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Några krucifix och kors i Statens Historiska Museum,
Af

Bernhard Salin.

Deli synnerligen rikhaltiga niedeltidsafdelningen i Statens Hi
storiska Museum innehåller en del krucifix och encolpia, som äro 
af en sådan art, att de kunna påräkna intresse äfven utanför fack
männens trängre krets. Men innan jag öfvergår till en utförligare 
beskrifning af dessa, torde det ej vara olämpligt att i största kort
het söka göra en framställning af de olika sätt, på hvilka den kors
fäste Kristus afbildats under olika tider. Det är först när de ses mot 
en sådan bakgrund, som man rätt kan uppfatta betydelsen af de 
skiftningar i framställningen, som förekomma på de krucifix och 
encolpia, för hvilka här nedan närmare skall redogöras.

Vid en dylik kortfattad återblick koncentrerar sig gärna in
tresset i hög grad på de äldsta monumenten, emedan man hos dem 
har att söka utgångspunkterna för hela den kommande utvecklingen, 
och just vid behandlingen af ifrågavarande ämne är den äldsta 
tiden intressant. Annu är det nämligen ej fullt utredt, när man 
först började afbilda Kristus på korset och följaktligen ej heller 
på hvilket sätt man tidigast framställt korsfastelsescenen.

Hedan a priori kan man säga, att en mer idealistisk och 
en mera realistisk rigtning bör kunna göra sig gällande. Man 
finner också båda dessa uppfattningar representerade, och man har 
ansett, att Vesterlandet allt ifrån början lutat åt det ideala hållet, 
under det att Österlandet mera hållit sig åt det realistiska. Ja 
nian har till och med gått så långt i betonandet af Vesterlandets 
ideala uppfattning af ifrågavarande ämne, att man velat göra troligt
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det de kristna här under de forsta århundradena alldeles skyggat 
tillbaka för att af bilda Kristus på korset. Enligt denna åsigt hade 
det näkna, simpla korset i och för sig' varit nog såsom en påminnelse 
örn Kristi lidanden och en underpant på frälsningsarbetets fullbordan. 
För att korset likväl skulle gifva en lifligare erinran örn Kristi per
son och verk, hade man till en början satt Kristi monogram å medel
punkten der korsarmarna mötas och derefter å samma plats på kor
set afbildat lammet, denna gamla symbol af Kristus, och på det

Fig. 1.

att intet missförstånd måtte blifva möjligt, lät man lammet bära 
korsfanan. Först derefter hade man vågat sig på att byta ut lam
met mot en bröstbild af Kristus. Slutligen hade man äfven afbildat 
Kristus på korset, men detta först mot slutet af 500-talet.

Hade utvecklingen verkligen försiggått på detta sätt, kunde 
den väl svårligen tänkas mera idealistisk, men ett och annat ger 
vid handen, att denna uppfattning ej fullt håller streck. Se vi först 
efter från hvilken tid de monument äro, som anföras till stöd för den
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nyss relaterade utvecklingsteorien, så finna vi att hela denna ut
veckling skulle hafva egt rum under fide århundradet. Kunna 
nu tidigare framställningar af korsfästelsescener inom Vesterlandet 
påvisas, så rubbas naturligtvis härigenom i hög grad tilliten till 
den ofvannämda utvecklingsteoriens riktighet. Vi skola derför se 
till, örn några så gamla bilder af korsfästelsen kunna uppletas. För 
öfversigtligheteus skull uppräknas bär i ett sammanhang några af 
de vigtigaste och äldsta bilderna.

Den allra äldsta nu kända framställningen af korsfästelsesce
nen är den å en mur i det kejserliga palatset å Palatinen i Kom 
helt vårdslöst inkratsade teckningen af en korsfäst mänsklig gestalt 
med åsnehufvud. På sidan om denna står en man med händerna

J—1_L

I 1,1,

J—l—L

på antikt sätt uppsträckta till bön mot den korsfäste (tig. 1).1 
Några med grekiska bokstäfver skrifna ord i öfversättning lydande: 
»Alexamenos tillbedjer sin Gild» bära oss vittnesbörd örn, att vi här 
lia framför oss en smädebild öfver Kristus på korset tecknad för 
att håna och såra en kristen. Man är allmänt ense örn, att denna 
bild tillhör Septimii Severi tid, det vill säga omkring år 200.

Den krucifixframställning som kommer närmast i tidsföljd flyt
tar oss likväl mer än 200 år längre fram. I förra hälften af det 
örte århundradet grundades kyrkan Santa Sabina å Aventinen i 
Kom och än i denna dag användes der en dörr, prydd med i trä 
skurna relieffer, som med all sannolikhet äro ungefär samtida med 
kyrkan. Bland dessa förekommer äfven en framställning af kors-

1 Bildén lånad från Garucci: Stona dell’ arte cristiana, pl. 483.
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f asteisen (fig. 2).1 De skäl, som af Kondakoff och Bert hiel'1- anförts 
tor dessa relieffers hänförande till 5:te århundradet, synas mig vara 
så bevisande, att jag obetingadt sluter mig till deras åsigt.

Från tiden omkring 580 och 590 finnas flera krucifixbilder. 
Eu bild förekommer i en handskrift, författad af munken Anastasius 
Sinaita. Denna bild visar oss grundtypen för hela den ortodoxa 
grekiskt katolska kyrkans krucifixbilder,* 2 3 hvarför vi äfven kunna 
få ett godt begrepp om utseendet af Anastasii bild genom att be
trakta fig. 3, som återger en skulpterad stentafla med korsfästelse-

Fig, 3.

scenen, hvilken stentafla blifvit funnen på Gotland. Att denna på 
Gotland anträffade och troligen under medeltiden arbetade bild på 
ett så utmärkt sätt kan användas såsom illustration till Anastasii 
uppfattning af Kristus på korset visar bäst, hur former kunna

] Bilden lånad från Garucci: Storin dell’ arte cristiana, pl. 499 lig. 1.
2 Kondakoff, Les sculptures de la pörte de Sainte Sabine å Rome, i 

Revue archéologique 1877 Tome I, samt Berthie)’: La pörte de Sainte- 
Sabine ä Rome. Fribourg, 1892, med afbildning efter fotografi.

3 Afbilda! bos Steckbauer, Kunstgeschichte des Kreuzes, s. 164.



stelna till, när de komina i beröring med den allt lif forkväfvande 
ortodoxien.

En annan bild härleder sig från Mesopotamien, der i klostret 
Zagba en munk vid namn Rabulas år 586 skref en evangeliebok, 
i hvilken förekommer en teckning af korsfästelsen.1 Kristus är här 
iklädd en fotsid skjorta utan ärmar. Korset utan fotbräde (suppe- 
daneum), Kristus böjer hufvudet åt höger och har skägg samt 
långt hår.

Af alldeles samma typ är ett krucifix från Lougobarddrottnin- 
gen Theodolindas skatt, som bevaras i domen i Monza, strax norr 
om Milano. Kristusbilden är utförd i emalj.2 Detta kors uppgifves 
hafva blifvit skänkt till Theodolinda af påfven Gregorius den store, 
men det finnes ingenting som hindrar, att det kunde vara gammalt 
redan vid den tid, då påfven skickade det såsom en skänk. Det 
skiljer sig så tillvida från Rabulas bild, att Kristus här står på ett 
suppedaneum.

Dessa äro måhända de förnämsta monumenten för studiet af histo
rien om korsfästelsescenens framställande i bild. Vi skola nu se till, 
hvad upplysningar de kunna gifva oss i den fråga, som för närvarande 
sysselsätter oss. För att kunna komma till några resultat måste 
undersökningen gå temligen mycket i detaljer, hvilket ju kan vara 
tröttande.3

Den af mig först omnämnda framställningen, smädebilden från 
kejsarpalatset, kail det vid första påseende förefalla oriktigt att 
vilja räkna med i det sammanhang, jag nu gjort, men jag skall 
här redogöra för de skäl. som föranledt mig att taga den med.

Korsfästelsestraffet var hos romarne ganska allmänt för svårare 
förbrytare och för slafvar, och på dessa senare användes det till 
och med så ofta, att den romerska lustspelsförfattaren Plautus an
ser sig kunna låta en slaf säga de bittra orden, att »korset det är

1 Finnes afbildad i Stockbaner: Kunstgeschichte des Kreuzes s. 165, 
till hvilket viirderika arbete jag står i tacksamhetsskuld för mångå 
goda upplysningar. Dietrichson: Christusbilledet, sid. 10, tig. 67.

2 Afbildadt hos Bock: Geschichte der liturg. Gewand, II, pl. 29 fig. 1. 
Didron, Annales därchéologie, Tome XXVI, samt hos Steckbauer 
ant. ari), s. 160.

