
Krusenbergskrucifixet
Ekholm, Gunnar
Fornvännen 18-28
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_018
Ingår i: samla.raa.se



KRUSENBERGSKRUCIFIXET 

Av Gunna r Ekholm 

I Svenskt konslnärslexikon D. 1 (1952) ägnas en artikel om 46 
rader åt Thure Cederström, en ringa gärd åt hans konstnärs
gärning i jämförelse med den utförliga, rikt illustrerade artikeln 
med hans kusins, Gustaf Cederströms frejdade namn. Den förres 
efter främmande förebilder målade interiörer från 1500- och 
1600-talen eller humoristiska scener ur munklivet ha ej av efter
världen tillerkänts något högre konstvärde. Emellertid har det 
kommit på Thure Cederströms lott att under omständigheter, 
som ännu ligga i dunkel, för svenskt konstliv göra en insats, 
vars betydelse först under det senare årtiondet blivit klarlagd. 
Till en frändes privatsamling räddade han ett medeltida triumf-
krucifix, sedan 1946 införlivat med Statens historiska museum. 

Huru nämnda konstverk på initiativ av sedermera riksanti
kvarie Bengt Thordeman lack vare ett av honom utverkat extra 
anslag om 6.500 kr kom i Museets ägo skildras i Fornvännen 
1947.1 Beträffande krucifixets konstnärliga kvalitet — »en av vår 
medeltids förnämsta konstskapelser» med dess egendomliga 
blandning av gripande allvar och svaga, stundom dilettantiskt 
verkande detaljer samt dess tidsställning och svårbestämbara 
konsthistoriska sammanhang hänvisas till Thordemans och 
antikvarien Aron Anderssons2 utförliga inlägg. Härtill skall 

1 B. Thordeman, Ett unggotiskt mästerverk. — Den tryckta inventaric-
notisen (SHM 23638) lyder: »Okänd, eventuellt skånsk kyrka. Med triumf-
krucifix av ek, 1200-talets mellersta del, fransk eller engelsk skola.» (Statens 
historiska museum och K. Myntkabinettet , Samlingarnas tillväxt 1946—48, 
Stockholm 1052, s. 26.) Beträffande proveniensen jfr dock Krusenbergskata-
logen, Nr 622: Krucifix af trä, ursprungligen från någon skånsk kyrka, 
gåfva som 621 [Kinesiskt hänglås, gåfva av art isten friherre Thure Ceder
s t röm] . 

2 English Influence in Norwegian and Swedish Figurc-sculpture in wood 
1220—1270 (Stockholm 1049), s. 281 ff. 
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Fig. 1. Friherre Emanuel Cederström. 
herr Emanuel Cedertträm, 

Frei-

endast fogas, att det av den senare gjorda antagandet av franska 
inflytelser vinner ett avsevärt stöd genom proveniensens förläg
gande till Skåne (se nedan). Redan under det skede, som när
mast föregår krucifixets tillkomsttid, var nämligen det franska 
inflytandet på Skånes kyrkliga konst myckel starkt.3 

Vad som här skall upptagas till diskussion är uteslutande 
frågan om konstverkels proveniens. Dess betecknande såsom 
»Alsikekrucifixet» får inte någon fullgod motivering genom vad 
som från museets sida utretts om dess härrörande från den av 
friherre Emanuel Cederström"- på Krusenberg i Alsike socken 

" G. Ekholm, Broddetorpsalfaret (Frän stenålder till rokoko. Studier t i l l
ägnade Otto Bydbeck, 1937), s. 264. 

* Friherre Emanuel Ccderslröm 1848—1920, korresponderande ledamot av 
K. Vitterhet! Historie och Antikvitets Akademien 1881, föreståndare för 
II. Maj:l Konungen! konstsamlingar 1882 1886, ledamot av Svenska forn
minnesföreningens styrelse 1883, (less vice ordförande 188Ö- 1888; ledamot 
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hopbragta samlingen. Att det haft sin plats i någon uppländsk 
kyrka kunde visserligen betraktas som sannolikt, men uttalan
det, alt frågan om proveniensen måste hållas öppen, får kraftigt 
understrykas. 

