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The art ide forms an extensive review of the recently concluded work Medie
val Wooden Sculpture in Sweden, an illustrated catalogue of the collection 
of the Museum of National Antiquities — the largest collection of medieval 
wooden sculpture in Seandinavia — together with an outline of the history 
of medieval wooden sculpture in Sweden. 

Erik Moltke, Fuglebakkevej 49, 2000 Köbenhavn F, Denmark. 

Medieval Wooden Sculpture in Sweden I—V. 
I. Bengt Thordeman: Attitudes to the Heri
tage. Sth. 1964. 104 pp. 
I I . Aron Andersson: Romanesque and Go
thic Sculpture. Sth. 1966. 161 pp. 
I I I . Aron Andersson: Late Medieval Sculp
ture. Sth. 1980. 282 pp. 
IV. Aron Andersson og Monica Rydbeck: 
The Museum Collection. Catalogue. Sth. 
1975. 317 pp. (A.A. s. 9—89. M. R. s. 
91—311.) 
V. Monica Rydbeck: The Museum Collec
tion. Plates, fortrinsvis ved fotografcrnc Stig 
T. Karlsson og isaer Henrik Hultgren samt 
Hans Hammarskiöld (farvcplanchcr). Sth. 
1964. 343 + 8 pp. 343 plancher. 

Det imponerende vaerk udgivet af Vitterhets
akademien, startede egentlig 1957 men publi-
ceredes först 1964, og arbejdet strakte sig 
så över 16 år — Viange år, synes man 
först, men ikke når man har laest og stu-
deret alle bind, ikke rnindst det digre, med 
kendsgerninger masttede katalog, hvor Mo
nica Rydbeck åbenbart har trukket hoved-
laesset. Grundigt, sagligt, fagligt som en mu-
seumsprotokol gennemgås og beskrives hvert 
stykke i Statens Historiska Museum, med 

oprinddsessted (reelt eller förmodet), fx. Ös
tergötland, Uppland, North German work
shop, Lubeck e t c ) , datering ( red eller skon-
net) , fx. End of 15th century, materiale 
(oak, lime, ålder e t c ) . Det eneste, man ikke 
får at vide, er, hvornår genstanden erhver-
vedes til museet og hvordan; men det turde 
i denne sammenhaeng vaere mindre vaesent-
ligt. 

Man går til laesningen ikke uden aerefrygt 
og med stor forventning, thi de tre forfat-
tcrc tegner sig som de störste experter på 
deres felt, forskere der gennem et långt liv 
har gjort sig fortrolige, teoretisk og praktisk, 
med dette spaendende emne, der foruden at 
vaere bearbejdet i talrige afhandlinger af dem 
selv o. a. — her kommer Aron Andersson 
nok ind som nr. 1 med et vaeld af specialaf-
handlinger — også tygget igennem af deres 
skandinaviske forgaengere: Meinander, af 
Ugglas, Roosval, Norberg; fra Finland Nord
man, fra Danmark Beckett, Thorlacius-
Ussing, Moltke og fra Tyskland en läng 
raekke navne: Goldschmidt, Heise, Paatz, 
Deutsch, Busch, Wentzel, Habicht, Hasse 
o. m. a. Men med rette understreger Aron 
Andersson, at disse behandlinger er "partly 
contradictory". Og det er en dom, anmelde-
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ren hjertdigt kan bekraefte, eftersom dette 
faenomen også gor sig gaeldende i Wooden 
Sculpture mellem katalog og text — meget 
naturligt, da grundlaget for proveniens og 
datering hovedsagdig er stilkritik. Og selv 
den bedstc stilkritik er udtryk for den enkelte 
forskers subjektive opfattelse af et kunst-
vaerk. 

I lobet af de 16 år er der åbenbart sket 
aendringer i vaerket, idet bind 3 ifölge den 
oprindelige plan skulle redigeres af Monica 
Rydbeck; men det er nu som det sidste ud-
kommet forrige år med Aron Andersson som 
forfatter, fem år efter kataloget, der ätter 
kom ni år efter bind 2. 

Man konstaterer, at alle bind er trykt på 
smukt, glittet papir, med gode, klare typer 
(kataloget tospaltet), at billederne for långt 
den störste parts vedkommende er fortraef-
fdigt museumsarbejde, dvs. der cr lagt vaegt 
på, at man kan se så mange ting som mu-
ligt; ahninddigvis er der ikke sigtet mod 
kunstneriske praestationer. Plancherne 80 og 
81 (Hultgrcn) illustrercr forholdet mellem 
et museumsfoto og et kunstfoto. Hdheds-
billedet af Lunda-krucifixet viser korsets, 
laendeklaedcts og figurens detaljer — men er 
i övrigt (undtagdsesvis) dodsens trist; man 
skulle forsvaerge, at det gribende foto af Jesu 
hoved, taget i projektorlys skrat fra öven fra 
venstre, tilhorte den sovnige figur på planche 
80. Det er praegtigt, kunstnerisk, det er også 
musealt. Endnu bedre ville det have vaeret, 
om fotografen havde kendt det lille fif at 
daempe skyggen under nacsen med en stump 
spejl. Men fotograferne har löst deres opgave 
smukt, idet de i forordet roses "for their 
keen interest and for their ability to under
stand the Museum official's point of view 
regarding the objects". Billederne er derfor 
fri for skaeve perspektiver og sorte slagskyg-
ger, og der er meget få decideret dårlige (fx. 
fig. 12, med lys nedefra). 

Illustrationcrne er praktisk og overskudigt 
fordelt på tre steder; de fineste og vigtigste 
( + farveplancherne) i planchebindet, sup-
pleret og paralldiseret i textbindet og ätter 
suppleret i kataloget. 

Medieval Wooden Sculpture in Sweden, 
et vaerk af fornem standard, lidt gammel

dags i design, behandler alle de betydnings-
fulde objekter ude i landet og samtlige i 
Statens Historiska Museum i Stockholm. 
Kun eet andet land har evnet at praesterc 
noget lignende: Finland. Her nåede Natio
nalmuseets tidligere, nu afdode leder, den 
fine og fremragende forsker, C. A. Nordman 

— initiativtageren også til Suomen kirkot, 
Finlands kirker — kort for sin dod at udgive 
sit 655 sider digre vaerk: Medeltida skulptur 
i Finland. Helsingfors 1964, altså samtidigt 
med at Thordemans förste bind og Rydbecks 
billedbind af det svenske vaerk så dagens lys. 
De to vaerker har mange beröringspunkter, 
da Finland foruden fra Sverige importerede 
sine kunstvaerker fra samme lande som dette. 

Mens vi nu tåler om Nordmans vaerk, er 
det fristende at lade ham udtrykke de pro
blemer, der moder forskeren, som beskaef-
tiger sig med midddalderlig traeskulptur. Og 
han er ikke ene om denne udtalelse, for de 
samme synspunkter traeffer man hos naesten 
alle kunsthistorikere (der dog undertiden 
synes at glemme dem) . Andersson under-
streger dem gäng på gäng, og recensenten til-
slutter sig. 

Nordman skriver i sit kapitel: "Från 1300 
—1350. Gotland, Uppland, Tyskland och 
Finland" s. 111: "Det är emellertid inte all
tid lätt att skilja mellan gotländskt, upp
ländskt och tyskt, de internationella stildra
gen göra att frändskapen mellan konstver
ken i de olika länderna ofta är så stor, att 
attributioner kunna synas få prägel av tycke 
och smak. — En annan svårighet ligger i 
konstverkens datering." 

Og hertil kan fojes en tredie ikke mindre 
"svårighet": mesterbestemmdsen. Hvor me
get har mester lavet, hvis han overhovedet 
har lavet noget (ikke engang forlaegget!), 
hvad har mestersvenden gjort og hvor meget 
de andre, svende og laerlinge, ja, og hvor 
mange bidrag er der fra andre vaerksteder 

— i byen eller i andre byer? 

Og vi kan citere Poul Nörlund i festskrift 
til Henrik Cornell, hvor han tåler om de 
internationale kunstnere, som var blevet 
uddannet i forskellige vaerksteder af forskellig 
nationalitet, og som lod sig hverve af en 
biskop eller abbed eller fyrste, og som i et 
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land med svag hjemlig standard uddannede 
et vaerksted, hvis stilpraeg man kan indbilde 
sig er nationens, men som snarere er mesters. 

Med disse manende ord går vi över til en 
naermere betragtning af det svenske vaerk. 

Bengt Thordemans bind 1: Attitudes to the 
Heritage giver i den for denne forskers 
karakteristiske elegante og glasklare stil — 
fransk er hans tyddige forbillede — en kom
petent oversigt över, hvorledes det svenske 
folk fra Lutherdommens indfordse stillede 
sig til katolicismens kirkdige kunstvaerker. 

Ifölge sägens natur gennemgår Thorde
man også museernes start og udvikling: 
Liljegren, Hildebrand — samarbejde med 
danskeren Chr. Jiirgensen Thomsen — Hyl
tén-Cavallius, Afzelius er de förste store 
navne — Sverige har mange af dem —. 
Runestene udgives: Bautil, Liljegrens Run
lära og Runurkunder, Dybecks vaerker, end
nu nyttige og vaerdifulde, da Lis Jacobsen 
og rec. forberedte Danmarks runeindskrifter, 
og stadig uundvaerlige for Sveriges runin
skrifter. Nu ledtes studiet af midddalderens 
kunst og kultur ind i mere videnskabdige 
baner; men snaevrere analyser og aestetiske 
vurderinger var forbeholdt naeste generation, 
hvis — stadig spillevendc — synspunkter var 
stacrk subjektivt praegede med vaegt på sam-
menligninger af ofte heterogene storrelser 
(og en forbloffende mangel på kildekritik). 
Stilkritikken var på Thordemans tid det 
eneste grundlag for kunsthistorikemes ana
lyser, hvad der ofte gav sig udtryk i vidt 
forskellig bedommdse af enkelte kunstvaer
ker. De svenske pionerer, der her rager op 
blandt andre var af Ugglas og Roosval, der 
sammen med Curman startede Sveriges kyr
kor. Hvad disse tre, speciell vel nok Cur
man — en institution i sig selv — har be-
tydet for Sveriges midddalderforskning, kan 
ikke vurderes höjt nbk, og i rigsantikvarens 
videreforte arbejde indtager förf. af dette 
vaerks bind 1, Bengt Thordeman, en smuk 
pläds. 

