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Mästerlig
trasnidare

Tilman Riemenschneider (ca.1460-1531), en av den tyska sengotikens mest upp-
skattade skulptöre\var verksam itrakterna kring W[irzburg i Bayern och samtida
med exempelvis Albrecht Dtirer, Lucas Cranach d ä och Hieronymus Bosch. Ändå
verkar han även bland konstintresserade vara långtifrån lika välbekant som de

sistnämnda. De stora museerna i London, New York, Mtinchen eller Berlin inhyser
bara enstaka verk av honom; merparten befinner sig fortfarande i hans hemtrakter,

ofta i just de kyrkomiliöer, för vilka de var avsedda.

Tbxt ochifoto lllichael Ranta

iemenschneider är ofta omnämnd i konst-
historiska översiktsverk, och under många år har jag
velat tå en mer omfattande bild av "Meister Tils"
betydande verksamhet. I hans fall blir det oundvik-
ligt med en rundresa på plats för att kunna ta del av

de konstnärliga spår han lämnat efter sig. Och norra
Bayern bjuder dessutom på pittoreska medeltids-
städer och vackra landskap.

Låt oss börja med hans historiska bakgrund: efter

några års lärlingsvandring bosatte han sig 1483 i den
furstbiskopliga residensstaden Wiirzburg. Efter gif-
termål med guldsmedsänkan Anna Schmidt, som
ägde en fastighet inom stadsgränserna, fick Riemen-
schneider fullständiga borgerliga rättigheter och
kunde etablera sig som mästare med egen verkstad.
I-Wiirzburg förblev han sedan bosatt de nästkom-
mande 40 åren och gifte om sig tre gånger efter att
hans makor hade gått bort i förtid.

1 490. Franciskanerkyrkan, Rothenburg ob der Tauber.Franciskus av Assrsrs stigmatisering, ca.
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Sörjande Maria,
ca. 1 505.
Mainfränkisches
Museum,
Marienberg/
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Marienkapelles
exteriör, numera
försedd med kopior
av Riemenschneiders
skulpturer.
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År 149 1 blev ett rejält startskott för hans konstnär-
liga karriär, när stadsrådet gav honom uppdraget att
förse Marienkapelles södra portal med två skulpturer
i sandsten avAdam och Eva - senare även skulpturer
av bl.a. apostlarna. Med mjukt modellerade anlets-
drag och graciösa kroppshållningar motsvarade de
sengotikens skönhetsideal och blev snabbt kända av
en vidare krets av möjliga uppdragsgivare. Han blev
framför allt uppmärksammad som en mästerlig
träsnidare av altaruppsättningar och skulpturer i
lindträ. Många av hans figurframställningar tycks
utstråla en andlig expressivitet med en'"inåtriktad"
blick, kanske uttryck för en pietistisk, djupt person-
lig fromhet, som senare skulle nå sin kulmen i norra
Europas reformationsrörelser.

Som ett tydligt exempel kan en SörjandeMariafr\n
ca.1505 nämnas, för dåtiden en inlevelsefull psyko-
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logisk framställning med dess behärskade och åter-
hållna inre smärta, som berör även mig som betrak-
tare idag. Till skillnad från många av hans övriga trä-
arbeten är denna madonna bemålad. Atskilliga
andra förblev däremot monokroma, vilket särskiljde
honom från andra samtida mästare. Därmed kom trä-
materialet och den skulpturala dynamiken mellan
ljus" skugga och reliefverkan till sin egen rätt, vilket
Riemenschneider i sina altaruppsättningar nästan
drev till sin spets.

De flesta av hans verk kan beskådas inom en radie
på cirka 100 km från Wiirzburg. Under andra
världskriget klarade sig ofta mindre städer i Tyskland
relativt lindrigt undan, så även Rothenburg ob der
tuber. Dess pittoreska stadsmiljö från medeltiden
och renässansen känns nästan som del av ett Disney-
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En helig biskop,
ca.1505-10. i
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land, bara att det här rör sig om ett original. Byn i den
tecknade Disney-filmen Pinoccltio från 1940 är fak-
tiskt inspirerad av just Rothenburg.

I St. Jakobs§rkan befinner sig en imponerande
altaruppsättning av Riemenschneider, det så kallade
Heliga blocls-abaret. Namnet härrör från en relik
bestående av I(risti blod, som stadsrådet ville ge en

värdig inramning.

Sidoflyglarnas träreliefer visar delar av passion-
shistorien, bl.a. en scen på Oljeberget, där Ifuistus blir
forrådd av Judas. Det dominerande mittpartiet visar
själva nattvarden, där apostlarna, hopträngda i ett
nästan klaustrofobisl«t litet rum, allvarsamt verkar
diskutera vem som kan tänkas ha förrått honom. I
scenen besvarar samtidigt Kristus denna fråga
genom att räcka fram en brödbit till Judas, som här
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ovanligt nog befinner sig i kompositionens centrum;
den narrativa spänningen är påtaglig.

