
En romansk-gotisk krucifix
Anderberg, Adolf
Fornvännen 250-252
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1914_250
Ingår i: samla.raa.se



250 Carl M. Kjellberg. 

varas i klosterkyrkan, får man väl anse som säkert, emedan 
det senare visar Kristus på korset och tvänne kvinnor vid 
dess fot. Det kan ej heller sägas vara "sänkt med guld", var
till kommer, att Katarinas gravtäcke uteslutande skulle återge 
hennes bild. 

En romansk-got isk krucifix. 

av 

ADOLF ANDERBERG. 

)et är ett ofta observerat förhållande, att man för
vandlat en romansk krucifix till gotisk pä det sät
tet, att man avlägsnat den ursprungliga kungakronan 
och ersatt den med en törnekrona. Denna förändring 

har väl ock i regel åtföljts af en ommålning af figuren: man 
har vid fötternas och händernas spikhål samt även på pannan 
tillsatt blodspär samt antingen inskurit eller blott genom en 
målad linje antytt såret i sidan. Med dessa förändringar 
har man åtnöjt sig. Men huvudkännemärke på en gotisk 
krucifix är ju ej blott törnekronan, utan även de korslagda 
fötterna, genomborrade med en enda spik, samt det mot bröstet 
nedsjunkna huvudet. En så radikal förändring med en ofta 
kanske som helig ansedd bild synes man dock överallt ha dragit 
sig för att vidtaga. Den här avbildade krucifixen från Rebbel
berga kyrka i nordvästra Skåne är, jag skulle tro, det enda 
bevarade exemplet i vårt land på en dylik till alla delar ut
sträckt omvandling. 

Fig. 1 visar det ungefärliga utseendet av krucifixen under 
romansk tid. Schemat är konsekvent genomfört: frontal håll
ning; figuren mera svävande än hängande; fötterna sidoställda; 
tredelade lockar på vardera axeln och höftklädet fallande stramt 
och obrutet ned mot knäna. Vi ha endast att tänka till en 
kungakrona av trä eller metall samt möjligen ett suppedaneum 
som stödjepunkt för fötterna. 
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Fig. 1. 

varandra. För den skull 
har även högra fotens inre 
kant något afskurits. Vidare 
har figuren försetts med en 
(nu försvunnen) törnekrona 
i utbyte mot den bortbrutna 
kungakronan. Den sirliga 
hårkransen i pannan bär spår 
af grön färg, utan tvivel 
en reminiscens från den 
grönmålade törnekronan. 

F. ö. är bilden målad på 
följande sätt: röd kropps
färg; hårlockarna och skäg
get svarta; höftklädet blått 
med röda bårder. Vid alla 
såren blodfläckar. Frånsido
såret, här placerat på figu-
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fig. 2 har förän
dringen skett: den roman
ska hållningen har fått vika 
för den gotiska. Detta har 
åstadkommits på följande 
sätt: huvudet har avsågats 
— se även fig. 3 —, av
fasats vid högra sidan samt 
ånyo fästs fast, så att det 
fått den på bilden synliga 
lutningen. Liknande be
handling har vederfarits be
nen: bägge ha lösbrutits 
strax vid höftklädets nedre 
kant, varefter de fastgjorts 
på ett sätt, som möjliggjorde 
fötternas läggande ovanpå 

*; 
\ 

4 j 

• M 

t g ^ ^ 

Fig. 2. 

17 



252 Adolf Anderberg. 

rens vänstra sida och endast antytt genom en 
svag, röd linje, droppar blod ned mot höftklädet. 
Denna målning är ju dock ej ursprunglig. 

När denna förändring vidtagits, är ej möjligt 
att angiva. Vad krucifixens egen ålder angår, 
få vi nöja oss med att beteckna den som ett 
arbete från 1100-talet. En krucifix från 12:e årh. 
i Landesmuseum i Mtinster erbjuder för denna 
frågas besvarande ett värdefullt jämförelsematerial. 
Rebbelbergakrucifixen vinner härigenom ytterli
gare i intresse. Är tidsbestämningen riktig, ryc
ker den upp som en av de äldsta om ej den 
allra äldsta till våra dagar hos oss bevarade 
triumfkrucifixen. 

De meddelade bilderna befria oss frän en ingående 
beskrivning av krucifixen. Den förvaras sedan något år i Fig. 3. 
Lunds Universitets Historiska Museum, dit den anlände i 
fullständigt ruinerat tillstånd. Där ha de olika bitarna omsorgsfullt blivit 
hopsatta och fästa. Materialet är troligen al. Bildens längd är 105 cm.; av
stånd mellan händerna 94 cm. Ryggpartiet är urholkat; hjässan saknar det 
eljest vanliga "relikhålct". Det på bilderna synliga korset är naturligtvis 
nytt. 


