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EN SVENSK KORSVAG MED MÅLADE STATIONS
BILDER 

AV 

CARL R. af UGGLAS 

(DEL I.) 

1. 

I
Statens Historiska Museum har sedan långt tillbaka för
varats en serie sengotiska målningar med motiv ur Kristi 
passionshistoria, avslutad av en Uppståndelse-bild (fig. 1— 
10) — så långt tillbaka, att man nu inte känner, varifrån den 

kommit;1 den synes aldrig blivit upptagen i museets inventarium, 
saknar ursprungsuppgift och signum och har först innevarande år 
givits ett sådant (21929 A—J). 

Om målningarna någonsin varit offentligt utställda torde vara 
ovisst, säkert är, att de de sista decennierna varit hänvisade till 
en rätt obeaktad tillvaro i museets magasin. Detta kan annars 
vara förklarligt nog; de äro inga framstående konstverk, tvärtom 
mycket enkla hantverksprodukter, och i konkurrensen med större 
delen av museets övriga bildbestånd ha de svårt att hävda sig. 
Icke dess mindre har den, som skriver detta, vid sin gång genom 
museimagasinet, där de varit upphängda, icke kunnat låta bli att 
tid efter annan stanna för dem och undra över dem. Vilken besyn
nerlig samling, denna långa rad likstora målningar, som både 
genom sitt förhållandevis stora antal — 10 stycken, här numre
rade I—X — och genom sin nära på kvadratiska form inte tyckas 
kunna tänkas t. ex. i ett par altarskåpsdörrar och som genom 
hela sin art på något — må vara svårdefinierbart — sätt synas 
falla utanför det vanliga sengotiska formförrådet! Småningom har 
han också trott sig ha kommit till en tydning av gåtan: dessa 
tio målningar äro »stationer» i en senmedeltida korsväg, en av 

1 Jfr dock nedan del II. 
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Fig. 1. Kristi avsked frän sin moder. 
Abb. 1. Christi Abschied von seint-r Mutter. 

Fig. 2. Kristi bön i Getsemane. 
Abb. 2. Christi Gebet in Gethsemane. 

dessa fromma, än i dag i de katolska länderna välkända anlägg
ningar, vilka, när de passerades av den andäktige, skulle erinra 
honom om Kristi vandring genom Jerusalems gator ut till Huvud
skalleplatsen och de olika episoder av gripande och uppbygglig 
art, som utspelades på vägen. Ytterst populära som de varit ute 
i Europa, ha de helt visst flerstädes förekommit också i Norden. 
Men med undantag av de spridda vittnesbörd därom, som nedan 
skola anföras, hava synliga och litterära minnen därom så gott 
som utplånats och ingenstädes ifrån kännes nu där något liknande 
det, som här givits beteckningen ifråga. Därmed hava de översedda, 
fula målningarna ryckt upp till en rang, som närmar sig ett skan
dinaviskt unicums. 

I det följande skall jag försöka giva övertygande skäl för den 
använda beteckningens trolighet. Dessförinnan bör dock en gransk
ning göras av våra målningar som de nu föreligga. 

Samtliga plattor bestå av furu, var och en sågad ur en planka 
av rätt betydande tjocklek: 2,5—3 cm. De äro blott svagt rektangu
lära (i höjdled) och av ungefärligen samma storlek; höjdmåttet 43 
—43,5 cm är det oftast förekommande (blott för tre — plattorna 
IV, VI och VIII — inskränker det sig till 42 cm); breddmåttet väx-
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Fig. 3. Juilaskyssen. 
Abb. 8. Der Judaskuss. 

Fig. 4. Kristus inför Pilatus, 
Abb, i. Christus vor Pilatus. 

lar mellan 34,5 och 36,5 cm; för I och IX uppgår det emellertid blott 
till resp. 30 och 33 cm, medan VI håller ända till 37 cm. De för 
bildfälten bestämda ytorna äro finhyvlade och även smalsidorna 
äro tämligen glatta; baksidorna äro däremot mera försummade, i 
vissa fall blott grovt avbilade, med vårdslöst utförda avfasningar 
vid över- och underkanten (på IX och X blott vid underkanten).2 

Målningarna äro utförda direkt på trät, alltså utan underlagt 
krederingslager; i det stora hela är deras tillstånd ej dess mindre 
rätt gott, ehuru vissa av färgerna — det gäller särskilt purpur 
och rödbrunt (caput mortuum)3 — visat sig hava haft svårt att 
fästa och mer eller mindre utplånats. Figurer och accessoarer äro 
ofta — men långt ifrån genomgående — upptecknade med svart 
eller rödbrunt, någon enstaka gång med vitt. Koloriten är brokig. 
men begränsad till en tämligen enkel skala: utom ovannän.nda fär
ger och klarrött (cinnober), svart, vitt, gult, mörkblått, grönt, 
brunt; planen hållas isolerade från varandra och schatteringen är 
primitiv, där den över huvud förekommer: rött skuggas med gult 

2 Baksidan å V I I I synes ha varit utsatt för i sen (id skedd åverkan, 
varvid även avfasningarna torde försvunnit. 

• Medan däremot det k la r röda varit synnerligen motståndskraftigt. 
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Fig. 5. Kristus gisslas. 
Abb. 6. Christi OeUwlang. 

Fig. 6. Korsbärningen. 
Abb, 6. Die Cmutragung. 

och tvärtom, v i ta g l ansdagra r ha insa t t s för att t. ex. modellera en 

veckrygg i ett d raper i av mörka re fä rg o. s. v. Effekten ä r tämli

gen rå, men har något av a l lmogemåler ie ts litet barns l iga festi-

vitas. 

Komposi t ionerna ä ro mycket schematiskt uppbyggda. Sann liga. 

utom V,* spela utomhus mot samma s lags kul i sser : en dunkelgrön . 

mer eller mindre ku l l r ig t e r r äng med låga, tuvl iknande träd eller 

t r ädgruppe r i dvärgformat , i bakgrunden — med undantag för II 

och VI I — överskuren av en vågrät, slät, pi irpurfärgad mur," sträc

kande sig tvärs över bilden, stundom (i I I I , V I I I och X") fördubb

lad så, att ett hor isontal t markpa r t i kommer att a v g r ä n s a s av dess 

b&da s t räckor ; över muren tonar en s t r imma himmel från i det när

maste vitt till mörkblått . Avtecknande sig mot denna himmel lysa 

de mörka, glesa k ronorna av smals lammiga träd, v i lka också stå 

4 Angående detta liksom andra nedan nämnda undantag frän den för-
h.irskando regeln se beskrivningarna av de enskilda plattorna I 

5 Just på partier av detta slag är färgen starkt angripen. Färgintryckel 
är det nämnda, men i vissa fall synes åtminstone konturen vara uppdragen 
med rödbrunt. 

6 I sistnämnda koraposition, Kristi uppståndelse, avser troligen det, som 
ter sig som en främre mur, alt markera gravens framåt vettande långsida. 
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Fig. 7. Fastnaglandet på korset. 
Abb. 7. Christus wird ans Kreuz geheftet. 

Fig. 8. Golgata. 
Abb. 8. Goljratha. 

inplanterade i den öppna — alltså ej av muren eller murarna stäng
da — terrängen på II och VII (Kristi bön i Getsemane, Fastnag
landet på korset), medan lointainerna tona bort i ljust gråblå kul
lar eller fjärmare träd. Dessa snialstammiga träd med deras glesa 
lövverk och dessa blå lointainer förmedla åt själva dessa bondska 
hantverksalster en hälsning från ett håll, man knappast väntat 
här: från den stora nederländska 1400-talskonsten, åtminstone allt 
ifrån Petrus Christus, över Memling och Gerhard David till Hiero
nymus Bosch; förkärleken för dessa dekorativa landskapsaccenter 
har ju efter hand också omhuldats i Tyskland, och i Lubeck — var
till ju särskild hänsyn bör tagas som den närmast givande parten 
för de svenska konstnärerna vid medeltidens slut och förmedlaren 
av de artistiska uppslagen — har jag antecknat exempel därpå re
dan från tiden före år 1500, t. ex. Herman Rodes Lukas-altarmål-
ningar av 1484 från St. Katharinen (nu i St. Annen-Museum, bak
grunderna för de stående kvinnliga helgonen!)7 eller Kristus som 
smärtoman med Katarina av Alexandria från St. Jacobi (i samma 

7 Om detta altare se G o l d s c h m i d t , Rodo und Notke, zwei Liibecker 
Maler des 15. Jahrhunderts (Zeitschrift fiir bildende Kunst N. F. XII, 
1900-1901, s. 32 ff.). 
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Fig. 9. Pietä. 
Abb. 9. Pietii. 

Fig. 10. Uppståndelsen. 
Abb. 10. Die Auferstehung. 

museum), daterad 1490.8 Det talar för — vad redan av våra mål
ningars allmänna karaktär är tydligt — att de i all valhänthet för
sökt efterbilda främmande mönster, då väl närmast tyska, troligen 
nordtyska; inan ville framför allt som deras utgångspunkt ifråga
sätta någon svit graverade passionsbilder i stil med Durers tre 
passionsserier,9 ehuru dess art och omedelbara ursprung nu icke 
kan fastställas. 

Med hänsyn till målningarnas stela, sengotiska komposition, 
utan spår av inbrytande renässans — i viss mån frånsett ett en
staka, men föga sägande drag: Kristi utfladdrande ländkläde i de 
scener, där han enbart är beklädd med ett dylikt — deras hårda teck
ning och brist på perspektiviskt djup, väl också det nedan (s. 238 f.) 
påpekade ålderdomliga schemat för scenen Kristi avsked från 
sin moder, är det antagligt nog, att de förmodade förebilderna stamma 

8 G o l d s c h m i d t , Liibcckor Malerei und Plastik bis zum 1530 (1889) 
pl. 19, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Liibeck 
111:2 (1921) avb. s. 360. Ovanligt typiskt framträder motivet ifråga på 
den — väl även av Rode utförda — stora Korsfästelsen av 1501 i Marien
kirche sammastädes ( G o l d s c h m i d t , Liib. Mal. und Plast. pl. 18; skol
arbete enligt P a a t z , Dio Marienkirche zu Liibeck, 1929, s. 331. 

» Se vidare nodan dol II . 
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senast från det nyss nämnda skedet, 1400-talets slut eller tiden omkr. 
år 1500, men själva hava målningarna ej tillkommit före vid pass år 
1525 eller kort dessförinnan.10 Det framgår uppenbart av de dräkter, 
de profana deltagarna i de skildrade uppträdena bära, Pilatus i rann-
sakningsscenen (IV) och de sprättiga knektar, som agera som sol
dater, fångknektar och bödlar. Det är de välkända dräkterna med 
deras överdrivna, karnevalskostyramässiga snobbism, som vi hos 
oss känna från Kristian II:s och den yngre Gustaf Vasas epok, 
dessa välska dräkter »med vthackat och brokot kläde», varöver 
dalkarlarna knotade hos kung Gustaf 1526" och vilkas fräcka, 
okyska landsknektsprakt så mycket sårade den moraliska och kon
servativa observansen: tätt åtsittande trikå- eller tyghosor med 
skamkapslar, korta tröjor eller långa, veckrika rockar, samtliga 
med vida puffar, varur brokiga folerplösar välla ut. Särsk It 
karakteristiska äro do breda »oxmuleskorna», ofta knutna med 
röda bandrosetter, och den löjligt stora barett, som bäres av en 
del av modelejonen; den är av samma typ som den, som ses t. ex. 
på en del välkända Diirer-porträtt, kejsar Maximilians av 1519 
eller Bernhard von Orleys och Hans Imhoffs 1521." Att man vid 
denna tid var väl underrättad hos oss om det i utlandet härskande 
modet, visa bildliga framställningar som do kända kalkmålningarna 
i Valö i Uppland — utförda av Anders Matz (Phunkert?) målare — 
och uppenbarligen jämnåriga med här ifrågavarande arbeten eller 
obetydligt senare än dem.13 

10 Med godtagande av min åsikt om våra målningars ursprungliga bestäm
melse torde de i vart fall ej tillkommit efter år 1527, Västerås riksdags år, 
då påvlig tro och praxis fingo dödsstöten. 

