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SMÄRRE MEDDELANDEN 

TVÅ UPPLANDSKRUCIFIX 

I on serie tidskrittsuppsatser, där Carl R. af Ugglas och Rune Norberg 
upptagit vissa senmedeltida svenska skulpturproblem till behandling ooh där 
det märkliga monumentala krucifixet från Söderköpings stadskyrka utgjort 
ett av de centrala spörsmålen, har också krucifixet från Vätö kyrka i Upp
land (SHM inv. nr 23002: 19) ställts under debatt.1 Av de båda författar
nas uttalanden framgår, att de äro eniga i sin uppfattning om det sist
nämnda krucifixets värde. Ugglas betecknar Vätöbilden såsom det »i sin 
miljö så egenartade Vätökrucifixet», som dock borde kunna vara tillkommet 
i en uppländsk ateljé med eventuell kölnerpåverkan, medan Norberg talar 
om »det märkliga krucifixet med gaffelkors från Vätö», som visserligen är 
»illa åtgånget vid en övermålning under 1700-talet, men dess konstnärliga 
värde och egenart framstår ändå klart», proveniensen vill han ej direkt ut
låta sig om. 

Under våren 1948 insände Hargs församling i Uppland till Statens histo
riska museum ett krucifix, som saknade höger arm samt krona och kors, 
med anhållan om att få restaurera och komplettera skulpturen. En dylik 
komplettering måste betraktas som en ganska ömtålig fråga, då det inga
lunda alltid föreligger lämpligt jämförelsematerial. 

Hargkrucifixet i och för sig väcker emellertid omedelbart intresse genom 
sin konstnärliga egenart och den drivna träsnidareteknik, som det repre
senterar, samt vissa karakteristiska konstruktionsdetaljer. Men vad förf. 
i detta sammanhang önskar påpeka är en både i detaljer och även i håll
ning konstaterbar yttre parallellism mellan Harg- och Vätöskulpturerna. 
Mest i ögonenfallande är ländklädets drapering, dess storlek och linjesche
mat i såväl kontur som veckutformning samt placeringen av de över var
andra lagda smalbenen och de korsade eller snarast saxade fötterna med 
den triangulära förtagningen under spiken, som deformerar fotbladen. Påfal
lande är den som en halvcirkelformig, plan pansarkrage markerade övre 
delen av bröstkorgen, där en vertikal rad av å bilderna otydligt framträ
dande regelbundna fördjupningar markera bröstbenet, medan bågböjda 
smala åsar antyda nyckelbenet. Armmuskulaturens stilisering är likartad 
och, såsom framgår av fig. 3—1, även intappningen av armarna i bålen 
på båda krucifixen överensstämmer. 

1 C. R. af Ugglas, Sverige—Danzig eller Sveriges—Koin — el ler . . . Tid
skrift för konstvetenskap, 1944, s. 12 f., Dens., Danzig och Dalarna, Dalar
nas hembygdsbok, 1946, s. 81 f. — R. Norberg, De medeltida skulpturerna i 
Mariakyrkan, Situne Dei, 1942, s. 61 f., Dens., ibid., Helga Lekamensbilden 
i Sigtuna än en gång, 1944, s. 52 f. 
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Fig. 1. Krucifix från Vätö kyrka. Uppland. 
Uppland. 

Crucifix from Vätö Church, 
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Fig. 2. Krucifix från Harg kyrka, Uppland. — Crucifix from Harg Church, 
Uppland. 
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Fig. 3. Krucifix frän Vätö kyrka; baksidan. 
Crucifix from Vätö Church; back. 

Fig. 4. Krucifix från Harg 
kyrka; baksidan.— Crucifix 

from Harg Church; back. 