Tack vare att friherre Cederströms egenhändigt skrivna kata
log av hans adoptivdotter fru Signe Melander ställdes till mitt 
förfogande, var jag 1950' i tillfälle att där uppspåra den enda 
notis, som kunde hänföra sig till ifrågavarande konstverk. I kort
het förklaras där, alt det härrörde »från någon skånsk kyrka». 
En så långväga och förnämlig främling i en uppländsk privat-
samling kan förefalla överraskande. Förklaringen ger den vid-
fogadc upplysningen, atl här är fråga om en gåva från ägarens 
kusin, konstnären Thure Cederström. Denne tillhörde nämligen 
ättens sydsvenska gren, än i dag väl företrädd bland Skånes gods
ägare och officerare. Född 1843 på möderncgården, det Aschanska 
Äryds bruk i Kronobergs län, och son till överstelöjtnanten i 
armén Claes Anton Cederström, bosatt i Växjö, hade han 1868 
nått rang av löjtnant vid Livgardet till häst. Redan nämnda år 
tog han emellertid tjänstledighet för att som lärjunge till Hugo 
Salmson i Paris beträda konstnärsbanan. År 1871 tog han avsked 
från sin militärtjänst och bosatte sig 1877 i Miinchen, där han 
kvarstannade till sin död 1924. Att dit medföra det över 2 meter 
höga krucifixet hade knappast varit möjligt, och det är mycket 
förklarligt, att han föredrog att året före sin avresa överlåta det 
på sin kusin, redan vid denna lid en samlare av för våra för
hållanden betydande mått. För övrigt kan det betvivlas, att den 
unge officeren, som inte var samlare, f ö r e g e n d e l lagt sig 
lill med denna skrymmande antikvitet. Snarare kan antagas, att 
här föreligger ett prov på de bidrag till Krusenbergssamlingarna, 
som Thure Cederström enligt i Uppsala Universitetsbibliotek be
varade brev tid efter annan inköpte och översände till sin upp
svenske frände. Dessvärre är intet av dessa brev äldre än 1888. 

av Upplands fornminnesförenings styrelse fr. o. m. 1894. Efter hans död t i l l
föll enligt testamentets bestämmelser Krusenbcrgs förhistoriska samlingar 
och en del av dess medeltida Universitetets museum, dess bibliotek erhöll 
ett stort antal famil jeporträt t , bland dem flera i olja, samt en stor samling 
Cederst römiana. 

4 Sv. Dagbl. 20/6 19S0. 
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Fig, 2. Friherre Thure Cederriröm som 
kiiddl. - Freiherr Thure Cederslniin 

als Kadett. 

All krucifixet i fråga under sju årtionden blev hängande på 
Krusenberg ulan att beaktas förklaras i någon mån av dess 
placering i en mörk korridor, där dess konstnärliga kvalifika
tioner ej kommo lill sin rått.1 I fråga om de upprepade, helt 
flyktiga studiebesöken på Krusenberg av konsthistoriker och 
museimän kan denna förklaring helt godtagas. Mer ägnat att 
förvåna är, att det ej heller observerats vid den mera grundliga 

' Ekholm, Till Kruscnbergssamlingens historia (Upsala Nya Tidnings ju l -
nr 1950), s. 19. —• Förklaringen till denna placering lämnas av fröken Anna 
S. A. Cederström pä Kungshamn i brev till förf. av den 1/6 1959: »Alsikc-
krucifixet hängde i en mörk korridor utanför min farbror Emanucls tvenne 
boningsrum. Krucifixet blev endast belyst, då dörren till skr ivrum
met öppnades, och även dä ganska otydligt. - Trots det jä t testora husets 
u t rymmen anhopades min farbrors antikviteter i denna korridor, sannolikt 
därför att det var min farbrors e g e t u t rymme privatbostaden ända 

till min farfars död 1892 och även därefter ett par år, t i l ls arvskifte skett 
mellan bröderna.» 
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genomgång av medellidsavdelningen, som får antagas ha före
gått urvalet av numren för utställningen av kyrklig konst i Upp
sala 1918. 

