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BANDERSM A DONNANS »SJAL' 

AV 

CA HL R. af U G G L A S 

För ej så längo sedan gjorde undertecknad i denna tidskrift ett 

försök atl ur en viss synpunkt ange, hur man egentligen 

bör uppfatta den egenartade stil, vilken präglar den gåtfulla, 

i sin ar t unika bronsmadonna, som anträffats i Randers fjord 

och nu förvaras i Nationalmuseet i Köpenhamn (fig. I ) . 1 Resultatet 

av min undersökning var det, att denna stil — bildens ytterskal så 

att säga, röjande sig i den högst egenartade dräktbehandlingen — 

var bestämd av reminiscenser från en viss törmedeltida nordisk form

uppfattning med rötter i urgammal t räsnidarteknik och att bildens 

datum vore att förlägga redan till tiden omkr. å r 1100 eller snara re 

till 1000-talets senare del. kanske dess slut. Men det var en sak, som 

jag (s. 223) uttryckligen framhöll, att jag avstått ifrån: ett uttalande 

em varifrån bildens andliga innehåll vore att härleda, vilken dess 

»själ» egentligen är — ty den kunde knappast sammanfalla med 

dess hårdhänt genomförda, u r primitiv fornnordiskhet stammande 

yttre gestaltning. Denna »själ», denna andliga konsistens uttryc

kande sig i den fina ansiktsovalen med dess visserligen bara antydda, 

men mycket karakter is t iska drag och de kraftlösa, men förnäma hän

derna är subtil, raffinerad, om man vill övorraffinerad — jag talade 

t. o. m. om »kineseri» i er inran om vissa gammnlasiatiska bronser. 

' a f U g g l a s , Madonnan från Randers fjord. Till frågan om »das Fort-
leben der Antike» i nordisk medeltidskonst (Fornvännen 1944 s. 193 ff.). 
.lag tar tillfället i akt att här meddela — vad jag tidigare ej varit uppmärk
sam på — att konstverket ifråga redan varit uppmärksammat, avbildat och 
t. o. m. sammanställt ined Trydefuntcns stående figurgruppcr av A n d e r 
s o n i en recension av Norlunds »Gyldne Altre» under rubriken: Romanische 
Mclallantcpendien iu Dänemark (Wiener Jahrbuch fiir Kunstgeschichte 
1930, s. 261 f.). De uttalanden, som där göras i ämnet, äro emellertid i 
mina ögon mycket litet välövcrlagda; Trydefunten och madonnan äro enligt 
denne författare »durch und durch burgundisch» (!). 
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Fig. 1. Randers fjord. Madonna (Köpenhamn, Nationalmuseum. Museet foto). 

Händers fjord. Vierge (Copenhague, Musée National. 1'holo. du musée). 
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En förbluffande manifestation vid en tidpunkt, då man inte direkt 
väntar just detta, och i en lika förbluffande kontrast mot helhetens 
»kubism»! Vilken är, med andra ord, konsthistoriskt sett den hem
liga genealogin för denna uppenbarelse, som utvärtes betraktad äger 
så ringa förankringar i tidigare kända sammanhang? Var hör den 
hemma i den europeiska konsthistorien, var går hon in som ett led 
däri? — ty ingen konstmanifestation hänger fritt i luften, och törst 
som ett. uttryck för en gemenskap får den intresse utöver kuriositetens. 

Först sedan min ovan berörda granskning var publicerad, klar
nade saken för mig. Att framlägga vari denna klarhet i mina ögon 
består, är målet för detta komplement till den föregående undersök
ningen. 

Det är nämligen så, om jag ej misstar mig, att det verkligen existe
rar en viss grupp kontinentala konstverk — och det just sådana av 
brons samt stammande från det tidsskede, varvid jag för egen del 
stannat vid ett studium av madonnan från Randers — i vilken 
grupp den danska bilden tvångslöst ingår, visserligen som ett sär-
fenomen av originell prägling, men ändå genom denna inlemmad i 
den europeiska konsten på ett tillfyllestgörande rationellt sätt. Just 
därigenom blir därjämte, såsom längre ned skull påpekas, dess egen
skap av ofrånkomligt nordisk konstprodukt belyst så, som bara en 
konfrontation med det allraänbekanta kan åvägabringa. 

Givetvis är det förklarligt nog — med tanke på den tidiga epok. 
det här gäller, en epok då figurskulptur i egentlig liemärkelse och av 
någon kvalitativ mognad över huvud var en rara avis — att det ma
terial, varmed man har att röra sig i och för jämförelser och konsta
teranden, icke kan vara stort. Men det som existerar är, ville jag 
tro, talande nog. 

1 första hand är det ett enstaka monument, man har att taga fasta 
på: det stora, sköna bronskrucifixet upphängt i sakrislian till klos
terkyrkan (St. Ludger) i Werden a. d. Ruhr (nära Essen, ursprung
ligen från dess dotterkloster i Helmstadt intill Braunschweig; fig. 2).2 

En helt förbluffande uppenbarelse: mitt i en tid, då småkonsten an
gav tonen inom metallvärlden, guldsmedernas värld med dess be
gränsning i fråga om mått och volym, uppträder plötsligt en jätte på 

2 Die Kunstdenkmäler der Rbcinprovinz 11:3 (1892) s. 97 (med den allt 
för sena dateringen: oj före 11(10-talets början). För ytterligare litteratur 
se nedan s. 144 not 9. 
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1-iu, 2. Werden a. d. Ruhr, klosterkyrkan. Krucifix (Efter Witte, Taus. Jahre 
dcutsch. Kunst am Hhein). 

