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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ETT UNGGOTISKT MÄSTERVERK 

Den generation av unga konsthistoriker, som mod Johnny Roosval som 
obestridd ledare genom- och undersökte våra kyrkor för 30—40 år sedan, 
kunde göra fantastiska upptäckter av medeltida konstverk, som nu hunnit 
bli klassiska. Man behöver bara tänka på sådana exempel som Viklau-
madonnan, Skogtapeten, Söderalaflöjoln. Ännu väntar i våra kyrkor många 
sköna och märkliga ting på att bli kända och rätt värderade och veten
skapligt bearbetade, men direkta nyupptäckter kan man knappast längre 
hoppas på att kunna göra i kyrkorna efter alla snabbinventeringar och 
kyrkliga utställningar, som sedan dess har genomförts. För medeltids-
konstens vidkommande kan man nog säga att hos oss do stora upptäckter
nas tidevarv är förbi. 

Dock, upptäckter kommer alltid att göras, fast mera slumpvis men 
just därför så mycket mer överraskande och förbryllande. Ett exempel 
härpå erbjuder det nyförvärv till Statens historiska museums medeltids
avdelning, som här mod några ord skall presenteras. 

En dag i slutet av september förra året fann antikvarien P. O. Westlund 
vid ett besök hos konservator Oscar Svensson, en nära granne till museet 
på Narvavägen, att denne hade till salu ett märkligt medeltida triumf-
krucifix. Han var vänlig nog att påpeka förhållandet för författaren till 
dessa rader, som gick dit, och föll i förundran. Det första och sedan dess 
bestående och dominerande intrycket av konstverket var intrycket av nå
gonting sällsynt levande, sällsynt gripande. Och dock hade inga starka 
medel kommit till användning. Där fanns inga patetiska åtbörder eller 
blickar, inga förvridna anletsdrag, inga häftiga rörelser, inga våldsamt 
brusande draporiveck. Den smärta, som uttrycktes, var måttfull, behärs
kad, inåtvänd. Lidandet i det asketiska ansiktet liknade snarast medli
dande. 

Först därefter inställde sig tanken på den yttre konstnärliga formen: 
den med fulländad känsla för och kännedom om musklernas spel under 
huden skulpterade bålen, som smal, nästan späd steg upp ur det vida länd-
klädet — pannans fina rynkor — armarnas ådernät — den utspekulerade 
omsorgen om detaljer, som likväl skulle döljas av kredoringen — tygets 
åtstramning och fina veckbildning över dot framskjutna knäet — helhe
tens ädla balans. 

För det tredje kom det vetenskapliga intresset. Fötterna var ställda 
bredvid varandra och fastade med två spikar enligt det äldre ikonografiska 
schemat, som under förra hälften av 1200-talot avlöstes av ställningen med 
fötterna över varandra, fastade med en spik. A andra sidan var huvudets 
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Fig. 1. Triumfkrucifix från Alsike kyrka (?) , Uppland. -— The triumphal cruci
fix from Alsike church ( ? ) , Uppland, 
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I<-ig. 2. Huvudet till krucifixet fig, 1. — The head uf lhe crucifix fig, I. 

uttryck av lidande klart och medvetet, kungakronan hade avlösts av en 
törnekrona, realismen i framställningen var avancerad och utstuderad — 
allt drag som i kronologiskt hänseende pekar framåt. Med ett ord; här 
förelåg en klar diskrepans mellan det konservativt fasthållna ikonogra
fiska schemat och det konstnärliga budskapet. 

Till sist kom tvivlet, och det fanns mänga anledningar att noga lyssna 
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till dess röst. Först och främst var den proveniens för konstverket, som 
herr Svensson kunde meddela, mycket otillfredsställande. Han hade själv 
blott krucifixet i kommission för en antikvitetshandlare, som ej önskade 
avslöja mera än att det skulle ha inköpts troligen i Uppsalatrakten för 
5 å 6 år sedan. Varför detta hemlighetsmakeri, måste man fråga sig. Kunde 
det vara något fel med äktheten? Kundo det ligga något skumt bakom åt
komsten? Båda alternativen måste undersökas. Ett stort triumfkrucifix 
från 1200-talet av internationell kvalitet dyker inte från ingenstans upp 
i konsthandeln i Stockholm. 

