. Museum, Stockholm. 

av hans verksamhet. Ett av de viktigaste verken i detta samman
hang är Johannesfatet från Norrby kyrka i Uppland, nu i Sta
tens historiska museum, fig. 1—4. Är detta märkliga arbete verk
ligen utfört av Henning von der Heide, så som det först hävdats 
av Walter Paatz i denna tidskrift3 och som sedan allmänt accep
terats? Låt oss utan hänsyn till vad som tidigare sagts närmare 
betrakta Johannesfatet. 

Ikonografiskt erbjuder denna bild av Johannes Döparens 
huvud på ett fat — »caput S. Johannis in disco» — inte några 
speciella särdrag. Liknande Johannesfat är numera ganska sällan 
bevarade men torde under senmedeltiden ha varit ganska all-

3 Walter Paatz, Die Johannesschiissel aus Norrby im Historischen 
Museum in Stockholm — ein Werk des Henning von der Heide, Fv 1929, 
s. 155 ff. 
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Fig. 2. Detalj av Johiinnesfulel från Norrby. Foto livar Anderson, 
der Johannesschussel von Norrby. 

Detail von 
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manna, vilket sammanhängde med en speciell utvidgning av 
detta helgons kult. Hur det en gång varit anbragt är inte alldeles 
klart. Sannolikt har det förvarats liggande på ett altare. Den nu 
befintliga järnöglan för upphängning, som syns upptill även på 
framsidan, är så barbariskt inslagen att den omöjligt kan vara 
ursprunglig. Hans Hildebrand menade att Norrbyfatet fungerat 
som dopfuntslock.4 Alldeles otänkbart är väl detta inte, bl. a. 
stämmer måtten ganska bra med en sådan funktion, men under
sidan skulle då säkerligen ha varit mera praktiskt utformad med 
en fals för funtkanten. Att sådana fat var menade att ses lig
gande framgår av ett annat svenskt exempel, Johannesfatet i 
Bollnäs kyrka i Hälsingland, utfört av Haken Gulleson eller 
åtminstone i hans krets.5 Där är nämligen Johannesbilden en vid 
axlarna avsågad byst, som på ett ganska förbluffande sätt stic
ker rakt upp ur fatet, som sålunda omöjligt kan ha varit avsett 
att hänga på en vägg. Ett med Norrbyfatet nära överensstäm
mande har bevarats i Skellefteå landskyrka. Det invigdes av 
Jakob Ulfsson år 1472 tillsammans med en mängd andra beva
rade bilder, bl. a. en stående bild av Johannes döparen, vilket i 
sin tur visar att dessa båda typer av Johannesbilder hade olika 
funktion.6 En intressant senmedeltida variant har bevarats i 
Timrå kyrka i Medelpad. Ett litet Johanneshuvud av alabaster 
har här anbragts i ett fat av förgylld koppar, fästat lutande på 
en fot, likaledes av förgylld koppar.7 Det hela har en bredd av 
blott ca en decimeter. På kontinenten möter man enstaka exem
pel på Johannesfat av alldeles samma ikonografiska typ som 
Norrbyfatet utförda både i trä och sten.8 Alabasterbilder i litet 

4 Hans Hildebrand, Sveriges Medeltid III, s. 524, fig. 430. 
5 Henrik Cornell, Norrlands kyrkliga konst, 1918, s. 214, fig. 163, där 

den uppges komma från Enånger. Boo von Malmborg, Medeltida trä
skulptur i Enångers kyrkomuseum, 1934, s. 33. 

6 Redogörelse för visitationen 1472 m. m. i en i kyrkan förvarad upp
teckning av Andreas Olavi på 1500-talet. Skellefteå 1945, Utställning av 
äldre kyrklig konst, katalog nr 49. 

7 Sveriges Kyrkor, Medelpad, I, s. 113, fig. 107. H. 21 cm. 1500-talets 
början? 

8 Ett representativt Johannesfat av sten, förmodligen av tysk tillverk
ning finns t. ex. i Pinal. Avb. hos Louis Conse, Les Chefs-d'ceuvre des 
Musées de France. Sculptures, Paris 1904, s. 182. 
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format, i regel av engelsk tillverkning, förekommer också, men 
de är i regel rikare utformade, t. ex. med bärande änglar. 

Vi återgår till Johannesfatet från Norrby, som redan år 1851 
inköptes till museet.9 Själva fatet är tyvärr stympat på båda 
sidor, varför den längs kanten löpande inskriften är svårläst, så 
mycket mera som delar av den dessutom är borthyvlade. Ett 
kors nedtill antyder att den börjat där. Så följer »DA[?]RE» och 
på övre randen ».. HANNES -f BAPTIS». Johannes huvud 
(h. 25 cm) är vänt åt vänster och ungefär två tredjedelar fram
träder ur fatet. Anmärkningsvärt är att den bortre ansiktshalvan 
är utvikt i en annan vinkel än den framåtvända. Halsen är myc
ket ordentligt avhuggen, snittytan är slät men med håligheter 
markerade för strupen etc. och ur dessa håligheter rinner blodet 
mörkare och tjockare. Håret svallar i långa lockar omkring hu
vudet och har ursprungligen varit ännu mycket rikare. Det 
framgår av spår i bottenytan med ristade konturlinjer, utspa
rade vita partier i förgyllningen samt kvarsittande spikrester. 
Skägget är däremot ovanligt kort och aristokratiskt. 

Materialet spelar en ovanligt stor roll vid diskussionen av 
detta konstverks härkomst. Fatet är snidat, alltså ej svarvat, 
av utvald furu. Huvudet är snidat av lindträ och alltså icke ek 
eller björk som tidigare påståtts. 10 Polykromeringens karaktär 
är här inte mindre viktigt att fastställa. Fatets översida har ett 
jämförelsevis tunt skikt av vit kredering med glättad yta. I de 
förgyllda partierna, d. v. s. fatets fördjupning, de profilerade 
listerna längs randen samt inskriftens bokstäver och inramning, 
vilar bladguldet på ett mörkt rödbrunt poliment som skimrar 
igenom och ger en mustig färgklang. Inskriftsbandets botten är 
blå, en ovanlig ton med dragning åt grönt, och har glättad yta. 
I de upphöjda listerna finnas mycket små, enkla stämpelorna
ment, bl. a. i hålkälen fembladiga rosetter. 