Wiitlcii-siir-Riihr, 1'abbaye. Cmeiflx. 

omkr. I. m:s höjd (gjuten i tern stycken) och praktiskt tagel av full 
i imdplasticitet. Ett också som konstverk mycket betydande ling, som 
givetvis tilldragit sig åtskillig uppmärksamhet: en långsmal, sum-
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Fig. 3—4. Huvudena av madonnan fig. 1 och krucifixet fig. 2. (Det sistnämnda 
efter Panofsky, Die dcutsch. Plast. d. cltt. bis dreiz. Jahrh.) . 

Teles de la Vierge, lig. 1, et du crucifix, tig. a. 

mariskt, men mjukt modellerad kropp, fint formade händer och föt
ter, ett enkelt, men vackert draperat ländkläde, där vecklinjerna vis
serligen inte ge mycket av livlig rytmik, men där de dragits ut med 
ett slags förnämt, sobert, man skullo kunna säga kalligrafiskt be
hag. Härtill — ocli Framför allt — ett ansikte så ädelt format, så 
känsligt anlagt i sin motsättning av plana och runda ytor — märk de 
äggformiga ögongloberna täckta av sina lock med den smala 
springan mellan dem markerad av cn glidande vågkurva, kontrast-
ställda mot de rakskurna näsvingarna! — och med så elegant ul-
ciselerade därtill anslutna detaljer (hår och skägg), att helhetsintryc
ket blir något av egendomligt raffinerat och utsökt. Att detta hel
hetsintryck också är Iiemängt av eu viss, allt för stor vekhet, en viss 
brist på vitalitet och energi i formen må vara sant. Det är ingen 
forngermansk »Heliand» som står här på (det från nyare tid stam
mande) korset, nian (Tolgatamarlyren så som byzantinsk, litet senti
mental uppfattning, upptagen i den ollonska tidens västerland, inte 
hade emot att so föremålet ftir sin skildring. 

Hela denna karakteristik skulle praktiskt taget — mutatis niu-
tandis — kunna upprepas med tillämpning på den danska madonnan. 
Just raffinemanget, den litet preciösa utsöktheten, om man vill detta 
drag av inanierisin har jag framhållit som en för henne starkt iögo-
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nenfallande egenskap, så som den uttrycker sig i hela hennes uppen
barelse och inte minst i ansikte, händer och folier. Det är visserligen 
vanskligt att jämföra två komparationsled som ett krucifix — en 
manlig gestalt, skäggbärande och till större delen avklädd — och en 
kvinnlig, sittande figur omhöljd av täta draperimassor. Men, som det 
föregående antytt, finnes tillräckligt mycket för den sammanställning 
de två emellan, som avsikten med föreliggande uppsats är att plädera 
för. Det finns nämligen vissa så karakteristiska, för dem båda ge
mensamma egenheter, att deras innebörd knappast kan missförstås (se 
fig. 3 och 4). Ur den äggformiga ansiktsovalen bryter sig här som där 
den en smula allt för långa ooh spetsiga hakan ut. ställd i en svag 
vinkel mot ansiktets övre del, så att en intryckning göres nedanför un
derläppen — det hela kommer en att tänka på en spade eller skovel. 
Men framför allt: den mot giporna nedlöpande mimlinjen, som ger 
Randersstatyetten ett drag av ett slags surt och trumpet missnöje, är 
lika märkligt framträdande hos Werdenkrucifixet! Den kan sägas ut
göra själva signaturen inom den grupp, vari detta ingår — jag skall 
nedan (s. 145 ff.) hava mera att säga därom. Den kominer där att 
återfinnas speciellt för avbildningar av den lidande Kristus och vill 
givetvis betona den raarterades smärtor. Att den så att säga fastnat 
också hos en bild av den ärekrönta och av lidande oberörda guds
modem som den från Randers torde inte minst förråda den krets, 
där hennes »själ» fått sin näring och där lidandesbilder, alltså kruci
fix, synas vara epokens ledande dominanter. 

Om denna epok och det inre sambandet mellan de plastiska monu
ment, som beteckna dess utvecklingskedja, råder i det väsentliga god 
överensstämmelse mellan de författare, som behandlat dem,3 även om 
tidsangivningarna i vissa detaljer bjuda olika bud; att monumenten 
i fråga icke — såsom jag tidigare antytt — äro särdeles många 
och att förbindelselinjen dem emellan därigenom saknar det önsk-

• Att här nämna G r e u t z, Die Anfänge des monumentalen Stiles in Nord
deutschland (1910) s. 53 ff., I. ii th gen, Romanische Plastik in Deutsch
land (1923) s. 15 ff., P a n o f s k y , Die deutsche Plastik des eltten bis 
dreizehnten Jahrlnmdcrts (1924) s. 81 f., B c o n k o n, Romanische Skulptur 
in Deulscbland (11. nnd 12. Jahrhundert) (1924) s. XXVI ff., Baum, Die 
Malerei und Plastik des Mittelalters II. Deutschland, Frankreich und Bri
tannien (1930) s. 268, fig. 267, W i t t e , Tausend Jahre deutscher Kunst 
am Rhein (1932) s. 77 f., P ind er, Die Kunst der deutschen Kaiserzeit 
bis zum Ende der stautischen Klassik (1935) s. 211 ff. 
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värda antalet etapper är förklarligt nog med hänsyn till det tidiga 

historiska skede, som här är tal om — 1000-talet — men för alt klar

lägga rörelseriktningen i denna utveckling äro några enstaka till

räckligt upplysande för att de, vid s idan av Werdenkrucifixet, en

samma må samordnas med detta. 