3 Skälen för de olika bildernas hänförande till den tid, hvilken jag an- 
gifvit såsom den sannolika, skulle det vara allt för vidlyftigt att här 
redogöra för, hvarför jag hänvisar den intresserade till de arbeten, 
som vid hvarje monument finnas citerade.
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vår familjegraf, der har min far, farfar och farfars far slutat sina 
dagar, och der vet jag, att också jag en gäng skall dö». Örn det 
än i senare tider under kejsardömet ej var fullt så mycket i bruk, 
så förekom det dock så ofta, att man kan förutsätta, att kunskapen 
örn, huru vid dessa afrättningar tillgick, var allmänt känd, och sä
kerligen voro de, som vistades i det kejserliga psedagogiet, så kallas 
det rum, där smädeteckningen upptäcktes, alldeles ej okunniga härom.

Just därför att alla visste, huru vid dessa afrättningar tillgick, 
finner man så ytterst få och ofullständiga upplysningar härom i den 
klassiska litteratur, som från dessa tider blifvit bevarad till våra 
dagar. Men de kristna författarna hafva däremot haft särskild or
sak att omtala såväl korsens form som annat, hvilket berör detta 
straff. Så beskrifver Irenaeus (f 200) korset på detta sätt: Habitus 
crucis fines et summitates habet quinque: duos in longitudine, 
duos in latitudine et unum in medio, in quo requiescit qui davis 
affigitur.1 (Korset har fem ändar och toppar, två på längden, två 
på bredden och en på midten, på hvilken den hvil ar, som spikas 
fast.) Andra korsformer förekommo äfven, men då denna är den 
som oftast afbildats, behöfva vi ej taga bort tiden nied redogörelse 
för de öfriga formerna.

Det är en detalj å elit nyss beskrifna korset, som särskildt ta
ger vår uppmärksamhet i anspråk, och det är den del, som skjuter 
ut ifrån midten af korset. Denna del bestod af ett stycke trä, som 
var så fastsatt å korsets stam, att den lifdömde kunde sättas gränsle 
öfver detsamma, hvarför det ock kallades sedile1 (säte). Då korsen 
i allmänhet voro resta, innan de lifdömde bestego dem, så har denna 
detalj förmodligen tillkommit för att underlätta fastbindandet och 
fastspikandet.

Detta säte får ej förväxlas med snppedaneum (fotbräde), en de
talj, som vi ofta finna å afbildningar af Kristus på korset. Fot
brädet utgöres af ett utsprång å korset, så anordnadt, att det bil
dar en pall, på hvilken fotterna kunna stå, understundom utan att 
fästspikas, men oftast fastspikade. Detta fotbräde omtalas tidigast 
af Gregorius af Tours (f 594), och så vidt man vet, förekom det ej 
å de romerska afrättuingskorsen.

Innan vi återvända till smädeteckningen, skola vi endast först 
erinra därom, att den romerska lagen påbjöd, att den korsfäste 1

1 Efter Steckbauer atif. ari), s. 30 oell 37.



skulle afklädas naken, och att kläderna skulle tillfalla bödlarna. 
Att man skulle hafva underlåtit att fullgöra lagens bud i detta fall, 
finnes ju inga skäl att antaga, allra hälst sorn den ej var mycket 
besvärlig att utföra och alltid medförde någon vinst åt vinnings
lystnaden.

Granska vi nu smädeteckningen efter de upplysningar, vi vunnit 
angående sättet för en romersk korsfästelse, så tränger sig ovilkor
ligen den reflexionen fram, att denna bild ej återger en person 
korsfäst på romerskt vis. Först och främst är han ej naken utan 
klädd, och för det andra förekommer det fotbräde, här återgifvet 
med ett enda enkelt streck, som troligen var alldeles främmande 
för det romerska bruket. Till grund för tecknarens framställning 
af den korsfäste har antagligen legat något, som han skådat med 
egna ögon, vare sig en romersk korsfäst förbrytare eller också något 
annat, och detta andra måste då varit en kristen framställning af 
Kristi död på korset. Detta senare är så mycket troligare som 
de olikheter, hvilka smädebilden framvisar i jämförelse med den ro
merska afrättningsseden, äro just desamma, som vi sedermera så 
ofta återfinna hos krucifixen. Slumpen, tillfälligheten kan väl knap
past hafva spelat in här. Ju mer man fasthåller den tanken, att 
man under de följande tiderna, trots evangelisternas tydliga ord, 
att Kristus var beröfvad sina kläder, likväl afbildar honom klädd 
och stödjande sig på ett suppedaneum, ju mer man tänker härpå, 
desto tydligare framstår det, att bakom smädeteckningen måste ligga 
en bild, der kärleken och ömheten, utan att likväl träda verklighe
ten allt för nära, sökt förtaga det skymfliga och sårande i kors
fästelsestraffet. Det vore väl i sanning mer än egendomligt, om 
tecknaren af den hånfulla framställningen i sitt gäckeri skulle all
deles själfständigt hafva kommit just på den mot all verklighet 
stridande tanke, till hvilken de kristna drefvos genom sin vördnad 
för Kristus och sin anständighetskänsla. Nej, man kan ej värja sig 
för det intrycket, att den som tecknat smädelsen äfven sett en kri
sten framställning af korsfästelsescenen, och just en framställning 
af den typ, som sedermera biet’ så ofta återgifven.

Men är den ofvan framställda uppfattningen rigtig, så blir också 
smädebilden af ofantlig betydelse för historien om korsfästelsesce
nens återgifvande i bild, ty då bär den vittne örn, att krucifix
framställningar voro kända redan i det andra århundradet, åt
minstone inom vissa kretsar. Det tyckes som örn man i allmänhet
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tvekat allt för mycket att draga ut konsekvenserna af smädeteck- 
ningens upptäckande. Denna har ju onekligen ännu en något 
isolerad ställning i förhållande till de öfriga nu kända krucifixen, 
men detta är något, som kommande forskningar och upptäckter må
hända kunna afhjälpa. Tvenne omständigheter, som möjligen något 
kunna bidraga att förklara orsaken till smädebildens isolerade ställ
ning, hafva likväl, synes det mig, blifvit förbisedda. Det ena al
den, att nästan allt det vi känna af vesterländska bildframställ
ningar från de första kristna århundradena så godt som uteslutande 
härstammar från katakomberna och hufvudsakligen från de romerska, 
d. v. s. från begrafningsplatser, der visserligen gudstjänst ofta hölls 
under förtryckets tider, men der likväl det egentliga syftet var att 
bereda hvilorum åt de döda. Derför finna vi inom dessa så ofta 
scener afbildade som påminna örn uppståndelsen och ett lif efter 
detta. En annan klass af bilder betona, huru Kristus såsom den 
gode herden, den der bär det borttappade fåret tillbaka till hjorden, 
tager en hvar särskildt i sitt personliga beskydd, en för det sör
jande sinnet trösterik tankegång. Liknande förhållanden äro rå
dande än i dag. Besöker man ett modernt Lampo Santo uti Italien, 
hvarest seden att rikt smycka grafverna förtlefver kraftigare än hos 
oss, så tinner man der liksom i katakomberna många bilder, som 
erinra örn lifvet efter döden, men krucifixen, eljest nu för tiden 
så allmänna, äro dock på dessa platser mycket sällsynta. Jag 
tror derför, att man går väl långt, örn man på grund af krucifixens 
frånvaro i katakomberna1 lemnar opåaktad en sådan vink örn kors
fästelsebildernas tidiga existens, som den smädebilden lemnar oss.

Vidare synes mig den omständigheten, att »texten» till bilden är 
skrifven på grekiska med grekiska bokstäfver, förmodligen af en 
kejserlig slaf, hänvisa mot Orienten, hvilket är så mycket vigtigare, 
som flere af de i det 6:te århundradet framträdande korsfästelsebil
derna otvifvelaktigt härstamma från Östern. Förhållandena i Orien
ten under de första århundradena efter Kristus äro dock så litet 
kända, att krucifixen, utan att vi ha någon kunskap derom, 
kunnat vara allmänna långt tidigare än i Vesterlandet, och många 
förhållanden tala äfven kraftigt för denna åsigt. Men förhåller det

1 I S:t Julii katakomb finnes visserligen Kristus på korset af bildad, 
men denna målning är med all sannolikhet från det 8:e århundradet. 
S:t Julii katakomb finnes ej heller upptagen i de äldre katakombför
teckningarna.
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sig verkligen på detta sätt är det ej heller underligt, att ett och 
annat krucifix kunnat dyka upp i Vesterlandet redan långt innan 
det biet- ett vesterländskt bruk att afbilda Kristus på korset.

En annan uppfattning af krucifixet, än den nian kunde skönja 
såsom grund för smädebilden, gör sig gällande i relieffen från Santa 
Sabina-porten, ehuru äfven i denna en ideal rigtning i viss mån 
tagit sig uttryck. Visserligen är Kristus utan gloria och nästan 
naken endast med ett mycket smalt skylande skört, men andra de
taljer tala för en mer ideal uppfattning (fig. 2). Så är ej korset 
tydligt afbildadt, endast vid händerna äro korsets ändar antydda.