11 Gustaf I:s krönika av P e d e r S w a r t, utg. av Klemming (1870) s. 110. 
12 Klassiker der Kunst. IV. Durer (1904) pl. 54, 58, 61; jfr v o n S i c b a r t, 

Praktische Kostiimkunde I (1928) s. 261 ff. 
13 B r a n d e l , Neu entdeckte Kalkmalereien in Schweden (Dio Denk-

malspflege 1931 s. 24) och N o r b e r g , Valvmålningarna i Stora Skedvi 
kyrka (Dalarnes hembygdsbok 1933 s. 128) sätta — den sistnämnde mod 
ledning av formen för det här förekommande riksvapnet — målningarna 
till omkr. 1530, vilket väl kan vara möjligt, då katolskt stoff i det närmaste 
saknas i Valömälningarna i motsats till den något äldre, troligen av samme 
konstnär utförda valvdokorationon i Stora Skedvi kyrka, Dalarna; i vart 
fall måste den ditering, inför vilken H i l d e b r a n d , Målningar i Valö 
kyrka i Roslagen (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
månadsblad 1878 s. 599, 601) har stannat, 1530—1540-talen, ja kanske sna-
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De hel iga pe r sonerna i de enski lda scenerna bevara däremot all 

t radit ionell Anstånd und Wiirde. Kr i s tu s bär överal l t — utom i 

de egent l iga pass ionsbi lderna (VI I—IX) , dä r han blott ä r iförd 

det ovannämnda ländklädet, g ive tv is vitt, och Uppståndelse-scenen 

(X) — en svart,14 fotsid tunika och Maria är helt i vitt med huvud

lin i samma färg1 5 samt svar t , över huvudet dragen mantel . Apost

la rna — till v i lka här också må r ä k n a s för rädaren Judas , uppt rä

dande i scenerna I och I I I — följa också de det fas ts lagna schemat: 

tun ika och mantel av växlande färger , också merendels olika med 

hänsyn till över tyg och foder; mycken konsekvens ådaga lägges 

däremot icke hä rv id l ag : medan t. ex. Johannes i scenen Kris t i bön 

i Getsemane (II) bä r grön tunika och k lar röd mantel, ä r han i 

Korsfästelsen (VIII ) klädd i rödbrun (eller pu rpur fä rgad) tunika 

samt grön, rödfodrad, av en gyl lene agraff sammanhål len mantel, 

för att till sist i Pietå-scenen (IX) åter uppträda i grön tun 'ka, men 

nu en med grå pälsbesättning kr ing ärmlinningarna och med en 

rödbrun mantel över ax la rna — det ä r som en aktör , som spr inger 

ut bakom scenen och kostymerar om sig mellan var entré, och det i 

t ragedins mest skakande moment! Maria Magdalena i s i s tnämnda 

scen uppbär den världsliga modeelegans, hennes roll fordrar : svart 

d räk t med vit i sä t tn ing i halsen, cinnoberröd mantel och turban-

liknande huvudbonad med nedhängande flikar — vit, men ornerad 

m e l tvärgående bårder (ögleflätor m. m.) — och med ett stort, runt, 

i svar t och vitt ru ta t smycke vid den mot å skåda rna vända tin

ningen. T i l l äggas kan, att karna t ionen ä r tämligen skä r med 

lätta, röda i sä t tn ingar på k inderna , att hår- och skäggfä rgen 

rast 1550-talets början, anses som allt för sen. 1 de nyssnämnda dalska 
målningarna förekomma profandräkter sparsamt, men de, som existera, 
synas (att döma av fotografier) till sin allmänm, karaktär överensstämma 
med dem i Valö. Ännu i en kalkmälningssvit som den i Dannemora, Upp
land, som dock helt visst med rätta av S y l w a n , Kalkmålnin-rar i Upp
land (Antikvarisk tidskrift för Sverige XIV: 1, 1899) s. 165 anses förskriva 
sig från >ett stycke in på 1500-talet» — själv ville jag tro från vid pass 
1515 — har protandräkton icke hunnit växa ut till sin senare exuberans. 

14 Möjligen ursprungligen mörkblå, detta särskilt med hänsyn till färgen 
av madonnans mantel, som här även är svart, men traditionsenligt bör 
vai". mörkblä. 

15 I I är den enkla, vita dräkten så till vida rikare, som den är försedd 
med en av ett rött band härdad utskärning vid halson och att i utskär
ningen skymtar en underdräkt i svart och vitt. 
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ömsevis är svart — så för Kristus — blond, grå eller röd (för 
Judas), att mobilierna (korset, Pilati tron i IV m. m.) hållas i röd
brunt eller grått16 och att man i martyriescenerna — liksom i 
Getsemane- och Pietå-bilderna — gärna frossar i rinnande blod. 
Endast Kristus och hans moder äro genomgående tilldelade glo
rior, som ibland bestå av runda, rödbruna, stundom av svarta (?) eller 
helt genomlysta skivor, livade med gulvita strålkransar utgående 
från deras huvuden, men ibland — och oftast — blott av enkla 
strålar utan avslutande kontur utåt. 

över- och underkanterna hårdas av omkr. 2 cm breda, svarta 
lister.17 På högra hälften av var överkantslist läses en minuskel, 
vars betydelse senare (i del II) skall diskuteras, på var underkants 
list är anbragt en kort inskrift, också i minuskler, flankerad av 
tämligen enkla ornament (rankor m. m.), allt i ljust gult. Om in
skrifterna kan anmärkas, att den, som stått för dem — väl prästen 
i den kyrka, för vilken sviten beställts, eller någon annan and
lig — uppenbarligen gärna velat briljera med sin teologiska be
läsenhet; därpå tyda de lärda glosor han valt för inskrifterna 
på plattorna II, III(?), IV—VII, alldeles obekymrad om de egent
ligen passa för de ämnen, de fått signera, och även av att han 
trots sin lärdom tycks ha haft svårt att alltid stava riktigt rätt 
(se inskriften på III!) . 

Här följer en kort överblick av målningarnas ämnen och kom
positioner. 

2. 

/. Kristi avsked från sin moder (lig. 1). Motivet, annars ej förekom
mande eller i vart fall ytterst sällsynt i vår inhemska konst,18 återgives 
bär på ett sätt — starkt avvikande frän den tragiska patetiken t. ex. i Durers 
Marienleben (1506—1511; fig. I l ) 1 9 — vilket trots eller kanske snarast tack 
vare sin tafatthet har något oändligt rörande: Kristus räcker med en nästan 
förlägen rörelse banden åt sin gråtande moder, som torkar sina ögon 

16 Förekommande vapen (hillebarder m. m.) och rustningar återgivas med 
en bättre eller sämre träffad stålfärg; svärden äro oftast svarta med bruna, 
i vitt eller gult enkelt ornerade fästen (eller äro do nämnda färgerna om
kastade). 

17 Överkantslist torde dock saknats på IV och IX. I andra fall äro lis
terna skadade. 

18 Jfr nedan del II. 
19 Klass. d. Kunst IV pl. 207. 
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med en vit duk; det är det schema, som följes av motivets äldre representanter 
på kontinenten, exemplifierat t. ex. av on målning frän omkr. 1440 i Wallraf-
Richartz-Museum i Köln (fig. 12).19a Bakom gruppen stå Judas — med en 
brun pung i sin band och med dolsk blick betraktande sitt offer — samt, 
längst till höger, troligen Petrus, en beskedlig fiskargubbe, men uppsträck! 
i röd mantel med pälskrage och 
pälsfoder och bärande pä on grön 
påsbok mod metallbeslag. Boksta
ven på övre kantlisten (skadad, 
men otvetydig): a; inskriften på 
den undre listen: tesus naza-
renfus]. 

II. Kristi hön i Getsemane 
(fig. 2). Kristus knäböjer i halv-
profil åt vänster med samman
lagda händer framför en gyllne 
kalk, vari tre av passionssyrabo-
lerna (gisselpåle, svärd och 
kors?)20 synas vara nedstuckna; 
i skyn däröver ses Gud Fader 
(halvfigur) med röd mantel och 
kejsarkrona, medan Andens duva 
nedfar från honom mot don bed
jande. Tre apostlar halvligga so
vande i en grupp till höger. Bunt 
omkring utbreder sig Getsemane-
(rädgärden, omgärdad av ett längs 
rampen löpande, flätat vidjestäng-
sel; dess kullar, dungar och en
staka träd flyta bort i avlägsna 
blå lointainer. På övre kantlisten: 
b; på den undre listen: alpha et 
o[mega] de[us] et homo. 

III . Judaskyssen (fig. 3). Cen
tralgruppen består av Krislus, Judas, som nalkas från höger och fattar 
Kristus om axlarna, redo att kyssa honom, samt den olycklige Malkus, som 
— ståtligt klädd i gult, rött och svart och bärande en lykta i sin ena och en 
klubba i sin andra band — jämmerligen sjunker på knä under smärtan av 
dot honom övergångna våldet, medan den allförbarmande Frälsaren med sin 
ena band helår det borthuggna, blödande örat. Våldets förövare, Petrus, bar 

Fig. 11. 
Kristi avsked från sin moder, ur Durers 
Marienleben (Efter Klass. d. Kunst IV). 

Abb. 11. 
Christi Abschied von seiner Mutter, aus Uiirers 

Marienleben (Nach Klass. d. Kunst IV). 

ll,a Se S c h m i 11, art. Abschied Christi von Maria i Reallexikon zur 
deutschen Kunstgescbicbte I (1937) s. 103. 

20 Jag känner ingen motsvarighet till motivet. Synbarligen föreligger en 
kontaminoring och ett utbygge av de båda vanliga, men separat uppträdande 
Gotsemane-accessoarerna kalken och korsot. 
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stoppat slejfarna av sin päsbok in under sin metallbeslagna gördel, så atl 
han fått båda händerna fria; den ena använder han till att dra Malkus i 
håret, den andra att svänga det bart huggande svärdet. Längst till höger 
trängs en grupp stälklädda soldater anförda av en ung löjtnant med rödbrun 
rock, röd hätta och gula hosor, stramt paraderande med sitt svärd hållet i stelt 

giv-akt. På övre kantlisten: 
c; på den undre listen: 
melhas (antingen felskriv
ning för Malchus eller för 
det hebreiska melech = na-
zaren). 

I V. Kristus inför Pila
tus (fig. 4). På en stor, grå 
tron, arkitektoniskt upp
byggd med grönfyllda ge
nombrytningar och armstö
den avslutade av stora, sen
gotiska lövverksknutar i 
brunt och vitt, sitter lands
hövdingen av Juda, en 
praktfull, tämligen fet, pö
sande kavaljer med spetsigt 
gult skägg, beskäftigt ges
tikulerande med sin högra 
band och med en spira i sin 
vänstra; hans dräkt är 
lians ställning värdig: mörk
grön justaucorps med vit, 
svartbårdad halsisättning, 

Köln. Wallrat-Richart'zS Mnseum, Köln. Kristi av v i t a h o s o r m e d S r ö n a p l 0" 
sked från sin moder (Efter Reallex. ?.. deutscb. sar uppsvällande genom ty-

Kunstgesch. I). get, fladdrande, bruna knä-
,, _. , Abb- 1L>- , band o rne rade med vitt, 
Koin. Wallraf-Rieharlz-Mnseum, koin. Christi Abschied von 

seiner Mutter (nach Keallex. z. deutsch. Kuust(,'esch. I), s v a r t a s k o r m e d r ö d a r o 

se t t e r , s t o r , b r o k i g t p l y -

maseherad, svart barett och sist en magnifik röd rock med grått päls
foder och uppskärningår i sidan att träda armarna igenom. En vit, 
långhalsad vinthund ligger på tronens trappsteg. På andra sidan tronen 
står en mot Pilatus vänd dam, också hon överdådigt toaletterad: veck-
rik, i gult och rött skiftande kjol och liv, tvärrandad med grönt och 
omknuten av ett smalt gördelband i samma färg, därunder en svart under-
dräkt med gröna puffärniar och vit halsisättning, avslutad av en ringformig 
krage — gul med vit rutornoring — över axlarna cn gyllene kedja och 
på huvudet en stor, röd mössa med en bred, gul bård, nedtill smyckad med 
rundlar m. m. i vitt; kvinnan är Pilati hustru, som, oroad av sin dröm, 
framför sin varning till mannen mot att förgripa sig på fången (Mattei ev. 
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kap. 27: 19) — ocksä det ett sällsynt motiv, vartill jag ej tidigare antecknat 
nägot motstycke i svensk konst.21 Den till förhör inkallade Kristus, stående 
mod sänkta ögon inför sin domare, har sina händer sammanbundna av ett 
rep, medelst vilket han framledcs av en knekt, en rå sälle, vars ondskefulla 
väsen uttryckes av den morianska koloriten på hans skalliga huvud och 
som med sin högra hand hårt griper fången i ena axeln, medan denne 
bevakas av ytterligare en honom följande knekt och en tredje, bakom 
gruppen, ger huvudpersonen i donna ett elakt ögonkast frän sidan; 
do båda förstnämnda herrarna excellera också do i mode-elegans och brokiga 
färger, >morianen> mod en rödbrun, rödkantad huva slängd över ena axeln 
samt en elegant dolk i gehäng fäst vid livet, den andre, som smyckat sig 
med ett par små koketta mustascher vid munvinklarna, i mjuka stövlar 
och stor, röd barett med i brunt och gult mönstrat bakband. Någon övre 
kantlist torde här icke förefunnits;22 på den undre listen: agios (grekiskt 
bagios, helig). 

V. Kristus gisslas (fig. 5). Denna scen är den enda i sviten, som ut
spelas i ett slutet rum. Dettas bakre vägg, purpurfärgad med bladrankor 
i rött över en avgränsande fotpanel, gonombrytes av två förgallrade fönster, 
varigenom skymtar ett landskap och himmel; golvet är grönt, som skulle 
det vara gräsbevuxen mark! Rummet är välvt, och två av valvets runda 
bågar mötas — i ett nägot svårbestämt perspektiviskt förhållande — i 
rummets mitt en kolonn, nedåt utsvällande i en egendomligt tratttormig fot, 
allt i ljust kalkstensgrått. Mot kolonnen står Kristus bakbunden, blödande 
ur otaliga sär. En knekt på var sida om honom plågar honom med slag, 
den till vänster medelst ett grönt ris, som han svänger med båda händerna, 
den till höger med en knutpiska, samtidigt som han rycker i den marte-
rades här. Också dessa båda knektars beklädnad är av ej obetydligt dräkt-
historiskt intresse, erbjudande som den gör nya variationer av det tema, 
tidigare tagits upp: mannen till vänstor bär cn svart tröja med vitbroderade 
bårder, så kort att därunder skymtar en vit skjorta, röda hosor med den 
ena puffvulsten över den andra med gula, utskurna tungor, gula knäband 
bundna i rosett, ett smalt, långt, grönt skärp, som fladdrar ut i dekorativa 
slyngor, samt en rödbrun mössa (ohaperon) mod vita bårder och ena sidan 
överfallande i ett slöjliknande arrangemang, förresten av en något äldre 
modell än kostymen för övrigt; mannen till höger har skrudat sig i en 
knälång, i rött och gult schatterad rock med gröna, gulprickade besätt
ningsband och kantbärd i samma färg, väldiga puffar och röda under
ärmar, gröna hosor, bruna, vitpyntade mjuka stövlar och röd barett, vartill 
bäres ett svart svärdsgehäng, som inte bara tjänar till att häkta fast ett 
svärd, vars väldiga gröna fäste och parerstång med dess gula nitar och 

21 Även i utlandets konst synes motivet blott förekomma sporadiskt (se 
J a m e s o n, History of Our Lord II, 1865, s. 69 f., K ii n s 11 e, Ikono
graphie der christlichen Kunst, I, 1928, s. 434, jfr L u t z och P e r d r i z e t , 
Speculum humana? salvationis, I, 1907, s. 211). 