På Thordemans tid spillede den tekniske 
bistand en underordnet rolle — ganske som 
i Danmark. Konservatorerne betragtedes 
som underordnede håndvaerkere, hvis råd og 

iagttagdser man ikke havde brug for. Her 
vender bladet imidlertid. Dels er der nu 
naeppe nogen, der vil kimse af de "gammel
dags" konservatorers iagttagdser — for-
laengst er det fremhaevet (Madsen 1960; 
Moltke 1960), at kun et intimt samarbejde 
mellem kunsthistoriker og konservator giver 
baggrund for solide slutninger — dels fostrer 
de nye konservatorskoler fyldestgorende ud
dannede fagfolk, der kan laere kunsthisto-
rikerne nyttige ting om trae og maling. 

I forordet til andet bind: Romanesque 
and Gothic Sculpture, skildrer ^4ron Anders
son vaerkets formål: at give en alminddig 
oversigt över udviklingen i Sveriges middel
alderlige traeskulptur, og i tredie binds for
ord betegner han beskedent praesentatio-
nen af arbejderne som kun en preliminaer 
skitse til traeskulpturens historie, og det ud-
valg, der er foretaget, som "nodvendigvis" 
subjektivt. Det sidste behöver laeseren ikke 
at tage så tungt, når den, der vadger, er en 
forsker med Aron Anderssons kunsthistoriskc 
baggrund og kyndighed — en af Europas 
fineste kendere af nordeuropaeisk skulptur. 
Hertil kommer, at han har kunnet stötte sig 
til Monica Rydbecks — sikkert ligeså sub
jektive, men helt fyldestgorende planchebind 
med ikke mindre end 343 plancher fra be-
holdningen i Statens Historiska Museum. 

Andet bind (der begynder med at mangle 
et oversigtsregister ligesom der ofte savnes 
henvisninger til kataloget) handier om skulp
turer i "The period of the Sverker and Erik 
Dynasties", ca. 1130—1250 — og fra s. 88 
om "The 'Folkunga' period" ca. 1250—1363 

— hver med deres introduktion. I den förste 
af disse indledninger gennemgås periodens 
kirkehistoriske udvikling fra traekirkernes tid 
— det hedenske Uppsalatempel blev först 
odelagt i slutningen af lOOOtallet —. De tid-
ligste bevarede kultfigurer er fra midten af 
1 lOOtallet — og da har der sikkert endnu 
vaeret masser af hedenskab i Sverige. Ud-
gangspunkterne for den kristdige skulptur-
masse er i begge perioder stiftemes ånddige 
og administrative centrer. Hertil strommede 
bygmestre og håndvaerkere — også dem vi 
ville kalde kunstnere — fra ind- og udland, 
suget spontant ind i det kirke- og kunst-
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tomme Skandinavien, eller hidkaldt. Der
ved fik byggehytterne et internationalt praeg, 
der först efterhanden blev "lokaliseret". Så
dan var det også i Danmark. Roskilde dom
kirke er fransk; men der er ingen fransk -
inand, der vil skrive under på at arkitekten 
har vaeret fransk. Venge klosterkirke er 
engelsk — men på ganske samme made. 

Det svenske inventar baerer da også praeg 
af både den engelske og tyske mission, og 
förf. soger på stilhistorisk grundlag at ud-
rede de spegede trade, der viser ham, om 
et vaerk er fransk, engelsk, nederländsk eller 
tysk. Men ved kobstaedernes opblomstring i 
midten af 1200tallet og den stigende tyske 
indvandring maerkes en kenddig overvaegt 
af tyske og tyskpraegede arbejder. 

I gennemgangen af de enkelte vaerker — 
bcgyndcnde med de aeldste krucifixer, Ma-
donnacr og bisper — viser förf., at han — 
naturligvis — til fulde behersker beskrivd-
sens aedle, men vanskdige kunst. Som en fin 
stilist rammer han de rette billeddannende 
udtryk og fremhaever det vaesentlige på god 
paedagogisk maner. Karakteristikkerne er ofte 
pcrsonlige og folsomme, undertiden med et 
staenk af humor. Kan der findes en mere 
trseffcnde karakteristik af den lille prinsesse 
fra Hälsingtuna i vaerkets aller-aller sidste 
linje: It is difficult to imagine a less attrac-
tive and more touching princess in distress. 

Det er tit irriterende i kunsthistoriske vaer
ker at blive praesenteret for altfor blomst-
rcndc og ordrige beskrivdser — graensende 
til ordberuselse — eller beskrivdser så subjek
tivt betonede, at man ikke kan anerkende 
dem. Den slags findes meget sjaeldent i An
derssons beskrivdser. 

Men til en beskrivelse af en midddalderlig 
traefigur horer også opgivdsc af mål og ma
teriale. Dette krav har förf. slaekket lidt på: 
långt de fleste figurer, der ikke beror i 
Historiska museet, og altså ikke beskrives i 
kataloget, savner mål og materialebestem-
melse. Strax på s. 12 sporger man sig, hvor
for Svenneby krucifixet og på s. 14 Bäck 
Madonna både savner mål og materiale, når 
begge dele opgives ved Johannes fra Forssa 
(s. 14) — indtil man opdager, at der er 
tale om et gennemgående traek. Det har vel 

naeppe vaeret muligt for förf. at skaffe sig 
disse oplysninger; men når man horer om 
traebestemmdsen af det praegtige Danderyd 
krucifix, sporger man, om ikke det kan ske, 
at de stilistisk begrundede proveniensbestem-
melser kominer i strid med traesorten. Under 
Danderyd opgives det nemlig, at det er af 
lindetrae, men af en sort, der naeppe fandtes i 
det middelalderlige Sverige, hvorfor kruci
fixet altså må vaere et importstykke. Om
vendt véd man, at flojene i ö . Vram kirkes 
S. Olav-skab dendrokronologisk er bestemt 
som eg, og af et trae, der har voxet i Skåne 
(omkr. 1313; Eriksson 1980). 

I denne förbindelse ville man også gerne 
vide, om Stenkumla og Angå krucifixeme 
var af lind ligesom Linde krucifixet, der an
tages at vaere udfort af samme mester (s. 35). 

Det fremgår af de tilfaeldige oplysninger i 
texten, at der i perioden 1130—1250 findes 
skulpturer af lind, pil, valnod, ask og elle-
trae (ålder) . De samme arter anvendes også 
i perioden 1250—1363 — i den hojgotiske 
periode er eg det dominerende (s. 99) —; 
elletrae synes at have vaeret et materiale, der 
var saerlig yndet af svenske traeskaerere (s. 
136). 

Traesorten er vigtig til bestemmdse af en 
figurs, et alterskabs proveniens, dels fordi, 
som vi har set, der er visse traearter, som ikke 
gror i tilstraekkdig storrelse i Sverige (for
uden den ovenfor omtalte linde-art kan 
naevnes noddetrae —jfr. dog note 1), dels 
fordi det er en kendt sag, at billedskaererne 
hentede deres trae i den allemaermeste omegn 
(Marette 1961. Jfr. Moltke 1970 s. 141, note 
6) . Og allerede nu er dendrologerne nået 
meget vidt i deres evne til at bestemme, hvor 
et trae har voxet og hvornår (jfr. ö . Vram). 

Med hensyn til de hjemlige produkter 
synes det at vaere forf.s mening, at hver pro
vins i landet har haft mindst eet vaerksted. 
Det turde fremgå af benaevndser som got
ländsk arbejde, stockholmsk, sydskandinavisk, 
Uppsala-, vestgotsk, östgötsk arbejde. Og ud 
fra betegndserne 'domestie' eller 'local' work 
kan man vel gå ud fra, at disse etiketter hen-
viser genstandene til den 'provins', hvori de 
befinder sig. 

Importen kommer fra Frankrig, Nederlan-
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dene, Vest- og Nordtyskland, Danmark; men 
også England og måske Norge har ydet bi
drag. — I anden periode horer dansk og 
norsk indflyddse op. 

Hvorledes förf. begrunder sine bestemmel-
ser af hjemlig og udenlandsk proveniens, skal 
vi senere komme tilbage til. 

En snaevrere tidsfaestdse af tidens oftest 
udaterede exemplarer er, som naevnt — og 
anerkendt af alle forskere — mere end van
skelig; men förf. har, bortset fra et par isole-
rede tilfaelde, realistisk forladt addre kunst-
historikeres dateringer på 10—20 år. I vaer-
ket regnes med fjerde- eller trediedele af et 
århundrede, og kronologien udtrykkes på en 
made, der ligesom angiver de ydre graenser 
som lose. Der skrives fx. ikke ca. 1450—75, 
men tredie fjerdedd af 15. århundrede, ikke 
1165—1200, men sidste trediedd af 12. år
hundrede. Ellers traeffes udtryk som: först i, 
förste del af, tidligt i, tidligere del af, sidst i, 
sidste del af et århundrede. S. 114 har texten 
andet eller tredie tiår af 14. århundrede, mens 
kataloget nöjes med förste trediedd. Date
ringer på 50 år förekommer også, fx. midten 
eller anden halvdel af et århundrede. Denne 
udtryksmåde understreger, at dateringerne 
skal tages med et gran salt, og der förekom
mer da også, som anfört, divergenser mellem 
katalog og text. 

For at blive lidt endnu ved det generdle, 
kan vi standse ved bogens bestemmdser af de 
enkelte vaerkers "mestre", ni. samme mester, 
samme hand, den og den mesters elever eller 
"followers", den og den mesters "kreds". 
Disse udtryksmåder, der leder tankerne hen 
på rcnaessanccns Italien, rober, at förf. endnu 
tildels bevaeger sig i den gammeldags kunst-
historiske terminologi, der ofte giver laeseren 
det indtryk, at "mester" alene sua manu har 
udfort en figur, en krucifixgruppe, et alter-
skab med indhold. Denne opfattelse står i 
skarp modsaetning til midddalderens og re-
naessancens europaeiskc lavs- og vaerksteds-
forhold, således som de illustrativt er skildret 
1923 i Hans Huths bog, Kunstler und Werk
statt der Spätgotik (ny udgave 1967) og 
exemplificerct i rec 's bog 1970 om Bernt 
Notkes altertavle i Ärhus domkirke. Det er 
her viist, at teamwork var så fremherskende 

inden for vaerkstedets rammer, at "ingen kan 
afgorende og objektivt, traekke en skilldinje 
mellem Verrochios og hans hjaelperes — bl. a. 
Leonardo da V i n d — andel" (ni. i maleriet 
Tilbeddsen af barnet ) ; det er påviist, at man 
vel med sikkerhed véd, at et vaerksteds ejer 
og mester har sluttet kontrakt om et arbejde, 
men man véd ikke, hvad mesteren, hvad hans 
svende og andre vaerksteder har udfort. Det 
turde derfor give et mere sanddru billede af 
forholdene, at man ikke talte om haender, 
men om vaerkstedsarbejder. Er först vaerk-
stedet (vaerkstcderne) bestemt, kommer tids
punktet til at filosofere över, hvad mester 
personlig har lavet — hvis han overhovedet 
har lavet andet end at undervise (som det 
hedder i dåtidens sprog), og hvad der er 
mestersvendens og andres bidrag. 