Huvudets polykromering är utförd på ett helt annat sätt. 
Färgen är utan kredering lagd ganska tunt på det ljusa lind-

9 Inv.nr 1646. Diameter ca 60 cm, nuv. br. 33 cm. Fatets tjocklek 1—1,7 
cm. Av Andreas Lindblom i Statens hist. mus. Vägledn. gen. saml. fr. 
medeltiden, 1922, s. 64, förslagsvis hänförd till Ulm, 1500-talets början. 

10 Paatz i Fornvännen 1929 påstod att huvudet var av ek men rättade 
sig 1939 till björk, som också anges i museets katalogbeskrivning. 
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Fig. 3. Detalj av Johannesfatet från Norrby. Foto Iwar Andersson. — Detail von 
der Johannesschiissel von Norrby. 

trät, så att den en gång givetvis ännu ljusare träfärgen på ett 
avgörande sätt fått spela med i koloriten. Särskilt klart fram
träder detta i håret. Dess säkerligen en gång illusoriska ton av 
guld har åstadkommits med en mycket tunn lasyr av ett ofärgat 
bindemedel och guldstoft (eller brons?) på det nästan vita trät. 

Ansiktets färg är något mera substantiell men låter dock träts 
färg skimra igenom. Den dominerande tonen är en blandning av 
grått och blekt rosa, omkring ögonen en koboltblå ton som ganska 
måttfullt antyder likfärg. Man bör dock komma ihåg att det 
hela tett sig betydligt makabrare när träfärgen hade sin ljusare, 
ursprungligen nästan vita ton. Läppar och tunga skiftar i 
blekt gråviolett, ögonbrynen markeras med gulbruna pensel
streck och längs härfästet markeras en girlang av fina hårstrån 
i samma gulbruna färg. Det sistnämnda är en ganska överras
kande eftergift åt naturalism, som man knappast skulle ha vän
tat här och som bör observeras, eftersom den spelar en viss roll 
i bevisföringen nedan. Skägget är ur färgsynpunkt behandlat 
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Fig. 4. Detulj av .luhunnesfatet från Norrby. Foto livar Andersson. — Detail von 
der Johannesschussel von Norrby. 

på samma sätt som håret. På överläppen är det dock endast 
framställt med hjälp av färg, nämligen två breda penseldrag 
med guldstoftslasyr, något som ger en touche av oväntad elegans 
åt detta allvarliga ämne. 

Nu återstår att analysera det ur formål synpunkt viktigaste, 
själva skulpturen. Fatet erbjuder inte något av särskilt intresse. 
Det bör rimligen vara ett verk av gesäller. Huvudet är desto 
intressantare. Håret t. ex. är framställt så, att ur en alldeles slät 
yta skurits regelbundna fåror av två systematiskt växlande stor
lekar men i så gott som hela sin längd av samma djup. Resul
tatet har blivit en strängt stiliserad ornamental lockanhopning 
som direkt för i tankarna höggotikens hårbehandling två hundra 
år tidigare. Lockarnas spiralrullade, snäckformade ändar har 
däremot många motsvarigheter i olika delar av Europa norr om 
Alperna omkring 1500. Ansiktet är skildrat med ett system av 
slipade, nästan glatta ytor, omväxlande konvexa och konkava. 
örat har en egenartad form med nyckelhålsliknande öppning. 
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Människotypen är ädel, av en utpräglat sydeuropeisk typ, 
som för övrigt närmar sig en idealiserad judisk. Uttrycket av 
i döden övervunnen smärta skildras med stor intensitet men 
samtidigt med en betydande grad av idealisering. Typisk är 
framställningen av de bekymrade vecken vid näsroten, som 
gjorts med nästan omärkliga raka streck i träts mjuka yta. Det 
råder emellertid intet tvivel om att Johannesbilden från Norrby 
är ett av de mest betydande konstverken i museets samlingar, 
ja överhuvud taget i vår bevarade konst från senmedeltiden. 
Ville man invända något mot dess rent konstnärliga egenskaper 
så skulle det vara den långt drivna idealiseringen som tangerar 
vekhet och stundom övergår i överdriven elegans. Den virtuosa 
ytbehandlingen är kanske också allt för mycket självändamål. 
Under den tid som Bernt Notkes prinsessa ur Storkyrkans S:t 
Göransgrupp under kyrkans restaurering haft sin tillfälliga 
plats blott några meter från Johannesfatet, har man fått en 
stark känsla av konstnärligt motsatsförhållande mellan dessa 
båda bilder. De representerar olika andliga klimat. Trots mo
tivets världslighet ligger det oerhört mycket mer av allvar och 
kraft i Notkes prinsessa än i bilden av den döde Johannes 
Döparen. 

Norrbyfatet har inte något direkt med Liibecks konst att göra. 
De beröringspunkter som påpekats får lätteligen sin förklaring 
som tidens allmängods eller sydtyska och västtyska inslag i 
Lubeck. Redan materialet säger oss, att vi inte har att göra med 
ett liibeckverk. Där hade bildsnidarna sedan århundraden varit 
strängt förpliktade att arbeta med ek, och ekens grova yta med
förde ett helt annat förfaringssätt med tjock kredering och ett 
kraftigt färgskikt, som täckte åtskilligt av skulpturens finaste 
detaljer. I södra och västra Tyskland använde man ofta andra 
mera lätthanterliga men också mindre hållbara träslag, vilkas 
färg och struktur direkt utnyttjades i samverkan med en tunn 
och genomskinlig färg.11 Man sparade både färg, guld och arbete 
med dessa metoder och det är uppenbart att vårt Johannesfats 
mästare kunnat bjuda sina mera gammalmodigt arbetande kol
leger en allvarlig konkurrens ifråga om priset. 