Kännetecknande för Riemenschneider är de något
långsträckta, smala gestalterna och ansiktena samt
deras spiralformade hårlockar. Bakifrån belyses alta-
ret av fönstrens ljusinsläpp, som ibland ger scenariot
ett slags överjordiskt skimmer. Bland samtliga av Rie-
menschneiders arbeten måste nog detta anses vara
en av hans stora höjdpunkter. I den näraliggande
Franciskanerkyrkan befinner sig ett ltterligare, här
kolorerat, altarskåp av honom med St. Franciskus
stigmatisering som moti\.

Från Rothenburg kan man lätt bege sig till näralig-
gande samhällen som t.ex. Creglingen, Biebelried,
Rimpar eller Cro8langheim, där den vänliga förestån-
darinnan för dryckesbutiken bakom kyrkan på begä-
ran gärna låser upp dörren för förbipasserande besö-
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karc. FIär finns ytterligarc pär1or ur Riernenschneiders
verkstad. I Maidbronn befinner sig en gripande skild-
ring av Kristi begratelre, uthuggen i sandsten, med ett
troligt självporträtt av R.iernenschncidcr sorn Nihode-
rnus, faris6n som hjälpte till att begrava Jesus.

Den lilla ortcn Volhach är med sin yachra renässans-
arkitektur r.ä1värd ett besök. l{ågot utarför bcfinner
sig vallfartsl<yrkan Maria i vingården med en ovalfor-
mad relief i lindträ upphängd under korvalvet - derr
s.l<. ,44aria i rosenrtransen (1521-24) med I(ristusbar-
net. orngivna av änglar i ett slags radband beståendc
av rosor och f-em rnedaljonger n.rcd scener ur Nlarias
liv. Verket verhar sväva oyanför betraktaren, och det
skimrande ljrisinsläppet bakifrån betonar arrange-
mangets ttanscendentala utstrå-lning.
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SL Laurentius,
ca.1510-15.
St. Antonius-
kapellet,
GroBlang

Dcss nytrre historia sl<ulle för övrigt hunna ge stoff
för en deckare: den 7 augusti 1962 uppdagades til1
Yolkachbornas försl<räckelse att detta och flcrtr andra
arbeten trnder natten hade rivits loss ur sina {iisten
och stulit-s. Hrin dclsen väckte stor tLppståndelse i hela
\ästtl.sk1and, och en känd vechotidr-ring erbjöd tju-
\.arna rnot löfte orn anonvmitet en lösensumma på
rnotsyarande 800 000 hr. l'fadonnan återbördades
då efter att ha yarit nedgrävd i en skog, insrnord med
skohräm som skydd. Figurcn restaurerades, och de
fpa tjuvama greps några år senare med flera års
fängelse som påfoljd. §rkan är nu försedd med en
larrnanläggning, som påstås vara så pass känslig att
äyen enstaka fåglar ibland utlöser den . .

N{err låt oss ayslutningsvis återvända till Wiirzburg,
där Riernenschneider lyckades bli mvcket förmögen
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och även gjorde politisk karriär. 1 504 valdes han in i
stadsrådet och var l52l-24 Stirzburgs borgmästare.
1525 begick han dock ett ödesdigert misstag, när han
i det s.k. bondeupproret ställde sig på böndernas sida
mot furstbiskopen.

Efter ett blodigt nederlag fingslades Riemenschnei-
der med andra stadsråd och fördes till biskopens
fti stnin g Marienb erg ovanför'Wiirzb urg. Här tortera-
des han i två månader, och efter att ha betalat halva
sin förmögenhet frisläpptes han. Han kunde ändå
anse sig lyckligt lottad över att ha sluppit dödsstraff.
Men hans politiska karriär var oåterkalleligen över,
och konstnärligt producerade han därefter ingenting
nämnvärt.

Lite ironiskt hyser Marienberg numera världens

största samling med cirka 80 verk av Riemenschnei-
der. Här finns t.ex. Marienkapelles Adam och Eaamen
även mindre andaktsbilder för privata hushåll. Dessa

finstämda arbeten med sin vemodiga, känsliga
uttrycksfullhet kan onekligen även av moderna
betraktare upplevas som estetiskt och existentiellt
angelägna; mina egna tankar går osökt till bl.a. Modig-
lianis finstämda porträtt från början av 1900-talet.

Från Marienberg har man dessutom en bedårande
utsikt över Wiirzburgs stadsbild och floden Main. I
{änran syns Marienkapelle, domkl,rkan och stadens
troligen största sevärdhet: det storslagna furstbiskop-
liga residenseg uppfört 1720-44 av Balthasar Neu-
mann med takmålningar av Tiepolo, ett av den tyska
barockens huvudarbeten och redan 19Bl uppsatt på
UNES CO:s världsarvslista. O
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