S. 92 skriver förf., at Fröjel krucifixet på 
grund af dets teknik sandsynligvis er udfort af 
en anden hand end ö j a ; men for det förste 
er det givet, at der har vaeret flere folk om de 
to krucifix (grupper), for det andet kan der 
vaere tale om både eet eller to vaerksteder. I 
förste tilfaelde har forskellige svende arbejdet 
på de to krucifixer, i andet tilfaelde kan 
divergenserne forklares ud fra de to vaerk-
steders forskellige arbejdsmetoder, men 1ig-
hederne ud fra faelles forlaeg. 

Hvis man venter, at Sveriges aeldste skulp
turer, HOOtallets, er primitive, sogende, ex-
perimenterende, bliver man snart revet ud af 
en sådan vildfardse. Hver skikkelse i Ryd
becks planchebind, i text og katalog rober en 
expertise hos billedskaererne, en kunstnerisk 
udtryksform, der baerer vidne om en läng tra
dition. Disse stive krucifixer, disse "aegyptiske" 
Madonnaer, disse storojede bisper er fäste 
typer, som i större eller mindre variationer 
findes överalt i dåtidens nordeuropaeiske 
kunst. De svenske ser ud, som de skal. De 
repraesenterer dåtidens typer og dåtidens 
kunstneriske niveau. Sådan ser den korsfaes-
tedes dragt ud, sådan laendeklaedet, sådan 
skal krucifixets z-knaekkede stilling vaere, så
dan den vaerdige pradat, der — bortset fra 
hoved og lemmer — blöt er et tojstativ. De 
brede, stive folder, de symmetriske toj-buer 
eller de vattede dragter er ikke uformuenhed. 
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Sådan skal det vaere — stiliseret. Senere, lang-
somt traenger realismen ind i dragt og hold-
ning, i anatomi og bevaegdse — nojagtig 
samme udvikling överalt i Europa. 

Drager vi en sammenligning mellem skulp
turens og skriftens udvikling, runernes, ma-
jusklernes, minusklernes — står skulpturerne 
på majusklernes ståndpunkt; thi selv om 
runerne til dels er kopieret og lånt efter et 
klassisk alfabet, der havde fundet sit (pro
fessionelle) leje 5—600 år for runernes op-
finddse, gennemgår denne germanske skrift 
dog alle de samme bornesygdomme (ujaevne 
höjder, klodsede former, skaeve linjer osv.) 
som de gamle midddhavsalfabeter havde 
vaeret igennem forlaengst. Majusklerne (og 
minusklerne) springer derimod fuldt faerdige 
ind i Skandinavien. De er fra förste faerd 
ligeså professionelle som skulpturerne — hvis 
ikke de falder i kloerne på en klamphugger. 
I de svenske skulpturers fäste tradition findes 
ingen primitivitet — kun gode og mindre 
gode billedskaerere. 

Disse figurer får vi lov til med förf. som 
vejleder, og med vel forddte illustrationer i 
planchebind, katalog og text, at folge fra de 
aeldste strenge, stive (d. e. stiliserede) til de 
yngste blide og agerende Madonnaer — sta
dig erindret om den snaevre kontakt mellem 
ind- og udland. 

Kaster vi et dybt blik på planchebindets 
förste figur, farvebilledet af den maerkdige, 
den saerpraegede Madonna fra Mosjö, ser vi, 
at den bekymrede lille kvinde har mistet sit 
barn, der har siddet frontalt på hendes skod 
som i de aeldste romerske kirkemosaikker. I 
kataloget får man at vide, at figuren er af 
lindetrae, kun 71,5 cm hoj, at den er et hjem-
ligt arbejde med rodder i engelsk kunst. I 
textbindet tilfojes, at man har formodet 
nordspansk indflydelse på den engelske Here
ford skole, der skal have påvirket Madonna 
fra Mosjö, og i samtidige nordspanske Ma
donnafigurer er der et modstykke, "though 
remote" til Mosjö-Madonnas hovedtoj. Så 
meget om den udenlandske baggrund. Be-
grundclsen for antageisen af hjemlig prove
niens siger: "The primitive workrnanship 
makes a particular foreign derivation diffi
cult." 

Er det rigtigt at tale om primitivt arbejde, 
når det gaelder denne figur, som vel naeppe 
nogen tor frakende en, lad os fordobig sige, 
god kunstnerisk standard? det er jo dåtidens 
arbejder, hun skal sidestilles med. 

Er dette gribende ansigt med de unaturligt 
store ojne og den bedrovede mund — ned-
haengende mundvige var sorgens tegn — pri
mitivt eller secunda vare? Er denne slanke 
kröp, de långt nedhaengende aermer og den 
enkle stol ikke alt, hvad der kunne fås ud af 
en spinkel lindestamme? Primitive ville måske 
vaere den rette betegnelse for de länge, flade 
fletninger — men var de mon ikke sådan på 
billedskaererens model? Personlig stiller r e c 
dette individuell skabte kunstvaerk höjt över 
de konventionelle Madonnaer fra Rö og 
Varnum (fig. 6—7), som roses så höjt af förf. 
Er det, fordi vore subjektive bedommdser 
bunder i to tidsaldre, den ene i vikingetid, 
den anden i romansk-gotisk? Og kan en tredje 
ikke subjektivt påstå, at denne lille visne kone 
overhovedet ikke har noget med kunst at gore 
—uanset hvor hun er blevet til!? 

Fratager man imidlertid Mosjö Madonna 
hendes primitivitet, skulle grundlaget for an
tageisen af hjemligt arbejde falde bort. Men 
er primitivt arbejde altid det rette grundlag 
for at benacgte import? Og hvornår er noget 
primitivt (bortset naturligvis fra de folke
kunsten tilhorende arbejder) ? Det afhaenger 
af ojet, der ser. Problemet er kunsthistorisk 
ligegyldigt, men kulturhistorisk betydnings-
fuldt. 

Overordentlig interessant er afsnittet om 
disse smalle Madonnafigurer, der sidder i en 
stol med "drejede" stolper og Jesusbarnet 
frontalt midt på moders skod og — hvor 
barnet er bevaret — med krydsede ben, en 
gruppe, som af Ugglas udforligt har bchand-
let. Bortset fra den gotländske Viklau Ma
donna er der bevaret över et halvt hundrede 
i Sverige (en nordlig udlober på Island), 
"forming a school circle" — hvad dette ud
tryk så betyder — "related to the Viklau 
Madonna". Men der er stor forskel mellem 
Viklau og denne gruppe, hvis normaltype 
kan siges at vaere repraesenteret af Heda 
figuren i Sverige og Werl i Tyskland. De 
mange Madonnaer af Heda-Werl typen har 
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nedfaldskrave og haenderne i byzantinsk bede-
stilling med håndfladerne fremad — altså 
uden kontakt med barnet —, mens Viklau har 
spids halsudskaering og har fattet om barnet 
med begge haender. 

Typens udfaldssted skal sikkert med förf. 
soges i Vesttyskland; men den har slået rod 
i Sverige med flere hjemlige arbejder, bl. a. 
Hemmesjö — og Viklau. Mens Skellefteå 
(s. 42) anses for vesttysk import på grund af 
traesorten (noddetrae), fastslås Svarttorp, der 
ligeledes er af valnod, som et sydskandinavisk 
arbejde. 

Alle disse Madonnafigurer har 1975 fået 
en ny og grundlig behandling af Klaus Ende-
mann i anledning af Werl Madonnas restau
rering. Trods den grundige vidcnskabdige 
konservatorundersogdse kan man ikke sige, 
at sporgsmålet om disse Madonnaer nu er 
problcmfrit.1 

Vi noterer, at Västra Ed krucifixet, Små
land (s. 68) skal vaere det eneste indiskutable 
gotländske exportstykke til fastlandet, og at 
det tilskrives Tingstäde-mesteren. For disse 
oplysninger har vi kun forf.s ord og henvis-
ning til af Ugglas, som Andersson ofte er 
uenig med i proveniensbestemmdser (fx. V. 
Skrukeby Madonna, som af Ugglas vil gore 
til fransk, mens Andersson siger, at det er 
engelsk export (s. 83) m. fl.). 

En dansker nikker genkendende til den 
"danske" gruppe og ser bl. a. en naer paral ld 
til Rydaholm krucifixet (s. 64 fig. 35) i et 
krucifix fra Nr. Åby, Vendsyssel, nu i Natio
nalmuseet. 

Hvad Bro-Gualöf-Rörby-gruppen angår, 
lokaliserer Andersson de dertil horende, altid 
velskårne figurer til vaerksteder i Skåne, på 
Sjaelland, i Sönder- og Norrejylland; af Ugg
las ville betragte fx. Bro-figuren som export 
fra Slesvig, mens Roosval pegede på Jylland 
og M. Rydbeck og A. Andersson holder på 
Skåne. Fritz Fuglsang bemaerkede, at han 
ikke kendte et eneste exempel på en exporte-
ret slesvigsk skulptur i det baltiske område 
(s. 64 note). 

Det smukke Sjösås krucifix (s. 73, fig. 75) 
udmaerker sig foruden ved sit "billedskonne" 
ansigt med de store, hvaelvede ojelåg ved at 
laegge venstre ben över det hojre. 

Det er vanskdigt for rec. at se, hvorfor 
Ornunga — Hemsjö figurerne skal grupperes 
sammen med stenkonsol-hovederne i Värn
hem (s. 80) — men det skyldes måske af-
bildningerne af de forstnaevnte. I övrigt sav
ner man blandt de gamle krucifixer det fra 
Hall (Gotland, Visby fornsal), 99 cm höjt, 
af birk (korset af fyr). Det er visselig ikke 
noget mestervaerk, men af en karakteristisk 
type (Blindheim 1980). 

Hovedvaerket i Anderssons "Folkunga-pe-
riode" er den gribende ö j a krucifixgruppe, 
vel et af nordisk midddalders fineste og mest 
sjaelfulde kunstvaerker, et strålende exempel 
på den romanske stils enddige kapitulation 
över for gotikkens aedleste periode. Også om 
dette mestervaerks slaegtskabsforhold er der 
delte meninger, som tilfaeldet må blive, når 
grundlaget er subjektiv stilkritik; af Ugglas 
siger, at mesteren er fransk emigrant, Roosval, 
at han er gotlaender med fransk traening, 
mens Andersson haevder, at vel er gruppen 
fransk; men stilen har i dette tilfaelde nået 
Gotland via Westfalen. Disse bestemmdser, 
der enes i den franske stil, opfordrer til i alt 
fald to sporgsmäl: Hvilket materiale består 
gruppen af, og hvorfra stämmer det? — Hvor 
mange "haender" kan der skelnes? thi det er 
a priori givet, at denne gruppe er et (stort) 
vaerksteds, ikke en enkelt mands produktion. 