Det äldsta av dessa, monument är en madonna, den berömda, med 

förgyllda silverbleck beslagna bilden i domskatten i Essen, daterbar 

redan till det nämnda seklets början eller i vart fall första fjärdedel 

(fig. 5).4 I moderna människors ögon gör hon väl ett nästan obe

skrivligt intryck av stel arkaism, förhårdnad »byzantinism» (för att 

begagna sig av ett uttryck av förklenande innebörd, vilket ofta till

gripits särskil t av den äldre konstvetenskapliga l i t teraturen); med 

sina emaljinlagda ögon s t i r ra r hon som genom en Medusamask ut 

framför sig och i sin spända kroppsposi tur ha r hon något av primi

tiv exotisk idol. Men ser man närmare efter, skall man därjämte se 

något annat : en viss mjuk rörlighet uttryckt genom huvudets böj

ning och ryggens til lbakalutande, varigenom ett visst spontant, må 

vara vagt, men ändå påtagligt inbördesförhållando skapas mellan 

mor och barn, och i dräktens anläggning tonar ut ett slags vek melodi 

av lågmält, men klingande behag; L i i b b e c k e 5 ta lar t. o. m. om en 

viss »preziöso Zierlichkeit», ett omdöme som nä ra nog sammanfaller 

med det, jag själv (s. 198) ansett mig kunna fälla om Randersmadon

nan. Vad detta betyder mätes bäst genom att sammanstäl la Essen-

figuren med en annan madonna, den från domen i Paderborn stam-

4 Die Kunstdonkm. d. Rheinprovinz 11:3 s. 47 f., fig. 24, H u ra a n n, 
Die Kunstwerke der Miinsterkirche zu Essen (1904) s. 251 ff., pl. 30, 31, 
v o n F a l k e , Die Kloslerkunst des 10. und 11. Jahrhundert (Illustrierte 
Geschichte des Kunstgeworbes I, 1907, s. 239, fig. 193), C r e u t z, a. a. 
s. 54, fig. 36, B r a u n , Meistorwerke der deutschen Goldschmiedekunst 
der vorgotischen Zoit (1922) I s. 5 (nr 20), fig. 20 M a r g r e t B u r g , 
Ottonische Plastik (1922) s. 52 ff., fig. 31, L ii b b e c k e, Die Plastik 
des deutschen Mittelalters (1923) I s. 54, P a n o f s k y , a. a. s. 20 f.. 
73, pl. 1, B e c n k e n , Bildwerke Westfalens (1923) s. 11 (nr 2), pl. 2, 
s a m m e förf . , Rom. Skulpt. s. 22 f. med avb., W i l h e l m - K ä s t n e r , 
Das Munster in Essen (1929) s. 63, pl. 31—38, B a u m , a. a. s. 152 f., 
205, pl. X, P i n d e r , a. a. s. 211 ff., fig. 70. Dateringen skiftar — där 
den över huvud närmare preciseras — från 900-talets slut (Humann, Margret 
Burg, Willielra-Kästner) till omkr. 1050 (von Falke); don av mig följda 
gives av Panofsky, Beenken och Baum. 

5 A. a. s. 54. 



R A N D E R S M A D O N N AN S . S J Ä L . 143 

Fig. 5. Essen, domen. Madonna. — Fig. (i. Paderborn, domen, (nu Diözesan-
museum). Madonna. Bada bilderna efter Panofsky, Die deutsch. Plast, d, clft. 

bis dreiz. Jahrh.). 
Essen, la cathédrale, Vlerge. 

Paderborn, la cathédrale, Vlerge (Musée diocésaiu, Paderborn). 

iiiande — nu i därva rande Diözesanmuseuin förvarade — sia ty 

(fig. 6), som man kan identifiera med den, vilken stiftades av biskop 

Imad därstädes (1051—1076),* numera berövad sin metallbeklädnad, 

sora också hä r bidragit till helhetsintrycket, men oj dess mindre 

givande sina avsikter klar t t i l lkänna. Vad hos Essenmadonnan var 

rörlighet, fin detaljering, »preziöso Zierlichkeit», är hä r ersatt av 

• Litteraturen sammanställd i min uppsats i Fornvännen 1944 s. 195 imi 
4, mon bör komplotteras med C r e u t z, a. a. s. 54, fig. 37, M a r g r e t B u r g, 
a. a. s. 105 1., fig. 70, 71, B o e n k o n, Bildw. Westf. s. 11 (nr 3) pl. 3, 
L ii t h g e n, a. a. s. 15 samt (H e g e och) B u r m e i s t e r , Die wästfälischen 
Dome.. . (1926) s. 22, pl. 26. 
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tyngd, summarisk enkelhet, slutenhet kr ing do al lmännaste formerna. 