Fig. 4.

Hufvudet är upprätt, håret långt. Skägg. Ögonen äro öppna 
och i anletsdragen lär man ej kunna spåra det minsta uttryck af 
smärta, allt drag som lifligt erinra om en mycket idealiserad kru
cifixtyp från medeltiden. Det sätt hvarpå han håller armarna är 
också egendomligt, i det att de ligga intill sidorna, endast under
armarna äro sträckta utåt, så att bildens hållning mycket erinrar 
om den ställning, man under antiken intog, när nian bad. A kata
kombmålningarna ser man mycket ofta denna attitude och å sarko
fagerna står Daniel i lejonkulan» nästan alltid på detta sätt. Af 
vigt är äfven att Kristus är större än dc båda röfvarena.
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Att korset endast synes vid händerna, är en egendomlighet 
väl värd att taga reda på. Förmodligen härleder sig detta från 
en viss obenägenhet att vilja afbilda Kristus fastnaglad vid korset, 
ett drag som man, jag vet ej med hvad rätt, vill påstå vara veste r- 
ländskt. Emellertid återfinner man det understundom å äldre fram
ställningar af korstastelsescenen. Så är t. ex. förhållandet med 
bilden på en oljeflaska, som nu förvaras i Monzas katedral tillsam
mans med de andra dyrbarheterna som tillhört Theodolinda. Vi se 
här ftig. 4)1 Kristus mellan de båda nakna röfvarena, dessa senare

Fig. 5.

fastbundna på pålar.2 Kristus är här klädd i fotsid drägt och har 
korsgloria, men armarnas ställning är densamma som å Santa Sa- 
bina-bilden, och han är likaledes af bildad betydligt större än röfvarena. 
Af korset synes likväl ej ett spår, men man kan ej betvifla, att

1 Bildén lånad från Garucci auf. arb. pl. 434 fig. 4.
2 Det latinska ordet crux, som oftast öfversättes med kors betyder egent

ligen en påle, som användes ss. bestraffniugsinstrument. Denna påle 
försågs sedan med ett tvärträ, hvarigenom just det bestraffningsinstru- 
men som vi nu kalla kors uppstod, hvilket nya instrument hos romarna 
behöll den gamla benämningen crux.
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detta verkligen iir en framställning af korsfästelsescenen. Till och 
med solens och månens tecken, som sedermera så ofta förekomma 
å korsfästelsebilder, finnas äfven här.

I samband med detta vill jag anföra ännu en intressant bild 
äfven den från en oljeflaska och återgifvande samma scen, men på 
ett än egendomligare sätt (tig. 5).1 De båda röfvarena, nakna endast 
med skört, äro placerade på hvar sin sida örn ett kors. Ofver detta 
kors synes en bröstbild af Kristus med korsgloria och på sidorna 
örn honom symboler af solen och månen. Kristi bröstbild är pla
cerad något högre upp än röfvarenas hufvuden och återgifven i större 
skala än dessa. Likheten i anordningen med föregående bild är 
onekligen slående, fast man borttagit större delen af Kristi gestalt 
och å dess plats afbildat korset.

Man anför ofta de två sist omnämnda bilderna såsom förelöpare 
till krucifixen. Samma skygghet för en verklighetsbild, som or
sakade lammets anbringande å korsets midt har med all sannolik
het gifvit anledning till att man bär uteslöt korset eller af bildade 
korset för sig och Kristus strax bredvid, men då man af detta vill 
draga den slutsatsen, att dessa bilder äro tidigare än krucifixen, så 
att säga nödvändiga öfvergångsstadier, som skulle bereda sinnena 
på att skåda Kristus fastnaglad vid korset, då tror jag, att man 
är inne på orätt väg. Ser man nämligen dessa båda bilder i sam
band med relieffen från Santa Sabina, så hafva de alla tre det gemen
samt, att Klasfas framställes större än röfvarena. Detta är ju onek
ligen ett egendomligt drag, som man möjligen skulle vilja förklara 
därigenom, att det är det enklaste medel, hvarmed en naiv konst 
söker framhålla hufvudpersonen, men då detta drag är bibehållet 
långt fram i tiden, åtminstone på så sätt att Kristi kors är högre 
än de andras, så synes mig detta vara en antydan om, att vi här 
snarare lia att göra med en gammal tradition, hvars ursprung nu 
gått förloradt. An vidare styrkes denna åsigt därigenom att på 
ingen annan af de öfriga snidade bildframställningarna å Santa 
Sabina-porten, är hufvudpersonen accentuerad genom att återgifvas 
större än de öfriga figurerna. Med tanke på det senast omnämnda 
förhållandet samt solens och månens af bildande å just de platser der 
de nu förekomma, synes man mig vara berättigad att betrakta dessa 
hilder å oljeflaskorna som kopior af en på den tiden gängse typ

1 Bildén är lånad från Garueci ani', arfi. pl. 434 lig. 2.
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för korsfästelsescenens afbildande, kopior der man likväl undvikit 
att afbilda Kristus fastspikad på korset.

Denna skygghet för en realistisk framställning af korsfästelsen 
måste man, synes det mig, mera tillskrifva någon viss religiös ström
ning än liela tidsandan.

Att man verkligen ungefär samtidigt med Santa Sabina-bilden 
äfven vid korsfästelsescenen afbildade korset tydligt, visar oss en 
elfenbensrelief1, hvilken nu bevaras i Britisk Museum i London, och 
som onekligen är af samma ålder som Santa Sabina-skulpturen. Hal
se vi Kristus, den skägglösa och med långt hår försedda ungdom
liga sarkofag-typen, nied armarna nästan horizontalt utsträckta, 
gloria bakom hufvudet och smalt, skylande skört om lifvet. Afven 
här håller han hufvudet upprätt något vridet åt höger och ansigts- 
uttrycket är alldeles smärtfritt. Korsets form är antagligen den 
äfven sedermera allmänt brukliga. Suppedaneum saknas.

Det är redan autydt, hvilken stor betydelse den anastasiska 
bilden eger för den grekiskt katolska kyrkans konst. Det är en 
realistisk uppfattning, som här gjort sig gällande, och det i en 
ganska hög grad. Kristus naken, endast omgjordad med ett skört 
som räcker till knäna. Hufvudet, nedsjunket mot bröstet åt högra 
sidan, är omgifvet af gloria. Håret långt, ögonen slutna, och så
som vanligt inom den byzantiuska konsten bär Kristus skägg. 
Armarna äro ej horizontalt utsträckta utan böjda uppåt, så att hän
derna äro högre än hufvudet. Kroppen har ej den raka stela håll
ning, som vi funnit så väl å Santa Sabina-skulpturen som å elfen- 
bensrelieffen, utan den är böjd åt högra sidan, så att högra höften 
skjuter ut. Ifrån såret i sidan sprutar en blodstråle fram, en detalj 
som nästan alltid återfinnes å krucifix härledda från denna typ. 
Suppedaneum är tecknadt som en rhomboid, också en egendomlig
het som nästan alltid återkommer på dessa krucifix, och som ju en
dast kan bero därpå, att man generation efter generation slafviskt 
kopierat sina förebilder.

På 1100-talet synes denna typ i viss mån hafva utöfvat infly
tande äfven på den vesterländska. Orsaken härtill kan väl knappast 
vara någon annan än den lifligare förbindelse mellan Vester- och 
Österlandet, som korstågen förde med sig.

1 Afbifdad i Garucci anf. arb. pl. 446 fig. 2 samt af Dobbert: Zur
Entstehungsgeschichte des Crucifixes i Jahrbuch d. König!, preus.
Kunstsamlungen I, Berlin 1880.



Den korsfästelsebild, sorn finnes i evangeliiboken skrifven af 
Rabulas, kan betraktas såsom en öfvergång till en mer ideal upp
fattning. Kristus är bär afbildad iklädd en fotsid skjorta utan 
ärmar (colobium). Armarna äro nästan horizontalt utsträckta, fot
terna jämsides fastspikade på korsets stam. Suppedaneum saknas, 
Kristus bär skägg och långt hår, böjer hufvudet framåt mot höger, 
ögonen äro öppna. Bakom hufvudet en gloria, ofvanför korset 
inskrift. På sidorna solen och månen.

Den emaljerade bilden å det guldkors, som äfvenledes tillhör 
Theodolindas förut omtalade i Monza förvarade skatt, är ännu mer 
idealt uppfattad. Hufvudet är ej så djupt nedböjdt, och lötterna 
hvila på ett suppedaneum af den för den byzantinska konsten van
liga formen. I öfrigt lik föregående. På taflan ofvan hufvudet 
ICX och på sidorna solen och månen. Under armarna inskrift med 
grekiska bokstäfver. På korsarmarna vid Kristi händer två figurer, 
med sannolikhet Maria och Johannes.