11 Metoden har säkerligen teknisk bakgrund och hänger samman med 
den ökade användningen av olja som bindemedel. 
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Skulle Johannesfatet vara ett importstycke från södra Tysk
land så som Andreas Lindblom en gång föreslagit? Här ger 
materialet åter en fingervisning. Fatet, som otvivelaktigt är ur
sprungligt, är ju snidat av furu. Det hela är helt enkelt utfört 
i Sverige, visserligen av en västtyskt skolad man, vilken dock 
verkat här så länge och i så stor skala, att han måste räknas till 
vår konsthistoria. Jag menar den s. k. Immaculatamästaren, 
först karaktäriserad av Struck och Lindblom.12 De viktigaste 
av de arbeten som tillskrivits denne konstnär är en madonna
bild i Skånella kyrka, ett altarskåp från Vada och ett figurrikt 
altarskåp i Funbo, en Birgittabild i Värmdö kyrka, samtliga 
alltså från uppländska kyrkor, och ett altarskåp från Sånga i 
Ångermanland. Också två konstverk från V. Eds kyrka i Små
land, nu i Statens historiska museum, står i direkt samband med 
Immaculatamästarens konst, nämligen en S:t Mikael i skåp och 
det stora altarskåpet av år 1526 med vapensköldar för Nils 
Bosson Grip och Anna Arvidsdotter Trolle.13 En altarskåpsrelief 
från Hägerstads kyrka i Östergötland, nu i Statens historiska 
museum, har sitt intresse i detta sammanhang, eftersom den 
måste vara en ganska enkel kopia efter ett nu försvunnet verk 
av vår mästare.14 En Birgittabild och en Madonna i Ovansjö 
kyrka i Gästrikland15 hör också till denna grupp, ehuru skåpens 
detaljer delvis följer den traditionella liibeckstilen, som ju be
härskade vår senmedeltida konst även i dess mera nationella 
schatteringar. Ett av kännetecknen för Immaculatamästaren är 
just, att han har en för våra trakter helt ny repertoar av deko-

12 Rudolf Struck, Materialien zur liibeckischen Kunstgeschichte, Zschr. 
d. Ver. f. Lub. Gesch. u. Altertumskunde, XXIII; 1926, s. 270 där Vada
skåpet och Skänellamadonnan sammanställdes med altarskåpet från 
Hutten i Flensburgs museum och det hela gjordes till liibskt pä synner
ligen lösa grunder. Andreas Lindblom i Fornvännen 1926 utvidgade an
talet verk i anslutning till undersökningar i samband med utställningen 
av kyrklig konst i Uppsala 1918. Se Fornvännen 1926 s. 202—210. Lind
blom framhöll mästarens syd- och västtyska sammanhang och fann det 
naturligast att hans verksamhet varit förlagd till Stockholm. Senare har 
problemet Immaculatamästaren även tangerats av Carl R. af Ugglas. 

13 Avb. i Statens historiska museum. Tiotusen år i Sverige, Stockholm 
1945, fig. 269. 

14 Statens hist. museum, inv.nr 8256. 
15 Sveriges Kyrkor, Gästrikland, fig. 358 och 359. 
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rativa element och att dessa spelar en mycket stor roll i hans 
altarskåp. 

Här är inte den rätta platsen att utförligt behandla Immacu
latamästaren och hans verk. Han är för betydelsefull, och hans 
verk är så komplicerade, att det fordras ett betydande utrymme 
för att klarlägga hans konstnärliga ursprung och följa hans och 
hans säkerligen ganska stora verkstads utveckling. Blott en sak 
av största vikt skall här antydas. Han har också arbetat i sten. 
Det är nämligen ovedersägligt, att den verkstad, som lämnat en 
hel rad daterade verk efter sig i Västerås10 och som ömsom ar
betar i sten och ömsom i trä och någon gång i båda materialen 
på samma verk, som i den s. k. biskop Ottos stentavla av år 
1514, både vad figurstil och dekorativa motiv beträffar står vår 
mästare så nära, att han måste ha varit den konstnärlige leda
ren. Sedan är det en annan och mycket naturlig sak, att kvali
teten är högst växlande. Särskilt stenhuggeriet var ju tidskrä
vande och fordrade många medhjälpare. Verksamheten i Väster
ås kan följas från år 1510 till 1516 med hjälp av de daterade 
verken. Han har tydligen arbetat främst åt biskop och prelater 
i Västerås men också åt Sten Sture d. y., som man kan se av 
predellan till Sturealtarskåpet av år 1516. Att vår mästare haft 
hela sin verksamhetstid förlagd till Västerås är föga troligt, 
eftersom hans tidigare och senare verk har ett helt annat och 
östligare utbredningsområde. Stockholm ligger av flera orsaker 
närmast till hands. Ehuru det ännu måste betraktas som ett 
förslag utan pretention på vetenskaplig oantastbarhet, kan jag 
inte underlåta att påpeka, att det i Stockholm fanns en konst
när som mycket väl skulle kunna vara identisk med vår mästare, 
nämligen Henrik,17 bosatt på Skomakaregatan åtminstone från 
1502. Han kallas omväxlande stenhuggare, snickare och målare 

16 Västeråsgruppen omfattar följande skulpturer. Av trä: predellan till 
Sturealtarskäpet 1516, krönverk (i Statens hist. museum) samt Kristus
bild från biskop Ottos stenaltarskåp av år 1514; av sten: biskop Ottos 
minnestavlor av åren 1510 och 1515, prosten Veslos och Johannes från 
Klingebodas minnestavlor 1515 och 1510. Verkstadsarbeten: två stentavlor 
frän dominikanerklostret, nu i Statens historiska museum samt en grav
häll i Sala landskyrka med årtalet 1517. 

17 Stockholms stads tänkeböcker för åren 1502—1525. Jfr även Isak 
Collijn, Helga Lekamens gille i Stockholm. I—VIII, Stockholm 1921—1930. 
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Fig. 5. Madonnabild i Skånella kyr
ka. Uppland. Av Immaculatamästa
ren omkr. 1505. Foto livar Anderson. 
— Madonnuskiilplur in der Kirche 
von Skänella, Uppland. Vom Imma-

culatameislcr, um 1505. 

och har förmodligen också gjort förlagor för guldsmeder. Hans 
kvalitet bekräftas av offentliga uppdrag. Det intressanta med 
denne man är nämligen, att han försvinner ur stadens officiella 
handlingar 1509, varefter en Henrik målare och snickare åter 
dyker upp 1517 och namnes ännu 1525. Det vore egendomligt 
om dessa sammanträffanden av omständigheter skulle bero på 
en slump. Saken kompliceras emellertid i någon mån av att en 
Henrik målare upptages i Helga Lekamens gille efter sin död 
1516. Det har alltså funnits två med samma namn. 