P å ett halvt å rhundrade eller mindre har en stilförvandling skett, 

som varit radikal nog; den livliga, ornamentalt anlagda, berättande 

ottonska stilen ha r vikit för vad P i n d e r7 med den av honom omhul

dade terminologien kallar »salisk» stil (efter de sal iska kejsarnas 

dynasti under hundraårsporioden 1024—1125). Ornamentalismen har 

blivit volym, tyngd, monumentalitet, s tatus nascendi för den »Rog-

kerusstil», som från och med århundradeskiftet skulle ange den all

männa tonen för tidens plastiska formkänsla. 

1 utvecklingskedjan ingå också ett par krucifix, markerande dess 

etapper på samma sätt som seriens madonnor. Det är i dennas slut

fas; det stora bronskrucifixet i domen i Minden (fig. 7) — ofta nämnt 

i samband med det i Werden, av samma förvånande dimensioner som 

det (h. 1,4 m), tillkommet under å rhundradets senare del, väl inemot 

dess slut* — exemplifierar nämnda slut tas på samma sätt som Pader-

bornmadonnan i förhållande till Essenbilden: robust kroppslighet, 

förenklade detaljer, orörlighet. Werdenkrucifixet,9 där detta resultat 

av utvecklingen ännu inte kommit till stånd, kan betraktas som ett 

mellanstadium på vägen mot den status, Mindenkrucifixct uppnått; 

det är också med säkerhet daterbarl , nämligen till abbot Adalwigs 

regeringstid, 1066—1081, alltså till åtminstone något eller några år-

7 A. a. s. 211, 214 och flerstädes. 
8 Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Kr. Minden (1902) s. 

74, pl. 29:1, H a b i c h t , Die mittelalterliche Plastik Hildesheims (1917) 
s. 15 f. (jfr s a m m e f ö r f., Der niedersächsische Kunstkreis, 1930, s. 150 
med rättelse av en äldre, alltför sen datering), L ti t b g e n, a. a. s. 15, 
158, 169 pl. VII, I. ii b b o c k e, a. a. I s. 56, pl. 9, B e e n k e n, Bildw. Westf. 
s. 11 (nr 8), pl. 8, s a m m e förf . , Rom. Skulpt. s. 42 f. med avb., B a u m , 
a. a. s, 147, 268, fig. 267, P i n d e r, a. a. s. 214, fig 75, J a n t z e n , Otto-
nische Kunst (Festsehrift Heinrich Wölfflin . . . 1935 s. 102, pl. s. 104— 
105), M e y e r , Neue Beiträge zur Kenntnis der Kunst des Roger von Hel
marshausen und seines Kreises (Westfalen 1940 s. 13 f., pl. VII: 3). Här 
angivna datum torde vara det allmänt accepterade (väl genom tryckfel hos 
L i i b b e c k e , a. a. I text till pl. 9: >um 1200»). 

» M a r g r o t B u r g, a. a. s. 107, fig. 72, 73, L ii t h g e n, a. a. s. 15, 166, 
P a n o f s k y , Die deutsche Plast. s. 81 f., pl. 11, 12, B e e n k e n, Rom. 
Skulpt. s. 38 f., avb. s. 39, 41 (med bär följda, synbarligen allmänt godtagna 
datering), B a u m , a. a. s. 2:30, 233, W i t t e , Taus. Jahre deutsch. Kunst 
am Rhein s. 28, pl. 26, P i n d e r, Die Kunst d. deutsch. Kaiserz. s. 214 
lig. 74, 76. 
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Fig. 7. Minden, domen. Krucifix. 
(Efter Luthgcn, Rom. Plast.). — Fig. 
8. Krucifixets huvud. (Efter Liibbecke, 

Die Plast. d. deutsch. Mittelalt.). 
Minden, la cathédrale. Crucifix. 

Tete du crucifix. 

tionden innan motstycket i Minden tillkom. Ungefär samtidigt med 
det förra skapades, som vi hörde, Paderbornmadonnan med all dess 
bryska radikalism. Perioden närmast efter 1000-talets mitt har alltså 
varit själva brytningsskedet mellan det ottonska och det »saliska», 
varunder än det ena, än det andra elementet legat över; Werdenkru
cifixet tillhör väl närmast den ottonska kategorien, men saknar inte 
inslag av den kronologiskt därefter följande (märk draperivecken!). 
Hur starka dessa rottrådar från förr kunde vara, uppenbaras också 
hos själva Mindenkrucifixet, detta verk från ett skede, då det otton
ska annars var avlagt gods (se fig. 8); det bibehåller ännu ej så litet 
av det speciella drag i mimiken, jag ovan (s. 141) pekat på både 
för Werdenkrucifixets och Randersmadonnans vidkommande, de ned
dragna mungiporna, ett betonande av lidandet genom munnens för-

Fornnätmen IWi.l. 
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vridning, som väl vill vara känslosamt eller patetiskt, men får något 

av halvt komisk »surhet», åtminstone nä r det som hos madonnan 

upptagits utanför krucifixens snäva värld. 