Vilka äro då de största skiljaktighetorna mellan Vätö- och Hargfiguren? 
Den förstnämndes djupt nersjunkna huvud och poängterade lidandesuttryck 
ger en helhetskaraktär, som kontrasterar mot den senares och som ytter
ligare understrykes av en sådan detalj som den skulpturalt utformade blod-
levern under vänster arm. Hargkrucifixet har en annan resning på huvudet 
och mera stiliserade, ej förpinat förvridna anletsdrag; några spår av fäst
punkter för skulpturalt åskådliggjorda blodlevrar företer icke den bevarade 
vänstra armen. Det är egentligen två stilgenerationer, som här få sin åter
spegling. Hargsnidaren har ännu i minne 1200-talets värdigt behärskade 
Kristusgestalt, medan Vätömästaren är helt fången i den föreställning om 
den korsfäste, som 1300-talsmystiken skapar. 

Vad detaljer som hårlockar o. d. beträffar, så ha överensstämmelserna 
varit större än vad fig. 1—2 visa. Snittytor vid tinningarna på Hargskulp-
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turens huvud antyda försvunna lockar, och förtagningen för kronan är 
ungefär likartad i båda fallen. Vad som kansko bör påpekas, om detta icke 
med full tydlighet framgår av avbildningarna, är den större tekniska rutin 
samt det smidiga och mera jämnflytande återgivande av det eljest tämligen 
lika ländklädesscheraat, som karakteriserar Hargkrucifixet jämte en kraf
tigare stilisering av den mera rundade bålen, en elegantare tillpassning av 
armarna och känsligare behandling av mellangärdesmarkeringen. 

Vad är då relationen mellan krucifixen från de båda Upplandskyrkorna? 
Är den sådan att Hargs församling bör gå in för att i sin kyrka hänga 
upp en Kristusbild, förstärkt med det i vårt land ytterligt sällsynta gaffel-
formiga korset. Harg-Kristusbilden företer faktiskt på ryggsidan nere på 
ländklädet spår av gammalt fäste för ett kors. Den mellan skulderbladen an
bragta upphängningsanordningen är givetvis av sent datum. 

Krucifixen förete tekniska likheter, som icke kunna bortförklaras såsom 
beroende på tillfälligheter eller som allmänna tidstypiska drag. Om Vätö-
bilden och Hargkrucifixet skulle kunna ha en gemensam förebild ooh om 
denna i så fall befunnit sig inom landet är en fråga som författaren gärna 
ville få besvarad. Den yttre likheten är parad mod en uttrycksdivergens, 
som vittnar om att en generationsskillnad även om icke en tidsskillnad före
ligger mellan de båda skulpturerna. Ländklädets 1300-talskaraklär är omiss
kännlig i båda fallen, kroppens vinkelböjning och armarnas sträckning lik
som den karakteristiska fotställningen, som har förebilder i vissa 1200-tals-
traditioner,1 äro detaljer som, sedda tillsammans, hänvisa skulpturerna till 
1300-talets andra tredjedel, fastän uttrycket hos Hargskulpturen genom sin 
älderdomlighet förbryllar och egentligen är orsaken till föreliggande notis. 
Kanske kan denna locka någon annan forskare att ytterligare ventilera 
temat. 

Monica Rydbeck 

OM V I K I N G A T I D E N S MYNTCIRKULATION 

Självreferat av föredrag i Svenska arkeologiska samfundet 17 mars 194S. 

I sin uppsats »Muhammed, Karl den store och Rurik» (1939) har Sture 
Bolin behandlat ett antal principiella frågor angående omloppet av silver
mynt i Mellan-, Nord- och Östeuropa under 600—1000-talen. Han har lyckats 
påvisa, att den enormt stora silverutvinningen i Orienten resulterat i fal
lande silverpris också i Västerlandet, tills vid mitten av 800-talet en ny ökad 
guldutvinning satte en gräns för guldprisets stigande. Genom de av Bolin 
noggrant insamlade uppgifterna har man också lyckats få fullständig klar-

1 Enl. K. H. Glasen, Die mittelalterliche Bildhauerkunst im Deutschordens-
land Preussen, Bin 1939, s. 191 f., fig. 243 t. ex., existerar denna fotställ
ning inom en bildhuggarskola i Thorn ännu unaer 1300-talets sista år
tionden. Dock förefaller dateringen av ifrågavarande skulpturgrupp att 
vara något väl een. 
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