Se vi nu tillbaka på det föregående, så finna vi, att det verk
ligen tinnes tvenne olika rigtningar med afseende på uppfattningen 
af korsfästelsebilderna, en realistisk, som mynnar ut i Anastasii bild, 
hvilken biet grundläggande för den österländska typen, om än 
typen med Kristus iklädd colobium inom den byzantinska konsten 
fortlefde till framemot 1000-talet och måhända längre, och en 
idealistisk, som biet grundläggande för den vesterländska kors
fästelsetypen, hvilken så småningom utvecklade sig till den på 
själfva dödsinstrumentet öfver döden triumferande världsherrskaren. 
Hvilkendera rigtningen som gör sig tidigast gällande är svårt att 
säga. Det synes dock för närvarande, som örn den ideala rigtnin- 
geu måhända varit den tidigast framträdande, emedan ju antag
ligen ett idealt d. v. s. ej verklighetstroget krucifix ligger bakom 
smädebilden, och såväl Santa Sabinabilden som elfenbensrelieffen i 
British museum hafva mer eller mindre ideala drag.

Inom den äldre literaturen talas ytterst sällan örn krucitixfram- 
ställningar. Det äldsta anförande jag hittills har kunnat uppspåra 
är en förmaning af den helige Augustinus (f 430) till sin samtid, att 
ej afbilda Kristus i hans förnedringstillstånd. Men redan den om
ständigheten, att Augustinus talar emot dylika bilder visar, att de ej 
varit så sällsynta på hans tid inom den vesterländska kyrkan. Att 
kyrkans målsmän inom Vesterlandet verkligen sökte befordra en 
ideal framställning af korsfästelsen, framgår af den berättelse, som
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Gregorius af Tours (593) anför om en munk som drömde, att Kristus 
uppenbarade sig för honom och befalde honom att skyla den i 
kyrkan målade Kristusbildens nakenhet. Detta tilldrog sig i Nar- 
bonne.

Oaktadt man således inom vissa andliga kretsar tyckes hafva 
varit böjd för de Kristusbilder, der han är iförd klädnad, så kan 
man ej säga att denna typ biet den herrskande i Vesterlandet. 
Visserligen finnas ganska många exempel härpå såsom i en lectio- 
narius evangeliorum, der Kristus afbildas i full drägt, skägglös, 
utan suppedaneum, med en kalk under fotterna.1 Denna bild till
hör sannolikt det 9:de seklet. En annan förekommer i Codex 
Egberth Kristus är äfven här iförd en fotsid drägt, bär ej skägg 
men långt hår. Fotterna jämsides. Suppedaneum saknas.2 Denna 
härleder sig från I0:de seklet. Den nakna bilden med endast ett 
längre eller kortare skört torde under de följande århundradena 
vara det allmännast förekommande.

Då man från 700- och 800-talen och sedan framåt känner en 
stor mängd framställningar af korsfästelsescenen, kan jag ej så pass 
noggrant som från föregående tiden uppräkna de kända monumen
ten, utan får jag nöja mig att blott anföra ett och annat för tidens 
uppfattning karaktäristiskt exempel.

Det finnes en diptyk från senare hälften af 500-talet, vanligen 
känd under namnet hertiginnan Adiltrudes diptyk, där en kors
fästelsescen finnes afbildad, hvilken lämpligen kan anföras som ett 
mellanstadium mellan österländsk och vesterländsk uppfattning. 
Gestaltens hållning erinrar mycket om reliefferna å Santa Sabina- 
porten och å elfenbensplattan i British museum. Hufvudet rakt 
upp, armarna horizontalt utsträckta. Skört till knäna. Fotterna 
jämsides. Suppedaneum saknas. Korsgloria. Skägg, långt hår, 
ögonen öppna.3 A inskriftstaflan REX IVDEORVM. Där ofvanför 
ECO SVM IHS NAZARENVS, hvilket är början af inskriften. På 
korsarmarna: muller en4 etc., tydligen en öfversättning af den gre
kiska inskrift, som ofta brukar förekomma på de österländska kruci
fixen. Just denna inskrift visar det österländska inflytandet. I

1 Afbildad bos Seré: Le moyen åge et la renaissance II.
2 Afbildad bos F. Xaver Kraus: Die Milnaturen des Codex Egberti 

pl. 49.
3 Afbildad hos Steckbauer anf. arb. s. 237.
4 Enligt Steckbauer.
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öfrigt torde bilden vara ett uttryck för den vesterländska uppfatt
ningen.

Inemot två hundra år senare finna vi en elfenbensrelief, som i 
mycket liknar den nyssnämda. Den finnes i Cividale och har till
hört en viss Ursus dux, hvilken Ursus var en af longobard- 
furstarna. Han lefde troligen under senare hälften af 700-talet. 
Kristus är här uppfattad alldeles på samma sätt som å Adiltrudes 
diptyk, endast att suppedaneum förekommer och ovisst om Kristus 
har skägg. På inskriftstaflan IHS NAZA å ny rad REX IVDE. 
Derunder pä korset VRSVS å ny rad DVX FECIT. På kors- 
armarna öfver Kristi högra arm MENFILT VVS, öfver venstra APE 
CCEMTVA, under högra VRSVSDVX under venstra FIERIPCEP.1 
På ena sidan närmast korset Longinus och där bakom Maria, på 
andra närmast korset Stephaton (mannen med isopen) och bakom 
honom Johannes. Ofver korsarmarna solen och månen personifi
erade.2 Inskrifterna som hänsyfta på Maria och Johannes torde 
äfven här bära vittne om ett österländskt inflytande eller kanske 
snarare vara det sista minnet af detta. — I vesterlandet förekomma 
dessa inskrifter ej å senare krucifix, så vidt jag kunnat finna.

Från det följande århundradet vill jag nämna en bild af mer 
utpräglad vesterländsk typ. Det är en elfenbensplatta från Tongres 
i Belgien.3 Vi se här Kristus i ungdomlig gestalt, skägglös med 
långt hår, ögonen öppna, armarna något böjda såsom mycket ofta 
är fallet å bilder från denna tid, fotterna jämsides utan suppedau- 
eum. Af de figurer som omgifva Kristus intressera oss4 för ögon
blicket tvenne englar, hvilka öfver Kristi hufvud hålla en krans- 
liknande krona. Ofver kronan Guds välsignande hand. En elfen
bensplatta, numera förvarad uti Museo Nazionale i Florens och 
som troligen är från samma tid som föregående, ger uttryck åt

1 Mulier en filius tuus (kvinna se din son) — Apostole ecce mäter tua. 
(Apostel, se din moder) — Ursus dux flen praecepit (Hertig Björn lat 
göra detta).

2 Afbildad Garucci ant. arb. pl. 459 fig. 2.
3 Afbildad hos Cahier et Martin: Mélanges d’archéologie, vol II, Paris 

1851 pl. 6.
4 Det knappa utrymmet förbjuder oss att ingå i någon redogörelse för 

de allegoriska figurer, som vid denna tid synnerligen ofta grupperades 
omkring Kristus på korset. Sådana figurer äro Mors (döden) och 
Vita (lifvet), Ecclesia (kristendomen) och Synagoga (judendomen) m. H.
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samma idé, men här är det en hand ur skyn som håller kronan. 
Otvifvelaktigt har man härigenom velat synnerligen starkt betona, 
att det var den öfver döden triumferande Kristus, som man ville 
afbilda, och ej den på korset döende.

Denna ideala uppfattning mynnade ut deri, att Kristus afbilda- 
des med ögonen öppna och anletsdrag som ej uttrycka smärta och 
nied konungslig krona på hufvudet. Då den österländska kyrkan 
ungefär vid denna tid särskildt framhållit, att man i Vesterlandet i 
motsats till förhållandet i Österlandet afbildade Kristus på korset 
på ett allt utom verklighetstroget sätt. så kan det ej häller väcka 
någon förvåning att det alltid är den vesterländska konungakronan 
som krucifixen iklädas och ej den österländska.

Dessa krönta krucifix förekomma snart sagdt inom alla euro
peiska land. I Tyskland, Österrike, Ungern, Italien, Frankrike och 
Norden har jag sett dem och förmodligen påträffas de äfven i de 
öfriga länderna, men jämför man dessa krucifix sinsemellan, märker 
man ganska snart, att de ha ett öfverraskande stort slägttycke 
med hvarandra. Alla äro de af metall, gjutna och afsedda att fast
näs, hvarför ryggsidan är urholkad. Skörtet är alltid emaljeradt, 
liksom ofta ögonen. De ega i öfrigt en sådan hög grad af öfver
ensstämmelse sins emellan, äfven om proportionerna skulle vara 
något växlande, att den är för stor att kunna tillskrifvas den 
enhet i uppfattning och detalj behandling, som ofta gör sig gällande 
under äldre konstepoker, utan måste man tillgripa den förklaringen 
att de härstamma från samma verkstad eller kanske rättare grupp 
af verkstäder, och att det är handeln och det fromma nitet, som 
bragt dem ut öfver alla land. Trakten för deras tillverkning torde 
vara Rhenländerna. Andra krucifix med krona än de nyss be- 
skrifna förekomma ytterst sällan, för så vidt jag kunnat utröna för
hållandet, utom i Norden där de äro ganska talrika.