På s. 103 traeffer man et af de sjaeldne 
tilfaelde, hvor man synes, förf. er forfaldet til 
det, Hamlet kaldte words, words, words: Den 
gotländske Linde Madonna — der utvivlsomt 
tilhorer Bungemesterens kreds (circle) var 
tyddigvis påvirket af tidligere saxisk skulptur. 
Dette er klart både på grund af jomfruens 
ansigtstype, som har sin prototype i Rheims-
inspirerede Madonnaer i Bamberg, Magde
burg og Naumburg og på grund af drape
riets voldsomme brud og knaek — så fjernt 
fra den milde hojgotiske linje, der praeger 
'iver-Selö Madonna. 

Hvad angår de forskellige omtalte og af-
bildede figurer, der tilskrives Vätemesteren og 
Bungemesteren, er det undertiden vanskdigt 
for rec. at förstå, hvorfor den ene figur mere 
horer til den ene gruppe end til den anden. 
Hvorfor skal fx. Lojsta biskoppen (s. 105) 
vaere Bungearbejde, når Fogdö munken er 
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Väte? Ätter er det måske afbildningerne, der 
ikke yder fuld valuta? 

Den ovenfor citerede udtalelse af Poul 
Nörlund bringes i erindring ved forf.s for-
sigtige dom om Botkyrka krucifixet (s. 138): 
Denne skulpturs franske type cr gentagne 
gange bemaerket, men modellen som sådan 
giver naeppe vejledning til bestemmdse af 
mesterens nationalitet og arbejdsområde. 

Enånger processionskrucifix — det er af 
elletrae og dateres til förste trediedd af 
1300'rne — betragtes (s. 140) som et import-
stykke fra Rhinegnene (Köln) eller West
falen — i alt fald må dets westfalske work-
manship anses for sikkert. Ytterselö proces
sionskrucifix er derimod hjemligt arbejde og 
dateres til anden trediedd af 1300'rne. Hvor
for er det hjemligt, og hvorfor er dateringen 
forskellig? 

S. 146 vender Andersson sig — som i sin 
tid Poul Nörlund — mod Hans Wentzels 
häng og träng til at inddrage så mange 
skandinaviske arbejder som muligt under 
Lubeck. I naeste bind cr det derimod An
dersson, der efter rees mening er lidt for 
ivrig med sine Liibeck-tilskrivninger. 

Tredie bind af Medieval Sculpture udkom 
1980 og omhandler senmidddaldercn. Ka-
pitdoverskriftcrne afviger helt fra Rydbecks i 
billedbindet. Överskriften her, "The Notke 
period ca. 1460—-90" svarer nu til tredie 
binds: "The Lybeck reredos of 1468 . . . in 
Stockholm" og "St. George and the dra
gon . . . in Stockholm", for rec. et glaeddigt 
tegn på, at hans kildekritiske analyse af Bernt 
Notkes person, liv og vaerker dog har afsat et 
spor — hvor dybt skal vi vende tilbage til. 

Indledningcns livlige form illustrerer tyde-
ligt, at Andersson skriver ligeså flydende og 
malende om historiske forhold som om kunst
neriske. Men de torre facts er, at Sverige i 
sidste halvdel af 1400'rnc var et mere end 
halvt tysk land. hvad angår kobstaederne, 
og at tyskernc var helt dominerande med 
hensyn til traeskulpturen. Det er först efter 
1500, hollaendcrne begynder at gore Han-
saen rangen stridig både som handelsfolk 
og som leverandorer af gejstlig kunst. Men, 
sporger Andersson, som andre for ham, var 

det Lubeck, der formidlede de nederländske 
altre? — Mon ikke Nederlacnderne nu kunne 
selv? 

Kunstudfolddserne i de forskellige stifter 
er meget afvigende, både i tid, i kvalitet og 
i kvantitet. Katedralernes store byggefore-
tagender var nu slut; men netop i senmiddd
aldercn kom de store kirkeudviddser, der 
kraevede nyt udstyr, og ofte var det måske 
netop kravet om de store, forgyldte alter-
tavler, der foranlcdigede udvidelserne. Nu 
strommer de i alt fald ind, og i denne för
bindelse tåler Andersson om de nye tekniske 
hjaelpmidler, der nu stod til rådighed for 
vaerkstcderne: traesnit, kobberstik, monster-
boger. 

Også her kommer Andersson (s. 13, 44) 
ind på det intrikate problem, om en alter
tavle er importeret fra Tyskland eller ud
fort af en tysker i Sverige. "The question 
may seem to be a very esoteric one, but 
still it is there", skriver förf. Lad det bliver 
der, svarer rec. Det var den slags irrdevante 
problemer, der var laekkerbidskener for den 
forrige generation. Så laenge dette sporgsmäl 
skal afgores af subjektive stilfomemmdser, 
turde det vaere uden interesse. Det interes
sante kommer först med det faktisk påvise-
ligc — jfr. hvad der ovenfor er sagt om 
Roskilde domkirke og Venge. 

1455/56 bestilte Vadstena kloster en Bir-
gitta-tavlc hos mester Hans Hesse i Liibeck; 
en hojst upåliddig herre var denne Hesse, 
for på det tidspunkt, tavlen skulle leveres, 
erfor man i Vadstena, at kun halvdelen var 
faerdig til transport; kun den ene halvdel var 
udfort i Lubeck, mens den anden var gjort 
i Rostock. Resultatet blev, at Hesse sattes 
fra bestillingen, der blev övergivet til Lii-
beckeren Johannes Stenrat; han gjorde ar
bejdet faerdigt, og tavlen er, bortset fra 
stafferingen, velbevaret (fig. 51) . Her er 
ct oplagt emne for kunsthistorisk stilkritik: 
hvad cr lybsk? hvad er Rostock? hvad er 
Hesse — "if he did any carving at all him
self" —? hvad er Stenrat? Andersson haelder 
lil den anskudsc, at de fineste skaeringer, 
dcriblandt Birgitta-figuren, er af Stenrat. Da 
altcrskabet i Bälinge vides at have vaeret sig-
neret af ham 1471, har man på grundlag af 
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disse to vaerker tilskrevet Stenrat og "the 
circle around" Stenrat adskillige vaerker i Sve
rige med den usikkerhed, som stilbestemmd-
sen nu engang indebaerer (da man i övrigt 
ikke véd, om han personlig har skåret (nogle 
af) figurcrne eller har målet (nogle af) ma-
lerierne); den forsvundne signatur på Bä
linge tavlen var vel gjort i ma/ervaerkstedet? 

I Linköping stift finder förf. en del alter-
tavler, der kan betragtes som "aftermath" 
af Stenrats virksomhed. I Törnevalla altret 
(s. 102) kunne helgeninden ved skrivepulten 
naesten vaere designet af mester Stenrat him
self, en beslemmelse laeseren kan bifalde — 
forudsat at fotografiernc ikke lyver — be-
maerk det karakteristiske mundtoj hos begge 
damerne — og forudsat at Stenrat selv har 
skåret Birgitta i Bälinge. I kataloget bestem-
mes Törnevalla skabet som Liibeck-arbejde 
med sporgsmålstcgn. Også sporgsmålstegnet 
kan tiltraedes. 

Det store lybske alterskab 1468 fra S. 
Nicolai kirke i Stockholm (109) får en 
skånselslos kritik under sammcnligning med 
Stenrats "elegante og forfinede" kunst. 
Skaeringcrne "seem to be of little distinc-
tion", af plump realisme; der er kun ringe 
förbindelse mellem kroppene og klaedernes 
uregdmaessige foldekast, og der er ingen 
ynde i de paraderende helgeners bevaegdse. 
Men mesteren — vaerkstedet er lybsk; det 
meddeler tavlens indskrift. Til vor borne-
laerdom horer, at floj- og predellamale-
rierne skyldes Hermen Rode; dette stånd
punkt synes Andersson imidlertid at förlade, 
thi "according to art-historical research" 
måtte Rode have gjort endnu to rejser til 
Nederlandene for at forbedre sin stil, så han 
var i stånd til at udfore de senere arbejder, 
der tilskrives hans pensel. Rejser er noget, 
der spiller en ret stor rolle i — isaer de aeldre 
— kunsthistorikeres indbyrdes diskussioner, 
og det er ofte ganskev interessant at se, i hvor 
mange retninger de forskellige forskere sen-
der deres kunstnere. 

I 1400-rnes sidste halvdel vaelter den nord
tyske masseproduktion ind över Skandina
vien: Lubeck, Hamburg, Bremen, Wismar, 
Stralsund, Rostock, Danzig m. fl. var leve-
ringsdygtige. Andersson gor selv (s. 48) op-

maerksom på, at der er mange andre leve-
ringssteder end Lubeck. Men, skriver han, 
uheldigvis er vi ikke i stånd til at karakteri
sere "the artistic output" fra hver by med 
nogensomhelst sikkerhed. Ikke desto mindre 
traeder alle disse byer i dette vaerk i baggrun
den for Lubeck (s. 120). Hvordan bestem-
mer förf. hvad der er lybsk arbejde, hvordan 
hvad der er indenlandsk — domestie, local — 
arbejde, og hvad der er udenlandsk, og da 
fra hvilket land? 

Når vi ser bort fra de tilfaelde, hvor stykket 
selv eller skrevne kilder giver de fornodne 
oplysninger, er der faktisk kun to midler at 
bruge, den ene exact, materialebestemmdse, 
den anden humanistisk: stilkritik. 

Dersom et stykke er af en udenlandsk trae-
sort, er det helt sikkert importeret, eftersom 
det, som omtalt, forlaengst er påvist, at billed-
skaerere og malere hentcde deres trae i naer-
meste omegn — og billedskaererne skar vist
nok helst i frisk trae —, hvad enten de boe-
de i eget land eller udenlands. 

Danderyd krucifixet, af en udenlandsk 
pilesort, er allerede naevnt, og af samme 
grund bestemmes Lövånger Madonna ( I I , 
136) fra 1325—50, af noddetrae — anvendt 
bl. a. i Nederlandene og Rhinegnene — som 
et importstykke. Det gaelder også Skellefteå 
Madonna ( I I , 42) , der registreres som vest-
tysk import (andre af typen er, med få 
undtagdser, indenlandsk produktion), mens 
Svarttorp Madonna, af noddetrae ( I I , 42, 
pl. 31), sent 12. årh. ovcrraskende fastslås 
som et sydskandinavisk arbejde (jfr. oven
for s. 101). Hvor mange figurer af ukendt 
materiale — men af noddetrae — og bestemt 
som lybske eller andre arbejder mon der 
findes i Skandinavien? 