Krucifixets väg från Skåne lill Uppland får således betraktas 
som fullt klarlagd. Huru det kommit i Thure Cederströms hän
der och det därmed sammanhängande, ojämförligt viktigare 
spörsmålet, vilken kyrka, det en gång tillhört, är däremot frågor 
vida svårare att besvara. Såsom ytterst sannolikt måste emeller
tid betraktas, att dess övergång i privat ägo står i samband med 
någon av de dessvärre talrika kyrkoförödelser, som ägt rum i vårt 
land. Professor Otto Bydbeck påvisade 1927" med stöd av riks
antikvarieämbetets rapporter, atl enbart inom Skåne under 1800-
talets senare hälft och början av vårt århundrade inte mindre 
än drygt trettio medeltida helgedomar övergivits och nu stå som 
ödekyrkor, till ett dussintal i form av ruiner. De ha ersatts av 
moderna byggnader, större och bekvämare än de gamla men arki
tektoniskt utan allt intresse och åtminstone i ett fall föranle
dande beteckningen »monstrum av smaklöshet». I åtskilliga fall 
ha dock genom sockenbornas intresse, stimulerat framför allt 
genom riksantikvarieämbetets ingripande, en konservering kun
nat ske, och ett par ha åter gjorts brukbara som gudstjänst
lokaler. I en del fall måste man, såsom Bydbeck framhåller, rent 
av glädja sig över att kyrkorna övergivits och därigenom räddats 
från de tillbyggnader och restaureringar, som drabbat andra 
gudshus. Sakkunnigt och pietetsfullt återställda höra de nu till 
stiftets stämningsfullaste kyrkliga byggnadsverk. Men om det 
öde, som drabbat des.sa dödsdömda kyrkors inventarier, är vår 
kunskap mycket ofullständig. Vad som räddats till museerna 
torde endast vara en bråkdel av vad som gått förlorat. 

Med hänsyn till dessa omständigheter kunde det måhända 
förefalla hopplöst att söka uppspåra den kyrka, i vars triumf
båge Alsikckrucifixet en gång haft sin plats. För detta sökande 
finns emellertid ett par fasta utgångspunkter — årtalet (1876) 
för konstverkets införlivande med Krusenbergssamlingen samt 
evakueringsåren för de ovan berörda utrangerade kyrkorna. En 
granskning av dessa årtal visar dock, att de i allmänhet ligga 

6 Våra ödekyrkor. Lunds stifts julbok, 19. 
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Fig. 3. Kristusbildens huvud på triumfkrucifix ur Krusen-
bcrgssamlingcn, nu i Slutens historiska museum. — Haupt 
des Christushildes uom Trlumphkrutif lx aus der Krusen-
bergs-Samnilung, jetzt irn Staatlichen Historischen Museum. 

allt för långt borta från Kiusenbeigsåret 1876. Genom en lycklig 
tillfällighet har emellertid kommit i dagen, att såväl detta årtal 
som en del förhållanden kring krucifixets vandringsväg synas 
förvånande väl passa ihop med vad man vet om en viss nord-
västskånsk ödekyrkas lidandeshisloria. 

En i Hälsingborg boende representant för det nu bortrationali
serade skånska kavalleriet, löjtnant Berndt Wester, barnfödd i 
Bya församling, kunde nämligen berätta, alt inom hans hem
socken under 70-talet invigts den nyuppförda kyrka, som fått 
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ersätta den medeltida. Invigningsdaliim kunde fixeras till 1875, 
således året före krucifixets införlivande med friherre Ceder-
slröms samlingar. 

Det är frestande att ställa dessa båda händelser i samband 
med varandra. Samtidigt med övertagandet av den nya kyrkan 
torde här som i så många liknande fall inventariet i den gamla 
lill större delen ha blivit försålt, bortskänkt eller förstört. Vid 
genomgång av handlingarna i Anlikvarisk-topografiska arkivet 
blir dessa misstankar bestyrkta. Där finner vi nämligen upp
giften, att beslut om kyrkoförflyttningen fållades på socken-
slamma redan 1856, samt att kyrkorådet den 21/10 1875 en
hälligt beslöt, att av Rya gamla kyrka skulle allt försäljas och 
bortföras före den 1 maj följande år. Undanlag gjordes dock för 
de murar, som bestodo av gråsten, vilka tills vidare skulle få 
slå kvar. Teglet i de under 1400-talet inslagna valvet var tydligen 
det värdefullaste på den utlysta auktionen. Det är påfallande, 
att bland uppgifterna om var inventarierna hamnat7 — dopfunt, 
rökelsekar och en gammal värja till den nya kyrkan, predikstol 
och altaruppsats lill »Kulturen» i Lund etc. — ingenting namnes 
om triumfkrucifixet, som väl dock måste antagas ha funnits. 