Hur kan man nu bevisa att Immaculatamästaren är upphovs
man till Johannesfatet från Norrby? Jo, det äldsta och enligt min 
mening bästa av hans ovan uppräknade arbeten är madonna
bilden från Skånella kyrka, liksom Johannesfatet utförd om
kring 1505. Se fig. 5. En analys av dess material, teknik, konst-
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närliga kvaliteter och andliga innehåll samt, inte minst, egen
artade detaljer visar, att denna sköna, också hon sydtyskt ut
seende Madonna, är ett verk av samma hand som Johannes-
huvudet. Hon är också snidad av lind, håret är behandlat på 
samma sätt fastän med vederbörlig hänsyn till kvinnlig mjukhet. 
Lockarnas regelbundna fåror, den tunna, genomskinliga guld-
lasyren återkommer också hos Kristusbarnet. Den glättade 
behandlingen av trät i ansiktena är här mera på sin plats än 
hos Johannesbilden. Finessen och elegansen i ytbehandlingen 
kommer kanske bäst fram i händerna. Färgskalan är givetvis 
gladare och ljusare i detta verk än i det döda huvudet, men 
grundfärgerna är desamma. Alldeles överensstämmande är me
toden att med pensel teckna gulbruna hårslingor längs det 
skulpterade hårfästet. Som en veritabel signatur måste man 
betrakta den direkta överensstämmelsen mellan öronen i de 
båda bilderna. Liknande öron ehuru grövre utförda kan man 
också finna hos de stora, platta, liksom manglade kvinnliga hel
gonbilder som uppfyller mellanregistret i altarskåpen från 
Funbo och V. Ed eller hos den lika platte S;t Sebastian på Vada
skåpets högra flygel. I förbigående må nämnas, att just dessa 
»manglade» bilder, som utgör ett så karakteristiskt inslag i Im-
maculatamästarens altarskåp, förefaller att vara direkt tänkta 
för stenskulptur. 

Johannesfatet från Norrby tillhör alltså utan tvekan en annan 
konstnärlig miljö än Henning von der Heides och kan alltså utan 
vidare avföras ur diskussionen om denne mästares verkliga 
konstnärspersonlighet. 

Avgörande betydelse och det hittills största utrymmet i dis
kussionen om mäster Hennings verk har förhållandet till den 
förmodade lärofadern, Bernt Notke fått. Sedan Walter Paatz 
år 1939 gav ut sin här ofta citerade, sammanfattande fram
ställning av Notkes och hans närmaste omgivnings verk,18 har 
Notkeforskningen fått fastare grund att bygga på genom 
att hans ungdoms storverk, det väldiga triumfkrucifixet med 
dess läktare i Liibecks domkyrka, invigt 1477, blivit befriat från 
övermålningar och visat sig vara ett storverk — inte bara ifråga 

18 Jfr även framställningen i Paatz förträffliga populärvetenskapliga 
arbete: Bernt Notke, Wien 1944. 
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Fig. 6. Detalj av S:t Erik i Strängnäs 
domkyrka. Här tillskriven Bernt 
Notke omkr. 1487. Förstorad detalj 
ur interiörfoto år 1908 av Sigurd 
Curman. — Detail von einem St. 
Erik im Dom von Strängnäs, Hier 
Bernt Notke zugeschrieben, um 1487. 
Vergrössertes Detail aus einer Inte-

rieurphotographie von 1908. 

om måtten — och egenhändigt arbete i mycket högre grad än 
man trott. Detta har redovisats i förträffliga publikationer av 
liibeckforskarna H. A. Gräbke och Max Hasse. 19 Därigenom 
kan man följa flera utvecklingslinjer i Notkes konst än tidigare. 
Märkligt nog är det inte ännu för sent att finna originalverk av 
Notke i vårt land. Förnämligast av dessa opublicerade Notke-
verk är den illa placerade och illa behandlade bilden av S:t Erik 
i Strängnäs domkyrka, troligen anskaffad av biskop Kort Rogge 
1487 i samband med invigningen av S:t Eriks kapell och altare.20 

Först efter en nödvändig och troligen också snart aktuell kon
servering kan denna nu alltför högt uppsatte helgonkonung ut
förligt avbildas och publiceras (se dock ett foto från 1908, fig. 6). 
Så mycket må redan nu framhållas, att han är mycket nära be-

19 Hans Arnold Gräbke, Bernt Notkes Triumphkreuz, i Eine Gabe fur 
Carl Georg Heise e tc , Berlin 1950. Max Hasse, Das Triumphkreuz des 
Bernt Notke im Lubecker Dom, Hamburg 1952. 

20 Ek, h. ca 170 cm. Bevarade färgspår visar att bilden haft den för 
Notke karakteristiska färgskalan och för honom egenartade detaljer. Så 
t. ex. återkommer en dräktbård med en rad tättsittande x i guld på svart 
botten i alldeles samma utseende ehuru i mindre skala på Karl Knuts-
sonsbildens mantelfåll. Den målade S:t Erik i Skellefteåaltarskåpet avb. 
i Paatz 1939, bild 149. 
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fryndad med Storkyrkans år 1489 invigda S:t Göran. En äldre 
och allvarligare bror, storskäggig och nästan vilt blickande och 
därigenom besläktad med en rad målade kungagestalter av 
Notkes hand från Dödsdansen i Lubeck 1463 till S:t Erik på ut
sidan av altarskåpet i Skellefteå landskyrka. Den sistnämnde är 
för övrigt en direkt parallell till Strängnäsbilden och lämnar 
det avgörande beviset för att denne verkligen är en Erik, fastän 
at tr ibuten gått förlorade. För den som bildat sig en uppfattning 
om S:t Eriks utseende med ledning av det könlösa huvudet i 
Stockholms stads vapen, måste Notkes version ge en svår chock. 
Något virilare är svårt att tänka sig på ett kristet altare. Ett 
annat verk, som troligen också tillkommit under Bernt Notkes 
långa vistelse i Stockholm, är Maria Magdalena i Vika kyrka i 
Dalarna.21 