En annan idealistisk och symbolisk åskådning fick sitt uttryck 
därigenom att Kristus afbildades på korset iklädd öfverstepresterlig 
drägt. I ett manuskript från 1000-talet, som nu förvaras i Munchen, 
finnes en sådan bild. På ena sidan örn korset står en kvinna i 
bedjande ställning och är betecknad såsom Vita (lifvet) och å den 
andra sidan en man färdig att signa ned, biten af ett djur som 
skjuter fram ur korset. Han håller i handen en lans, som är sön
derbruten. Han betecknas som Mors (döden). Dessa båda figurer 
visa, hur helt och hållet symboliskt hela bilden är tänkt.
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Kristus på korset helt och hållet klädd förekommer ej så sällan 
under den tidigare romanska epoken, men oftare torde han likväl 
endast hafva skört.

Under kejsar Henrik Ilis tid förekomma en del bilder, troligen 
förfärdigade inom kejsarens eget rike, der Kristus ej har den upp
rätta hållning, som man skulle ha väntat att finna utan i stället 
böjer kroppen, men ej såsom den byzantinska skolans bilder åt 
höger utan åt venster. På samma gång lutar Kristus på dessa 
bilder hufvudet ganska mycket åt höger, så att det nästan sjunker 
ned på bröstet. Onekligt är, att det tyckes som örn en mer rea
listisk uppfattning skulle vilja arbeta sig fram här och i så fäll 
sannolikt oberoende af den österländska realismen.

Troligen i följd af korstågen bröt denna likväl åter in öfver 
Vesterlandet under 1100-talet och biet' utgångspunkten för den 
gotiska uppfattningen af krucifixet. Med denna nådde realismen 
sin höjdpunkt. Suppedaneum försvinner, den ena foten lägges öfver 
den andra och båda fastnaglas med en spik. Skörtet blir kortare. 
Kroppen återges utmerglad och med sår efter gisslingen. Armarna 
äro upplyftade d. v. s. hela kroppens tyngd hänger på dessa. Huf
vudet är nedsjunket på bröstet, alltid åt höger sida. Ansigtet 
förvrides nästan alltid af dödssmärta. Ögonen slutna, skägg, håret 
långt, och i stället för den triumferande konungakronan är den 
skymfliga törnekronan tryckt på hans hufvud. Det är den utpinade, 
förhånade och döde Kristus, som den gotiska konsten älskade att 
framställa.

I hufvudsak är det denna uppfattning, som äfven legat till 
grund för senare tiders krucifix, ofta nog kanske i en mildare form, 
men också understundom med ali den realism, som en högt ut
vecklad konst kan åstadkomma.

Sammanfatta vi det ofvan sagda framgår däraf att krucifix- 
typen ej undergick någon nämnvärd förändring under 600—800- 
talen, på 900- och 1000-talen trängde sig allt mer starkt allegoriska 
element in i framställningen, på 1100-talet började realismen sitt 
segertåg, och än i dag kan den sägas hålla oss fängslade, örn äfven 
på senare tiden en mer ideal uppfattning understundom sökt ar
beta sig fram.
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Vända vi oss efter denna kortfattade, och i följd deraf mycket 
ofullständiga, öfversigt öfver korsfästelsebildernas utvecklingshi
storia till de krucifixbilder, som finnas i Statens Historiska Museum, 
så nämna vi först det äldsta och på samma gång ett af de allra 
intressantaste, ett krucifix funnet på Björkö i en graf (gr. 660), som 
af d:r Stolpe undersökts. De öfriga föremålen i grafven gifva vid 
handen, att den tillhör 900-talet, och ingen orsak finnes att antaga 
det krucifixet ej också skulle tillhöra denna tid.

Bilden är ju onekligen mycket rått utförd, 
(fig. 6), men man kan dock skönja, att det är 
krucifixtypen med skört, som tjenat till föredöme. 
Öfre delen af kroppen är nämligen annorlunda 
behandlad än den nedre delen. Å bröstet och 
armarna äro fastlödda små silfverperlor omgifna 
af strierad silfvertråd, under det att nedre delen 
af kroppen är omgifven af tätt intill hvarandra 
lagda strierade trådar, och på ett sådant sätt att 

Fig. 6. det ser ut som om bilden vore iklädd byxor.
Ehuru bilden i sin helhet är framstäld såsom sedd 

framifrån, äro fotterna likväl sedda från sidan. Ansigtet är ytterst 
rått, ögon, näsa och mun äro markerade, men för öfrigt är hela an
sigtet betäckt med små silfverkorn. Dock kan man af ytter- 
konturens form sluta till, att det är den skäggiga Kristustypen, som 
föresväfvat den som arbetat krucifixet, ty annars hade väl ej an
sigtet slutat så spetsigt. De bilder som i det följande anföras gifva 
stöd åt denna uppfattning.

Detta krucifix är onekligen ett af de intressantaste såsom ett 
minne från den första kristna tiden i Sverige, bärande oss vittne 
om, att kristendomen här i närheten af den hedniska kultens hufvud- 
ort Upsala, redan tidigt måtte ha slagit ganska djupa rötter. 
Detta krucifix är nämligen med all sannolikhet ett svenskt arbete, 
och då det gamla Birka på Björkö var en betydande handelsstad, 
är det ju troligt, att det förfärdigats just der. Filigrantekniken 
var synnerligen omhuldad i Sverige under 900—1000-taien. Statens 
Historiska Museum eger en hel räcka af filigranarbeten från denna 
tid prydda med sådana ornamentsmotiv, som endast förekomma här 
i Norden,1 hvarför man afgjordt måste betrakta dessa arbeten så-

1 Se t. ex. Teckningar ur Statens Hist. Museum, serien VI pl. 4 fig. d 
och e samt pl. 6 fig. k.
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sorn inhemska. Bland dessa förekomma flera s. k. Torshammare, 
helgade åt den högste hedniske guden, hvilka hammare burits å 
halskedjor alldeles såsom man under den närmaste kristna tiden 
bär krucifixen.

Granska vi närmare arbetstekuiken, så finna vi den vara all
deles den samma för vårt krucifix som för öfriga filigranarbeten. 
Bilden som skulle prydas med silfverkornen och silfvertrådarna 
drefs först upp i silfverplåten. Denna drifna bild eller rättare för
arbete till bild gaf man fasta konturer genom pålödda trådar och 
utfylde sedan ytan inom konturen på olika sätt allt efter som om
ständigheterna kunde kräfva det. Vittnar arbetssättet om att 
detta krucifix troligen är gjordt i Sverige, så tränger sig deli 
frågan fram, hvarifrån kan förebilden leda sitt ursprung.

I det föregående har jag sökt göra troligt, att förebilden varit 
krucifixtypen med skört, och att Kristus haft skägg, men detta torde 
också vara det allra mesta, som kan sägas örn denna. De båda 
banden vid händerna kunna visserligen stå i samband med sådana 
som förekomma å fig. 7, men då arbetet i det hela är så rått ut- 
fördt, vågar jag ej af detta draga några vidtgående slutsatser. 
Några sådana karaktäristika, som vi i det föregående funnit vara 
utmärkande för olika tider och länder, kan man ej här återfinna. 
Då man känner, att det var Ansgarius, som bragde kristendomen till 
Birka, och då man äfven vet, att många Birkabor föro till Hol
land för att låta döpa sig, så ligger den förmodan nära till 
hands, att den vesterländska typen tjenat till förebild, och detta är 
väl också det troligaste, men då man dels i grafvar dels i »svarta 
jorden» på Björkö funnit ganska många byzantinska och angel- 
sachsiska mynt, så öppnar denna omständighet nya synvidder. 
För närvarande torde det också vara omöjligt att kunna med viss
het afgöra, hvar man har att söka förebilden.