« Jfr ovan s. 238, not 17. 

16 — Fornvännen 1938. 
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beslag skymta vid ena sidan, utan också cn pung och ett avlångt fodral 
för pennor el. dyl. 1 nedre högra hörnet gör en elak liten gosse — i rött 
livstycke, vita hosor och svart barett — sågott han kan för att få vara 
med i den grymma leken: han håller som bäst på att tota ihop ett litet 
ris för sig själv. På övre kantlisten: e; på den undre listen: tetragramn... ; 
de avslutande två eller tre bokstäverna felas, men ordet är uppenbarligen 
att läsa: tetragram[ra]aton, en judisk beteckning för Gud.23 

VI. Korsbärningen (fig. 6). Kristus tågar mot v. med korset vilande 
över sin b. axel.24 Simon av Kyrene, en dvärgliknande gubbe(!) i grön, 
pälsverksbrämad rock, vita benkläder och rödbruna sockor, fattar om kor
sets bakstara, medan han med sin v. band stöder på en brun käpp. Pro
cessionen inledes av en knekt — ännu en uppenbarelse från dräktfåfängans 
marknadstorg: rock av ungefär samma slag som den, som bäres av den 
ena knekten i föregående komposition, men med vit halsisättning och gröna 
underärmar, bruna halvstövlar och en komiskt hög, cylindorhattsliknando 
barett med vita band kring kullen.24-' Han dirigerar delinkventen med ett rep, 
som han spänt över sin ena axel, medan on kamrat ur vakten bakifrån 
drar fången i håret och i sin andra hand häller en svartskaftad stålbille-
bard.25 Efter honom följa Maria i sitt ärbara vita och svarta med sorgset 
nedslagna ögon och knäppta bänder samt Johannes i röd tunika mod grön 

23 d u 
s. 570. 

24 Vid 
träblock. 

C a n g c, Glossarium mediae et infiraae latinitatis VI (1846) 

tunikans nederdel äro fastade två stora, rektangulära, rödbruna 
Jag har noterat likartad företeelser här och var i framställningar 

av samma motiv som föreliggande, uppträdande särskilt, enligt vad det 
synes, inom den nederländska altarskåpskonstcn; som ett enstaka exempel 
anför jag här skåpet i Bro kyrka, Uppland, troligen ur Jan Bormans 
verkstad omkr. 1520 ( R o o s v a l , Retables d'origine néerlandais dans les 
pays nordiques, Revue beige d'archéologio et d'historie de 1'art III [1933] 
s. 143). Jag har emellertid länge inom den ikonografiska litteraturen för
gäves sökt förklaringen till saken. Då stundom blott ett enda block före
kommer och detta kan vara buret nedhängande från Kristi repgördel, kunde 
man förmoda, att det skulle representera den INRI-titulus, som uppsatts 
på korset. Då emellertid blocken oftast äro två och, som här, på ett ej 
närmare fixerbart sätt anbragta på själva tunikan, förfaller väl den gjorda 
förmodan. Kanske beteckna de ett slags tortyrredskap eller tyngder, avsedda 
att försvåra en fånges gång eller hindra hans eventuella flyktförsök? — 
Kristi tunika bär på ett ställe ett ornament i brunt och vitt, anbragt utan 
att man förstår orsaken därtill. 

24a Om denna huvudbonad jfr E n 1 a r t, Manuel d'archéologie francaise. 
III. Le costume (1916) s. 159 f. Den torde vid den tid målningen tillkom hava 
ansetts tämligen omodern. 

25 Dräkt: rött livstycke med vita, uppskurna flikar och vit bröstisättning 
avslutad kring halsen medelst en brun, vitrutad krage samt gröngrå hosor 
besatta med vitpunkterade band, även uppsvällande ur puffuppskärningarna. 
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halsbård. På övre kantlisten: g; på den undre listen: heloy (troligen = 
Eloah, ytterligare en hebreisk gudsbenämning). 

VII. Fastnaglandet pd korset (fig. 7). Detta försiggår i en terräng av 
ungefär samma karaktär som skildrades med avseende på bilden Kristi bön 
i Getsemane, men här med Jerusalem till vänster i fonden, ett dunkclfärgat 
huskomplex med röda tak och spiror. Det brunaktiga korset är diagonalt 
utlagt över marken och tre bödlar — sittande, knäböjande eller hukande — 
äro som bäst sysselsatta med att mod hammare inslå spikarna; en fjärde 
har slagit ett rep, knutet kring den korsfästes fötter, kring en i marken 
neddriven påle, färdig att pä order dra till för att underlätta korsets re
sande.26 På övre kantlisten: i; på den undre listen: emanuel. 

VIII. Golgata (fig. 8). Krucifixet rest i centrum med de sörjande Maria 
och Johannes på var sin sida.27 På övre kantlisten: k; den undre bården 
jämte närliggande delar av bildfältet borthuggna. 

IX. Pietå (fig. 9). Vid foten av det tomma korset sitter Maria, nästan 
helt insvept i sin svarta mantel, med Kristi döda, blodiga kropp i sitt knä; 
genom hennes bröst stinger det symboliska svärdet, med stålklinga och 
brunt, vitornerat fäste. Till vänster sitter Maria Magdalena i »synderskans> 
utpyntade dräkt, stödjande den dödes huvud, till höger står den gråtande Jo
hannes med sin ena hand under kinden och i den andra en röd duk el. dyl.28 

Övre kantlist saknas och i det övre högra hörnet är i stället insatt en 
strålande sol; på den undre listen: Signum salvatorifs] iesus (hänsyftning 
på korset). 

X. Uppståndelsen (fig. 10). Kristus, nu med sårmärken blott på händer 
och fötter, står i nästan dansande pose på marken, välsignande med sin 
högra hand och hållande i sin vänstra en liten vit fana på en smal, gul 
stång; klädet kring hans länder och den grönfodrade purpurmantel, han 
bär, fladdra ut omkring hans kropp, runt vilken är tänd en stor, spets
oval, röd aureola flammad av gula strålar. På vardera sidan därom sover 
i halvliggande ställningar en väktare, den ena med hillebard, den andra med 
en lång, svart klubba.2' På övre kantlisten: o; på den undre listen:30 

immortalis deu[s].31 

28 Knektarnas dräkter: för mannen i nedre högra hörnet brunt liv med 
vita uppskärningar och svarta underärmar, vita hosor med gröna och röda 
uppskärningar, gröna knäband, röda skorosetter, röd barett mod gult bak
band; för mannen i övre högra hörnet hel purpurfärgad trikådräkt med 
ärmpuffar och gröna underarmar, därtill bälte och turbanliknande huvud
bonad, också de purpurfärgade, livade med vita ornament; för mannen vid 
korsfoten liv i gult och rött, hosor i rött och grönblått, röd barett, svart 
dolk med vita beslag i stjärnform m. m., över axlarna en silverkedja (vit); 
för mannen som drar i repet rödbrun, gullodrad rock, svarta underärmar, 
röda hosor, >chaperon> i gult och rött. 

27 Om Johannes' dräkt se ovan s. 237. 
28 Om de båda sistnämnda figurernas dräkter se ovan s. 237. 
29 Dräkter: för mannen till vänster kort rock, varunder cn framskymtande 
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3. 

Korsvägsanläggningar utgöra relativt sena kultmanifestationer;3 2 

i våra dagar tillhöra de som bekant de al lra mest populära fromhets-

yt t r ingarna, men först under nya re tid ha r denna popularitet tagit de 

former och nåt t de snar t sagt enorma mått, som u t m ä r k a densamma. 

Man kan rent av säga, att den växte ut till dessa mått först efter å r 

1726, då påven Benedikt X I I I utsträckte den avlat, som var förbunden 

med de väster ländska korsvägarnas förebild, Via dolorosa i Jerusalem, 

till att gälla alla troende, som besökte desamma — medan den tidigare 

blott gäll t medlemmar av f ranciskanorden (enligt förordning av 

Innocentius XI 1686) — ja, nä rmare besett först i och med att Kle

mens X I I 1731 gav tillstånd till att sådana korsvägar upprättades på 

andra håll än i eller i förbindelse med f ranciskanklos t ren; 3 3 kors 

vägsidéns absoluta emancipation från allt samband med franciska-

nernas kult inträdde i själva verket först så sent som 1871, då en 

påvlig skrivelse tillät upprättandet av korsvägar åt vilken troende som 

så önskade, t. o. m. om platsen därför vore ett privat oratorium. 

vit skjorta, rödbruna hosor, hög, hornformad, av vita bårder prydd mössa 
(härtill svärd i gehäng, svart); för mannen till höger lång, röd, vitkantad 
rock, vita hosor, röda skoband och svart, till hälften avfallen barett (här
till gyllene halskedja). — Angående graven jfr ovan s. 233 not 6. 

30 Inskriften delvis förstörd, men dock läsbar. 
31 I övre vänstra hörnet av denna platta förekomma sekundära inrist

ningar: B N 9 1 0091 (=1691?) — S(?) P, därtill ett bomärke. 
32 För det följande se framför allt B a r b i e r de M o n t a u l t , Icono-

graphie du chemin de la Croix (Annales archéologiques [1860—1865] XX 
s. 316 ff., XXI s. 18 ff., 277 ff., XXII s. 251 ff., XXIII s. 19 ff., 105 ff., 
225 ff., XXIV s. 27 ff., XXV s. 103 ff., 159 ff., 297 ff.) och K n e l l e r , 
Geschichte der Kreuzwegandacht von den Anfängen bis zur völligen Aus-
bildung (1908), därjämte K r a u s , Geschichte der christlichen Kunst 11:1 
(1897) s. 308 f., B e r g n e r, Handbuch der kirchlichen Kunstaltertumer in 
Deutschland (1905) s. 360, 503 f., S c h m i d, Kreuzwegbilder (Zeitschrift 
fiir christliche Kunst 1909 sp. 163 ff., jfr s a m m e förf. , Ein gotiscber 
Kreuzweg, sammast. 1907 sp. 209 ff.), K u n s t l e , Ikon. der christi. Kunst 
I s. 99 f., 440 ff., M ä l e , L'art religieux apres le concile de Trento (1932) 
s. 493 ff. Ett par stundom citerade avhandlingar: K o p p l e r , Die XIV 
Stationen des heiligen Kreuzweges (1892) och T h u r s t o n , The stations 
of the Cross (1900) hava däremot icke varit mig tillgängliga. 

33 Om do påvliga förordningarna rörande korsvägsandaktens praxis in
till och närmast efter näranda årtal se särskilt B a r b i e r de M o n t a u l t , 
Annales archéologiques XX s. 320 ff. och K n e 11 e r, a. a. s. 178 1., 183. 
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Det grepp över idén, som av det nyssnämnda framgår att francis-

kanerna ursprungl igen ägt, g rundar sig på deras privilegium som 

vårdare av den jerusalemska Via dolorosa — så som detta består än 

i dag — allt sedan de å r 1312 övertagit själavården i kors fa ra rnas 

Palestina,3 4 d. v. s. den väg, som Kris tus hade att vandra med sitt kors 

från Pilat i r ådhus ut till Golgata, med de där successivt utplanterade 

»stationer», varest minnesvärda episoder under denna lidandesgång 

utspelats. Sträckan var helgad av den folkliga fromhetens tro, som 

fått sitt ut tryck i J a c o b u s V o r a g i n u s ' ( f 1298) »Legenda 

aurea»,3 5 där det berättas, att jungfru Maria själv efter sonens död 

rördnadsfullt besökte platserna för hans livs verksamhet och hans 

pinas historia, och redan påven Alexander I I I (1159—1181) förband 

andakten vid dessa »stationer» med avlatsförmåner.36 Bearbetad av 

den högmedeltida mystiken, så som den företräddes bl. a. av Pseudo-

Bonaventura och Birgitta,37 med dess krav på åskådlighet och känslo

sam skildring, väl också i samband med den allt livligare omfattade 

rosenkransandaktens betraktelse av Marias sju fröjder och sju sor

ger liksom med t idegärdsgudstjänsternas koncentration kr ing de 

olika momenten i den evangeliska lidandesberättelsen, smög sig idén 

efter hand in i sinnena.3 8 

Icke dess mindre dröjde det länge nog, förrän dess första mate

riella utslag gjorde sig påtagliga på västerländsk jord. Domini-

kanern, det senare helgonet Alvarus (Alvarez) av Cordova (f 1420) 

skall vara den förste, som vid klostret Scala coeli, några mil 

från den nämnda staden, lät på en av platsens kul lar bygga ett 

oratorium — alltså ett mindre kapell — för var och en av 

34 Om franciskanernas »custodia» av det heliga landet se II e i ra b u c h e r, 
Die Orden und Kongregationen der katolischen Kirche I (3:e uppl., 1933) 
s. 773 ff. 

85 La Légendo doréc, övers, av de Wyzowa (1905) s. 430. Genom det 
s. k. Fornsvenska legendariets bearbetning av detta verk blev även den sven
ska publik, don nådde, förtrogen med här ifrågavarande episod i Maria-
legonden (se Ett fornsvenskt logendarium utg. av Stephens, I, 1847, s. 12). 

38 S c h raid, Zeitschrift fur christliche Kunst 1909 sp. 172. 
37 Framhållet av K ii n s 11 o, a. a. I s. 443; om korsvägsandakten och 

mystikon so särskilt K n e l l e r , a. a. s. 45 ff. Idén kom till uttryck redan 
i Speculum humaiifc salvationis av 1324 (jfr L u t z oeh P e r d r i z e t . 
Spec. bura. salv. I s. 227). 