Att det var inom denna värld — krucifixeas — som detta säll

samma drag huvudsakligen kan sägas hava haft berättigande, ha r 

jag redan i förbigående framhållit, men det bör ej förleda en att tro, 

att det, då det uppenbarar sig hos en helt opatetisk figur som madon

nan, beror på en anomali, ett tanklöst efterapande av en förebild, som 

motiviskt vore helt oförenlig med denna. Det ser nämligen, ut, som 

om den »sura» munställningen under ett visst skede av den tyska 

plastikens historia blivit ett medel att karakter i sera ett ansiktsut

tryck över huvud som högtidligt och allvarligt. Det gäller i vart fall 

det lokalt begränsade rum, vi hä r röra oss inom, Nordvästtyskland 

(men inte ens där undantagslöst ; en företeelse som den imponerande 

Paderbornmadonnan är sna ra re vänligt småleende än »sur») . F le ra 

exempel skulle kunna antecknas, men jag nöjer mig med ett par nära 

besläktade: den bronsgjutna gravplattan över Rudolf av Schwaben i 

domen i Merseburg (fig. 9), tillkommen, enligt vad det allmänt anses, 

omedelbart efter hans död 1080, och det ett eller annat årt ionde yngre 

stuckmonumentet över sachsenhertigen Wittekind (Widukind, f 807) 

i den westfaliska ky rkan i Enger (fig. 10) .10 Det må vara åtminstone 

antagligt, att Merseburgplattan är ett rent sachsiskt verk; L ii t h g e n1 1 

10 Resp. Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler 
der Provinz Sachsen VIII (1883) d. 144 f. och Die Bau- und Kunstdenk
mäler von Westfalen, Kr. Herford (1908), s. 15, pl. 4: 3. Se därom K e ra m e-
r i c h, Die friibmittelalterliche Porträtplastik in Deutschland bis zum Ende 
des XIII. Jahrhunderts (1909) s. 60 f., fig. 20 (Merseburggraven), C r e u t z , 
a. a. s. 56 f., pl. I I I : a—b, F i n k , Die figurliche Grabplastik in Sachsen 
von den Anlängen bis zur zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts 
(1915) s. 9 ff., M a r g r e t B u r g , a. a. s. 111, L t i t h g e n , a. a. s. 15, 148, 
157, pl. IV, P a n o f s k y , a. a. s. 13 f., 29 f., 82 f., pl. 13, 14, B e e n k e n, 
a. a. s. 44 ff., avb.s.45, 47, H a m a n n , Grundlegung zu einer Gescbiclito 
der mittelalterlichen Plastik Deutschlands (Marburger Jahrbuch fiir Kunst
wissenschaft 1924 s. 15), S c h r a m m : Die deutschen Kaiser und Könige 
in Bildern ihrer Zeit I (1928. Die Entwicklung des menschlichen Bildnisses 
utg. av Goetz I) s. 139 ff., 213, pl. 114), S t e i n b e r g och C h r i s t i n e 
S t e i n b e r g v o n P a p e , Die Bildnisse geistlicher und weltlicher Fur
sten und Herren I (1931, nyssnämnda pubikationsserie I I I ) , s. 36, 122, 
båda dessa verk endast med avseende på Merseburgplattan. 

11 A. a. s. 157. 
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menar den utgången ur en gjutarateljé i Magdeburg, ett i och för 
sig föga troligt antagande,12 mot vilket bör framhållas, att Engergra-
ven, som dock så ytterst nära ansluter sig till den förra, är förbunden 
med en kyrka inom samma Essen-Werdenområdets angränsande pro
vins som t. ex. Paderbornmadonnan och Mindenkrucifixet — den är 
belägen vid Bielefeld, inte långt just från Paderborn — och att den 
speciella variant av 1000-talets konst, som de två representera, till 
hela sin art har det väsentliga gemensamt med den gruppbildning, 
vari bl. a. Werdenkrucifixet ingår.13 De neddragna giporna i Rudolfs 
ansikte äga ett nästan karikatyraktigt tycke av dräglande dogg,14 

medan »surhets»-draget hos den elegante hertigen är betydligt modi
fierat, men likväl otvetydigt av samma natur som där. Att det åter
vänder också hos en droltninguppenbarelse som den danska madon
nan bör alltså icke anses som något särskilt uppseendeväckande, det 
inställer henne tvärt om rätt otvetydigt inom en särpräglad stilgrupp. 

Måhända har man också rätt att fästa särskild uppmärksamhet vid 
detta drag, då man går för att söka förskaffa sig en åtminstone något 
så när fast uppfattning om vilken den produktionsort (respektive 
de produktionsorter) varit, varur de skulpturer utgått, som här när
mast intressera — alltså de i metall utförda eller med metall över
klädda —, i vart fall om var dessa haft sin andliga hemortsrätt, den 
plats eller krets, där deras »själ» har sitt fäste. Att man här har att 
stanna vid Nordvästtyskland är utan vidare uppenbart — men var 
där? C r e u t z 1 5 har för Werdenkrucifixets vidkommande — och väl 
samtidigt med tanke på de med detta besläktade reliefskulpturer i 
sten, varom strax nedan (s. 151) skall talas — ordat om en särskild 
Werden- eller Essen-Werdenskola, som på ett eller annat sätt spe
lat en ledande roll för framväxandet av 1000-talets monumentalkonst, 
särskilt så som denna tagit sig uttryck i metallkonsten, bronsgjuteriet 
framför allt, men W i t t e 1 6 anmärker härtill helt visst med rätta, att 
denna konjektur är obevisbar och inte ens mycket trolig. Andra upp-

12 Se F i n k, a. a. s. 9 f. 
" Just för Werdenkrucifixets vidkommande understruket av L t i t h g e n , 

a. a. s. 15. 
14 K e m i n e r i c h , a. a. s. 60 gör helt visst klokt i att ställa sig skeptisk 

till bildens på sina håll förmodade porträttlikhet. 
15 A. a. s. 53 f., jfr s a m m e förf . , Fruhromanische Bronzcarbeiten in 