Hvis ikke konservator Goege, Lubeck, ved 
ct besog i Vadstena havde konstateret, at 
Jen beromte Madonna "per modum corone" 
var af noddetrae, og hvis han ikke havde 
ladet denne opdagdse gå videre til Max 
Hasse, så havde vi vel alle endnu bevaret 
/or borndaerdom og -tro, at netop denne 
Madonna var et typisk lybsk arbejde! Nu 
blev hun nederländsk; men måske vil en 
dendrologisk undersogdse vise, at hun er 
skåret et godt stykke syd for Nederlandene. 
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I Lund, Linköping og Växjö stifter er der 
mange samtidige bispefigurer. Trods den på-
viste udvikling i disse skulpturer, anses det 
for sandsynligt, at de hidrorer fra hjemlige 
vaerksteder, fordi de er så mange, og fordi 
materialet, ikonografien og stilen er ensartet 
( I I , 50) . Denne antagdse har stor sandsyn-
lighed for sig, for der står skrevet, at den 
meget ormhullede Hjortsberga (pl. 19) er af 
elletrae, det gaelder sikkert også de ligeså 
ormforgnavede Furuby og Hemmesjö (s. 
50f.), selv om deres traesort ikke opgives; 
men på afbildningen af Näsby (s. 51) synes 
der ikke at vaere ormegnav. Er den overmalet, 
eller er det fotografiet, der er utyddigt? 

I Västerås stift er nogle af de fineste hoj-
gotiske skulpturer bevaret, bl. a. figurer fra 
By, Dalarne ( I I , 140). Deres forfinede stil, 
dygtige og elegante skaering og "highly devel
oped speciality" i förbindelse med figurcrnes 
"isolation" i samtidig svensk tneskaererkunst 
— alt dette mener förf. retfaerdiggor en for-
modning om, at der er tale om import. Man 
maerker på udtryksmåden, at Andersson er 
klar över, at man her bevaeger sig på tynd 
is: dels behöver "det bedste" hverken at vaere 
udenlandsk eller udfort af mester selv, dels 
kan man gore opmaerksom på, at det lille 
krucifix horer til en i Westfalen og Skandina
vien meget udbredt type fra förste halvdel af 
1300tallet, da mystikernes svaelgen i Jesu 
kropslige lidelser satte ind. En sådan type 
kunne lynhurtigt per grafisk blad spredes fra 
syd til nord. 

Den senmidddalderlige altertavle fra Ham
marby, Södermanland ( I I I , 102) skal ifölge 
(Lindblom og) Andersson vaere fra samme 
vaerksted som den lille yndige Salem tavle 
(s. 101). Salemtavlen tilskrives i kataloget 
Hermen Rode; men i texten hedder det: 
flojene var tilskrevet Hermen Rode; men det 
naere slaegtskab mellem skulptur og maleri 
forte til den velbegrundede formodning, at 
alle figurer var gjort i eet og samme vaerk
sted, hvis hovedvaerk er Sorunda tavlen (s. 
102). Man får kolde födder. Skal ens barnetro 
nu også tillintetgores her? Er Salemtavlen 
ikke mere af Hermen Rode? Heldigvis redder 
et opslag i henvisningen til Rune Norbergs 
ofte citerede, tidstypiske afhandling om Jo-

hannesfadet fra Norrby tavlen ud af denne 
stygge katastrofe. Her hedder det nemlig på 
den henviste side 107 under biskopbilledet 
fra denne tavle: detalj ur altarskåp från 
1470-talet ur Herman Rodes verkstad. Dvs. 
tvaertimod at vaere udryddet fra Rodes 
oeuvres er denne udmaerkede maler nu også 
— ligesom Notke og så mange andre lybske 
malere — gjort til billedskacrer. For r ec , 
som aldrig har villet nedvaerdige Notke eller 
Rode til at vaere billedskaerere (fordi man har 
savnet håndgribdige beviser) har forskellen 
mellem de to store mestre vaeret, at Rode 
holdt streng justits i sit vaerksted, og når han 
havde tegnet en figur med et långt og knoklet 
ansigt, så forlangte han pinedod også at se et 
sådant ansigt fra skulptörens hand; Notke 
derimod var rent ud sagt revnende ligeglad 
med om hans fortegning — hvis det var 
andet end et udkast? — blev fulgt, for når 
han havde engageret en billedskaerer (eller 
snedker, som han selv sagde), så havde han 
antaget ham, fordi han var så dygtig, at man 
kunne överlade ham til sig selv. Det baerer de 
to vaerksteders tavler praeg af. Var det ikke 
også det synspunkt, Adolph Goldschmidt for-
faegtede 1901? Hammarby tavlen bestemmes 
i kataloget som svensk(?), Rodepåvirket ar
bejde. Det er vaerd at laegge maerke til, at 
Madonnas dragt delvis er beriget med den i 
gipsgrunden ridsede tvaerrifling (pl. 219), 
som er karakteristisk for Salem tavlen (både 
skulptur og maleri), for Stockholm tavlen 
1468 og for — Bernt Notke (Moltke 1970 s. 
135 med note 19, hvor Hammarby ikke er 
naevnt). 

De laesere, der ligesom rec. foler sig ude af 
stånd til strax med falkeblik at se og konsta
tera, hvad det er, der kendetegner et i Lubeck 
udfort arbejde, de vil uden tvivl med interesse 
lytte til Anderssons argumentationer for den
ne sag; thi talrige er de stykker, han läder 
udgå fra denne bys vaerksteder. Står han 
alene i disse sine proveniensbestemmdser? 

Det konstaterades I I , 48, at Toresund 
tavlen er enestående i dag, men den har alle 
tegn på et Lubecker arbejde. 

Hägerstad alter ( I I I , 147) er et godt exem
pel på lybsk export (men i note 94 siges det, 
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at figurerne ikke er af eg (måske lind), og at 
Max Hasse mener, at det er et Stralsund 
produkt) . 

Undertiden er det ( I I I , 162) vanskdigt at 
bedomme, om en skulptur er importeret fra 
Lubeck eller udfort af en mester, der har 
slået sig ned i Sverige (jfr. I I I , 44) . Sånga 
Anna Sdvtredie bestemmes i text som lybsk 
import, i kataloget som nordtysk. 

Skänninge Madonna ( I I I , 49) har et naert 
modstykke i en figur fra Schwerin domkirke 
(i Schwerin betragter man den som et meck-
lenburgsk vaerk fra 1430 [Nordman 1964 s. 
334f.]). Anderssons raesonnement (jfr. övcr-
sdö s. 101) på dette forhold er: det natur
lige vaerksted for to Madonnaer, der er så 
naer beslaegtede, den ene i Schwerin, den 
anden i Skänninge, må vaere Lubeck. og "in 
fact the severe summary style is well in keep-
ing with the Lybeck tradition". Denne almene 
karakteristik af lybsk kunstart folges (s. 56) 
op med folgende: "the austerity, the restraint 
in movement and plasticity might be regarded 
as a Lybeck hallmark", og nået til s. 64 i 
samme bind kender vi den blide stils udbre
ddse i Sverige, d. e. "the académie and 
distinguished Lybeck version". Dog er förf. 
ikke selv ved hjaelp af disse regler i stånd til 
at afgore endog om et arbejde er lybsk eller 
svensk: s. 121 hedder det om Se ger sta tavlen 
(pl. 332), at der er intet i dette triptychon 
"in tracery, gilding e t c , which would contra-
diet the supposition that its master, with a 
pronounced taste for the delicate and the 
refined, had his workshop in Lybeck." Må 
laeseren ikke hertil svara: nej, det er der ikke; 
men er der noget der modsiger, at det er ud
fort ethvert andet sted i Nordtyskland? Lave-
de de måske mindre delikate arbejder i fx. 
Hamburg? Uvilkårligt sporger man også: 
Hvordan passer forf.s karakteristik af det 
lybske på 1468-tavlen (s. 103)? 

Vender vi os til Husby-Långhundra tavlen, 
skriver texten ( I I I , 142), at dette alter uden 
tvivl horer til den gruppe Liibeck-arbejder, 
der s. 141 karakteriseras som "the most quali
fied Lybeck imports". Her synes der at vaere 
cn ikke ringe divergens mellem Rydbecks ka
talog (s. 146) og Andersson, idet kataloget 
bestemmer tavlen som "Uppland workshop 

under North German influence". Det synes 
også rec. ganske vanskdigt at betegne nogle 
af de storhovedede, lavstammede figurer i 
sidefelterne (der tyddigvis er af andre "haen
der" end midtfeltets Madonna) som kvali-
tetsarbejde af den art, förf. synes at forlange 
af et Lubeck vaerksted. Og hvilke er det store, 
klodsede barns kvalifikationer? 

Hägerstad tavlen naevner förf. (s. 147) 
som et godt exempel på vaexten i de dekora
tive former i den lybske kunstexport henimod 
1500. M.R.s katalog nöjes med at sige: North 
German workshop, og Max Hasse mener (på 
grund af det specielle "tracery" i Hägerstad 
og et tilsvarende alter i Nedersaxen), at 
Hägerstad er et Stralsund produkt. Til disse 
bestemmdser, der demonstrerar vanskelig-
hederne ved proveniensbestemmdser, kan 
fojes et citat fra textens note 94: "During the 
recent restoration of the raredos the figure 
carving was shown to be not of oak but possi
bly of lime."2 

De her fremforte exempler på divergenser, 
ikke blöt mellem de to udgivere (og de kan 
foroges betragteligt), men også mellem dem 
og hjemlige og udenlandske forskere, synes at 
vise, at man bor tage de forskellige kunst-
historikeres stil- og proveniensbestemmdser 
med et visst forbehold. Mon ikke det fremgår, 
at det selv for de mest traenede experter er 
umuligt at definere lybsk stil så snaevert, at 
det kan tages som udgangspunkt for indivi-
duelle bestemmdser. Og når man betaenker 
det samarbejde, der var mellem Hansestae-
derne og den vandring mellem kobstaederne 
af alle slags håndvaerkere, er disse — i meget 
almindelige vendinger holdte karakteristikker 
af "den specielle lybske stil" ikke et daekke 
över, at man ikke ad kunsthistorisk vej — 
som så ofte understreget av forskerne selv — 
er i stånd til at placera et "nordtysk" vaerk i 
en bestemt by i Nordtyskland (eller Sverige) ? 
Er det ikke en leg, kunsthistorikerne imellem, 
hvis klimax blev nået i Paatz' Bernt Notke og 
Wentzels Madonnen, en leg der fortsattes af 
Sten Karling og Rune Norberg og i staerkere 
grad fortsaettes af Max Hasse, tilskrivninger 
med stadig flere detaljerade stilkritiske, men 
ikke mere trovaerdige begrunddser (jfr. ndf.) ? 
— Hvorfor taenke i kobstaeder og i "mestre" — 
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und tagen i specielle tilfaelde? Hvorfor ikke 
blöt i regioner? Og selv dem kan man jo ikke 
fixere med 100 procents sikkcrhed. 