•8 Om senmedeltidens »andliga pilgrimsresor» och deras betydelse i kors-
vägsandaktens historia se nedan del II. 
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Jerusalemsvägens stationer, om den heliga nunnan Eustochia av 

Padua ( t 1469) i benediktinklostret San Prodocimo berättas, att hon 

hade bilder med framställningar av Kristi passion, inför vilka hon 

dagligen gjorde sin andakt, fästa runt väggarna i sin cell, alltså även 

detta ett s lags primitiv korsväg, och på Monte Varal lo vid Novara 

(nära Milano) lät franciskanern Bernardino Caymi föranstalta en 

anläggning — en av de a l l ra berömdaste — som 1486 erhöll påvlig 

sanktion och sedan tillkom åren 1491—1493.39 Trots dessa ansatser 

ha r idén blott med viss svårighet slagit igenom; det skedde först 

från och med sis tnämnda tid, alltså 1400-talets slut och då mestadels 

i en outvecklad form, med enbart utgångs- och ändstat ionerna (Pilati 

hus och Golgata) markerade och med överlämnande åt den enskilde 

vandraren att själv uppmäta avstånden mellan de övriga, imaginära 

kultlokalitcterna.40 Man torde i själva verket kunna säga, att idén 

som konstnärl ig motivuppgift erhöll sitt genombrott först med Adam 

Krafts världsberömda stationsbilder i mot rundskulp tur tenderande 

relief på vägen till och på själva Johanniskyrkogården i Nurnberg 

(nu delvis i Germanisches Nationalmuseum sammastädes) , en stif

telse av bambergaren Heinrich Marschalk von Rauheneck omkr. 

1505,41 allt för välkända för att jag här behöver dröja vid dem; vil-

39 Däremot underkänner K n e 11 e r, a. a. s. 35 not 1 betydelsen för 
korsvägstankons utveckling av de mått och steg i detta syfte, som några 
årtionden tidigare den här och var i hithörande litteratur anförde italienske 
franciskanern Philippo av Aquila vidtog. S c h ra i d, Zeitschrift fiir christ
liche Kunst 1907 sp. 211 ff. (jfr s a m m e f ö r t . , samma st. 1909 sp. 163) 
räknar till korsvägsgruppen ett par målningar med var sin svit passionsbildor 
från 1410—1420 stammande från Collegium Georgianum i Munchen (nu i 
Bayerisches Nationalmuseum sammastädes, se därom S c h m i t z [ B u r g e r 
och B e t h ] , Die deutsche Malerei vom ausgehenden Mittelalter bis zur 
Ende der Renaissance, III, 1919, s. 502). Sammanförda som sviterna äro i 
var sin gemensamma panna, falla de dock utom korsvägsbogreppet i egent
lig bemärkelse, för vilket do skilda stationerna ju äro utmärkande. L a k o-
c i ii s k i, Via dolorosa, ett ikonografiskt bidrag (Tidskrift för konstveten
skap, XX [1937] s. 41 ff.) publicerar en följd väggmålningar i Czehöw i 
Polen, som han anser böra dateras redan till eller snarare före 1400-talets 
mitt. Av flera skäl måste jag för min del ställa mig något tveksam till 
cn så tidig datering. 

40 So särskilt K n e 11 c r, a. a. s. 56 f f. 
41 Den vanligen förekommande uppgiften om Niirnberg-borgaren Martin 

Ketzel sora stiftare och året därför som 1490 — så ännu hos K n e 11 e r, 
a. a. s. 60 f. och D a u n , P. Vischer und A. Krafft (1905) s. 85 ff. — 
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ket intryck dessa stationsbilder gjorde på samtiden slutes därav, att 

en korsväg i Bamberg — möjligen tillkommen på initiativ av samme 

man som i Nurnberg — anlagd redan omkr. å r 1500 och all tså äldre 

än Adam Krafts korsväg, upptar under loppet av sin tillkomst, som 

tycks hava sträckt sig ända till 1507, så avgörande intryck därifrån, 

att dess tidigare följda förebilder kommo att totalt övergivas.42 I och 

med Niirnberg-anläggningen hade idén fått sin klassiska formkarak

tär fastslagen, i vart fall för Tysklands vidkommande, där plastiska 

stationsbilder från och med nu bliva regel — må vara till vidare täm

ligen sparsamt förekommande43 — medan de i F rank r ike ofta ersät tas 

av tomma kors.44 

Korsvägs idén spred sig till no r r a Europa , ja den tycks till och 

med där — må va ra i mer eller mindre outvecklad form — blivit 

sä rsk i l t omhuldad.4 5 I Lubeck rea l i serades den 1493 genom en an

läggn ing t i l lkommen genom testamente av rådmannen Heinr ich 

Constin (f 1482);40 vägen, som s t räckte sig från Jacobiki rches nord-

är oriktig, varom särskilt se G e y e r , Zur Geschichte der Adam Krafft-
schon Stationen (Repcrtorium fiir Kunstwissenschaft XXVIII [1905] s. 351 
ff., 493 ff.); jfr J o s e p h i, Dio Werke plastiscber Kunst im Cermanisehon 
Nationalmuseum, Niimberg (1910), s. 29 f., och S t e r n , Der niirnberger 
Bildhauer Adam Kraft (1916) s. 113 ff. (med fastställande av bildernas av
slutning till 1508; så ock P i n d o r, Die deutsche Plastik vom ausgehenden 
Mittelalter bis zum Ende der Renaissance I, 1929, s. 431). 

42 Enligt S t e r n , a. a. s. 129 ff.; delvis avvikande meningar hos äldre 
författare, H a l m , Die Kreuzwegstationen zu Bamberg und Adam Krafft 
(Zeitschrift fur bildende Kunst, N. F. X [1898—1899] s. 57 ff.) och G e y e r, 
a. a. s. 505 ff. 

43 Den sammanställning av korsvägar frän tiden omkr. 1470 till omkr. 
1520 i Tyskland, Italien, Frankrike och Belgien — do flesta nu ej längre 
existerande — som moddelas av S t e r n , a. a. s. 143 ff. upplär — Niim
berg- och Bambergexemplaren frånsedda — blott 11 stycken. 

" S c h m i d , Zeitschrift fiir christliche Kunst 1909 sp. 164. 
45 K n o 11 o r, a. a. s. 56. 
40 Även vid denna anläggning bar ännu nyligen (så hos S t e r n , a. a. 

s. 143) ett oriktigt och allt för tidigt årtal, 1468, varit fästat; det rätta 
förhållandet har dock redan klarlagts i en (osignerad) artikel: Der Jeru-
salemsberg i Liibeckische Blätler 1901 s. 305 f. So för övrigt die Bau- und 
Kunstdenkm . . . LUbeck IV (1926—1928) s. 623 ff. och W a r n c k e, Mittel-
altcrliclio Pilgorzcichen aus Liibeck und Lauenburg (Nordclbing VIII [1930 
—1931] s. 158). 
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sida fram till rådhuset och sedan mot norr, där den avslutades på 
det s. k. Jerusalemsberg utanför den n. v. Burgtor, omfattade åtta 
stationer huggna i sten, av vilka den första, i Jacobikirches nord-
mur (Kristus inför Pilatus), och ändstationen (Golgata),47 ännu 
existera. >En borgare i Stocholm from» lät, enligt M e s s e n i u s ' 
Stockholms-krönika48 — vars författare kan antagas hava sin kun
skap om saken ur stadens nu förlorade tankebok för april 1508— 
maj 1511 — utanför södra stadsporten längs vägen till och på den 
senare s. k. Pelarbacken uppresa tre stationer (Kristus bärande 
korset, Kristus dignande därunder och Korsfästelsen) med skulpte
rade reliefer på stora rektangulära kalkstensblock-, datum där
för kan med rätt stor visshet bestämmas till 1511 ;49 en av 
stenarna — den med Korsfästelse-bilden, som utgjorde själva slut
stationen — är ännu bevarad i Statens Historiska Museum (fig. 
13). Ett annat svenskt exempel av stort intresse beroende bl. a. 
på dess förhållandevis tidiga datum (i Vadstena) skall anföras här 

47 Förmodandet i den i föregående not citerade osignerade artikeln i 
Liibeckische Blätter 1901 (s. 306), att Golgata-stenon vore en yngre efter
bildning av originalet, tillbakavisas av R a t b g e n, Die Kirche des ehe-
maligen Karthäuserklosters zu Ahrensbök (Nordelbing III [1924] s. 119 
not 44). 

48 En lustigh och trowärdig chrönika om Stockholm... 1629 (Historiskt 
bibliotek I, 1875, v. 1807 ff. [s. 125 f.]); angående den stockholmska kors
vägens historia se framför allt H i l d e b r a n d , Sveriges medeltid I (1879) 
s. 415, III (1898—1903) s. 404 ff., do B r u n , En vandring genom det 
medeltida Stockholm (Samfundet S:t Eriks årsbok 1912 s. 181 f.), A h n 
l u n d , Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia (Historisk tidskrift 
1929 s. 33), Ö s t m a n , Kalvariestcnarna pä Södermalm (Samfundet S:t 
Eriks årsbok 1932 s. 71 ff.), B o l i n , Stockholms uppkomst (1933) s. 266 
not 1. Anläggningens typ är den embryonala, vilken de nordeuro
peiska anläggningarna i allmänhet — dock ej den liibska — följde (jfr 
K n e 11 e r, a. a. s. 56). 

49 Dateringen grundar sig på Messenius" angivande, att stiftelsen gjordes 
året efter det, Hemming Gadh skall hava hållit sin »Oratio contra Danos», 
vilket år på Messenius' tid ansågs vara 1510, liksom på cn anteckning av 
dennes hand i Palmschöldska samlingen i Uppsala universitets bibliotek 
( A h n l u n d , a. a. s. 33, Ö s t m a n , a. a. s. 72 f.). — Förebilden för an
läggningen är oviss; den i Liibeck kan det ej vara. 
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Fig. 13. Stockholm. Korsvägsstatiou (i modärn montering. Statens 
historiska museum.) 

Ilar för första gängen återgiven i fotografisk reproduktion. 
A b b . 18. 

StoeWiolm. Kreuzwegstation (in modernem Montiereu. 8taatlicb.es Historisehes 
Museum.) 

ffler zum erstenmal in photographischer Reproduktion wiedergegeben. 

http://8taatlicb.es
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nedan.50 Dessförinnan torde dock vara lämpligt att redogöra för, 
av vilka skäl jag anser mig kunna bestämma den målade sviten i 
Statens Historiska Museum som stationerna i en korsväg. 

50 Däremot erkänner jag min absoluta brist pä tilltro till den mening, 
som av vissa skäl framförts av N o r d l a n d e r , Ett ångerraanländskt kal
varieberg (Fornvännen 1926 s. 163 ff.), nämligen att hela friluftsanlägg-
ningar av detta slag varit utspridda här och var under medeltiden i den 
norrländska obygden. De ortsnamn: Kappeisbacken o. s. v., som han icke 
anser sig kunna förklara på det sätt, som tyckes vara det omedelbart 
naturliga, torde helt visst få deriveras ur andra än de företeelser — alltid 
knutna till städer eller större orter! — som han hänvisat till. Icke heller 
torde det vara fråga om en korsväg i egentlig bemärkelse, då i en tvist 
1420 mellan å ena sidan nunnorna i S:t Jakobs kloster i Visby — varmed 
torde avses Solberga-nunnorna inflyttade till S:t Jakobs till dom över
lämnade kapell inne i staden från sitt av de oroliga tiderna berörda kloster 
utanför murarna (se T h o r d e m a n , Korsbetningen och Solberga kloster 
utanför Visby, Svenska fornminnesplatser 14, 1930, s. 43 f.) — och å den 
andra sidan prästerskapet i S:t Lars i samma stad avhandlas rätten att 
på den helige Stefanus' dag anordna en »statio» med därtill hörande offer, 
en tvist som tills vidare avdömdes till nunnornas fördel; med »statio» torde 
här förstås ett mera tillfälligt upprest kors, framför vilket en procession 
avbröt sitt vandrande för en kortare gudstjänsthandling, en redan från 
Gregorius den stores (590—604) tid känd företeelse (so B a r b i e r de 
M o n t a u l t , Les croix stationales de la basilique de Latran, å Rome, 
Revue de 1'art chrétion 1889, s. 15 ff., K n e 11 e r, Gosch. d. Krcuzwcgand., 
s. 104 ff., B r a u n , Liturgisches Handlexikon, 1924, s. 325 [Statio, punkt 4]). 
För en avskrift av det tvisten behandlande brevet av 1420 — nu i Riks
arkivet — har jag att tacka f. landsarkivarien dr Ernst Nygren; det har 
— efter en äldre avskrift — varit bekant för L i n d s t r ö m , Anteckningar 
om Gotlands medeltid II (1895) s. 248, 259, men han har uppenbarligen 
missförstått betydelsen av beteckningen »statio», sä som den här förekom
mer. — Vad angår Danmark känner man där intet exempel på anläggningar 
av här ifrågavarande slag (etter älskvärt meddelande av bibliotekarien dr 
phil. Ellen Jörgensen, Köpenhamn). Uteslutet är däremot ej, att det är en 
verklig korsväg — eller rester därav — som avses, då från det norska 
Bohuslän 1594 berättas, att »imellum Draxmarcbs kloster och prestegaard 
bauffuer der sfaaet 3. kaarss 1 pilskud imellum hvert hos veyen och haffuer 
verit stenset omkring liuert kaarss som siunis endnu som en rund krintz 
och er fra klosteret och til det forsste kaarss 3 eller 4 pilskud» (Biskop 
Jens Nielssons visitntsboger og reiseoptegnelser 1574—1597, utg. av Nielsen, 
1885, s. 216). Kors som korsvägsstationer i sf. f. plastiska eller målade 
korapositioner synas varit särskilt vanliga i västra Europa — i vart fall 
Frankrike (se ovan s. 247) — och Norges kulturella inriktning har ju som 
bekant varit i hög grad västligt bestämd. Antalet tro låter sig också för-
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klara (jfr nedan del I I ) ; avståndet mellan de tre korsen förbjuder i vart 
fall tanken på en sammanhängande Golgata-grupp (med rövarnas kors in
till Kristi eget). Ett minne av en medeltida korsväg torde också med täm
ligen stor visshet föreligga i ett egendomligt ortsnamn, Kalfaret, vid Ber
gen, som man anser vara att härleda från »Calvaria» (B o n d i x o n, Lidt 
lokalhistorie. 7. Calvaria-Kalfaret, Skrifter utgivne av Bergens Historiske 
förening V, 1899, s. 20 ff.; jag har prof. Oluf Kolsrud, Oslo, att tacka för 
hänvisning till denna uppsats). — I detta samband vill jag blott i förbi
gående peka pä några egendomliga sengotiska målningar (från 1400-talets 
mitt eller senare del), sora finnas anbragta, målade direkt på muren, i 
Linköpings domkyrkas långhus under tvä varandra närliggande rund-
bågsarkader på södra sidan. De därtill närmast anslutna arkadfälten stå 
tomma, men då do båda bevarade målningarna upprepa varandra som led i 
en serie, ville man gärna tro, att denna serie sträckt sig längre än till de en
staka två målningarna. Dessa visa vart sitt smala, höga kors stående i ett 
landskap och vid dess sida en i profan dräkt klädd kvinna, som omfattar 
nedre korsstammen. Vem kvinnan är, är ovisst (en sibylla?) — kejsarinnan 
Helena med »det sanna korset» kan i vart fall icke gärna ifrägakomma för 
denna dubbeluppenbarelse — men dessa två tomma kors, vilkas upprep
ning i ytterligare ett antal exemplar man, som sagt, är frestad att förmoda, 
månne de ej äro att sidoställa med de — ocksä. tomma — korsen i senare 
århundradens västeuropeiska korsvägar? Kvinnans närvaro förblir dock allt 
fort dunkel och jag framhåller, att jag ingenstädes ifrån känner någon ens 
tillnärmelsevis uttömmande analogi. 