Viktigare ur Heide—Notkediskussionens synpunkt är emeller
tid den sköna bilden av Katarina av Alexandria i Söderköpings 
stadskyrka,22 fig. 7. Om denna bild dragits in i forskningens 
ljus på ett tidigare stadium, är jag förvissad om att den hän
förts till Henning von der Heide på grund av den finess som 
präglar bilden och det ganska ringa formatet. Att den hör hem
ma i Notkes verkstad kan emellertid icke råda något tvivel om. 
Släktskapen med t. ex. S:t Göransgruppens prinsessa är tydlig, 
den gäller inte bara skulpturala detaljer, färgbehandling och 
dräkt utan också det monumentala sinnelaget, som går som en röd 
tråd genom Notkes mångskiftande verk. Katarinas ögon har den 
nästan romanska uppspärrade blicken, som så ofta möter hos 
Notke. Hur hans medarbetare utförde liknande bilder, kan man 
se både i Århusaltarskåpet av år 1479 och Revalskåpet av år 
1483, båda enligt dokumentariska bevis utförda av Notke och 
hans verkstad.23 Närmast står de två små kvinnliga helgon, som 
flankerar Pingstundret i Revalskåpets corpus, men Katarina 
i Söderköping är av betydligt större kvalitet, utan tvivel ett 
egenhändigt arbete av Notke omkr. 1483. Katarinabilden är 

21 Sveriges Kyrkor, Dalarne, I, fig. 197. Ek, h. 148 cm. Betecknas där 
som nordtyskt arbete från 1400-talets slut. 

22 Ek, h. 76 cm, ursprungl. över 80 cm. Nu uppställd i sakristian. 
23 Paatz 1939, katalog nr 78, avb. 56—70. Jfr även Sten Karling, Medel

tida träskulptur i Estland, 1946, s. 148 ff. 
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Fig. 7. Katarina av Alexandria 
i Söderköpings stadskyrka. Här 
tillskriven Bernt Notke omkr. 
1483. Foto Iwar Anderson. — 
Katharina von Alexandria in 
der Sladtkirche von Söderköping. 
Hier Bernt Nolke zugeschrieben, 

um 1483. 
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snidad runtom och kan sålunda ha varit uppställd fristående 
som profilör på ett altarskåp, men troligare är att hon tillhört 
corpusbilderna i ett altarskåp. Notke själv gjorde nämligen sina 
altarskåpsfigurer fristående och överlät åt medhjälparna att 
göra halvskulpturer på det brukliga sättet. Av allt att döma 
finns det avsevärda delar av det med Katarinabilden samhöriga 
altarskåpet kvar. Dels den yttersta vänstra dörren med mål
ningar: på insidan fyra scener ur S:t Eriks legend och på utsidan 
två stående helgon (Biskop och Birgitta) samt nedtill profeten 
Jesaja med ett virvlande språkband (se fig. 8). Upphovsmannen 
till insidans ikonografiskt intressanta målningar är en nord-
tyskt utbildad man av vek och stillsam natur, som översatt 
Notkeska förlagor till ett miniatyrliknande, i och för sig till
talande måleri. Särskilt S:t Eriks ensamma seglats har en naiv 
lyrisk charm. I vattnet nedanför båten ses ett monogram, kanske 
en signatur, som kan läsas till I H eller med god vilja T H, 
vilket senare i sin tur skulle kunna tyda på Tönnies Hermens-
son, som man av andra orsaker just skulle vänta att finna sys
selsatt i detta arbete.24 Han förestod nämligen Notkes verkstad 
under mästarens frånvaro, när man först hör talas om dem i 
Stockholm år 1483. Utsidans målningar har betydligt mera av 
Notke själv, hans större form och pastosare målningssätt, hans 
allvarligare färgskala, men det kan knappast vara möjligt, att 
han själv gjort mer än förlagan. Denna dörr förvaras sedan över 
hundra år i Statens historiska museum.25 I Söderköpings stads
kyrka förvaras ännu tretton lösa bilder ur ett altarskåp: tio 
apostlar, en madonnabild samt S:t Olov och S:t Ilian, d. v. s. 
Eligius. Tre av dessa avbildas här i fig. 9. De står också i ett 
direkt beroende av Notkes verkstadstradition men är utförda 
av en person som likt Erikslegendens målare har en betydligt 
mera tam och idyllisk människouppfattning. Kanske är det 
samme man. I varje fall förefaller det tydligt, att han arbetat 
åt Notke redan i Århusskåpet som stod färdigt 1479 och där 
utfört de små konsolfigurerna på pilastrarna mellan de stora 
figurerna. Olovsbilderna i Århus och Söderköping är nästan 

24 Om Thönnies Hermensson se Poatz 1939, s. 142—144. 
25 Statens hist. museum inv.nr 1403. H. Busch, Meister des Nordens, 

1940, kat. nr 269, fig. 299—301. 
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Fig. 8. Profeten Jesaja. Detalj av målning på utsidan av altarskåpsdörr från 
Söderköpings stadskyrka. Här tillskriven Notkes verkstad omkr. 1483. Statens His
toriska Museum. —. Prophet Jesaias. Detail eines Gemäldes auf der Aussenseite 
des Flugels eines Allarschrelns in der Stadtkirche von Söderköping. Hier der Werk

statt Notkes zugeschrieben, um 1483. Staatl. Hist. Museum, Stockholm. 

identiska.20 Ännu en bild av Notkeverkstadens fabrikat har fun
nits i Söderköping, en S:t Göran till häst men av detta helgon 
finns endast ena benet kvar.27 Det är rimligast att tänka sig, att 
dessa verk i Söderköping levererats under Notkeverkstadens 
första tid i Stockholm, alltså omkring 1483. 

Som Notkes egenhändiga verk måste man ha rätt att räkna 
de kvalitativt högst stående delarna av hans rika produktion, 
framförallt när det finns inre sammanhang och förmäla överens
stämmelser, som sträcker sig igenom årtionden. Ju fler säkra 
Notkeverk, som man på detta sätt lär känna, desto klarare fram
står denne konstnärs väldiga spännvidd, hans mångsidighet och 
skicklighet i tekniskt hänseende, hans intensitet i själsskild
ringen, som pendlar mellan det sublima och det groteska, mel-

26 Paatz 1939, avb. 35. Småfigurerna i Söderköping är av ek, 50 å 55 cm 
höga. Deras mästare har utfört flera altarskåp etc. frän 1500-talets början 
som bevarats i Lubeck. 