Nordwestdeutschland (Zeitschrift fiir christliche Kunst 1912 sp. 42). 
16 A. a. s. 77 not 1, 320. 
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Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. 
Fig. 9. Merseburg, domen. Rudolfs av Schwaben gravhäll (detalj). — Fig. 10. 
Enger, klosterkyrkan. Hertig Wittekinds gravmonument (detalj). — Fig. 11. 
Köln, St. Jacob. Krucifix (nu i Schnutgenmuseum, Köln, detalj. Fig. 9 och 10 
efter Panofsky, Die deutsch. Plast. d. clft. bis dreiz. Jahrh., fig. 11 efter Witte, 

Taus. Jahre deutsch. Kunst am Rhein). 
Mersebourg, la cathédrale. Plaque tombale de Rodolphe de Souabe (detail). 

Enger, l.abbaye. Sépulture du due Wiltekind (detail). 
Cologne, St Jacob. Crucifix (actuellemcut au Schnutgenmuseum, Cologne, detail). 

slag hava kommit, mer eller mindre tveksamt avgivna; H a b i c h t 1 7 

hävdar hildesheimskt u r sp rung för Mindenkrucifixets del. Personli

gen är jag mest böjd att ansluta mig till det resultat, varvid WT i 11 e18 

närmast s tannar vid ett övervägande av de alternativ, som kunna 

ifrågakomma vid bestämningen av vår nordväst tyska konstgrupp, 

nämligen Köln; ej minst med tanke på att Köln som konstort i för

hållande till områdena nord och öster därom praktiskt taget alllid 

varit givande, aldrig mottagande, ser jag också en bekräftelse därpå 

i den omständigheten, att ett så obestridligt kölnskt skulpturverk som 

det ofta omtalade triumfkrucifixet från St. Jacob (»in St. Georg») i 

Köln (Sammlung Schnutgen sammastädes, fig. 11) — troligen först 

17 I ovan s. 144 not 8 citerade arbeten. Han avböjer samtidigt att godtaga 
Werdenkrucifixet som en Mindenarbetets anförvant, givelvis med rätta ifall 
detta anförvantskap skulle befraktas som omedelbart, ej blott sora här som 
faktor i en gemensam utvecklingsprocess. M e y e r , Westfalen 1940 s. 14 
framkastar eventualiteten, att tillverkningsorten varit det för den följande 
tidens produktion så betydelsefulla Helmarshausen, Rogkerusskolans cent
rum, men låter frågan stå öppen. 

18 A. a. s. 30. 
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från 1100-talets första fjärdedel, men då väl från ett t idigt avsni t t där

av1 9 och all tså ung t nog — bevara r som ett rel ikt denna neddragning 

av mungiporna, som ju tyckes vara så betecknande för 1000-tals-

gruppen i fråga.20 Nämner man i första hand namnet Köln i samband 

med denna, betyder det visserligen ej, att denna plats i alla förelig

gande fall skulle varit den faktiska produktionsorten (och Witte me

nar det uppenbarligen ej heller), men väl, att den för densamma varit 

inspiral ionshärden, »själs»-utbildaren. Det skulle också vara en roll 

natur l ig för denna egendomliga stad, som troligen i högre grad än 

någon annan på tysk mark blev uppsamlaren för element från orient 

och occident — inte minst för dem från sistnämnda håll, uttryc

ken för en konstvilja, som var bestämd alt bli bä ra re av de när

maste å rhundradenas ledande idéer — och smältdegeln vid deras 

möte med germansk anda, ett möte som i sin tur innebar konceptio

nen av många av de rikaste arvsfaktorerna för ett långt skede av 

kontinentens konst på snar t sagt alla dess områden. Förfiningen, 

18 Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz VI: 4 (1916) s. 360, fig. 200 
(datering: 1100-talets slut), W i t t e , Mittelalterliche Kruzifixe (Zeitschrift 
fiir christliche Kunst 1921 s. 21, avb. s. 22; datering: 1100-talets slut — 
men s a m m e förf. , Taus. Jahro deutsch. Kunst s. 28 f., pl. 27: konsekvent 
utveckling från Werdenkrucifixet, troligen samtidigt med St. Jacobs full
bordan 1067!), L u t h g c n , a. a. s. 93, 175, pl. XC, B e o n k e n , Die 
Kölner Plastik dos XII. Jahrhundert und ihre Ausstrahlung in den sächsi
schen Harzgebieten (Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft 1923 s. 141 f., 149, 
med datering till före 1130 och med ett — må vara i förbigående gjort — 
framhållande av Werdenkrucifixet som ett jämförelseobjekt), s a m m e 
förf . , Rom. Skulpt. s. 52, avb. s. 59 (med här följda datering ocn konsta
terande av de punkter, vari krucifixet skiljer sig från det i Werden), 
H a m a n n , Marburger Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft 1924 s. 15 ff., avb. 
s. 19 (datering: tidigt 1100-tal). 