(Forts.) 

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

CARL R. A F UGGLAS: Ein schivedischer Kreuziveg mit gemål-
ten Stationsbtldern. [Erster Teil). 

Eine Zusammonfassung des ganzen Aufsatzes in doutscher Sprache wird 
dem zweiten Teil desselben boigegobon worden, der in dem folgenden Hcft 
der Zeitschrift erschoinon wird. 



EN SVENSK KORSVÄG MED MÅLADE STATIONS
BILDER 

AV 

CARL R. af UGGLAS 

(DEL II.) 

(Förra delen av denna uppsats återfinnes s. 230—251. 

Vid bestämmandet av den här ifrågavarande bildsviten bör för det 
första framhållas, att korsvägsstationernas kompositioner långt 
ifrån alltid varit utförda i skulptur. Tvärtom är kanske målning vad 
som för deras del är allra oftast förekommande, fordom liksom i nu
tiden.51 Det ligger ingen principiell skillnad mellan anläggningar som 
de storslagna plastiska i Nurnberg och Lubeck och den enkelt folk
liga, vi stå inför med våra små målningar i Statens Historiska Mu
seum. Vi äga också en parallell av ytterst upplysande slag att hän
visa till just från vårt land, då det gäller dessa våra målningar: av 
ett avlatsbrev, utställt av biskop Henrik Tidemansson i Linköping 
den 1 febr. 1470,52 för Vadstena kloster erfara vi, att 40 dagars be
frielse från »iniunctis penitenciis» tillerkändes en var, som med rätt 
sinne böjde knä och läste Fader vår, Ave Maria eller någon annan 
from bön framför vissa »platser eller bildställen» (loca seu statue)™ 
befintliga runt omgången kring kyrkogården till samma (kloster)-
kyrka (per circuitum cimiterii ecclesie eiusdem) — dessutom framför 
Marias, apostlarnes och Birgittas altaren inne i kyrkan — att dess 

51 Se S c h ra i d, Zeitschrift fiir christliche Kunst 1909 sp. 163 jfr sp. 
166 f., 168 f. 

52 Brevet (i Riksarkivet), som hittills är otryckt, men vars innehåll an-
tydes av H i l d e b r a n d , Sv. medelt. III s. 1040, har i avskrift godhetsfullt 
tillställts mig av f. landsarkivarien dr Ernst Nygren, Stockholm. Det publice
ras av honom här nedan som bilaga I. 

53 Troligen underligger sistnämnda ord — här översatt med »bildslällen» 
— betydelsen av något upprest och långsträckt (jfr betydelsen kolonn hos 
du C ange, Gloss. IV s. 362 [statua 2]). 

17 — Fornvännen 1938. 
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»platser och hildslällen» voro 15 till antalet, att de varit ägnade min

net av Kristi l idandeshisloria (ob memoriam et reuerencium pussionis 

ihesu Christ i ) och att var och en av dem varit smyckad med en fram

ställning av »någon liten del» av denna lidandeshistoria (al iqnantulus 

passus passionis domini nostri ihesu Christ i) , att denna framställ

ning varit m å l a d (depictus) samt att samtliga bilder voro separat 

uppställda och omgärdade av en kapellartad sedicula, ett sk rank el. 

dyl. (sub suis distinctis timitibus et terminis), dessutom —• vilket för 

det följande är av särski ld vikt — att de voro utställda endast pro 

tempore d. v. s. tillfälligtvis (eller för närvarande) , uppenbarligen med 

anledning av avlatskungörelsen, en omständighet som unders l rukes 

av det tune (då), som bifogats meddelandet om bildseriens existens 

på dess uppgivna plats.54 Man kan icke gä rna tvivla på, att vad här 

ski ldrats ä r en korsväg i egentlig bemärkelse, så mycket mer som i 

biskop Henr iks brev direkt al luderas på den folkliga traditionen om 

Maria dagligen besökande platserna för sin sons liv och martyr ium 

under de år, hon ännu hade kvar att leva efter hans död ( » . . . quia ipsa 

post ascensionem sui dilectissimi filii permanens in hoc seculo quin-

decim annis quolibet die peregr inabatur ad quindecim loca55 dili-

gencius in mente reuoluendo quid passus fuit suus dilectissimus 

filius»), ja man torde kunna hävda, att knappast någon så upplysande 

redogörelse existerar från så tidig tid för meningen och anordningen av 

en anläggning av det slag, det hä r gäller. Att stationsbilderna uttryck

ligen sägas vara målade och att de alltså ej varit skulpterade — som 

man väl annar s skulle föreställa sig, bunden som ens fantasi ä r 

genom intrycket av monumentskapelser som Adam Krafts — ger 

givetvis, så som jag framhöll, en mycket god parallell till vår serie 

54 Jfr nedan s. 260. 
65 Dotta antal återfinnes ej i Legenda aurea. Den uppräkning av plat

serna i fråga, som där göres, stannar vid sju (jfr nedan s. 266 not 85), varvid 
dock »platsen för hans lidande» räknas som en enda, vilket förutsätter, att 
antalet kan utökas snart sagt hur långt som helst. Även antalet av Marias 
levnadsår efter Kristi död, som här angives även det till 15, är ett annat 
än det i Legenda aurea anförda; legendernas författare citerar »Epiphanius» 
(väl 200-talsbiskopen av detta namn i Konstantia eller biskopen i Pavia, 
1496), enligt vilken åren mellan Kristi himmelsfärd och Marias död skullo 
uppgå till 24, men själv finner han av vissa skäl, att halva antalet är tro
ligare. Däremot stämmer antalet 15 med det, som fixeras i do båda nedan 
s. 264 omtalade nordiska andaktsböckerna. 
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och bör här antecknas, Nägot bevis för seriens egen art skänker den 

ju däremot ej. J a g har alltså alt övergå till de moment, som dirckl 

tala därför. 

J a g har redan tidigare (s. 230, 231 f.) gjort uppmärksam på, att mål

n ingarnas stora antal och näs tan kvadrat iska form äro av ett slag, som 

gör, att man blott med svårighet förbinder dem t. ex. med de små fac

ken i dö r ra rna till ett a l tarskåp. P la t tornas tjocklek, som uppgår till 

2,5—3 cm — då frånsett skador och tillfälliga 

avv ikn inga r — förbjuder t anken ; en vanl ig 

Fig. 14. a l t a r skåpspannå r ä k n a r i medeltal ett mot-

Schematisk go- svarande genomsni t t l ig t mått på 1 cm.56 För -
nomskärning av 
pannåerna till 
målningarna fig. 
1—10. (Teckn. av 

, I. Anderson.) 

Abb. 14. Sohema-
tischer Durchschnitt 
der Panneaiis zu 
den Gemälden Abb. 
1—10. (Zeichn. von 

I. Anderson.) 

hållandet i f råga motsäger v isser l igen ej ett 

antagande, att må ln ingarna ingåt t som fasta 

delar av ett kor- r espek t ive l ek to r ieskrank 

el. dyl., och dyl ika sk rank hava även hos 

oss uppenbar l igen förekommit i mycket stör

re u t s t räckn ing , än vi nu kunna bilda oss en 

uppfa t tn ing av ut i f rån de få vi t tnesbörd där

om, som blivit bevarade;5 7 men det måste i 

så fall va r a f rågan om ett sk r ank — eller 

något annat s lags skä rmuppbyggnad — av rä t t ovanl iga dimen

sioner, om man ej skall t änka sig målningarna hopklämda sida 

intill sida, och mot hela detta an tagande l igger ett bestämt, 

påtagligt skä l : som ovan (s. 232) påpekades, äro plattornas 

baksidor försedda med avfasningar vid över- och underkanten (se fig. 

14), och dessa avfasningar kunna knappast förklaras på annat sätt 

än så, att plattorna varit lösa, rörliga, och inskjutits i två spår in i 

var sin ram, vari de sedan utställts, en ram som man, att döma av 

beteckningen »statua» som användes för Vadstenastat ionerna, torde 

böra tänka sig som buren av en påle, en smal plankartad skärm 

el. dyl.58 Denna plattornas rörlighet s tyrkes också av en rätt mycket 

sägande omständighet, nämligen de redan omtalade minuskelbok-

stäver, som finnas anbragta på den övre listen av var platta (med un

dantag för IV och IX, där övre list över huvud ej förekommer). 

56 Detta enligt undersökning av ett flertal sengotiska altarskåp i Statens 
Historiska Museum. 

67 Se t. ex. af U g g l a s , Lödöse (1931) s. 281 f. 
58 Jfr ovan s. 257 not 53. 
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De bilda en fortlöpande serie från a (Kristi avsked från sin moder) 
till o (Uppståndelsen) och de enstaka plattorna i serien följa var
andra logiskt efter den nytestamentliga berättelsens kronologi, en 
omständighet, som låter en sluta till, att målningssviten ej är kom
plett; ett j kan visserligen elimineras — denna bokstav ägde ju ingen 
självständighet i förhållande till i förrän ett gott stycke in i nyare 
tid — men f, h, m och n böra ägt motsvarigheter i bild,59 varvid man, 
på grund av deras platser i serien med hänsyn till de i passions
historien vanligen företrädda ämnena, torde böra tänka på Kristi 
bespottelse, Törnekröningen eller Ecce homo (f), Mötet med Vero-
nika (h) samt, för m och n, Gravläggningen och Kristus i Limbus; 
om någon bild följt efter o (Uppståndelsen) —• vilket ej är uteslu
tet60 — torde den omfattat en Noli me tangere-, Incrudelitas Tliomae-
eller Himmelsfärds-komposition. 

Vilken avsikt hava nu dessa bokstäver ägt? Svaret, synes 
mig, kan blott bliva ett: de markera kompositionernas plats i 
räckan i förhållande till varandra, men då detta vore fullstän
digt onödigt under förutsättning av bildernas infogning i ett fast 
förband, t. ex. ett skrank, eller deras konstanta upphängning 
i en en gång för alla given ensemble, kan därav blott slutas till 
vad jag nyss ovan antydde om denna deras rörlighet, som redan bak
sidornas avfasningar gjorde trolig. Jag menar därmed, att de ej be
ständigt höllos utställda för de frommas andakt, utan blott vid vissa 
tillfällen, då en större kyrklig högtidlighet eller i utsikt ställda av-
latsförmåner motiverade det; det var då av vikt, att bildföljden ej 
förrycktes genom okunnigheten om dess rätta sammanhang hos den 
kanske olärde kyrkotjänare, åt vilken deras uppordnande var anför
trott, och för att undvika en dylik fatalitet var bokstavsmarkeringen 
ett mycket gott hjälpmedel. Att detta ej är en konstruktion på fri 
hand framgår tydligt nog därav, att, som vi erinra oss, korsvägs-
svitens målade bilder i Vadstena klosters kyrkogårdsomgång 1470 
blott voro anbragta där »pro tempore», för tillfället — det var alltså 
meningen, att de efter en kortare eller längre tid skulle borttagas 
därifrån igen. Intressant nog kan man också våga hysa åtminstone 
en förmodan — men en något så när välgrundad sådan — om var 

59 Vår IV (Kristus inför Pilatus) och IX (Pietä), vilka ju sakna beteck
ningar, böra i bokstavssträckan svara mot d och l. 