Det var inte troligt att krucifixet så sent som för några år sedan av-
bänts en svensk kyrka. Någonting sådant skulle ju ha stritt emot foriimin-
ncsförordningen, och det vore högst osannolikt att man i dessa dagar mod 
den glädjande ansvarskänsla för kyrkornas konstskatter, som nu starkt 
gör sig gällande, någonstans skulle ha tillåtit sig en åtgärd av dylikt slag. 
Om krucifixet sä nyligen befunnit sig i en kyrka borde det ocksä vara 
känt och fotograferat. Men det hade kanske under krigsårens abnorma 
förhållanden insmugglats från Baltikum, Finland, Norge, Danmark, Tysk
land? Undersökningar och överväganden gjorde detta alternativ lika osan
nolikt som dot förra. 

Förfalskning? Den omständigheten att krucifixet utan tvivel ägde säll
synta konstnärliga kvaliteter fick ej hindra ett förutsättningslöst studium 
av denna fråga. Förfalskningsindustrien står på cn lika hög nivå i tek
niskt avseende som don moraliskt står lågt. Misstankarna i denna riktning 
tycktes till en början få en viss näring av att man lätt kunde konstatera 
att hela ensemblen ej var intakt. Man såg omedelbart att tre av de fyra 
runda plattor, varmed korsarmarna avslutas, verkade senare — den 
översta är i alla händelser med full visshet tämligen ny. Samma intryck 
gjorde de fyra spikarna av ek. Korsets tvärarm hade vid något tillfälle 
blivit losstagen, itusågad och förkortad samt ånyo ditsatt. Ännu värre var 
att ett stort parti av ländklädet vid närmare granskning visade sig vara 
nytt. Det var ytterst skickligt skulpterat, men ett detaljstudium avslöjade 
cn annan hand, mindre fri och obunden i sina rörelser. Resultatet blev 
mera tamt och jänmstruket än kringliggande partier. Dessutom var några 
veck uppmodellerade i spackel. 

Skulle nu dessa säkert sekundära förändringar kunna tyda på att hela 
krucifixet vore en förfalskning? Vid närmare eftertanke: nej. Snarare 
pekar de i motsatt riktning. På en förfalskning kan man vänta sig konst
gjorda defekter, avsedda att höja trovärdigheten, men icke konstgjorda 
lagningar, ägnade att minska föremålets pekuniära värde. 

Vad som emellertid framför allt gjorde att slutomdömet måste utfalla 
till förmån för krucifixets äkthet, var de enstämmigt uppskattande utlå
tanden som avgavs av on rad framstående specialister på medeltida konst.1 

1 Jag står i tacksamhetsskuld till professorerna Johnny Roosval, An
dreas Lindblom, Henrik Cornell och Armin Tuulse samt museumsdirektö-
rerna Poul Nörlund, Köpenhamn, och Thor Kielland, Oslo, för ingåonde 
granskningar av krucifixet före inköpet. Vid undersökningen av detsamma 
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s 

Fig. 3. Huvudet till krucifixet fig. 1. — The head of lhe crucifix fig. I. 
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Det stod klart att krucifixet ägde det konstnärliga och vetenskapliga 
värde att det — trots dunkel proveniens och ett för våra förhållanden högt 
pris — måste förvärvas till statens samlingar. Sedan riksantikvarien hos 
ecklesiastikministern, som visade full förståelse för sakens betydelse, 
utverkat ett särskilt anslag för ändamålet, kunde köpet avslutas.2 

Ögonblicket var nu inne att göra en kraftansträngning för att få klar
het i proveniensen. Jag sade mig själv att om krucifixet så nyligen som av 
säljaren uppgavs kommit ut i konsthandeln, måsto det finnas flera per
soner som sett det på dess förutvarande förvaringsplats, vare sig nu detta 
var en kyrka eller hos någon privatperson. En efterlysning mod tillhjälp 
av goda bilder i de stora dagliga tidningarna borde ha utsikt att ge resul
tat. Pressen visade sig positivt intresserad och även radion erbjöd sig på 
eget initiativ att hjälpa till med ett »dagens eko>. Allt gick efter beräk
ning, och redan samma dag som bilderna av krucifixet stått införda i tid
ningarna hade full klarhet vunnits. Krucifixet hado så sent som på våren 
1946 sålts från Krusenbergs herrgård, där det tillhört de av den fram
stående kännaren friherre Emanuel Cederström (f 1920) hopbragta rik
haltiga antikvitetssamlingarna.' Varifrån det kommit i hans händer är ej 
fullt klart; både Alsike och Vassunda kyrkor i Uppland har uppgivits 
såsom ursprungliga ägare, mon ingendera uppgiften vill helt stämma 
men den preliminära kontroll som företagits på arkivalisk väg. Vi har 
bestämt oss för att döpa det till Alsikekrucifixet, vilket såtillvida är be
rättigat som Krusenberg ligger i Alsike socken; men benämningen måsto 
givetvis alltid vara försedd med ett tänkt frågetecken. Detta frågetecken 
betyder emellertid mindre. Huvudsaken är att vi erhållit full visshet 
om att krucifixet tillhört en svensk, sannolikt uppländsk kyrka, ty från 
Uppland och särskilt uppsalatrakten härstammade huvudparten av Ceder-
ströms samlingar. Anledningen till de ofullständiga och delvis felaktiga 
upplysningarna om proveniensen, som först gavs oss, kan vi här förbigå. 