Et afskraekkende skoleexempel på stilkritik-
kens rummdighed og vidtspacndende resulta
ter finder vi i Walter Paatz' i mange andre 
henseende udmaerkede vaerk: Bernt Notke 
und sein Kreis; vi skal nu se på et andet 
exempel, der står i den intimeste förbindelse 
med et hovedvserk i det her anmddte vaerk, 
S. Jorgcnsgruppen i Stockholms Storkyrka. 
Det vil da fremgå, at Paatz' så hårdt kritise-
rede metoder lever i bedste vdgåcnde hos 
hans elever og "followers". 

Lad os tage laeseren med på en rundtur til 
en raekke anonyme vaerker med cndestation i 
den ligdcdes anonyme S. Jorgensgruppe: 
Dodcdanstapctet i Tallinn (Reval), gennem 
Skånefarertavlen i Lubeck S. Annen Museum 
og den braendte Gregorsmesse fra Lubeck S. 
Marie kirke, över vaevestuerne i Tournai og 
til S. Jorgcnsgruppen, om hvilken Andersson 
( I I I , 122) udtaler: "As for St. George in 
Stockholm the artist's name is known: Bernt 
Notke of Lybeck." 

Hciscs gamle, forlaengst imodegåede an-
tagelse (Lumiste 1964; Lumiste & Globat
schowa 1969 s. 122ff.; Moltke 1967 s. 321ff.; 
Moltkc 1979 s. 31ff.) var, at det nu i Tallinn 
kunstmuseum opbevarede dodedanstapet er 
en rest af det bemalede laerredstapet, som 
ifölge det overlcvcrcdc årstal blev opsat 1463 
i ct kapel i Lubeck S. Marie. Om dets mester 
cr intet overleveret; men Heise tilskrev det på 
ufyldestgorende grundlag: Bernt Notke. Styk-
ket skulle vaere kommet til Tallinn, da det 
1588 var blevet kasserat under Sylvester van 
Swolles restaurering af tapetct 1588. 1970 
genoptages denne i sig selv ikke synderlig 
sandsynlige teori af Max Hasse (1970 s. 19ff), 
der bl. a. påpeger, at kejserens hoved i 
Tallinntapetet og Gud Faders hoved i Skåne-
farcrtavlcn (hvis mesternavn vi heller ikke 
kender) er så ens, så det må betragtes som 
bevis på, at disse to stykker skyldes samme 
mester: Bernt Notke. 

Men for at få det i Lubeck kasserede 
"schlecht erhaltene und zerstiickelte" tapet-
stykke bragt til Tallinn, må Hasse foretage 
en del manipulationer: det overlcverede års

tal rattes til 1466 (fordi Notkes förste ophold 
i Lubeck vides at vaere 1467, og at han da 
var nyankommen, fremgår af, at han endnu 
ikke var lavsmedlem, Moltke 1970 s. 28). 
Dernaest må Hasse — mod sandsynligheden 
— haevde, at de bemalede laerredsstrimler, 
Heise fandt bag den oprindelige rammdiste i 
Lubeck, ikke tilhorte originaltapetet (fordi 
Tallinnstykket ikke er afrevet foroven). 

For det tredie kan eller vil Hasse ikke se, 
at Sylvester van Swolles bevarede regninger 
(Die Bau- und Kunstdenkmäler der freien 
und Hansestadt Lubeck I I s. 317) fra restau
reringen 1588 meget bestemt viser, at der 
ikke kan have vaeret tale om, at han har 
lavet en delvis ny kopi af dodedansen (i 
stedet for den, der gik til Tall inn), men kun 
om en restaurering (upluchtning står der 
udtrykkelig) af det siddende tapet. Af disse 
regnskaber fremgår desuden utvetydigt, at 
denne restaurering kun har vaeret en (min
dre) del af de istandsaettdscsarbejder van 
Swolle havde påtaget sig i kirken. 

Endelig synes Hasses teori om, at dodedans-
kapdlet 1547/48 skulle vaere blevet formind-
sket ved bygningen af en orgdtrappe — det 
er hovedgrundlaget for hans fantasifulde 
arrangement af det resterande tapet — at 
stride mod opfattelsen i Bau- und Kunstdenk
mäler,3 at det lille aflukke i kapellets nord
östra hjorne var aeldre end selv det förste 
tapet, idet det var her, Oldesloe 1398 fik 
tilladdse til at indrette et kapel og lejersted! 

Men hvad vedkommer dadedanstapetet 
Medieval sculpture in Sweden? Jo da, nu er 
det jo ifolgc Hasse solcklart, ni Tallinns 
dodedanstapet (fra 1463, jfr. ovfr.) er hentet i 
Liibeck, endvidere at det og Skånefarertavlen 
på grund af de indbyrdes ligheder er udfort 
af Bernt Notke. Og hvor har Notke så fået 
ideen at male på laerred? Naturligtvis i 
Tournai. Dels kan han have stået i laere hos 
de store nederländske mestre, dels må han 
have arbejdet i de vaerksteder, der udforte 
kartonerne til de vaevede taepper her. Thi , da 
han naeppe som ung vandrende malergesell 
har faerdedes ved de burgundiske hertugers 
hof, så må han nodvendigvis have set karto
nerne til de beromte Caesartaepper i vaerk-
stederne, og her kommer så Stockholms S. 
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Jörgen ind i billedet: blandt de mange hun-
drede heste, der findes afbildet i miniaturer 
og på taepper fra denne tid, er der ikke to, der 
ligner hinanden så meget som Caesars og S. 
Jörgens hest. Ringen er naesten sluttet; men 
vi mangler endnu (den anonyme) Gregors
messe, der re.gnes for at vaere et af den åldran
de mester Notkes hovedvaerker. Den hartad 
utrolige lighed imellem dette billedes Gregor 
og dodningehovedet i S. Jorgcnsgruppen er 
da et helt sikkert bevis på, at disse to vaerker 
skyldes mester Notke. 

Et anonymt dodedanstapet fra Tallinn, en 
anonym Skånefarertavle i Lubeck, en hest 
på et Tournai-taeppe, et pavehoved på en 
anonym Gregorsmesse i Lubeck og et dod-
ningehoved fra en anonym S. Jorgensgruppe 
i Stockholm — og alt uden inddragdse af 
Notkes to kildesikre (nu 3) vaerker — det er 
grundlaget for Anderssons ovenfor citerede 
udtalelse. Men taenk hvilke rejser og strenge 
laereår man kunne have spåret Notke for, 
dersom S. Jorgensgruppens vaerksted havde 
vaeret i besidddse af et billede, en tegning, et 
traesnit eller et kobberstik af disse naeppe 
uberomte Caesartaepper — eller blöt hesten 
derfra! 

Det er muligt, at S. Jorgcnsgruppen i 
Stockholms Storkyrka er udfort efter Bernt 
Notkes "patroner" eller i hans vaerksted; men 
det er at stikke sig selv blår i ojnene at påstå, 
at vi véd det. De stilhistoriske kriterier, der 
er fremfort er for ringe malt med strengere 
videnskabdige alen end dem, man her slår 
sig til tåls med. 

Nu har Andersson imidlertid udkastet den 
tiltalende tanke, at S. Jorgcnsgruppen ikke, 
som hidtil antaget på grund af rensdyrgevirer-
ne m. m. var udfort i Stockholm, men i Lii
beck, da vi gennem et brev fra en maler i 
Lubeck, Hcnrick Wilsing, véd, at han har 
hjulpet med i udfordsen af S. Jörgen (Moltke 
1970 s. 83, 206 og register). Naturligvis kan 
en sådan gruppe ligeså vel som en kaempe-
altertavle fragtes fra Tyskland til Skandina
vien. Ved denne tanke fjernes også den 
usikkcrhed, der har vaeret fremfort om Notkes 
tilstedevaerelse i Stockholm i de år, gruppen 
blev udfort (Moltke 1970 s. 54ff). 

Bortset fra den stilhistoriske metode, som 

ikke har bragt mange baerekraftige resultater, 
er der andre veje at betraede, hvis man önsker 
gruppens forhold til Notke afklaret: 

1) Man kan åbne figurerne og undersoge, 
om der (ligesom i Johannes og Maria i Lii
beck domkirke) skulle vaere indskrifter med 
velkomne oplysninger. 

2) Man kunne ved en dendrologisk under-
sogdse få konstaterat, om gruppen eller en
kelte dele af den var lavet af svensk eller 
nordtysk trae. 

3) Man kunne undersoge de i kridtgrunden 
indgraverede mönstra. Ethvert respektabelt 
vaerksted har altid haft liggende en monster-
bog, som kom i anvendelse på altertavlebag-
grunde og guldbrokadesdragter. Der er gode 
overcnsstemmdser mellem monstrene i Notkes 
sikre vaerkstedsarbejder fra Arhus og Tallinn 
og i den vaerkstedet tilskrevne Thure alter
tavle.4 Hvis tilsvarende overcnsstemmdser 
kan findes i S. Jorgensgruppens figurer, måtte 
man tage dette som bevis på sammenhaeng 
med Notkes vaerksted. Videnskabdige farve-
analyser foreligger ved Eva Brita Blomberg 
(Blomberg 1973).5 

I övrigt er det sikkert rigtigt, at S. Jörgen, 
som förf. skriver, ser fremad (og ikke på dra
gen), som om han var hensunket i bon (s. 
124); men ojnene er nyopmalede. 

Endelig er det ikke helt i overensstemmdse 
med sandheden, når Andersson skriver (s. 
125), at der er almindelig enighed om, at 
Notke selv har skåret de vigtigste dele af 
gruppen, nemlig S. Jörgen, prinsessen og ho
vedet af den döde mand. Det kan godt vaere, 
at han og Hasse er enige; men rec. kan fast
slå, at der endnu ikke er fort bevis for, at 
maler Notke også har vaeret billedskaerer, og 
heller ikke for, at han har haft noget at gore 
med gruppen; og selv om han har, vil det 
vaere plåt umuligt at bevise, at netop disse tre 
figurer er enten skåret eller stafferet af ham. 