27 Ek, h. 47 cm. Krederingen delvis kompletterad med tyg. Rustningen 
i silver, svagt gullaserat. Detaljer och konturlinje tyder på nära samband 
med Notke. 
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lan mörk demoni och ljus idyll, och hans förmåga till ständig 
förnyelse utan att helt släppa kontakten med traditionen. 

Bland de arbeten som tillskrivits Henning von der Heide är 
det framförallt två som nu vid närmare undersökning avslöjar 
sig som egenhändiga verk av Notke. Först gäller det den bekanta 
Hieronymusbilden i Vadstena klosterkyrka, som för övrigt redan 
vid den första publiceringen av Andreas Lindblom 1918 hän
fördes till Notkes verk.28 Den anknyter dels till de sörjande 
Maria och Johannes vid korset i Liibeckdomens redan nämnda 
krucifixgrupp av år 1477, dels till det berömda ynglingahuvudet 
bland drakens måltidsrester i den stora S:t Göransgruppen av 
år 1489 och har dessutom fullgoda motsvarigheter ifråga om 
själsskildringens intensitet hos flera av prelaterna i den målade 
Gregorii mässa i Liibecks Marienkirche.29 Denna beträffande 
tillkomsttiden hårt omstridda målning förintades vid ett bomb
anfall, vilket hör till de största konstförlusterna under senaste 
världskriget. Beträffande Hieronymusbilden i Vadstena kan till
läggas, att den har Notkes ovan nämnda »romanska» ögon. 

Det andra verket, som måste avföras från Hennings oeuvre 
och tillskrivas Notke själv, är Stockholms Storkyrkas triumf-
krucifix,30 föga känt på grund av olämplig placering (i begrav
ningskapellet) men, vid sidan av det liibeckaren Johannes Junge 
tillskrivna stora krucifixet i Vadstena klosterkyrka från om
kring 1430, vår mest gripande och konstnärligt betvingande 
framställning av Kristus på korset, fig. 10—11. Intensiteten i 
uttrycket, den kraftfulla modelleringen, de riktiga proportio
nerna, ländklädets drapering som på Notkes krucifix av år 1477 
och den suveräna friheten i framställningen av lockarnas svall 
saknar helt motsvarighet hos säkra arbeten av Henning. Man 
kan jämföra med den tama och spinkiga Kristusbilden på Hen
nings Gregorii mässa i Lubeck av år 1496. Det enda som erinrar 
om Henning på storkyrkokrucifixet är skäggets spets, men så 
har den också tillkommit så sent som 1934, då också huvudets 

28 Birgittautställningen 1918, katalog nr 24, avb. pl. IV. Bilden hänföres 
här med rätta till 1480-talet och Stockholm. Paatz 1939, kat. nr 101, avb. 
168, 169: Henning von der Heide omkr. 1490. 

29 Paatz 1939, kat. nr 48, avb. 128—135. 
30 Johnny Roosval, Konsthist. tidskr. 1936, s. 8 ff. Paatz 1939, kat. nr 

89, avb. 70. 
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Fig. 0. Flygelskulpturer, troligen ur samma altarskåp som fig. 7—8. Från vänster 
S:t Olov, en apostel och Madonnan. Notkes verkstad omkr. 1483. Foto Iwar Ander
son. — Flugelskulpturen, vermutlich aus dem gleichen Altarschrein wie Abb. 7—8. 

Von 1. nach r.: St. Olov, ein Apostel und Maria. Notkes Werkstatt, um 1483. 

lutningsvinkel ändrades.31 Det är ett märkligt faktum att även 
detta sena krucifix, liksom det av år 1477, ifråga om hållning 
anknyter till det nyssnämnda Vadstenakrucifixet från århund
radets förra hälft. När har Storkyrkokrucifixet tillkommit? Sä
kerligen vid mitten av 1480-talet i samband med arbetena på 
S:t Göransgruppen. Det vore frestande att sätta den bekanta 
skulpturen i Gripsholms slott, som föreställer Karl Knutsson 

31 Enligt konservator Alfred Nilsons redogörelse för konserverings-
arbetet i ATA. Den nedan nämnda Karl Knutssonsbildens karaktär av 
»donatorsbild» i krucifixgrupp har framhållits av Sigurd Wallin, Kyrko
inredning för herremän, 1948, s. 200. 
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\ . . 

Fig. 10. Kristusbild från Iriumfkruci/ix. Här tillskriven Bernt Notke omkr. 1485. 
Storkyrkan, Stockholm. Foto Iwar Anderson. •— Chrislusfigur von Triumphkruzi-

flx. Hier Bernt Notke zugeschrieben, um 1485. Storkyrkan, Stockholm. 

knäböjande, i samband med krucifixgruppen. Hans ställning pas
sar exakt i en krucifixgrupp och proportionerna mellan Kristus
bildens och den knäböjandes storlek är ungefär desamma som 
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Fig. 11. Detulj av Kristusbilden från Storkyrkan. Foto Iwar Anderson. — Detail 
der Christusfigur uus der Storkyrka in Stockholm. 