En stor vinst var att krucifixet fotograferats i det skick det befanns 
då det överläts till antikvitetshandlaren. Bilden, som välvilligt ställdes till 
vårt förfogande, visade att just det parti av ländklädet, som vi bedömt 
såsom nytt, vid denna tidpunkt saknades. Det hado tillfogats av köparen. 
Även törnekronan saknades på bilden, men köparen trodde sig minnas att 
den medföljt i trasigt skick. Denna detalj är alltjämt dunkel, men törne
kronan gör ett trovärdigt intryck och jag håller före att den är ursprung
lig. Däremot fanns mot förmodan de tre ekspikarna och alla fyra ändplat-
torna på korset, och likaså visade sig att korsets tvärarm befanns i samma 
skick som då det förvärvades av museet. Dessa förändringar torde så
lunda ha vidtagits av baron Cederström om ej tidigare. 

Det återstår att inställa konstverket i dess stilhistoriska och ikonogra
fiska sammanhang. En analys härav ställer sig betydligt svårare då det 

har jag haft värdefullt bistånd av t. f. amanuensen vid Statens historiska 
museum fil. lic. Aron Andersson. 

2 Krucifixet har i Statens Historiska Museum erhållit inv.nr 23638. 
» Se UFT, Bd VIII, s. XXXI ff. 
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som här gäller ett verk av högsta kvalitet och med stark individualisering 
än om det varit fråga om ett dussinarbete som kritiklöst fogat sig efter 
gängse ideal och scheraata. Våra forskningar rörande krucifixets konst
närliga hemort och datering är ännu blott påbörjade och här kan därför 
ondast gos några preliminära antydningar. 

Av såväl stilistiska som ikonografiska skäl bör krucifixet hänföras till 
1200-talet. Det är inom detta århundrade som dess förebilder och paral
leller bör sökas. Såvitt hittills kunnat utrönas kan man inte i Sverige 
finna en krueifixframställning som ansluter sig till donna. I Norge där
emot har den i Oslo vid 1200-talets mitt verksamme konstnär, som Harry 
Fett döpt till »Balkemesteren», använt sig av samma effekt, som kommer 
till synes i vårt krucifix, att låta den smala spensliga kroppen stiga upp 
ur ett kraftigt tilltaget ländkläde. Det kan dock ej bli (al om att Alsike-
krucifixot kan vara ett arbete av denne mästare, vars veckbehandling är 
livligare och mindre känslig och vars anatomiska kunskaper ej på långt 
när går upp emot det inträngande och beundransvärt sakliga studium 
som ligger bakom utförandet av det uppländska krucifixet. Men det är 
också mycket annat som tyder pä att spåret mot Norge är det riktiga. 
Hela stämningsläget — om vi har rätt att använda oss av så opreciserade 
beröringspunkter — är detsamma. Det vilar över Alsikekrucifixets huvud 
någonting starkt förandligat och inåtvänt, som leder tankarna till ingen
ting mindre än don berömda Olavsbilden från Fresvik i Nordiska museet, 
ett bergensiskt arbete från samma tid. Vi kan också peka på mera manio-
ristiska detaljer, som t. ex. do vid näsroten tillbakaböjda ögonbrynsbå
garna, vilka på ett egendomligt sätt förlänar ansiktet ett grubblande ut
tryck. Detta drag kan man återfinna på många norska skulpturer, mest 
utpräglat kanske på Paulus från Olstad kapell i Gausdal, ävenledes i 
Nordiska museet, av en i Oslo med »Balkeraosteren> samtidigt verksam 
konstnär, som Fett efter just denna staty kallat »Pålsmesteren» men som 
f. ö. stilistiskt står mästaren till vårt krucifix mycket fjärran. 