De dokument, som kunde väntas ge svar på frågan om kruci
fixet verkligen tillhört Bya kyrka, auklionsprolokollen från 1875, 
synas dessvärre vara försvunna. Det energiska letande, som verk
ställts av kyrkoherdarna Henry Plantin och N. H. Bergentz saml 
komminister Bolf Herlertz, ha endast givit ett negativt resultat. 
Den senare lämnar i brev till förf. (14/8 1959) ett meddelande, 
som slutgiltigt synes släcka förhoppningarna att återfinna dem: 
»Betr. auktionsprotokollen för Bya kyrka 1875 har jag i räken
skapsboken för nämnda år funnit slutsummor införda under 
hänvisning till auktionsprotokoll av vissa angivna data. Dessa 
protokoll tycks dock vara och förbli borta. — — Om triumf-
krucifixet namnes ingenting. Är det ej möjligt att detsamma 
redan på ett tidigt stadium blivit upplagt å kyrkovinden och 
sedan ej medtagits i inventarieförteckningen?» Som ytterligare 
en antydan om de ovissa faktorer, som här spela in, får i detta 

7 / / . Olsson, Itäddningen av Hya medeltidskyrka — en angelägen hem-
bygdsvårdsuppgift (Skånes hembygdsförbunds årsbok 1941), s. 111 f. 
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Fig. 4. Byn kgrka, långhusets östrn vägg ined 
den återställda triumfbågen. Efter II. Olsson. — 
Kirche uon Rya, Ostiunnil des Lnnghanses mit 
dem wiederhergestellten Triumphbogen. Nach 

II. Olsson. 

sammanhang erinras om att kyrkan under en del av 1700-talet 
var slängd, saml alt dess räkenskaper för åren 1662—1768 jämte 
cn inventarieförteckning befinna sig på landsarkivet i Lund. 

Denna hänvisning till Bya kyrka innebär inte, såsom ovan 
antytts, att krucifixet vid den gamla kyrkans övergivande verk
ligen haft sin plats i triumfbågen. I svenska kyrkor har så gotl 
som aldrig detta kors fått behålla denna sin ursprungliga pla
cering. Vanligen har det flyttats till någon av kyrkans väggar, 
stundom till sakristian, kyrkvinden eller någon skrubb inom 
kyrkans murar.9 

8 Sis tnämnda placering uppvisar cn uppländsk kyrka (Ingeborg Wilke-
Lindquist, Triumfkrucifixet från Esterna kyrka. Fornvännen 1957). 
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För övrigt peka flera omständigheter i den riktningen, all 
krucifixet icke förfärdigats för Bya kyrkas räkning. Dess antagna 
tillkomsttid (se nedan) ligger något århundrade senare än kyr
kans första byggnadsperiod. Vidare utvisa dess dimensioner, att 
det ej kunnat vara intappal i den här ovanligt låga triumfbågens 
Irabes. Man får därför räkna med möjligheten, att krucifixet 
övertagits från annat håll, och atl det i Bya redan från början 
haft en annan placering än den sedvanliga — exempelvis på 
muren ovanför triumfbågen. Såsom ett ofrånkomligt indicium 
på atl krucifixet vid övergången i privat ägo närmast kommit 
från Bya får i varje fall betraktas de varandra närliggande år
talen för å ena sidan auktionen på den nämnda kyrkans inven
tarier, å den andra Krusenbergskatalogens accessionsår. Det är 
m ö j l i g t, att denna överensstämmelse beror på en tillfällighet, 
men vägen lill andra förklaringar måste hållas öppen. 

Som en nödvändig kvalifikation för den kyrka, som kan 
komma i fråga som Alsikekrucifixets, hör givetvis att den be
sitter den nödvändiga åldern — äldre än mitten av 1200-talet, 
den al lmint antagna dateringen för detta. I nämnda hänseende 
fyller Byakyrkan måttet. Den representerar den äldsta »Nordsjö-
lypen» från liden 1050—1150 med ursprungligen platt trätak 
och en diminutiv absid." Kort efter 1150 är den antagna första 
byggnadstiden. 