20 Man skulle här också kunna hänvisa till det i så många avseenden gåt
fulla »Gcrokrucifixet> i Kölns domkyrka. Men detta krucifix' allmänna ställ
ning och datum äro så ovissa, att det i detta sammanhang lämpligen tordo 
lämnas åsido; dess datering har skiftat från 1000-talets början till omkr. 
1200 (!, se sammanställningen av litteratur i min uppsats: Trydekrucifixet 
och Lund, Från stenålder till rokoko. . . 1937 s. 287 not 4). Jag gör för 
övrigt uppmärksam på, att draget ifråga icko är allmänt i Köln lika så litet 
som annorstädes (jfr s. 146); man övertygar sig därom genom att granska 
do kölnska resp. rhenska elfenbenen från 1000- och 1100-talen så sora de 
t. ex. äro sammanställda hos G o l d s c h m i d t , Die Eltenbeinskulptnron 
II (1918) nr 36 ff., 58 ff. ra. 11., III (1923) nr 1 ff. 
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Fig. 12. Werden a. d. Ruhr, klosterkyrkan. Reliefer i kryptan (detalj. Efter 
Beenken, Rom. Skulpt.). 

Werden-siu-Ruhr, l'abbaye. Reliefs dans la cryple (detail). 

subtiliteten i flera av de monument inom gruppen, vi gjort bekant
skap med — Essenmadonnan, Werdenkrucifixet — nådde därmed en 
tillfredsställande förklaring, en förklaring som då också komme att 
gälla Randersmadonnan. Samtidigt bekräftades den datering jag av 
andra skäl har velat föreslå (i min anf. uppsats s. 222) för hennes 
vidkommande — omkr. år 1100 eller 1000-talets slut — eller förskötes 
den snarare till en tidpunkt något dessförinnan; Werdenkrucifixets 
tillkomstepok, de senare åren av 1060-talet och det följande decen
niet, ger härvidlag en utgångspunkt, även om den icke behöver 
anses fixera den absoluta terminen för bildens modollcring. 

Men är det så, är alltså det nordvästtyska (d. v. s. kölnska eller i 
vart fall rhenländska) inslaget i madonnans genealogi klarlagt — en 
härledning som i och för sig är naturlig nog under ett sekel, då stif
tet Bremen (-Hamburg) med dess grannskapsförhållando till pro
vinserna söder- och västerut var det odelade ecklesiastika Nordens 
andliga centrum (intill år 1104) — då faller bara ännu skarpare än 
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förr i ögonen det egenartade i den yttre formskrud, vari det själsliga 
innehållet hos den danska bilden uppenbarar sig, den nämligen som 
jag uppehöll mig vid i min föregående undersökning av gåtan Ran
dersmadonnan och som jag, som sagt, icke kunde se någon annan 
möjlighet att rationellt tyda än genom förutsättningen, att denna 
yttre form voro härledd ur gammal nordisk träsnidarteknik samt alt 
alltså bilden själv hade till upphovsman en nordisk konstnär invand 
i och sedan gammalt förtrogen med denna teknik. Även om här 
lill jämförelse erinras om den serie stenrelieter (sittande manliga och 
kvinnliga helgon, fig. 12), vilka just i Werden — i kyrkans krypta. 
fragment av, enligt vad som anses, ett slags kombinerad sarkofag-
och altarbyggnad — ulförts på samma tid som bronskrucifixet där 
och i vissa avseenden stilistiskt parallellisera det,21 så har den danska 
madonnans uppseendeväckande formkaraktär icke erhållit en för det 
kritiska ögat tillfyllostgörande klav; de mjukt plisserade, över var
andra nodstrukna vecken i krucifixets ländkläde ha visserligen i det 
osmidigare materialet i relieffigurernas dräktpartier förgrovats till 
något, som också här skulle kunna kallas »sektioner» eller »la
meller»,22 men likafullt är det där långt ifrån det stadium av ytans 
radikala uppskivning, som madonnan företräder. Kanske har hennes 
upphovsman verkligen trott, att det han åstadkom motsvarade vad 
han sett av konst av denna art nere på kontinenten, men han satt allt 
för mycket bunden i sina gamla nordiska träsnidartraditioner för att 
ha förmått förverkliga sina avsikter, om han tänkt sig kunna upp
taga en tävlan därmed. 

Och man kan härtill bara lägga: lyckligtvis. Det som nu gått 

s l Se C r e u t z, Die Anf. d. mon. Stiles s. 53 f. (datering: 1000-talets 
senare del), L t i t h g e n , a. a. s. 15, 166 (datering: 1000-talets slut), 
M a r g r e t B u r g , a. a., s. 100 ff., fig. 67 (likaså), B e e n k e n , Bildw. 
Westf. s. 11 (nr 4) pl. 4, s a m m e förf . , Rom. Skulpt. s. 32 ff. avb. 
s. 33, 35 (med den bär följda, även av nedan citerade författare accepterade 
dateringen till abbot Adalwigs tid, 1066—1081), P a n o f s k y , a. a. s. 
80 f., pl. 10 b (med en viss skepsis gent emot en allt fiir nära samordning 
av relieferna och krucifixet), B a u m , a. a. s. 184, 205, 230, fig. 214, 
W i t t e , Taus. Jahre deutsch. Kunst s. 27 f., P i n d e r , a. a. s. 208. 
Rörande dessa skulpturers plats inom 1000-talets skulpturhistoria märk också 
M e i e r, Die Reliefs der Mauritzkircho in Mönster (Westfalen 1914 s. 25 ff.). 