Att detta det äldsta svenska krucifixet är utfördt i filigran- 
arbete, kan i första ögonblicket förefalla egendomligt, men vid en 
närmare granskning af förhållandena framstår detta faktum såsom 
ganska naturligt. Förebilden må hafva ledt sitt ursprung från 
Vesterlandet eller Österlandet, så har den i alla fall med all sanno
likhet varit utförd i relief, men det är en konstart, som våra förfäder 
vid denna tid voro så godt som alldeles okunniga om. Att sänka 
bottenytan omkring en bild, hvarigenom en sorts relief uppstår det 
förstodo de visserligen, och att modellera ett fristående djur eller
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djurhufvud kunde de äfven, men den verkliga velieffens hemlighet 
hade de ej hunnit komma i besittning af. När de derför ville åter
gifva Kristusbilden, måste de tillgripa en teknik, som de voro vana 
vid, och då de voro särdeles skickliga filigranarbetare, är det ju 
helt naturligt, att de valde just denna teknik, som de synbarligen 
älskat och omhuldat.

296

Längre fram i tiden försökte man sig likväl med relieffram
ställningen. Ett exempel härpå se vi afbildadt i fig. 7. Det är 
ett silfverkors på båda sidorna prydt med bilder i relief. Upptill 
en ögla, i hvilken en ring är fästad, hopvriden på ett sätt som 
mycket ofta förekommer å ringar från denna tid, funna i svensk 
jord. Detta kors anträffades vid Lilla Klintegårda, Vestkinde s:n, 
Gotland, tillsammans med fragment af silfversmycken och mynt, 
som bestämma tiden för skattens nedläggande i jorden till början



af Ilie seklet.1 Det finnes intet hos korset, som nied bestämdhet 
hänvisar till någon af de trakter, der mynten höra hemma, der
emot förefaller det, som örn man från olika håll lånat skilda drag 
och härigenom åstadkommit denna onekligen egendomliga enhet.

Att bilder förekomma på båda sidorna af ett kors är ingenting 
ovanligt, det ser man under föregående tider ganska ofta exempel 
på, men att på ena sidan finna Kristus korsfäst och på den andra 
sidan också en person som är korsfäst, det kan jag åtminstone för 
närvarande ej nämna något exempel på från andra länder än 
Norden. Här finnas i stället tre, en omständighet som ger oss en 
antydan örn, att vi här ha framför oss inhemska nordiska arbeten. 
Granska vi närmare fig. 7, så finna vi, att bilderna äro olika på 
fram- och baksidan af korset, och att det egentligen är hufvudena 
och lötterna, som äro behandlade på skilda sätt. Bilden å fram
sidan har skägg, mycket stora mustacher, och öfver hufvudet ett 
kors, bilden å baksidan är utan skägg, har egendomliga ränder 
öfver hjessan och bakom hufvudet en gloria. Med så stora olik
heter är det ej tänkbart, att den som förfärdigat korset velat af
bilda samma personlighet å båda sidorna.

Att mannen nied skägget oell korset öfver hufvudet är Kristus 
lider intet tvifvel, men hvem föreställer då den andra bilden? 
Många både män och kvinnor lia ju dödt martyrdöden på korset, 
dock är det väl toga troligt, att man afbildat dem på ett litet häng- 
smycke tillsammans med Kristus och i samma ställning som han. 
Då det med sannolikhet ej kan vara något helgon, måste vi för
söka att förklara bildens tillkomst på något annat sätt och för att 
då finna lösning på gåtan, måste vi gå några århundraden tillbaka 
i tiden.

När kejsar Konstantin den stores moder, den heliga Helena, i 
Jerusalem hade upptäckt det kors, på hvilket Kristus lidit och dödt, 
fördes detta till Europa, där det så småningom i icke allt för stora 
stycken spriddes ut öfver alla land. Dessa små partiklar bevarades 
på det omsorgsfullaste sätt. Mycket ofta infattades de i ädla me
taller, och man gaf ofta dessa infattningar förm af kors. Ej så 
sällan torde de hafva gjorts så, att de hängande i kedjor kunde 
bäras på bröstet likt amuletter. Kristi kors kunde likväl ej räcka

1 Mynten voro arabiska, tyska, danska, angelsachsiska (de yngste Aethel- 
reds f 1016) ett byzantinskt (Basilius II och Constantinus XI 976— 
1026) böhiniska (Adalrick dux). Inv. 980.
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till ett obegränsadt antal dylika amuletter, men smaken för dessa 
små prydliga hängkors hade blifvit allmänt utbredd. Så små
ningom gjorde man dem så, att de kunde öppnas, då reliken Indes 
inuti korset, som på utsidorna pryddes med bilder. Det är dessa 
amuletter och kors man brukar kalla encolpia.

En ganska utpräglad form och utsmyckning Ängö de inom den 
byzantinska konsten. På den ena sidan förekommer nästan alltid 
Kristus, oftast såsom korsfäst, men äfven på annat sätt. Den andra 
sidan framvisar vanligen en bild af Maria i hel figur, ofta med Jesus- 
barnet på armen, men också med händerna på antikt sätt lyftade 
till bön. Någon gång är det endast en bröstbild af Maria, som i 
en medaljong intager korsets centrum. Icke sällan äro de 4 evan- 
gelisterna afbildade i medaljonger, en på hvar af korsarmarnas änd
punkter. Dessa encolpia torde såsom redan är sagdt tillhöra den 
byzantinska konstens alster. Måhända förekomma uti Vesterlandet 
dera dylika, men den literator jag för närvarande genomgått läm
nar inga upplysningar, som ge vid handen, att dessa encolpia finnas 
i Vesterlandet, ty det som finnes i Vaticanens museum1 och det 
som af Borgia af bildas,2 det förra med Maria bärande Jesusbarnet 
på armen, det senare med Maria i bedjande ställning, äro med all 
säkerhet byzantinska arbeten. De encolpia som anträffats i Norden 
synas mig antingen vara byzantinska arbeten eller till form och 
detaljer vara starkt påverkade af de byzantinska, örn än egendom
liga drag, helt och hållet främmande för den byzantinska konsten, 
synnerligen starkt framträda.

Om vi nu återvända till Kli ntegårdakÖrset, afbildadt i fig. 7, så 
är det tvenne omständigheter i det ofvan sagda, som äro af stor be
tydelse för uppfattningen af detta; den ena är, att på dessa kors- 
formade encolpia förekomma afbildningar å båda sidor och den 
andra, att på framsidan var Kristus och på baksidan Maria, Jesu 
moder, ofta med händerna på antikt sätt upplyftade till bön. Den 
förra omständigheten ger oss anledning förmoda, att vårt kors är 
en kopia efter ett encolpium, den andra gör det troligt, hur egen
domligt det än till en början kan låta, att det likväl är Maria i

1 Afbildadt i Annales archéologiques del XXVI s. 142.
2 De cruce Veliterna. Att originalet till Borgnäs teckning är ett annat 

encolpium än det som nu förvaras i Vaticanens museum, synes mig 
vara alldeles otvifvelaktigt, allra helst dylika encolpia med Maria i 
bedjande ställning verkligen förekomma.



bedjande ställning, som genom missförstånd gifvit upphof till den 
korsfästa bilden på andra sidan.

I tig. 8 är afbildadt ett encolpium, som troligen funnits på 
Gotland.1 Det är af brons, synnerligen starkt nött, så att bilderna 
utförda i gravering och niello äro mycket utplånade, synnerligast 
Kristusfiguren. Emellertid kan man skönja, att Kristus är afbildad 
på korset, iklädd ett skört, som räcker på halfva benen, med be
nen jämsides. Bakom hufvudet möjligen en gloria och derofvan 
ett litet kors. På andra sidan är bilden mindre förstörd och fram
ställer Maria med händerna på antikt sätt upplyftade till bön. På
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mera konstnärligt utförda bilder nå händerna ej så långt ut på 
korsarmarna som å vår figur, der fingerspetsarna nästan vidröra 
korsarmarnas ändar. För en person, som ej känner närmare till 
innebörden af denna Marias ställning, kan den lätt föranleda till 
missförstånd och uppfattas såsom afbildning af en korsfäst. Man 
kan väl näppeligen förutsätta, att man bär i Norden skulle ega 
någon kunskap örn betydelsen af denna åtbörd, och man uppfattade 
den också i analogi med Kristusbilden. Frånvaron af spikar i 
Marias händer kunde ej heller inverka på denna uppfattning, ty 
äfven å den korsfäste Kristus saknar man ofta all antydan örn, 
huru Kristus fasthölls vid korset.

1 Förvaras nu i St. Hist. Mus. Inv. 2976.
21
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Jämföra vi de båda korsen med hvarandra och låta gransk
ningen gå mera i detalj, så finna vi, att Kristusbilden å fig. 8 bal
ett litet kors öfver hufvudet. Det har troligen varit utfyldt med 
mello. Kristusfiguren å fig. 7 a har också ett kors å motsvarande 
plats. Denna detalj förekommer äfven i Vesterlandet, åtminstone 
har jag sett den å krucifix i norra Italien. Mariabilden har intet kors 
öfver hufvudet å fig. 8, och motsvarande bild å fig. 7 b saknar det 
äfven, hvaremot båda dessa bilder äro försedda med gloria.