Till förmån för hypotesen, att det diskuterade krucifixet när
mast kominer från Bya kyrka, tala också vissa lokala förhål
landen. Bya är annex till örkelljunga och har som granne Bise-
berga socken, inom vars råmärken ligger Bonarpshed, mötesplats 
för Skånska husarerna, med vilka Thure Cederström kan an
tagas ha upprätthållit vissa förbindelser. Hans farbror Gustaf 
Adolf var nämligen ryttmästare vid nämnda regemente och till 
sin död 1878 bosatt i Ängelholm. 

Får namnet på den kyrka, Alsikekrucifixet tillhört, ännu be
traktas som osäkert, är emellertid ställt utom allt tvivel, att det 
tillhör den skånska konstvärlden. Vid den allmänt antagna tid
punkten för dess tillkomst stod den kyrkliga konsten i Nord
sverige och Mälarlandskapen under engelsk-norska inflytelser, 

" Olsson, anf. arb., fig. 3. 

26 



K R U S E N B E R G S K R U C I F I X E T 

som man antagit, utgående från Trondheim."' Den skånsk-danska 
skulpturen är däremot vid denna lid starkt påverkad från Frank
rike. Enligt antikvarien Aron Anderssons uppfattning, framlagd 
ännu medan man allmänt trodde på krucifixets uppsvenska 
proveniens, präglas det av fransk stil och har sina närmaste mot
svarigheter i verken från örslev och Ignaberga. Om del, såsom 
han antar, snarast är ett verk av en sydskandinavisk mästare, 
får väl tillsvidare lämnas därhän. Men han torde uttala cn inom 
fackmannakretsar allmänt rådande uppfattning med sin för
klaring," att det utgör »ett av de mest personliga och gripande 
dokument, som existera över högmedeltida Kristustro». 

Föreliggande uppsats utgör cn utökad omarbetning av en förf:s artikel i 
Sydsvenska Dagbladet Snällposlen 16/7 1949. 

m H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden (Upps. 1919), 
s. 156 ff.; Aron Andersson, anf. arb. 

11 Sv. Dagbl. 4/7 1950. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Gunnar Ekholm: Das Kruzifix aus dem Billergut Krusenberg. 
Dieses nngemein schöne eichene. mehr als 2 m bohe Kruzifix aus der 

Mille des 18. Jahrh . wurde im .lahre 1946 vom Staatlichen hislorischen Museum, 
Stockholm, aus dem Kunslhandel crworben. In Bczng auf den Heimalort war 
die Angabe unsichcr, aber als wahrscheinlich wnrdc die Landschaft Uppland 
bezeichnet. Das Gut des ehcmaligen Besitzers, Frciberr Emanuel Cederström, 
war nämlich dort belegen. und von seinen grossen Sammlungen aller Art 
stammte die Hauptmasse des mittelalterlichen Maleriales aus Uppland. Dank 
der Liebenswiirdigkeit der Adoptivtochler des Gulbcsitzers gelang es dem 
Verf. dessen eigenhändig geschriebenen Kalalog zu enlleihen. Der darin auf-
gespiirten Eundnotiz nach slamml das Kunslwerk „aus einer schonischen 
Kirche". und der Verf. bemiiht sich den Namen dieser Kirche zu finden. Den 
(Tiergang dieses kirchlichen Kunslwcrks in Privatbesitz stellt er in Zusam
menhang mit der Ausräumung etwa SO millelalterlichcr Kirchen in Schonen 
während der letzten Hälfte des 19. und der ersten .lahrzebnte des 20. Jahr-
liunderls. Als fesle Punkte bei dem Suchen des Namens der betreffenden 
Kirche bezciehnel er das Erwcrbungsjahr fiir das Kruzifix (1876) des Krusen-
berger Katalogs und die Ausräumungsjahre der bcriihrten Kirchen. Die grösste 
rbereins t immung findet er mit dem der kleinen nunmehr in Ruinen liegenden 
Kirche Rya im nordwestlichen Schonen. Diese wurde 1875 durch eine neue 
Kirche ersetzt und ihr Inventar im selben Jahre verauklionierl. Leider sind 
die Protokolle dieser Auktion verschollen. 
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