Nu nok om Notke. Der skal ikke tages 
stilling til Anderssons og andres forskellige 
tilskrivninger til Notke eller ej, fx. om Ryt-
terne altertavle (s. 136) er hans vaerk, som 
Andersson mener, eller af Henning von der 
Heide, som Hasse vil, eller om S. Erik i 
Strängnäs cr af Notke, som Andersson og 
Norberg haevder, eller om Tortuna figurerne 
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(s. 157) minder om den interesse, Notke 
havde i ansigter med opstoppernaese, eller o.n 
S. Martin i Solna (s. 169) er af Albertus 
Pictor, som Norberg siger, eller af den Notke-
hjaelper, som har skåret reliefferne i soklen 
under S. Jörgen etc. etc. 

Uppsala, Västerås og Strängnäs stifter er, 
som texten viser (s. 179) overordentlig rige 
på altertavler og kultfigurer fra slutningen af 
1400'rne, mens materialet er sparsommere i 
syd. Men også dér er billedet det samme: 
spredte importstykker fra Ostersoens sydkyst 
og arbejder, der snart kan tilskrives indvan-
drede mestre, snart lokale håndvaerkere. 

Kapitlet om de flamske altertavler er kort 
og fyndigt, naermest en opremsning uden 
analyser; men der er bevaret et ganske an-
sdigt antal (plus Peder Olofsons omtalte 
hjcmlige kopi fra 1650'erne). Disse over-
profcssionelle tavlcr har ikke haft forf.s store 
interesse; men det er godt at få en samlet 
oversigt. Som naevnt udkaster Andersson den 
tanke (s. 217), at den flamske altertavle-
export til Sverige hovedsagdig passerade över 
Lubeck. 

I bogens sidste kapitel "Transitional trends 
in the 16th century" oplyser förf., at der nu 
ikke laengere er en Lubeck stil "as clearly 
defined as before" (s. 217), selv om flere 
vaerker fastholder traditionen. 

T o beromte Lubeck mestre, Claus Berg og 
Benediet Dreyer, bragte den sydtyske renaes-
sanecs idealer til Norden (s. 220), men de er 
i Sverige kun repraesenteret af followers og 
pupils. Den skarpe, rnaniercrede realisme, der 
viser sig i disse arbejder, har som grundkilde 
tryk af Schongauer, Durer, Cranach o. a. 
Arbejder fra ca. 1510—20 naer Ostersokyster-
ne cr udfort af mestre fra Slesvig-Holsten og 
Mccklenborg, eventuell indvandrede (s. 238). 

Kapitlet ender og må som alle andre 
behandlinger af midddaldcrens traeskaerer-
kunst i Sverige ende med den produktive 
hjemmefodning, mester Haakon Gulleson i 
Fläcka By i Hälsingland (s. 251), som bl .a . 
har eftcrladt sex signerede vaerker og ialt et 
halvthundrede altertavler og figurer spredt 
ovcr Hälsingland, Gästrikland, Medelpad, 
Jämtland og Ångermanland. Mindst ligeså 
mange vaerker — spredt över et endnu större 

område, kan tilskrives hans followers. Denne 
hjemlige kunstners store popularitet skyldes 
hans skikkdsers provinsielle (folkdige) karak
ter, hans statuer er lette at sympatisera med, 
ligcud og enkle i form, en smule plumpe, 
som folk er flest, skinnende og glitrende i 
rigdommens guld og blomstrande med det 
sunde helbreds rosy colours — og a very set 
ideal of feminine beauty. 

En bedre, frodigere og mere rammende 
skildring kan ikke gives af denne mester, der 
ikke direkte laver folkekunst, heller ikke for-
finet overklassekunst, men udsender en kunst-
produktion, der står midt imellem, med him
melske og heilige kvinder og maend, der 
— deres overjordiskhed til trods — har begge 
ben på jorden, hjemstavnens jord. 

I beskrivelsen af denne svenske kunstner, 
viser Andersson sin alsidighed og retfaerdig-
hcd. Mester Haakon får en ligeså "kunst-
historisk" behandling som de aedleste og mest 
aetcriske kunstvaerker i landet, vel nok med en 
underström af humor (som ville vaere malpla
cerat i omtalen af den Vadstena noddetraes 
Madonna) , men helt uden ironi. Det er 
denne nuancerede, neutrale holdning, der gor 
bogen så vidunderlig at laese. Og man maer-
ker forf.s fordskelse i alle de skikkdser, han 
med eller mod sin vilje skal beskaeftige sig 
med, men konstaterar samtidig videnskabs-
mandens abstraktion fra det foldsebetonede, 
som så ofte tager magten i andre kunsthisto-
riskc skrifter. 

Når man nu har laest og fordojet disse fem 
velskrevne og visdomsfyldte boger om Sve
riges middelalderlige traeskulptur og har fulgt 
isaer Andersson i hans sogen efter veje, ad 
hvilke inspirationerne eller de facrdige figu
rer, relieffer, altertavler er strommet ind över 
landet, indfort stykkevis eller kommet ind med 
hele vaerkstedet. mestre og svende, sidder 
nian tilbage med et stort sporgsmäl: Hvordan 
forcstillcr förf. sig egentlig, at et midddalder-
ligt kunstvaerk bliver til, hvordan tror han, et 
maler- eller billedskaerervaerksted fungerede 
omkr. 1200, omkr. 1500? Og hvorfor er der 
så ofte — bortset fra det stilistiske faellesgods, 
der er typisk for enhver periode, stor ikono
grafisk lighed mellem så mange kunstvaerker? 
Ikke blöt i de typiske t rek , som fx. frem-
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stillingen af Jesu födsel med oxen og asenet 
ved krybben, et skema der ses i lidet afvigende 
former igennem hele den romanske periode. 
Eller den siddende, frontale Madonna med 
det frontale Jesusbarn på skedet. Typen er, 
som naevnt ens fra de tidligkristdige mosaik-
ker i Rom til Mosjö Madonna på Gotland og 
senere. Nej, hvorledes förklaras den indivi-
duelle eller detaljerede lighed, der kan traef-
fes på vidt adskilte steder? Er det samme 
mester (vaerksted)? eller direkte påvirkning, 
således at förstå at den ene kunstner har set 
den andens arbejde — alle rejste jo på valsen 
— og har kopierat det i tegning på stedet eller 
hjemme efter hukommdsen? Og er det denne 
sidste fremgangsmåde, der förklarar forskel-
lene i to praktisk taget ens figurer — fx. for-
skelle i dragtbehandling? 

I det foregående er der givet exempler på, 
hvorledes Andersson og andre löste disse 
problemer (det er her de vandrande kunstne-
res imaginaere rejser spiller så stor en rolle); 
men inden vi går naermere ind på disse 
sporgsmäl, er det vaerd at erindre om, at der 
långt ned mod vor tid ikke fandtes noget, der 
hed kunstnerrettighed. Var en Madonnafigur 
eller -maleri vellykket og blev populaert, 
kunne et hvilketsomhelst vaerksted kopiere 
den eller det — og det gjorde man. Man 
skal lede laenge efter så store tyveknaegte som 
midddalderens og renaessancens kunstnere. 
De stjäl ganske legalt fra hinanden som rav-
ne, og det var ikke blöt de små, der stjäl fra 
de store, de store stjäl både fra hinanden og 
fra de små, lavede blöt lidt om på enkelt-
hedcrne. Sml. fx., for at blive ved Madonna 
—Cimabue, Giotto, Meo da Siena m. fl. — 
eller Perugino-Raffad. Rubens har tyvstjålet 
sin nadver fra sin laerer, van Veen (Moltke 
1956 s. 107, 121) etc. etc. Netop ved bestil-
lingsarbejder var det lettere at skrive af end 
at hitte på. Ingen tror vel, at mesteren på et 
vaerksted, som fremstillcde gyldne altre selv 
har opfundet alle de forekommende ramme-
borter, scener og figurer. Lad os skyde på, 
at han direkte har kopieret 30 procent, lavet 
lidt om på 50 procent og selv 'opfundet' 20 
procent. 

Men hvor har han kopieret fra? Hvor fik 
de gamle mestre og vaerkstedsledere deres 

modeller fra? Traesnittet begyndte jo först at 
gore sig gaeldende i slutningen af 1300tallet 
og kobberstikket et par generationer senere. 
Og da véd vi alle, at de blev flittigt brugt i 
altertavler, rdieffer og til figurer. A.A. gor 
selv opmaerksom på og afbilder forlaeg fra 
Israhel van Mechenem og mester E. S. ( I I I , 
165) og naevner forlaeg af Schongauer, Durer 
og Cranach ( I I I , 227, 239), og I I , 113 om-
tales det, at Lindblom mener, at et blad fra 
en skitsebog eller en elfenbenstavle kan have 
tjent som forlaeg. — Vi naermer os. 

Vi véd, at der allerede tidligt existerede 
"tegneboger" fra de enkelte arkitekters (Vil
lard de Honnecourt, 1200'rne) og kunstneres 
rejser, når de var på valsen, og der kan naeppe 
vaere tvivl om, at disse boger er blevet kopie
ret, partiell eller totalt, solgt, og nogle er — 
som den isländske t egnebog Ira 1400'rne 
viser — direkte fremstillet til salg. 

Det vil vaere naivt og verdensfjernt at 
forestille sig, at et vaerksted for traesnittets og 
kobberstikkets tid levede fra handen i mun-
den af vaerkstedets egne og kundernes med-
bragte tegninger (modeller). Et alsidigt la
ger af allehånde tegninger — figurer, menstre 
— var ganske enkelt existensgrundlaget for 
et verksted, hvis det ville vere leverings-
dygtigt. 

Men denne naturnodvendige forudsaetning 
åbner visse perspektiver, som ikke kan under-
kcndcs: Hvor mange rejser ville en mester 
ikke kunne spara, hvis han var i besidddse af 
tegninger af netop de (beromte) kunststykker, 
der kraevedcs af ham? og hvis tegningen var 
westfalsk, fransk, nederländsk, engelsk, dansk, 
isländsk, så kunne han male eller skaere i 
disse ländes stil uden nogensinde at have sat 
sine ben i det pågaeldende land — eller i alt 
fald uden nogensinde personlig at have stu-
deret det pågaeldende kunstvaerk. 

Hermed er naturligvis ikke sagt, at alle 
eller blöt hovedparten af midddalderens 
kunstgenstande er malet/skåret efter andres 
tegninger. Mange af de större vaerksteders 
ledere har selvfolgdig haft skabende og kon
struktive evner — det véd vi; men vi kan 
også regne ud, at hvis en Bernt Notke eller 
cn Veit Stoss skulle Icvcre en altertavle 
med över 100 forskellige figurer, scener og 
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Fig. 1. Den sorgende Johannes, nu i Staatliche 
Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlcm. 