Ansigtet är alldeles utplånadt å Kristusfiguren å fig. 8, men då 
vi här ha att göra med ett byzantinskt arbete, och då deli byzan- 
tinska Kristustypen har skägg, så kunna vi med säkerhet, förut
sätta, att Kristus äfven å detta kors varit afbildad med skägg. 
Kristus å fig. 7 a har likaledes skägg. Såsom något egendomligt 
kail förtjena anföras, att på nästan alla de krucifix, hvilka af andra 
skäl kunna förmodas vara gjorda i Norden under äldre tider, kar 
Kristus särdeles starkt markerade mustacher, örn äfven ett sådant 
skägg som på fig. 12 hör till sällsyntheterna.

Mariabilden å fig. 8 är naturligtvis utan skägg och likaså 
motsvarande bild å fig. 7 b.

Kristusbilden å fig. 8 är iklädd skört, likaså å fig. 7 a. Benen 
och fotterna motsvara äfven fullkomligt hvarandra, och böra vi 
särskildt fästa oss vid att fotterna äro vända utåt. Se vi på 
Mariabilden å fig. 8, så äro hennes fotter vända rakt framåt, och 
så är äfven förhållandet med fotterna å den motsvarande bilden 
å fig. 7 b.

Denna detaljgranskning har visat att i alla de fall, der bilden 
fig. 7 b afvikit från fig. 7 a, der öfverensstämmer den på ett öfver- 
raskande sätt med Mariabilden å fig. 8, hvarför man ganska tryggt 
kan påstå att till grund för fig. 7 b ligger ej en Kristusbild utan en 
Mariabild.

Men torde någon invända olikheterna mellan bilderna å de 
båda korsen äro långt större än de små obetydliga nyss påpekade 
gemensamma dragen. Afven om denna invändning vore sann, så 
bör man ej glömma, att om man vill spåra upp sammanhanget 
mellan olika föremål, hvilka äro produkter af människans arbete, 
så gifva de små detaljerna, som aldrig varit föremål för noggran
nare begrundande, oftast de bästa antydningarna, just emedan man 
vid utförandet af dem aldrig tänkt så mycket öfver dem, att man 
sökt lösgöra sig från förebilden.



Jag vill anföra ett exempel. Evangelisterna säga intet om, åt 
hvad håll Kristi hufvud sjönk ned mot bröstet, när krafterna öfver- 
gåfvo honom, så att han ej längre förmådde att hålla det upprätt. 
Ej heller har man, så vidt jag kunnat finna, under äldre tider ställt 
denna fråga under debatt. Huru vida det sjönk åt den venstra 
eller högra sidan har således aldrig blifvit fullkomligt utredt. Man 
skulle derför vänta sig, att finna Kristus afbildad än med hufvudet 
åt höger och än åt venster. Men detta är ej fallet. Alla de kruci
fixbilder jag för närvarande har kännedom örn, så när som på en 
eller två, låta de hufvudet sjunka ned mot högra sidan. Detta är 
för mig ett bevis för kontinuiteten af krucifixframställningarna och 
visar, hur den ena generationen efter den andra århundraden ige
nom, jag kan säga så godt som omedvetet, bibehållit oförändrad 
en i det hela oväsentlig detalj, under det att andra drag, på hvilka 
uppmärksamheten, må vara af en slump, blifvit riktad, växlat ut
seende och hållning i det oändliga. Att det skulle vara en till
fällighet som åstadkommit att vid arbetandet af hvart krucifix 
Kristi hufvud afbildas nedsjunket åt höger, är ju otänkbart.

När derför bilderna å våra båda kors sinsemellan öfverens
stämma i flera detaljer, örn ock obetydliga, så ega vi onekligen rätt 
att antaga, det den ena bilden inverkat på den andra. Men hvar
ifrån härleda sig då olikheterna ? Aro de själfständiga uppfinningar 
af den som arbetat Klintegårdakorset, eller kan man spåra äfven 
dessa drag från annat håll? Vi skola se till. Mest i ögonen fäl
lande är måhända olikheten, att de båda bilderna äro fastbundna 
vid och ej fastspikade på korset. Fastbindningen förekommer aldrig, 
så vidt jag kunnat utröna förhållandet, på de österländska kruci
fixen eller på de äldre vesterländska, ej heller på de yngre utom 
Norden. Detta är så mycket egendomligare, som enligt allt det 
nian känner om den romerska afrättningsmetoden den dömde först 
fästbands och så ytterligare fästes vid korset genom spikar. De 
båda röfvarena förekomma äfven afbildade fästbundna, så väl från 
äldre som yngre tid, men denna omständighet kan näppeligen hafva 
gifvit upphof till Kristi fästbindande å de nordiska krucifixen.

Deremot finnes det åtskilligt hos krucifixen i en del irländska 
manuskript, som möjligen kunnat föranleda dylika framställningar. 
Jag syftar här på den irländska konstens manierade sätt att åter
gifva drägten och, öfver hufvud taget, dess stora benägenhet för band- 
flätningar, hvilken benägenhet i nästan lika hög grad forefanns hos
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nordborna. En liflig samfärdsel med de britiska öarna egde ju 
rum under 900- och 1000 talen, och otvifvelaktigt hafva nordborna 
lärt ganska mycket af den der rådande högre kulturen och ej minst 
torde detta gälla om konstförhållandena.

Från ett sådant inflytande torde man kunna härleda den egen
domliga framställningen å den s. k. Jellingestenen (fig. 9)1 som 
Harald Blåtand lät resa vid sina föräldrars grafhögar vid lellinge 
i Danmark. Vi se här Kristus, som bär skägg, med upprätt hul

lig. 9-

vud och korsgloria, armarna horizontalt utsträckta, skört till knäna, 
fotterna jämsides, och stenen lär just här vid fotterna slutta utåt, 
så att det uppstår ett slags suppedaneum.2 Å händerna äro 
spikarna markerade, så att meningen kan ej vara, att de band
slingor, som visa sig rundt om Kristi gestalt, skola föreställas binda 
fast honom. De måste betraktas uteslutande som prydnader. Något 
fullt motsvarande monument känner jag visserligen ej från de bri-

1 Bildén efter I. Kornerup, Kongehoiene i Jellinge, Köpenhamn 1875.
2 I. Kornerup, Om middelalderens fremstillinger af Christus på korset 

i Aarb. for Nord. Oldkvndighed 1871 s. 256.



tiska öarna. En sten från ön Man1 är likväl prydd med en bild, 
som något erinrar om Jellinge-stenen, men den har ännu större lik
het med bilden, hvilken här återgifves som tig. 12. Kristi händer 
äro utan märken efter spikarna och fasthållas endast genom banden. 
Afven dessa senare slingor äro rika i jämförelse med de enkla 
band, som förekomma på Klintegårdakrucilixet, oell jag vill ej In
draga några slutsatser antingen i den rigtning att banden å tig. 7 
äro förkrympningar af Jellingestenens rika slingor eller de senare 
en utveckling af de torra, jag har endast velat påpeka dessa för
hållanden och framhålla, att vi här möjligen ha att göra med en 
nordisk egendomlighet.

Klintegårdakrucifixet är för öfrigt ej det enda kända, der 
dessa band förekomma. Vid Johannishus, Hjortsberga s:n i Blekinge 
har man äfven funnit ett krucifix,2 der Kristus på samma sätt är 
fastbunden. Detta krucifix påminner äfven i mycket annat örn det 
från Klintegårda, men skiljer sig från detta bland annat genom den 
olika behandlingen af skörtet. Å Klintegårdakrucifixet är skörtet 
upptill i form af en knut. An längre har man gått å Gåte bo-bilden 
(fig. 12), der figurens lif upplösts uti denna knut. Under föregående 
tider hade inom ornamentiken djurkropparna på samma sätt blifvit 
upplösta, så att vi i denna detalj väl torde vara berättigade, att se 
en nordisk stilart flyttad öfver på krucifixet.

Af det föregående torde framgå att Klintegårdakorset är en kopia 
efter ett encolpium, delvis utfördt under påverkan af engelskt(?) 
och nordiskt inflytande, der man missuppfattat den ursprungliga 
Mariabilden, hvarigenom en bild af en korsfäst olik den andra 
sidans Kristusfigur uppkommit.