i den stora krucifixgruppen i Lubeck, det är bara det att de 
svenska bilderna knappt är mer än tredjedelen så stora (ca 130 
och 60 cm mot 355 och 170 cm). 
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När Storkyrkans krucifix tillskrivits Henning von der Heide, 
har det stundom skett med hänvisning till altarskåpet i Rytterns 
kyrka i Västmanland, ett högst originellt arbete, vilkets figurer 
verkligen har en viss släktskap med några av figurerna i Hen
nings skåp med motsvarande ämne från 1496 i Lubeck. Det 
finns emellertid alltför många olikheter, som i stället motsvaras 
av likheter med arbeten av två olika hos Notke arbetande skulp
törer, som inte kan vara identiska med någon av upphovsmän
nen till Hennings nämnda altarskåp, där det i förbigående sagt 
synes mig klart att Gregorii mässa i corpus och Nattvarden i 
predellan i stort sett är utförda av samme man, möjligen med 
några års mellanrum. Det djärva tilltaget att flytta in Grego
rius och övriga agerande i Gregorii mässa i Ryttern i själva al
tartavlan i den romerska kyrka där undret ägde rum och att låta 
Kristus bli lika stor som de agerande, ja helt dominera bilden, 
tyder just inte på att den är komponerad av Henning, som i 
Liibeckskåpet uppvisar en alldeles konventionell framställning. 
Mig förefaller det naturligast att Notke direkt eller indirekt 
stått för kompositionen. Att spåra hans egen hand torde där
emot vara lönlöst när nu målningarna helt försvunnit. Den enda 
av skulpturerna som kunde tänkas är Gregorius själv, såsom 
Andreas Lindblom föreslagit.32 

Följden av vad som här i korthet framlagts skulle bli, att den 
rent konsthistoriskt uppbyggde, förfinade och djuplodande 
konstnären Henning von der Heide d. ä. knappast existerat. Han 
har förväxlats med Bernt Notke själv och några av dennes 
elever eller t. o.m. med Immaculatamästaren och är i själva ver
ket en så — jämfört med Notke! — medelmåttig och utåtvänd 
konstnär, som man kan avläsa på hans båda säkra verk i Lubeck. 
Konsthistorikernas misstag är ingalunda så märkvärdigt som 
den oinitierade skulle kunna tro. Det finns bl. a. en alldeles 
tydlig orsak av teknisk art. Så gott som alla Bernt Notkes säkra 
verk har sin ursprungliga yta kvar. Han var även rent tekniskt 
överlägset skicklig, arbetade med tjock kredering och lade ned 
ett betydande arbete på målning och förgyllning av figurerna. 
Tänk t. ex. på den store örjanens ansikte med dess nästan 
chockerande, pointillistiska färgblandning, som på avstånd ger 

32 Nordtysk skulptur och måleri, 1916, s. 14. 
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Fig. 12—13. Helig biskop. Här tillskriven Herman Rodes verkstad i Lubeck omkr. 
1500. Köpings kyrka, Öland. Statens Historiska Museum, liksom biskopsbilden t. h., 
detalj ur altarskåp frän 1470-talet ur Herman Rodes verkstad. Salems kyrka, Söder
manland. Foto Iwar Anderson. — Heiliger Bischof. Hier der Werkstatt Hermann 
Rodes zugeschrieben, Lubeck um 1500. Kirche von Köping, Öland. Staatl. Hist. 
Museum, Stockholm, wie auch die Bischofsskulplur rechts. Detail aus einem Altar
schrein der 1470er Jahre aus der Werkstatt Hermann Rodes. Kirche von Salem, 

Södermanland. 

bilden liv. Denna tjocka kredering har den egenskapen, att när 
den på grund av alltför ogynnsamma förhållanden faller bort, 
så faller den totalt, och skulptörens verk står där naket. Vi har 
tidigare inte säkert vetat hur Notkes skulpturer sett ut under 
ytan och därför haft svårt att sätta den känsliga modelleringen 
i samband med Notke! 

Det kan synas onödigt att tillskriva Notke flera verk och det 
finns de som menar, att det redan är mer än nog, att han blivit 
något slags motsvarighet till Rembrandt eller Corot, vilkas be-
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varade verk som bekant vida överstiger det faktiskt möjliga. 
Men Notke var en väldig arbetare. Även om medarbetarstaben 
var stor, är fullbordandet av den 17 meter höga krucifixgruppen 
i Lubeck med dess otaliga figurer, mestadels i övernaturlig stor
lek, på ca t re år ett underverk. Å andra sidan kan en del arbeten 
utan tvekan frånkännas honom. Det gäller t. ex. två skulpturer 
i Statens historiska museum, båda från Köpings kyrka på Öland, 
den ena en tronande biskop (fig. 12), den andra en S:ta Anna
grupp med Maria stående vid vänstra sidan. Trots vissa skilj
aktigheter måste dessa båda bilder komma ur samma verkstad. 
Både Roosval, som först publicerade dem i denna tidskrift, och 
Paatz menade, att de är verk av Notke, endast beträffande 
dateringen rådde någon oenighet.33 En noggrann analys med 
ledning av vår nya uppfattning av Notke ger vid handen, a t t de 
icke kan vara verk av hans hand och inte heller komma ur hans 
verkstad. Se t. ex. de karakteristiska veckens art, åtminstone 
skenbart inspirerade av vått siden som bildar långa luftblåsor 
på ett i övrigt alldeles slätt underlag. Biskopen är ganska mo
numental men försvinner under sin dräkt på ett anatomiskt 
oklart sätt och han stirrar i höjden med ett frånvarande, svär
miskt uttryck. Hos Annabilden fäster man sig främst vid kvin
noansiktenas äggform och händernas slapphet, de liknar nästan 
uppblåsta gummihandskar. Inte hos någon av dessa bilder finns 
drag, som skulle vara specifikt notkeska, men de är utan tvekan 
liibeckska och karakteristiska för den skulptur som utfördes 
hos Notkes ende värdige konkurrent i staden, alltså Herman 
Rode. Bevis finns bland annat i det lilla fina altarskåpet från 
Salem, utställt några meter från Köpingskulpturerna, liksom i 
det bredvid stående Storkyrkoskåpets målningar.34 Hos den 
stående biskopen t. v. i Salemskåpets corpus (fig. 13) återfinnes 
både veckbehandlingen och ett så ovanligt drag som prelatens 
dubbelhaka med ett veck som ser ut som en stor rätvinklig fals. 
Kvinnornas övedrivet äggformiga huvuden återfinns i många 

33 Johnny Roosval, Skulpturer av Bernt Notke från Köping på Öland, 
Fornvännen 1936, s. 321 ff., 1480-t. Paatz 1939, kat. nr 84, avb. 165—167, 
omkr. 1500. 