60 Jfr nedan s. 266 f. 
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bildernas ordinarie plats var. Från år 1496 (den 3 augusti) förelig
ger ännu ett av biskop Henrik Tidemansson utfärdat avlatsbrev för 
det nämnda klostret,81 gällande abbedissan och systrakonventets då
varande medlemmar, i vilket brev de 40 dagarnes syndaförlåtelse 
meddelades dem för vederbörliga andaktsprestationer inför vissa alta
ren samt i den åt uppbevarandet av klostrets reliker upplåtna sakri
stian, men också inför »quindecim locis passionis domini nostri Jhesu 
Christi Que in choro vestro ad occidentem depicta habentur» d. v. s. 
de femton med målningar försedda platser (med framställningar av) 
vår herre Jesu Kristi lidande, som förefinnas i edert (d. v. s. nunnor
nas) kor vettande åt väster.62 Man märker, att antalet och ämnena för 
dessa målningar voro desamma som för dem, som år 1470 voro »pro 
tempore» att se i kyrkogårdsomgången, och det ligger därför, som jag 
antydde, nära till hands att identifiera de två serierna: det var i 
själva verket passionsräckan i systrakoret — där den väl spelat un
gefär samma roll som bildföljden med likartade motiv runt väggarna 
i den fromma Eustochias cell i Padua vid ungefär samma tid63 — vil
ken, oåtkomlig som den var för allmänheten på sin ordinarie plats, 
vid ett högtidligt tillfälle som det, 1470 års brev omnämner, utflytta
des till en lokal, där vem som helst lätt ägde möjlighet att komma i 
kontakt med den och på detta sätt förvärva de därtill anknutna av-
latsförmånerna. 

I viss mån torde en omständighet till korsvägsteorins stöd ytter
ligare vara att andraga, denna gång en av ikonografisk natur: den 
redan ovan (s. 238) påpekade sällsynta förekomsten inom vår medel-

61 Även detta brev har observerats av H i l d e b r a n d , Sv. medelt. III s. 
1010. Det publiceras här för första gången i sin helhet av dr Ernst Ny
gren som bilaga II till föreliggande uppsats. 

62 Sistnämnda bestämning är skenbart svårtörstålig; det åt väster vettande 
koret i Vadstena tillhörde ju brödrakonventet, medan systrarna voro hän
visade till kyrkans östra dol. Kanske föreligger helt enkelt ett skrivfel 
lör öster i st. f. väster. Antikvarien dr B. Berthelson har emellertid fäst 
min uppmärksamhet på, att systerkoret — om vars bela anläggning man 
ännu äger tämligen svävande föreställningar (se B e r t h e l s o n , Till 
frågan om birgittinerkyrkornas inredning, Tidskritt för konstvetenskap 
XIII [1929] s. 97 f.) — synes haft sin på läktaren belägna altaranläggning 
avskärmad mot väster medelst ett skrank, varpå passionsbilderna kunnat 
vara upphängda, ett arrangemang, som då väl kunde motivera uttrycket 
»ad occidentem» om deras placering. 

63 Se ovan s. 246. Jfr också den s. 246 not 39 nämnda sviten i Czchöw! 
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tida konst av det vår serie inledande motivet Kristi avsked från sin 
moder; i själva verket erinrar jag mig därifrån ingen motsvarighet 
(även om jag ej vill förneka, att en eller annan dylik undgått min 
uppmärksamhet). I och för sig är detta icke så överraskande: exem

pel på motivet från äldre tider 
äro även på kontinenten få 
och spridda, och först med det 
gripande bladet i Durers »Ma
rienleben» och motsvarande i 
hans Lilla träsnittspassion — 
där det inleder de egentliga li-
dandesscenerna — kommer äm
net i centrum för den folkliga 
fromheten, för vilken det ge
nom hela sin art måste vara 
tilltalande.04 Så vitt jag vet 
och så långt jag kunnat kon
trollera, har det visserligen ej 
upptagits inom korsvägsikono-
grafin i egentlig mening un
der dess äldre utvecklingsske
de; det torde kommit att för
trängas därur av ett annat 
konkurrerande motiv, Kristi 
möte med sin moder på vägen 
till Golgata. Men inom en 
konstart, som även den oftast 
vädjat just till en fromhetstyp, 
som ovan hänsyftades på, tycks 

det vara upptaget med en viss förkärlek. T. o. m. före Diirer har 
det kommit till uttryck där; så äger Germanisches Nationalmuseum 
i Nurnberg stocken till ett träsnitt med ifrågavarande ämne, som 

1,4 K r a u s , Gesch. d. christi. Kunst 11:1 s. 296, B e r g n e r , Handb. d. 
kirchl. Kunstalt. s. 494, K u n s 11 e, Ikon. d. christi. Kunst I s. 412, S c h m i 11, 
Reallex. z. deutsch. Kunstgesch. I s. 102 ff., härtill S c h u l t z , Die Lo-
gende vom Leben der Jungfrau Maria (1878) s. 66, B o i s s o 1, Ueschichte 
der Verebrung Marias in Deutschland während des Mittelalters (1909) s. 
402 f. och s a m m e förf . , Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 
17. Jahrhundert (1910) s. 333 ff. 

Fig. 15. 
Kristi avsked frän sin moder, efter trä
snittsstock i Germanisches Museum, 
Niimberg (ur Kat. d. im Germ. Mus.. . . 
Holzstöcke vom XV.—XVIII. Jahrh.). 
Abb. 15. Christi Abschied von seiner Mutter, 
nach einem Hoizstock im Germanischen Mu
seum, Nurnberg (aus Kat. d. im Germ. Mus. . , . 

Holzstöcke vom XV.-XVIII . J a h r h ) . 
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ingår i en serie med Kristi lidandes motiv och ej är yngre än 1400-

lalets sista decennium (fig. 15)6 3 och S c h r e i b e r 6 5 a förtecknar en 

hel följd ens taka blad från ungefä r samma epok behandlande äm

net ifråga. Nu är, som j ag framhöll (s. 235), uppenbart nog, att 

vå r a måln ingar å t e rgå på gra f i ska pass ionssvi ter (avslutade av 

vesperbi ldmotiv) av Di i rer -pass ionernas ar t . J a g har ci terat just 

dessa av det skälet , att de ju ä ro al lmänt bekanta , men de 

föregås av andra av analog ar t — jag nämner t. ex. ett exem

pel redan från 1446, en svit koppars t ick (7 b i lder) 6 6 i Ber l ins 

Kupferstichskabinett, sedan länge av grafisk berömmelse,67 en svit 

träsnitt (12 bilder) av ungefär samma ålder (1430—1440-talen),68 en 

annan träsnit tsserie (28 bilder), daterad 1457, i British Museum, Lon

don,69 och några kopparsticksserier från 1400-talets senare del (av 

»Meister E. S.», 12 blad, »Meister der Niirnberger Passion», 7 blad, och 

»Meister der Berliner Passion», 9 blad) 7 0 samt från århundradets slut 

(år 1892 i den ant ikvariska bokhandeln, 12 blad),7 1 vartill kommer den 

65 Katalog der im Germanischen Museum vorhandenen zum Abdrucke be-
stimraten Holzstöcke vom XV.—XVIII. Jahrhunderte I (1892) avb. s. 17 
(nr 18b). I en i Nurnberg 1521 tryckt andaktsbok med betraktelser över 
lidandevägtemat är motivet ställt som ämne för den första stations-betrak
telsen (K n e 11 e r, Gesch. d. Kreuzwegand. s. 69). 

65a Handbuch der Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts I (1926) 
s. 205 f.; jfr också S c h m i 11, a. a. s. 105. 

66 Antalsuppgifterna här och i det närmast följande med reservation för 
sviternas fullständighet. 

67 L e h r s , Geschichte und kritischer Katalog des deutschen, niederländi-
schen und französischen Kupfersticks iin XV. Jahrhundert I (1905) I s. 
208 ff. pl. 14—15 (nr 36—42). 

68 L e h r s , Holzschnitte der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts im Königl. 
Kupferstickskabinette zu Berlin (1908) pl. XII—XV (nr 13—24). 

•• D o d g s o n , Woodcuts of (be XV century in the deparlment of prints 
and drawings British Museum I (1934) pl. X—XIV (nr 48—75). Huruvida 
man äger rätt att räkna denna serie till passionssviterna i egentlig bemär
kelse må erkännas vara underkastat något tvivel; den börjar nämligen med 
Kristus undervisar i templet vid 12 års ålder — om å andra sidan denna 
komposition har primärt sammanhang med de andra — men samtliga övriga 
27 blad äro ägnade lidandeshistoricn (Kristus tvär lärjungarnas fötter — 
Incrudelitas Thora»). 

70 L e h r s , Gesch. und krit. Kat. II (1910) pl. 57—59 (nr 142—153), I pl. 
21—25 (nr 65—71), III (1915) pl. 94 (nr 242—250). 

71 Incunabula xylagraphica ot chalcographica. Katalog 90 von Ludwig 
llMscnthals Antiquariat, Miinchen (1892) nr 141, avb. s. 34 f. 
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träsnittsserie (14 blad) från samma epok, vari ingår det nyss cite
rade motivet Kristi avsked från sin moder och till vilken stockarna 
förvaras i Germanisches Nationalmuseum i Niimberg,72 samtliga 
dessa serier av tyskt ursprung. Samlade i form av blockböcker hava 
de helt enkelt tett sig som korsvägar i miniatyr eller som illustratio
ner till de »andliga pilgrimsresor», de uppbyggliga betraktelser över 
den jerusalemska Via dolorosas stationer, som, högt älskade som de 
voro under senmedeltiden, utgjorde ett slags litterära analogier till 
den bildande konstens korsvägar,73 och det är av intresse att kunna 
anteckna, att ett par »pilgrimsresor» av detta slag varit spridda även 
i Norden: i Köpenhamn trycktes 1509 av Gotfrid av Ghemen en dy
lik berättelsesamling inledd med orden: »Hser begynnes the fsemthen 
stseder som wor herre tolde syn pyne paa»74 och en svensk motsva
righet därtill från ungefär samma tid föreligger i en pappershand
skrift i Kungl. Biblioteket, Stockholm.75 I själva verket behövdes det 
blott en direkt överflyttning från papperet till stentavlan eller trä-
pannån, för att den grafiska bildföljden skulle återuppstå i en kors
vägs stationer. Dessa grafiska bildföljder hava säkert ägt en stor, 
vida spridd publik, men hava i de flesta fall, just på grund av sin 
folkliga karaktär, haft särskilt lätt — som billiga folkböcker ännu 
i våra dagar — att gå sin snabba undergång till mötes. Det, som räd
dats till vår tid av det en gång existerande och helt visst rika bestån
det, är ringa nog; det torde vara fullgod förklaring till, att den exakta 
förebilden för Statens Historiska Museums målade korsvägssvit nu 
ej kan beläggas och att vad särskilt angår det här omhancllade moti
vet, Kristi avsked från modern, som del av dylika sviter, detta nu 

72 Kat. d. im. germ. Mus. vorh Holzstöcke I s. 17 ff. (nr 18 b 
—25 b). 

73 K n e 11 e r, Gesch. d. Kreuzwegand. s. 9 ff, 147 ff. 
74 B r u u n , Den dansko Litcratur fra Bogtrykkerkunstons Indforolse i 

Danmark til 1550 (Aarsberetningen og Meddelelser fra det Store kongelige 
Bibliothek [i Kjöbenhavn] I, 1864—1869 s. 160 f.), N i e l s e n , Dansk Biblio
grafi 1482—1550 (1919—1935), nr 259, jfr K n o 11 e r, a. a. s. 114 f. 

75 Codex Schurer von Waldhoim nr 104 (tryckt i Ett fornsvenskt legen-
darium utg. av Stephens III, 1874, s. 72 ff., med datering till »omkring åren 
1530—1540». Här följda äldre datering efter G e e t e, Fornsvensk biblio
grafi, 1903, nr 141). Båda här nämnda skrifter tordo återgå på ett — nu 
obekant — utländskt original (Bruun , a. a. s. 160). 
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låter sig anteckna enbart från ett håll (träsnittstockarna i Germani
sches Museum). 

Däremot vill jag icke undandölja, att mot hela min här framställda 
korsvägsteori kan uppställas ett par skenbart kraftiga motskäl. Det 
ena gäller Uppståndelse-bilden, som avslutar följden. Uppståndelsen, 
ett motiv som faller inom begreppet Kristi förhärligande, kan ju räk
nas till Kristi lidandes historia i vidaste bemärkelse, men ej i den 
trängre, som korsvägarna gjort till sin (även om den ofta gripit över 
ett närliggande område, vesperbildemas: Pictå, Gravläggningen 
o. s. v.). Häremot bör dock erinras om, att dessa korsvägar, som vi 
bäst känna dem, fått sin kanoniska fixering först långt fram i nyare 
tid;76 stationernas ordningsföljd och motivval fastslogos i det väsent
liga genom tvenne teologiska efter-tridentinska avhandlingar, A d r i-
c h o m i u s' »Jerusalem sicut tempore Christi floruit» (1584) och 
Q u a r e s i m u s ' »Terree Sanctae Elucidarium» (1616—1652)," men 
icke dess mindre kan B e r g n e r " påpeka en stationssvit från 
sistnämnda århundrade i St. Anna i Augsburg, där man icke bara 
brutit mot det rätta bildantalet, så som detta vid denna tid i stort sett 
var fastslaget genom praxis, utan där sviten avslutas just med Upp
ståndelsen. Men det var fallet även i Bernardo Caymis berömda an
läggning från 1490-talets början på Monte Varallo,70 så också i tre 
av de ovan s. 263 citerade grafiska passionsserierna (träsnittssviten 
från 1430—1450-talen samt sviterna av »Meister der Nurnberger Pas
sion» och »Meister der Berliner Passion»), så också serien av skurna 
stockar i Germanisches Nationalmuseum, och i samtliga Durers tre 
passionssorier ingår Uppståndelsen, därav i Lilla kopparsticks-
passionen och Stora träsnittspassionen, alldeles som i föregående svi
ter, som sista blad!80 Det är alltså uppenbart nog, att motivet ur
sprungligen icke ansågs obehörigt i följden, 

över huvud måste understrykas den stora oregelmässighet, som 
delvis högt upp i tiden, men framför allt under korsvägsidéns äldre, 
ännu ostadgade utvecklingsskede utmärkte motivvalet och motivsam-