Fig. 2. Den sorgende Johannes fra Kjestad kirKe, 
Västergötland, nu i Skaraborgs länsmuseum, Skara. 

målerier, så har de kun 'opfundet' en be-
graenset del selv. 

Forelå der nu en tegning af en berömt 
eller populaer person eller scene, var det helt 
naturligt for de forskellige virksomheder at 
kopiera den. Nogle gjorde det slavisk, andre 
kunne ganske simpelt ikke lade vaere med at 
give den noget af dem selv, ätter andre aen-
drcde bevidst klaededragten efter deres tykke 
(eller efter en anden figur), og nogle gjorde 
det bedre end andre. 

Det turde derfor vaere naturligt at antage, 
at når to figurer, den ene i Tyskland, den 
anden i Skandinavien, viser overensstemmdse 
i så at sige alle enkdtheder (men ikke i 
kvalitet), så drejer det sig om et faelles forlaeg, 
en tegning (senere et traesnit eller et stik). 

Som et skolexempel på denne fremgangs
måde kan de to som fig. 1 og fig. 2 afbildede 
Johannesfigurer tjene: den velskårne — In
ternationale — Johannes, nu i Berlin Dahlem 
og den mere hjemlige fra Kjestad i Väster
götland (II fig. 9b) , nu i Skara museum. Er 
dette mon ikke en naturligere förklaring end 
den, der gives I I , 20: at denne Kjestad Jo
hannes (som Rune Norberg ville gore til et 
engelsk importstykke) skal vaere et udtryk for 
en påvirkning fra Varnum Madonna og 
"an excellent example of this domestie pro-
duetion of cult images in its most primitive 
phase" ( I I , 20f.)? 

Föran blev Anderssons bemaerkning i for
ordet til tredie bind refereret; han udtalte, at 
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det, han leverede, kun var en preliminaer 
skitse til traeskulpturens historie. 

Selv om förf. naeppe opfatter årsagen til 
det preliminaere på samme made som r ec , er 
denne udtalelse dog både rigtig og — profe
tisk. Anderssons "skitser" vil nok blive det 
sidste storvaerk om midddalderens traeskulp-
tur på (naesten) rene kunsthistoriske prae-
misser, dvs. efter stilhistoriske, stilkritiske kri
terier. Det er, som fremhaevet, blaendende 
skrevet og vidner om en fortrolighed med og 
oversigt över det store hjemlige og större 
europaeiskc materiale. Det afslorer en frem-
ragende evne til at anskue dette vaeldige stof i 
helikopterperspektiv, se stromningerne og ad-
skille påvirkningerne. Det kan ikke gores 
bedre. 

De fem boger vil inspirera til et vaeld af 
mindre afhandlinger om enkelte figurer eller 
grupper, hvor forfatterne, som Andersson, vil 
soge at fastslå indbyrdes forhold, hjemlig eller 
international baggrund. Og de kunsthistori-
kere, der fremover allierer sig med og skriver 
sideordnet med kyndige konservatorer og — 
ikke at forglemme — dendrologer, dem vil vi 
saerlig begaerligt lytte til. For nu har vi i to-tre 
menneskealdre hört, at den og den kunst-
historiker mener, at denne figur stämmer fra 
eet sted, mens en anden helt sikkert véd, at 
den er fra et andet sted, en tredie fastslår, at 
den ikke er fra noget af de to steder, fordi 
han kan begrunde, at den er et vaerk af den 
og den mester fra et helt andet land, og 
endelig giver en fjerde den förste ret. Når 
kunsthistorikerne nu er nået så vidt, at de 
begynder at flytte frem og tilbage på brikker-
ne, må tiden vaere inde til at soge bistand 
i den exakte videnskab. Konservatorerne vil 
sikkert gerne hjaelpe; men de vil naeppe mere 
gore det anonymt. 

Med den broderlige förening af kunst-
historikeren (med dert alsidige, teoretiske ud-
danndse og med de store visioner) og kon
servatorer (med materialeforstand) véd vi, 
at når kunsthistorikeren udtaler, at dette er 
gotländsk, östergötsk, liibsk, westfalsk e t c , så 
er der ikke tale om en erfaren teoretikers 
subjektive inlevelse i dette eller hint; men 
hans udsagn hviler på konservatorens viden

skabdige undersogelser og analyser af trae 
og farvdag. 

Mange, måske de allerfleste kunsthistorikere 
vil måske protestera mod på denne made at 
komme i afhaengighedsforhold til konserva
torerne — det er jo ikke så laenge siden, 
konservatoren var en simpel, underordnet 
håndvaerker —; men det er den vej, det går, 
og det er en god vej, fordi den formindsker 
det subjektive element ved at give ordet til 
genstanden, kunstvaerket selv. Dette samarbej
de gor bestemt heller ikke det kunsthistoriske 
studium ringere. Tvaertimod. Og trods fastere 
grund under fodderne bliver der nok af 
sporgsmäl og problemer at klare, når et 
kunstvaerks tilstedevaerelse i landet skal for-
klares (jfr. afhandlingen om Werl Madonna 
s. 100). Der er mangfoldige gådcr — også 
for den store "industrialisering" saetter ind i 
sidste del af 1400'rne og livligt lever videre 
ned gennem de store renaessancevaerksteder 
til de sene baroktiders. Hvor store vaerksteder 
i en travl tid engagerar mindre, hvor mestre i 
mindre vaerksteder arbejder trostigt sammen 
og opdrager deres svende så godt, at man 
ikke altid på vaerkstedets produkter kan se, 
at mester har vaeret dod og borte i mange år. 

Noter 
1 Endemann (1975) påpeger den ejendommelighed 
ved Madonnafigurerne, at de er gennemstafferede 
uden hensyn til barnet, således at også deres skod 
under barnet er faerdigmalet og förgyldt, — og 
måske har barnet vaeret til at fjerne midlertidigt. — 
Om proveniensen udtaler Endemann s. 79 note 
40 — med hvilken kompentence vides ikke —: 
"Die rheinische Herkunft der Madonna aus Skel
lefteå ist keineswegs zwingend, wie A. Andersson 
(Med. Sculp.) glaubt. Ihr Material — Nussbaum-
holz —, das Andersson zu seiner Importtheorie 
veranlasst hat, durfte bei den giinstigen klima-
tischen Verhältnissen im 12. und 13. Jahrhundert 
zumindest auf den kalkreichen Boden Sydschwe-
dens und Gotlands in so ausreichender Menge 
vorhanden gewesen sein, dass eine Nutzung fiir 
Bildschnitzerarbeiten möglich war. Auf Gotland 
sind Nussbäume auch heute noch verhältnismässig 
oft anzutreffen. Auch die Madonna aus Svarttorp 
ist aus Nussholz geschnitzt; ich halte beide fiir 
schwedischen Ursprungs." Det, der undrer i denne 
länge tirade er, at Endemann, skönt han har (eller 
mä have) set konservatorerne langsomt afdaekke 
Werl Madonna lag for lag, set dem tage farvesnit, 
har rådsputgt både trae- og farveexperter, alligevel 
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— uden at kende stedet, hvor de traeer er fxldet, 
af hvilke de to "svenske" madonnaer er skåret — 
tor udtale sig om deres proveniens. Nu kan man 
kun sige, at hans subjektive mening, står över for 
Anderssons, der dog er motiveret af en forelobig 
velbegrundet antagelse om de skandinaviske nedde-
traeskulpturers proveniens. 
1 Et andet exempel på, hvorledes en möderne re
staurering kan bringe overraskende aendringer i 
stilbestemmelsen, er Tyresö Madonna (s. 100), der 
i M. R.s katalog er bestemt som et Lubeck arbejde 
fra o. 1500 af Henning v. d. Heide. Efter restau
reringen, der viste "post-medieval re-carving on the 
face and the neck of the virgin" mener A. A., at 
hun er ct importstykke fra Northern Netherlands 
og fra årene 1470/80. 
' "Zunächst wurde dem Burger Gerhard Oldesloe 

von der nördlichen Vorhalle (Totentanz-
kapelle) der östlich des freistehenden ehemaligen 
Strebepfeiler gelegene Raum iiberlassen; am 9. 
Januar 1398 erhielten zwei von ihm an dem 
dortigen neuen Altar dotierte Vikarien" etc. — 
"Die Mitte des kleinen Raumes nimmt noch heute 
[1906] der Grabstein des am 26. Juni verstorbenen 
Stifters ein." (Die Bau- und Kunstdenkmäler der 
freien und Hansestadt Lubeck II 1906 s. 169; jfr s. 
387). 
4 1963 i förbindelse med mit arbejde på bogen om 
Arhus-Tallinn tavlerne företog afd. konservator 
Niels Jochum Termansen en undersogelse og restau
rering af Thuro-tavlen (og Naestved tavlen). Det 
viste sig da, at Thuro-tavlen oprindelig havde haft 
samme opbygning som Arhus-Tallinn, nemlig med 
et lille topskab; men dette var ikke det eneste 1ig-
hcdspunkt. Allerede Beckett påviste, at Thure-
tavlens Jeremias havde de samme store knäpper i 
sin draet som flere af Arhustavlens apostle, og 
under restaureringen af Thure fandt Termansen, 
at det graverede treklovermotiv på Marias kjole 
stort set var det samme som på Marias kjole i 
Arhus-tavlens himmelkroning. Samtidig kunne han 
konstatere, at de små baldakinhvaelv över de små 
profetskikkelser er dekoreret på ganske samme 
made som baldakinhvadvene över de små helgenin-
der i Arhus-tavlen, ränker med rode sideskud på 
hvid bund. Senere har jeg fundet mange faellestraek 
i brokadesmonstrene i Arhus-Tallinn-Thuros orna-
menter, hvortil kommer at også riflingen i kridt-
grunden förekommer i Thures guldbrokadesstoffer. 
5 Farveproverne blev udtaget ved min undersegelse 
1964 af S. Jorgcnsgruppen ved kemisk ingenior og 
konservator Eva Brita Blomberg, der har gjort rede 
for resultaterne i "Meddelelser om konservering" 
(Blomberg 1973), efter at redaktionen havde syltet 
afhandlingen flere år. Jfr i övrigt Larsen 1970 og 
Raft 1970. 

1980, da jeg forelagde min undersegelse af 
Thurotavlen i Konsthistoriska institutionen i Stock
holm, benyttede jeg lejligheden til, sammen med 
Mereth Lindgren, at gennemfotografere de grave
rede monstre i S. Jorgensgruppens guldbrokader for 

at sammenligne dem med Arhus-Tallinn-Thuro. 
Nogen naermere beslacgtning synes der mig ikke at 
vaere; men denne sag vil senere blive övertaget af 
andre. 
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