Skulle dot alltså här vara fråga om ett arbete av en norsk konstnär? 
Inför denna fråga är dot bäst att tillsvidare vika undan. Vi har här också 
skyldighot att överväga möjligheten av ett engelskt inflytande. Norge är 
visserligen på 1200-talet ingalunda att betrakta blott och bart som en 
engelsk konstprovins. A andra sidan är det ofrånkomligt att det engelska 
inflytandet är dominerande. Dot reser sig emellertid mycket stora svårig
heter att gripa det direkt engelska i skulpturstilen på grund av den näs
tan totala avsaknaden av medeltida träskulptur i England — bildstormarna 
torde endast ha kvarlämnat en enda engelsk medeltida krueifixframställ
ning! 

Det finns också den möjligheten att vi här har framför oss ett arbete 
av en svensk mästare, skolad i Norge eller England. Carl R. af Ugglas4 

4 C. R. af Ugglas, Engelskt i västsvensk 1200-talskultur, Göteborgs musei 
årstryck 1943, s. 84 ff., samt annorstädes. 
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har för Västsverige och Henrik Cornell5 för Norrlands vidkommande påvi
sat att vi har att räkna med ett mycket bestämt inflytande västerifrån pä 
vår 1200-talsplastik. Det är högst intressant att detta sträckt sina verk
ningar ända till mälarlandskapen, varpå af Ugglas redan tidigare givit 
några belägg.6 

Det finns även detaljer som synas direkt knyta vårt krucifix till denna 
strömning. Det gäller ott par märkliga konstverk från Västergötland, båda 
enligt af Ugglas' mening importstycken från England eller utförda av 
engelska mästare. Ett litet men starkt uttrycksfullt krucifixhuvud från 
Göteve kyrka uppvisar, förutom allmänna beröringspunkter, antydan av 
samma karakteristiska utformning av ögonbrynsbågarna som jag nyss om
nämnde. Och en ståtlig apostlafigur från Norra Vånga kyrka, nu i Skara 
museum och mera känd under namnet >kornguden från Vånga», företer 
en veckbehandling, som är förbluffande överensstämmande med den pä 
Alsikokrucifixet. Särskilt fäster man sig vid att på vänstra sidan av 
Alsikekrucifixcts ländklädo och på högra sidan av Vångabildens mantel 
förekommer ett egendomligt vecksystem, som jag ej lyckats återfinna på 
några andra samtida skulpturer än dessa båda. Här är beröringspunk
terna så slående att man känner sig frestad att vilja se alster av samma 
hand. Mon åter andra egenskaper skiljer do båda bilderna åt. Det är försik
tigast att tills vidare tolka likheterna såsom drag, hämtade från samma 
inspirationskälla. 

Det jämförelsematerial, som här åberopats, härstammar genomgående 
från 1200-talots mellersta dol. Därmed är också Alsikekrucifixets datering 
given. På den etikett, som i museet placerats bredvid krucifixet, har da
teringen angivits till 1200-talets tredje fjärdedel med hänsyn till de inånga 
avancerade drag som krucifixet företer. Harry Fett, den främste känna
ren av 1200-talots norska konst, som med stor beundran tagit krucifixet i 
betraktande, uttalade emellertid att det enligt hans åsikt icke rimliger 
kan tänkas vara senare än omkring 1250. 

De fortsatta forskningarna rörande Alsikokrucifixet och dess stilfrändoi 
skall, må vi hoppas, bringa större klarhot i de intressanta frågor som häl 
endast antydningsvis kunnat beröras. Men även om så ej blir fallet, även 
om vår kunskap rörande dess ursprungliga ägare och dess konstnärliga 
härkomst ej kan bli större än nu, talar det likafullt till oss med samma 
lågmälda intensitet. Vi har med detta krucifix återvunnit en av vår me
deltids främsta konstskapclser, som mod värdighet kan ställas vid sidan 
av de berömda krucifixen frän Väte och Tryde, från Ignaberga och Öja, 
från Rasbo och Vadstena. 

Bengt Thordeman 

5 H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden, Uppsala 1918, 
s. 156 ff. samt annorstädes. 

6 C. R. af Ugglas, Madonnan »Austråt I> och Sverige, Kulturhistoriska 
studier tillägnade Nils Åberg 1938, s. 202 ff. 
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