76 Jfr ovan s. 244. 
77 K r a u s , Gesch. d. christi. Kunst II: 1 s. 309. Om Adrichonius jfr 

K n e l l e r , a. a. s. 162 ff. (där emellertid Quaresimus helt negligeras). 
78 Handb. d. kirchl. Kunstalt. s. 503 not 2. 
79 Om denna se ovan s. 246. Likaså i den s. 246 not 39 omnämnda målnings

sviten i Czchöw. 
80 Angående Lilla träsnittspassionens motivurval se nedan s. 267 not 89. 
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mansättningen.8 1 Detta ha r sin natur l iga förklaring i den osäkerhet, 

som länge gjorde sig påmint, om antalet av de stationer, som borde 

i fråga komma82 — och här tangerar jag ännu en av de betänkligheter, 

som skulle kunna resas mot min bestämning av Statens Historiska 

Museums bildserie. Räkna vi X (Uppståndelsen) som seriens sista 

nummer och komplettera vi densamma med de fyra förlorade bilder, 

som måste förutsättas, erhål la vi ett antal av 14 stycken. Detta antal 

är just det, som nu till dags är antaget som det kyrkligt korrekta, och 

skulle alltså väl stämma med vår serie. Dessvärre ä r det så, att detta 

14-tal icke nått sin fixering förrän sent83 — av exemplet från St. Anna 

i Augsburg finna vi, hurusom man ännu på 1600-talet kunde tillåta 

sig antalet 12, ja, så sent som 1732 kunde St. Martinkirche i Tr ier 

ordna en korsväg med blott 6 stationer (som Avlatskongregationen lik

visst vägrade godkänna) , 8 4 och en i ögonen fallande manifestation som 

Adam Krafts stationer räknade endast 7. Det är antagligt, att dotta 

berömda verk i viss mån bildade tradition för denna senare siffras 

vidkommande; den har i vart fall synbarl igen länge nog fått gäll i 

som den, som bäst motsvarade den historiskt riktiga.85 Men i Dusen-

bach (Elsass, omkr. 1485—1494), i Görlitz (Schlesien, 1480-talet) och 

Volkach (Unter-Franken, 1520—1521) anlades under samma epok 

korsvägar , som blott räknade 3 stationer,8 ' och de voro ej flere i 

81 I enstaka fall kunde ett för den vanliga Via dolorosatraditionen främ
mande motiv som Kristi nedstörtande från bron över Kidron-bäcken efter 
tillfångatagandet i Getsomanc inskjutas i följden, varom so B e r l i n e r , 
Die Cedronbrucke als St;ition des Passionswegs Christi (Festschrift fiir 
Marie Andree-Eysn, 1928, s. 73 ff.). 

82 Jfr K n e l l e r , a. a. s. 109 ff. 
83 K n e 11 e r, a. a. s. 162 ff. Som ett av de äldsta företrädarne av 14-

talet nämner K il n s 11 e, Ikon. d. christi. Kunst I, en målad korsväg av 
Januarius Zick (1732—1797) i St. Ulrich i Augsburg. Slutgiltigt skall 
nämnda fixering ej ägt rum före 1839 ( S c h m i i i , Zeitschrift fiir christliche 
Kunst 1907 sp. 211). 

84 S c h m i d , a. a. sp. 211. 
85 Jfr Legenda aureas uppräkning av sju stationer (varom se ovan s. 258 

not 55). 
86 S t e r n , Der niirnb. Bildh. A. Kraft s. 143 f., 144, 146, K n e l l e r , 

Gesch. d. Krouzwegand. s. 27 f. (Dusenbach), 29 f. (Görlitz). — S c h m i d , 
Zeitschrift fiir christliche Kunst 1909 sp. 164 uppger, att även i Wiirzburg 
on korsväg pä tre stationer skapats (av Tilman Rieraenschneider), men jag 
har förgäves i förefintlig Riemenschnoider- och annan litteratör sökt be
kräftelse därpå. 
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Stockholm, medan de i Lubeck voro 8 (»8 stiicke hauwen sten»).87 

Av de siffror jag s. 263 f. anfört för de där uppräknade grafiska svi
terna, ser man — med all reservation för fullständigheten särskilt av 
de fåbladiga serierna — att dessa kunnat växla mellan 7 och 28. Vad
stena-sviten uppgick, som vi minnas, till 15 stationer och sistnämnda 
antal kommer i fråga ej bara för en i Nurnberg 1521 tryckt »andlig 
pilgrimsresa»,88 utan också för de båda nyss (s. 264) citerade nor
diska andaktsböckerna med korsvägsbetraktelser. Antalet 15 på o 11 
när, är ju även det som vår serie omfattat som minimum, raen jag 
har redan (s. 260) gjort uppmärksam på, att den väl kan tänkas 
kompletterad med en eller annan bild.89 Hur som helst ger här ovan 
framdragna omständigheter tydligt nog vid handen, att vår bildräc
kas relativt stora anhopning av ämnen icke kan — lika litet som det 
i och för sig en smula undran väckande Uppståndelse-motivet Ibland 
dem — spelas ut som en invändning mot den Stockholmska bildsvi
tens förmodade egenskap av en medeltida korsväg. 

5. 
Om alltså så är, måste man alldeles särskilt beklaga, att man ingen

ting känner om, varifrån bildsviten stammar. Föga ledning lär man 
erhålla av en anteckning av en oövad hand med en stil, som torde 
peka mot 1800-talets senare del, den där gjorts med bläck på bak
sidan av VII: »Grefve Hamilton Stockholm»; bäraren av namnet 
kan nu icke identifieras, helst som adressen synes utesluta den kände 
samlaren greve Gustaf Malkom Hamilton (1826—1914) på Hedens
berg i Västmanland. Åtminstone tills vidare får man resignera för det 
olösliga. Som en ren gissning skulle jag vilja framkasta möjligheten 
av norra Götaland — närmast Östergötland — som ursprungsområde. 
Jag gör det med minne av stationsantalet 15 för Vadstena, vilket 
antal nästan överensstämmer och ursprungligen kanske helt över
ensstämt med museets serie. Föreligger måhända här Vadstena-praxis, 
i sin tur väl i så fall fotad på anvisningar sådana som stodo till buds 
i litterära verk som den danska och svenska andaktsboken? Kanske 

87 Die Bau- und Kunstdenkm.. .. Lubeck IV s. 623. 
88 K n e l l e r , a. a. s. 68 ff. En likartad bok från 1400-talets slut, tryckt 

i Antwerpen, stannar vid »stations»-anta!et 13. 
88 Durers Lilla träsnittspassion fullföljer bildräckan efter Uppståndelsen 

mod ej mindre än 7 blad, de sista ryckta så pass långt ut ur ämnets ram 
som Himmelsfärden, Pingstundret och Yttersta domen. 
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kopierar vår svit — med modernisering av dräkter m. m. — helt en

kelt den äldre serien i Birgittas kloster, vilken då skulle vara den, 

som först upptagit de uppslag från grafiska förebilder, jag tänkt mig 

som givande?90 Men allt detta är bara frågor ut i luften, som inga svar 

få. Åtminstone tills vidare. I en framtid kanske man genom något 

vittnesmål ur vår äldre topografiska litteratur eller på annat sätt 

skall kunna vinna den ortliga bestämning, som nu saknas, men sam

tidigt här efterlyses. 

1470 febr. 1. 

BILAGOR I—II 

utgivna av E r n s t N y g r e n . 
Vadstena. 

Biskopen i Linköping Henrik Tidemansson förkunnar fyrtio 
dagars avlat för dem, vilka förrätta sin andakt endera vid do 
femton altarena innanför skrankot i Vadstena klosterkyrka 
eller vid de femton i omgången kring kyrkogården till Jesu 
lidandes åminnelse då anordnade platserna eller målade bild
ställena, eller vilka lämna bidrag till de senares underhäll. 

Orig. å perg. i Sv. Riksark. 

Uniuersis Christi fidelibus ad quos presentos littero poruenerint Hen-
ricus dei gracia episcopus lyncopensis Salutera in domino sempitcrnam 
Gloriosus deus in sanctis suis et eorum glorificacione semper lau-
dabilis in veneracione beate marie semper virginis eo iocundius deloc-
tatur quo ipsa vtpute eius mäter altius ceteris sanctis in eelestibus 
mcruit collocari Cupientcs itaque vt illa quindocim altaria scilicot boato 
virginis marie necnon sanete Birgitte et xiii apostolorum infra erathes 
ecclcsio Monasterii vadzstenensis atquo quindocim loca sou statuc per cir-
cuitura cimitorii ecclesie eiusdem ob memoriam et reuerenciam passionis 
ihosu christi sub suis distinctis limitibus ot torminis pro tempore erecte 
et situate in quarum statuarum qualibot aliqnantnlus passus passionis 
domini nostri ihesu christi fuerit tune dopictus quo quidom altaria loca 
seu statue ob id glorioso virginis insigniuntur spirituali vocabulo et 
honore quia ipsa post ascensionem sui dilectissimi filii permanens in 
hoc seculo quindocim annis quolibet dio pcregrinabatur ad quindocim loca 
diligencius in mento reuoluendo quid passus fuit suus dilcctissimus filius 
in quolibet loco vt promittitur designato congruis honoribus et deuocionibus 
a Christi fidelibus frequontentur Omnibus vero ponitentibus et confessis 
qui causa deuocionis vorsus predicta altaria genua flexerint aut ad prefata 
loca accesserint Pater noster seu Ave maria aut quamlibet aliam deuotam 
oracionem dixerint aut pro reparacionibus ot struoturis locorum seu 
statuarum huiusmodi in elemosinarum sominc manus porrexerint adiutri-

80 Varemot dock i viss mån talar återgivningssättet för bakgrundernas 
träd, som i Nordeuropa (Lubeck) ej tordo kunna beläggas förrän från 1400-
talets två sista årtionden (se ovan s, 234 f.). 
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ces de omnipotentis dei misericordia et beatorum petri et pauli apostolo-
rum eius auctoritato confisi quociens tociens aliquid premissorum fecerint 
et pro quolibet eorum xla dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer 
in domino relaxamus Ratas nichilominus et gråtas habentes [et] quantum 
de iure efficacius possumus approbantes et confirmantos quasuis alias 
indulgencias quas vonerandi in Christo patres eciam quiuis archiepiscopi 
et episcopi occasione premissorum et pro premissis conccsserint seu 
deinceps duxerint concedendas In quorum omnium testimonium et 
munimen Secretum nostrum presentibus ost appcnsum Datum vadzstonis 
Anno domini M° cd° Ixx Ipso die beati ignacii episcopi et martiris: — 

Biskopens sigill, väl bevarat, hänger under. 

1496 aug. 3. Vadstena. 

Biskopen i Linköping Honrik Tidemansson beviljar efter 
därom framställd begäran abbedissan och systrakonventet i 
Vadstena klostor fyrtio dagars avlat, så ofta de i deras kyrka 
förrätta andakt inför de femton mod bildmålningar försedda 
passionsplatserna mot väster i deras kor, framför deras altare i 
samma kor eller ock utanför eller i själva sakristian, där reli
kerna förvaras. 

Orig. å perg. i Sv. Riksark. 
Henricus dei grada Episcopus Lincopensis Dilectis in Christo filiabus 

Abbatisse et conuentui Sororum Monasterij Sanctarum Marie • et Birgitte 
in watzsteno • salutem et pacem a domino nostro Ihesu Christo • Sacre 
religionis sub qua virtutum domino in humilitatis spiritu deuotum et 
sedulum impenditis famulatum merita promerentur / vt vos et monasterium 
vestrum jn hiis presertim que animarum salutem ac diuini cultus et reli
gionis augmcntum conccrnunt • fauoribus specialibus et gratiis prosequa-
mur Exhibita siquidem nobis pro parte vestra peticio continebat Quatenus[?] 
cum certis indulgentiis • do pio solatio vobis paternaliter prouidere 
dignaremur Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati / vobis/ac 
Abbatissis et Sororibus / que pro tempore crunt in vestro monasterio / 
Quandocumquc coram quindecim locis passionis domini nostri Ihesu Christi 
Que in choro vestro ad occidentem depicta habcntur Et ante Altare 
vestrum in eodem choro /Necnon coram siue in ipsa Sacristia vbi reliquie 
reconduntur / pater noster / Aue maria / Credo / siue palmum aliquem / uel 
quamoumque aliam piam orationem / deuote dixeritis / Seu gcnuflexiones 
aut humiles inclinationes feceritis / Quotiens premissa aut aliquid premis
sorum deuote adimpleueritis Totiens pro singulis ipsis locis passionis 
predictis / Altari / Et Sacristia / De omnipotentis dei misericordia • beato-
rumque petri et pauli apostolorum mcritis et auetoritate confisi • vobis • 
quadraginta dies indulgontiarum Jn domino misericorditer impertimur 
Datum et actum in opido watzstenensi • tercia die mensis augusti Anno 
jncarnationis dominice Millesimo Quadringenthesimo nonagesimo sexto 
nostris sub signetis in testimonium et robur preraissorum 

Sigill bortfallet, remsan kvar. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
CARL R. AF UGGLAS: Ein sehieedischer Kreuzweg mit gemalten Stationshildern 

(Teile I und II, S. 230 ff. und 257 ff.). Dazu Beilagen I—II hrsg. von Ernst 
Nygren (S. 268). * 

Eine Folge von 10 fast quadratischen und gleichgrossen gemalten 
Panneaus (Höhe 43—43,5 cm, Breite 34,5—36,5 cm, jodoch mit gci-ingcren 
Variationen) wird seit langem im Staatlichen Historischen Museum in 
Stockholm (Inv.-Nr. 21929 A—J) aufbewahrt, ohne dass man etwas uber 
ihre Herkunft weiss; sie sind im folgenden mit den Nummern I—X be
zeichnet und auf S. 231 ff. abgebildet. Dio Themen fur die Kompositionen 
sind der Passionsgeschichte Christi entnommen, den Absohluss biidet ein 
Auforstehungsbild. Ihr eigentlicher Charakter ist bisher unbekannt ge
wesen. Der Ansicht des Verf .'s nach haben sie indes zu einem K r e u z w e g 
gehört, einer jener nicht zum wonigsten in modernor Zeit in Siid- und 
Mitteleuropa populären Anlagen, zu denen es vermutlich während des 
Spätmittelaltcrs auch im Norden mohr öder weniger zahlreiche Ent-
sprechungen gegeben hat. 