22 Rörande detta beteckningssätt och dess innebörd se min anf. uppsats 
s. 202 f. 
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fram u r hans händer är en hybrid, sant nog: europeiskt-kontinental 

»själ» och gammalnordisk »kropp». Men det ha r inte blivit något med 

skarvar ooh klipp mödosamt inpassade i varandra . »Själen» och 

»kroppen» ha gått upp i en mycket egendomlig, men mycket ut trycks

full enhet. Madonnan från Randers fjord ä r utan tvekan ett av den 

äldre nordiska medeltidens mest betydande konstdokument. Det må i 

sin mån motivera den vidlyftighet, varmed detta hä r blivit kommen

terat. 

R E S U M É 

C A R L R. af UGGLAS: L'mme» de la Vierge de Randers. 

L"articlc present se rattache å une étude du mérae auteur parue dans 
cette revue en 1944 (p. 193 ct suiv.) au sujet de 1'extraordinaire Vierge 
de bronze découverte dans le fiord de Randers, au Danemark (actuellcment 
au Musée National de Copenhague, fig. 1). Dans sa prcmiére étude 1'autcur 
émettait que la facture singuliére qui donne å la statue son caraetére 
cmanait de la sculpture de bois nordique antérieure å 1'art ehrétien; quant 
å la date de la statue il la supposait environ 1100, de préférence un peu 
plus löt. NéanmoiiLs rauteur reeonnaissait que cela n'expliquait pas ce 
qu'il appello r^äme^ de la Vierge, c'cst å dire la douceur, le subtil, voir 
le précieux et un peu genre chinois auquel elle doit son oxpression de vie 
intérieure. Le but de 1'étude présente consiste justement å essayer de 
localiser cette »åine» au point de vue histoire de lärt. 

Ainsi pour commencer rauteur rappelie le crucifix celebre de labbaye 
å Werden-sur-Ruhr (fig. 2; lit. note 3 et note 9), commandé par Tabbe 
Adalwig (1066—1081), dont 1'élégance et lo raffinoment mais aussi la 
mollesse ct 1'expression de faiblesse ont souvent été signalés. On y voit 
indéniablement une concordance avec la Vierge de Randers; 1'auteur souligne 
en particulier une singnlarité qui leur est commune, c'est å dire la nioue 
descendante des lévres qui donne aux visages une expression mécontente, 
voir méme boudeuse (voir fig. 3 et 4). Le crucifix se place parmi les 
oeuvres qui jalonnent la lignc de développemcnt de Tärt nord-ouest allemand 
å partir de la Vierge au revetement d'argont do la cathédrale dEssen 
(environ 1000—1025 [?] , fig. 5) jusqu'au crucifix do Minden (fig. 7, 8), 
la plaque lombalc de Kodolphc de Souabe å Mcrsebourg et la sépulture du 
due de Wittekind å Enger tous datant de la fin du siécle (fig. 9, 10; lit. 
notes 4, 8, 10). Sur les deux derniers de ces monuments, c'est å dire 
les moins anciens des elements de cette étude comparative, apparait juste
ment l'expression >boudeuse>, que nous venons de signaler tres frappantc 
au sujet de la Vierge de Randers (et du crucifix de .Werden). Les deux 
sépultures témoignent que c'était å cette époque une maniére convenue 
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pour exprimer la dignité et le solennel, et pas seulement la douleur commo 
nous le ferait supposer le crucifix. 

Le courant indiqué ou le gout ot 1 ideal othonien ont persisté durant la 
periode salique disparait vers la fin du Xle siécle; déjä il s'était heurté å 
un raouvement radicalement opposé un peu apres le milieu du siécle (p. ex. 
la Vierge de 1'évéque Imad dans la cathédrale de Paderborn, 1051—1076, 
fig. 6; voir Tétude mentionnée ci-dessus dans la revue Fornvännen de 
1944, p. 195, note 4, dont un complément ici note 6). Le lieu d'origine du 
courant serait Cologne, cela a déjå été exposé (W i t t e : Taus. Jahre deutsch. 
Kunst p. 30) et Tauteur qui partage cet avis signale le crucifix de 
St. Jacob de Cologne (actuollcment au Schnutgenmuseum, fig. 11; lit. note 
19) probablement pas antérieur å la prcmiére partie du Xlle siécle mais 
ou justeraent le trait caractéristiquo >boudeur> de la bouche est bien 
accentué. Que Tärt nord-ouest allemand ait fait subir son influence aux 
regions nordiques est une conséquenee toute naturellc du fait que les pays 
scandinaves jusquen 1104 faisaient partie de Tarchevéché de Bréme-Ilam-
bourg. 

Comrao nous Tavons déjä dit, c"est en étudiant la Vierge de Randers 
conjointement aux monuments nord-ouest allemands qu'on arrive le mieux 
å expliquer le caraetére singulier de son expression. Or méme en tenant 
compte des monuments aux details simplifiés fels que les reliefs de la 
crypte de Tabbe Adalwig å Worden (fig. 12, lit. note 21), il n'y en a 
aucun qui permetto d"expliquer la singularité de la facturc de la statue, 
c'est å dire Tarrangement des plis. Par lå méme la particularité de gout 
et de technique émanant do Tärt nordique ancien so precise davantage alors 
que la date, c'est å dire au plus tärd la fin du Xle, est bien londée vus 
les rapports entré la Vierge et los monuments nord-ouest allemands men-
tionnés. 