-14 Andreas Lindblom, Nordisk skulptur etc , 1916, pl. 7. — Carl R. af 
Ugglas, Senmedeltida profant silversmide i Sverige, I, Stockholm 1942, 
s. 74. 
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exemplar i Storkyrkoskåpets målningar av år 1468. Rode har 
alltså ritat skulpturerna från Köping, och det finns anledning 
att alldeles särskilt beklaga förlusten av de till dem hörande 
målningarna, eftersom Rodes målningar konstnärligt alltid står 
högt över de av hans verkstad leverade skulpturerna. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Rune Norberg: Die Johannesschliissel von Norrby, der Immaculata-
meister, Henning von der Heide und Bernt Notke. 

Die Johannesschussel von Norrby (Abb. 1—4) ist 1929 in dieser Zeit
schrift als eine besonders bedeutsame Arbeit des Liibeckers Henning 
von der Heide von ca. 1507 publiziert worden. Dieser Zuschreibung ist 
seitdem allgemein zugestimmt worden und die Johannesschussel hat bei 
der Diskussion der Werke Hennings eine grosse Rolle gespielt. Hierbei 
trät ein bedeutender Unterschied zwischen den historisch gesicherten 
Werken aus seiner Werkstatt, dem Altarschrein mit der Gregorsmesse 
von 1496 aus Burgkirche und der grossen St. Georgsgruppe von 1504/05, 
und den älteren Arbeiten zutage, die ihm mittels Stilanalyse zugeschrie
ben wurden und die Henning von der Heide als Bildhauer wegen ihrer 
Feinheit und Intensität nahezu einem Bernt Notke gleichgestellt haben. 
Hier wird nun — nach einer kurzen Ubersicht iiber die ikonographischen 
Parallelen zur Johannesschussel in Schweden — gezeigt, dass die Jo
hannesschussel von Norrby nicht von Henning von der Heide verfertigt 
ist und auch nichts mit Lubecker Kunst zu tun hat. Vielmehr ist sie von 
einem vermutlich westdeutschen Bildhauer ausgefuhrt, der mehrere 
Jahrzehnte läng (ca. 1500—1526) in Schweden eine lebhafte Tätigkeit 
ausubte und der sowohl als Maler wie als Holz- und Steinbildhauer wirk
sam gewesen ist. U. a. sind von ihm in Västerås eine Reihe von datierten 
Arbeiten erhalten (1510—1516). Er wurde Immaculatameister benannt 
und wird hier, natiirlich nur hypothetisch, mit dem Stockholmer Meister 
Henrik identifiziert, der von 1502 an bekannt, aber gerade 1509—1516 
abwesend ist, und der in allén drei genannten Kunstzweigen tätig war. 

Die Johannesschussel wird mit dem fruhesten und vielleicht besten 
Werk des Immaculatameisters verglichen, der Madonna von Skånella 
(Abb. 5). Material (Lindenholz) und Maltechnik (sowohl die Farben wie 
die Vergoldung in Form von dunnen Lasuren, die die weisse Farbe des 
Holzes durchscheinen lassen), die Holzschnitzerei bis in die geringsten 
Einzelheiten (Haar, Ohrenform mit schlussellochähnlichen öffnungen 
usw.), sowie die gesamte Formauffassung und nicht zuletzt die ausge-
glättete Eleganz stimmen gut iiberein. 

Einige bisher nicht beobachtete Originalarbeiten von Bernt Notke 
werden preliminär vorgelegt. Am bedeutendsten ist die grosse St. Eriks-
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figur aus dem Jahre 1487 in der Domkirche von Strängnäs (Abb. 6). Eine 
kleine Katharinafigur aus der Stadtkirche von Söderköping (Abb. 7) 
stammt vermutlich von einem in Notkes Werkstatt um 1483 ausgefuhrten 
Altarschrein her, von dem ein Flugel (Detail Abb. 8) sowie eine Anzahl 
Kleinfiguren (Abb. 9) erhalten sind, die von einem Mitarbeiter am Aar-
hus-Altarschrein von 1479 ausgefuhrt wurden, der um 1500 mehrere Al-
tarschreine fiir Lubecker Kirchen herstellt. Eine Maria Magdalena in der 
Kirche von Vika wird ebenfalls der Werkstatt Notkes zugeschrieben. 

Als ein Werk von Notke — und nicht des Henning von der Heide — 
wird hier auch die bekannte Hieronymusfigur in der Klosterkirche von 
Vadstena angenommen, sowie das kraftvolle und gleichzeitig ausser-
ordentlich schöne Kruzifix in der Storkyrka zu Stockholm (Abb. 10—11). 
Ferner wird vorgeschlagen, die Statuette König Karl Knutssons in Grips
holm als zur gleichen Kruzifixgruppe aus den 1480er Jahren gehörig 
anzusehen. Mit einigem Zögern wird auch vorgeschlagen, Notke zu-
mindest als den Urheber der Zeichnungsvorlagen fur den Altarschrein 
in Ryttern, mit der kiihnen Umformung der Gregorsmesse, anzusehen. 

Als Ergebnis der hier vorgefiihrten Zuschreibungon wiirde hervortre-
ten, dass der auf rein kunsthistorischem Wege konstruierte Henning von 
der Heide der Ältere, jener tiefgriindige und verfeinerte Kunstler, uber
haupt nicht existiert hat, sondern mit Arbeiten des alternden Notke ver-
wechselt worden ist, Werke, die ihre sorgfältige Farbfassung und starke 
Kreidegrundierung verloren haben und deshalb nicht so leicht wiederer-
kannt wurden. Sie miissen indessen als Schöpfungen während des unge
fähr fiinfzehnjährigen Aufenthaltes Notkes (1483—1497) in Stockholm 
angesehen werden. 

Abschliessend wird hervorgehoben, dass die Notke zugeschriebenen 
Skulpturen — eine St. Annagruppe und ein Bischof (Abb. 12) — aus der 
Kirche von Köping, Öland aus den 1490er Jahren oder um 1500 von Her
man Rode entworfen und in seiner Werkstatt ausgefuhrt sein miissen. 
Als Vergleichswerk wird u. a. auf den zwei Jahrzehnte fruher enstandenen 
Bischof in Rodes Altarschrein aus der Kirche von Salem (Abb. 13) hin-
gewiesen wie auch auf verschiedene Frauentypen in den Malereien des 
Schnitzaltares aus der Storkyrka in Stockholm vom Jahre 1468. 
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