Die kiinstleriscbo Qualität der Gemälde ist gering. Die Zeichnung ist 
ungoschickt, das Kolorit bunt, der Aufbau schematisch. Den Trachtcn u. a. 
nach zu urteilen, sind sie erst um öder kurz vor 1525 entstanden (jedoch 
nicht nach 1527, wo durch den Beschluss des Reichstags zu Västerås dio 
Reformation in Schweden eingefiihrt und damit katholische Praxis abge-
schafft wurde); gewisse Ziige verraten jedoch, dass die Kompositionen 
25—50 Jahro älteren Vorbildern folgten, was auch durch das altertiim-
liche ikonograpbische Schema fur I (Jesu Abschied von seiner Mutter, 
vgl. Abb. 11 und 12) bestätigt wird. 

Die meisten der Bilder (ausfiihrlich beschrieben S. 238 ff., besonders 
rticksichtlich ihrer trachtengeschichtlioh interessanten Details) sind mit 
einer oberen und einer unteren schwarzen Borte versohon. Die erstero 
trägt in der Mehrzahl der Fälle einen gemalten Minuskelbuchstaben, dessen 
Bedeutung weiter unten erklärt werden wird. Die untere Borte (ausser 
bei VIII — Golgatha —, wo die Borte fehlt) enthält Inschriften, die aus 
lateinischen, griechischen und hebräischen Wörtern bestehen. 

Verf. schildert die Geschichte des Kreuzweggedankens und der älteren 
Kreuzweganlagen (Lit. S. 244 Anm.) Und deren verhältnismässig späte 
Popularität (päpstliche Erlasso 1726, 1731 und 1871). Er erinnert an den 
schon frUh belegten Volksglauben, wonach die Jungfrau Maria nach dem 
Tode des Sohnes die durch sein Leben geheiligten Örte besucht hättc, 
wie dieser Glaube bcispielsweise in Jacobus Voraginus' »Legenda aurea» 
seinen Niederschlag gefunden hat, an die zunehmende Ehrfurcht vor der 
vermeintlichen Via dolorosa in Jerusalem, an die immer weitere Ausge
staltung des Gedankons unter dem Einfluss der Mystiker (Pseudo-Bona-
ventura, Birgitta), die Rosenkranzandacht und die Konzcntration der Ge-
betsstundenandachtcn um die verschiedenen Momente der Leidensge-
schichte, schliesslich an die ältesten materieilen Ausdriicke des Gedankens, 
die Anlage des heiligen Alvarus (Alvarez) von Cordova (t 1420) bei 
dom Kloster Scala coeli unweit der genannten Stadt, die Folge von Pas-
sionsgomälden der Nonne Eustochia von Padua (f 1469) im Kloster San 
Prodocimo sowie die beriihmte Schöpfung des Franziskaners Bernardino 
Caymi auf dem Monte Varallo bei Novara (päpstliche Sanktion 1486, aus
gefuhrt 1491—1943). Er weist hin auf die typcnbildende Kraft in Adam 
Krafts grosser Kreuzwegtolge in Niirnborg, einer Stiftung von Heinrich 
Marschalk von Rauhenek um 1505 (nicht von Martin Ketzel 1490!), und 
deren Bedeutung fiir dio Umbildung einer schon frtiher bogonnonen ent-
sprechenden Anlage dieser Art in Bamberg (Lit. S. 246 f., Anm. 41, 42). Auch 
in Nordeuropa kam die Kreuzwegidoe zur Verwirklichung, in besonders 
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grossartiger Weiso in Lubeck (Testament von Heinrich Constin 1482; dio 
Arbeit begonnen 1493, nicht schon 1468, wie meistens angegeben wird; 
Lit. S. 247 Anm. 46). »Ein frommer Biirger in Stockholm» liess — ver-
niullicli im Jahre 1511 — auf seine Kosten eine ahnliche Anlago ausfiiliren, 
die sich zu dem sog. »Pelarbacken» siidlich von der damaligcn Stadt hinauf 
erstreckte; sie bestand indessen nur aus drei Stationen (Kreuztragung, 
Christus unter dom Kreuz zusammenbrechend, Golgatha), von denon noch 
dio letzto der Folge, ein hohos, rechteckiges Steinrelief, im Staatlichen 
Historischen Museum erhalten ist (Abb. 13; Lit. S. 248, Anm. 48). — Die 
von einem schwedischen Forscher geäusserte Vermutung ( N o r d l a n d e r , 
Fornvännen 1926, S. 163 ff.), dass es einst mehrere, jetzt verschwundene 
Kreuzweganlagen in Nordschweden gegeben habe, wird jedoch als un
wahrscheinlich zuruckgewicsen. Die »Statio» an der St. Larskirche in 
Wisby, um die es 1420 zwischen den in St. Jakob daselbst wohnhaften 
Zisterziensernonnen und dem Klerus der genannten Kirche zum Streit 
kam, ist offenbar ebenfalls nicht zu den eigentlichen Kreuzweganlagen 
zu rechnen, sondern in Ubereinstimmung z. B. mit B r a u n , Liturgisches 
Handlexikon (1924), S. 325 (Statio, Nr. 4; ubrige Lit. S. 250, Anm. 50) zu 
deuten. Keine derartige Anlage ist aus Dänemark bekannt. Aus dem 
im Mittelalter dänischen Bohuslän scheint jedoch ein Boleg fiir das Vor
kommen einer solchen aus dem Jahre 1594 fiir das ehemalige Kloster zu 
Dragsmark vorzuliegon (Biskop Jens Nielssons visi tartsbeger. . . 1574— 
1597, hrsg. von Nielsen 1885, S. 216), und der norwegische Ortsname 
»Källaret» (Ort bei Borgen) ist als von »Calvaria» herkommend gedeutet 
worden ( B e n d i x e n , Skrifter utg. av Bergens Historiske förening V, 
1899, S. 20 ff.). 

G e m a l t e Kreuzwegstationen sind mindestens cbensooft vorgekommen 
wie skulptierte und tun es noch heute; prinzipiell besteht kein Unter
schied zwischen Monumentalschöpfungen wie Adam Krafts und der hand-
worksmässigen Bilderfolge ira Staatlichen Historischen Museum. Ein fiir 
diese letztere äusserst lehrreicher Beleg känn aus dem Birgittinerkloster 
zu Vadstena (Schweden) angefuhrt werden, ein von Bischof Henrik Tide-
mansson in Linköping am 1. II. 1470 ausgestellter Ablassbricf (bisher 
ungedruckt; hier herausgegeben von E. Nygren als Beilage I). Indulgenz 
wurde solchen Personen crteilt, die — ausser an gewissen besonders ge
nannten Altaren — ihre Andacht an den »Plätzen und Bildgestellen» (loca 
seu statue) verrichteten, die sich in dem Umgang um den Friedhof des 
Klosters befanden, und gleichzeitig wird mitgeteilt, dass deren Anzahl 15 
betrug, dass sie dem Gedächtnis der Leidensgeschichte Christi gewidmet 
waren, dass jedes derselben mit einer Darstellung »eines kleinen Teils» 
dieser Leidensgeschichte (aliquantulus passus passionis domini nostri ihesus 
Christi) geschmiickt, und dass diese Darstellung g e n i a l t (depictus) war; 
die Bilder waren gesondert aufgestellt, von einer Schranke o. dgl. um-
geben, und waren am Platze nur »pro tempore», also voriibergehend (öder 
zurzeit) ausgestellt. Dass es sich hier um eine wirkliche Kreuzweganlage 
handelt, känn nicht bezweifelt werden, um so mehr als in dem Ablassbricf 
auf die Tradition, wonach Maria die Örte des Lebons und Martyriums 
ihres Sohnes besucht hatte, angespielt wird. 

Was Verf. in seiner Auffassung von dera Charakter der Bilderfolge 
als Stationsbilder besonders bestärkt hat, sind folgende Umstände. Dio 
Dicke der Panneaus (2,5—3 om) spridit gegen deren Anbringung z. B. 
in den Turen eines Altarschreins. Ihr Querschnitt (Abb. 14) zeigt, dass 
sie dazu bestimmt gewesen sind, in zwei Nuten in je ihrem Rahmen ein-
geschoben zu werden, dass sie also selbst beweglich waren, und dass 
der Rahmen etwa das gewesen sein muss, was in dera Vadstenaer Brief 
1470 mit dem Ausdruck »statua» bezeichnet wird (ein schmaler Bret-
terschirm o. dgl.). Eine Bestätigung hierfiir liefert der obenerwähnte 
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Umstand, dass dio meisten der Bildplatten an ihrer oberen Randleiste 
mit je einem Buchstaben bezeichnet sind: a, b, c, e, g, i, k, o; bei IV und 
IX kommt keine obere Leiste vor, aber mit Riicksicht auf ihre Stelle in 
der Reihe miissen sie mit. d und — vermutlich •— l bezeichnet gewesen 
sein, während den fohlenden Buchstaben f, h, m und n jetzt verlorenge-
gangene Bilder entsprochen haben miissen (f Christi Verspottung o. dgl., 
h Begegnung mit Veronika, m und n Grablegung öder Limbus). Die Bucb-
stabenbezeichnung der Plätten känn nach der Ansicht des Verf.'s nur den 
Zwock gehabt haben, den Platz der Kompositionen in der Reihe anzu-
geben; sie wäre völlig iiborflussig, wenn dio Plätten fest angebracht ge
wesen wären, ermöglichte aber, wenn sie beweglich waren, demjenigen, 
der die Aufstellung besorgte, diese in der richtigen Reihenfolge durchzu-
fuhren. Man denke an die »pro tempore»-Aufstollung der Vadstenaer Ge
mälde! Es diirfte auch möglich sein, anzugeben, wo dieso letzteren Ge
mälde angebracht waren: ein weiterer Ablassbrief von Bischof Henrik 
Tidemansson, vom 3. VIII. 1496 (Beilage II), spridit von »quindecim locis 
passionis domini nostri Ihesus- Christi, Que in choro vestro ad occidentem 
depicta habentur», also 15 gemalten Darstellungen aus der Passion Christi 
im westl. Teil eures (d. h. der Nonnen) Chors. Vgl. die Eustocbia-Zeile! 

Das Motiv »Christi Abschied von seiner Mutter» hat seinen nattirlicben 
Platz in der Bilderfolge eines Kreuzwegs, obwohl es dort durch das kon-
kurrierendo Motiv »Christi Begegung mit seiner Mutter auf dem Wege nach 
Golgatha» verdrungt zu werden pflogt. Dagegen ist os sogar vor Diiror 
in gewisse graphische Folgen mit Passionsmotiven aufgenommen worden, 
und diese letzteren Folgen (Lit. S. 263 I., Anm. 65—73) können als Paral-
lolerscheinungen zu den cigontlidicn, mehr öder weniger monuracntalon 
Kreuzweganlagen betrachtet werden. Zu Blockbucbern zusammengefasst, 
sind sie anzusehen als Illustrationen zu den im späten Mittelalter beliebten 
»geistlichen Pilgerreisen», Analogien aus der Erbauungsliteratur zu don 
Bildorfolgen der Kreuzwege; derartige Biicher waren auch im Norden be
kannt (eines gedruckt in Kopenhagen 1509, ein schwediscbes bandschrift-
licbcs aus derselben Zeit in der Kgl. Bibi. in Sthlm.; Lit. S. 264, Anm. 
74, 75). 

Gegen die Theorie des Verf."s könntc der Einwand orhoben werden, dass 
das Auferstchungsbild, das unsere Bilderfolge abschliesst, strong genom
men nicht in die Reihe der Passionsmotive gehört. In Wirklichkeit dauerte 
es jedoch recht lango, bis die Motivwahl der Kreuzwege fest fixicrt wurde; 
die Aufcrstehung bildete einen Bcstandteil nicht nur der erwähnten gra-
phischen Folgen, sondern findet sich auch in Bernardo Cayrais borulimtcr 
Anlage auf dem Monte Varallo. Ein anderer Einwand könntc die Anzahl 
der Kompositionen in unserer gemalten Bilderfolge betreffen. Wie oben 
erwähnt, mässen es, einschliesslich der verlorengegangenon, urspriing
lich mindestens 14 Stiick gewesen sein. Diese Anzahl ist auch nunmehr 
dio in der kirdilicben Praxis korrekte, in älteren Zeiten aber war sie 
seiten so gross (die Zahl der NUrnborger Stationen war 7, dio der Lii
becker 8). Aus allera aber ist ersichtlich, dass dio Anzahl wie auch die 
Motivwahl urspriinglich äusserst labil war. Von einem gewissen Interesse 
ist. dass dio Anzahl in den erwähnten graphischen Folgen zwischen 7 und 
28 schwankt. Die unzweideutige Krcuzweganlage in Vadstena 1470 zählte 
bis zu 15 Stationen. Nichts steht auch der Annahme im Wege, dass dio 
Bilderfolge im Staatlichen Historischen Museum nach der Aufcrstehung 
noch ein weiteros Bild aufwies (solchenfalls wohl Noli mo tangere, In-
credulitas Thomae öder Himmelfahrt), dass sie also ebenso vide Kompo
sitionen wie die vororwähnte umsdiloss Vielleicht bezeichnet die Zahl 
15 eine Vadstenaer Praxis, und vielleicht stammt unsere Bilderfolge oben 
aus dem Gebiet, das die Vadstenaer Kultur im Spätmittelalter geistig 
beherrschte. 