Tänker man sig nu ett dylikt kors såsom det från Klinte
gårda lagdt till grund för nya framställningar, så är det ju ganska 
antagligt, att bilderna på fram- och baksidan så småningom skulle 
bli hvarandra alldeles lika. Att det då skulle blifva Kristusbilden, 
som helt och hållet påtryckte den andra sin prägel, är också tro
ligt, ty den andra bilden egde hos sig något främmande, som man

1 Afbilda!! hos J. G. Cumming, The runic and other monumental re- 
mains of the isie of Man, fig. 8 a.

2 Jämte en mängd smycken samt mynt, angelsachsiska (Harald II och 
Wilhelm) kufiska, byzantinska (Konstantius XIII Ducas (f 1067) 
svenska (Anund Jakob), danska (Knut den helige (f 1086) böhmiska, 
ungerska, tyska lii. fl. Inv. 3491.
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ej förstod. Utvecklingen tyckes också verkligen ha gått på detta 
sätt. Det visar oss det nyss omnämda Johannisbus-korset, der den 
korsfäste Kristus finnes afbildad på båda sidorna. Till den yttre 
formen är det likt tig. 7, och det bar äfven samma upphöjda kant 
rundt om. Kors öfver hufvudet, armarna fästbundna på samma sätt, 
fotternas ställning äfven densamma, men gloria saknas och skörtet 
är annorlunda, närmast likt nedre delen å Gestriklandskrucifixet, 
som är funnet1 vid Allmänninge i Walbo s:n (tig. 10).

Fig. 10.

Gestriklandskrucifixet är af en annan typ än de senast om
talade. Kristus är här iklädd hel drägt, och hufvudet lutar åt 
ena sidan, ett af de få bland dessa äldre krucifix, der detta före
kommer. I händerna synas spikarna tydligt markerade. På bak
sidan är ingen bildlig framställning. A bröstet afslutas drägten 
med en korsliknande knut liksom skörtet å de föregående afslutats 
på ett något liknande sätt. Man finner snarlika detaljer å kruci
fixen äfven på de britiska öarna. Här gick man likväl än längre 
i utbildandet af manierade partier. Kristi klädedrägt sönder
plockades helt och hållet i små detaljer utan inbördes samband. 
Så finnes å en skulpterad sten på ön Man en bild af den kors-

1 Jämte en mängd smycken och mynt, deribland Knut den store (f 
1035). Inv. 729.



fäste,1 der på samma plats som på Gestriklandskrucifixet intages af 
korsliknande knuten, en stor cirkelformig yta är anbragt omgifven 
af ett flätadt band.

När man ser denna bild, ledes tanken ofrivilligt till ett slags 
bronsforemål, af hvilka man äfven funnit ett exemplar i Norge.2
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a. Fig. 11. b.

De bestå af en stor, rund, rikt ornerad platta, ofvanför denna ett 
hufvud och å diametralt motsatta sidan skjuta tvenne ben och 
fotter fram samt en hand på venstra och en på högra sidan, så att 
den runda skifvan tyckes hvila på ett kors. Här är ej tillfälle att 
närmare utreda sambandet mellan dessa former, jag har endast 
velat påpeka förhållandet.

Men vi återvända till krucifixen i Statens Historiska Museum. 
Vår uppmärksamhet tages då vidare i anspråk af ett kors funnet

1 Afbildad hos J. G. Cumming, atif. arb. fig. 30.
2 Afbildadt i Föreningens til Norske fortidsmindesmerkers bevaring 

Aarsberetning för 1881 fig. 22.
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vid Espinge i Hurfva s:n, Skåne.1 Liksom ett par af de föregående 
har äfven detta å hvardera sidan hilden äfen korsfäst (fig. 11), men 
uppfattningen är olika och så äfven tekniken. Dessa bilder äro 
nämligen utförda i niello.

Granska vi figurerna å de båda sidorna närmare, så finna vi 
att någon olikhet dem emellan förefinnes, örn än ej så stor som 
mellan dem å Klintegårdakorset. Bilden å fig. lia har fragment af 
en korsgloria, hvilket fig. 11 b saknar, och hvarigenom den förra

Fig. 12 a.

betecknas såsom Kristus. Denna förmodan styrkes än vidare genom 
den något otydliga figuren under Kristi fotter.

1 Fyndet bestod dessutom af ett rundt skifformigt smycke med ett till- 
bakaseende djur, utfördt i samma stil som en del runstensdjur, m. fl. 
föremål samt mynt: angelsachsiska (yngsta Harald II f 1066), byzau- 
tinska (Basilius och Konstantinus XI 976—1025).



NÅGRA KRUCIFIX OCH KORS I STATENS HISTORISKA MUSEUM. 307

Inom den byzantinska konsten förekommer ofta under korset 
en dödskalle, och denna anordning förefinnes äfven i Vesterlandet, 
synnerligast i Italien. Legenden berättar, att Kristi kors på Gol
gatha upprestes just öfver Adams graf, och det är till erinran om 
detta, som dödskallen fått denna plats på af bildningar af den kors
fäste. På Espingekorset skall den mycket otydliga figuren under 
Kristi fotter förmodligen beteckna denna dödskalle. Figuren på 
andra sidan saknar denna afbildning af dödskallen.

Fig. 12 b.

Å båda sidorna förekomma deremot underliga krumelurer 
under de korsfästes armar. Här föreligger otvifvelaktigt ett 
försök att återge den skrift, som vi i det föregående hafva sett 
förekomma just på denna plats å korsfästelsebilder, synnerligast 
af byzantinskt ursprung. De båda händerna måtte bero på någon 
mer tillfällig missuppfattning, ty något analogt vet jag mig ej 
hafva sett. Den vackert hopvirade ringen i hvilken korset hänger
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är af en sort, som mycket ofta förekommer i våra fynd. — 
Afven här torde vi således hafva att göra med en kopia efter 
ett encolpium, en kopia som likväl är sämre gjord än Klintegårda- 
korset, men med samma missuppfattning.

Örn korsen från Klintegårda, Johannishus och Espinge äro för
krympta kopior af encolpia, så finnes det deremot andra kopior, 
som troget återge den för originalet karaktäristiska formen, om 
också ett och annat i utsmyckningen visar, att vi ha att göra med 
ett nordiskt arbete. Jag syftar här företrädesvis på det redan om
talade Gåtebo-encolpiet1 (fig. 12). Såsom man äfven å af bildningen 
fig. 12 b kan se, går detta att öppna liksom de i det följande 
omtalade, hvarför dessa säkerligen hafva brukats till relikgömmor 
och burits såsom amuletter.

På ena sidan af detta encolpium se vi den korsfäste Kristus, 
på den andra fem medaljonger hvar och en med en bröstbild. Alla 
bilderna äro utförda i niello. Örn Kristusfiguren hafva vi redan i 
det föregående talat, då vår uppmärksamhet var riktad på skörtets 
form, fastbindandet vid korset och skägget. Men flera andra drag 
kunna förtjena att uppmärksammas. Af korset, som ofta brukar 
förekomma på dessa encolpia, finnes endast en detalj afbildad näm
ligen fotbrädet. Redan i det föregående Ilar jag framhållit, att de 
bilder, der Kristus återgifves fastbunden, med sannolikhet äro nor
diska arbeten. Det sätt på hvilket armarnas fäste vid bålen är 
återgifvet fortjenar uppmärksammas. Vi finna här å vår bild en 
spirallinie, som är särdeles karaktäristisk. På runstenarna före
kommer samma detalj mångfaldiga gånger och öfver hufvud taget 
är användandet af spirallinie!! för att beteckna ledgången något, 
som är gemensamt för nästan all primitiv konst. Inom den by- 
zantinska konsten förekommer naturligtvis ej denna detalj.

Den andra sidans bilder äro äfven behandlade på ett sätt, 
som fullt motsvarar återgifvandet af Kristusgestalten. Men det är 
svårt att med bestämdhet säga, hvilka personer som åsyftas med 
dessa bilder. Förmodligen är den midtersta Maria och de andra 
de fyra evangelisterna.

1 Hela detta fynd bestående af en infattad bergkristall och 3 stycken 
smycken, liksom infattningen i filigraiiarbete, finnes afbildadt och be- 
skrifvet i Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum serie 
VI pl. 4. Ett af dessa smycken (fig. c) är prydt med ett orientaliskt 
djurmotiv, som hänvisar på främmande förbindelser.



Klintegårdakorsets egendomligheter hade uppstått genom miss
uppfattning af förebilden, men så är ej förhållandet nied Gåtebo- 
encolpiet, tvärtom visar allt der, att konstnären fullt ut förstått 
sin förebild, men han har ej kopierat den, utan lian har så att 
säga öfversatt den i det formspråk, nied hvilket han var van att 
röra sig.

Encolpiet hånger i en af flätade silfvertrådar bildad kedja, som 
afslutas med djurhufvuden, hvilka hafva ögon som äro spetsiga 
framåt och således otvifvelaktig! äro af svenskt arbete. Två för- 
eningslänkar, äro prydda nied bladornament af en form, som före
kommer hos oss på inhemska arbeten såsom runstenar och smycken.1 2 
Intet finnes således som talar emot att kedjan är arbetad här och 
mycket talar för att så är förhållandet. Då enahanda uppfattning 
gör. sig gällande, för encolpiet, så är det ju högst antagligt, att vi 
verkligen här lia framför oss ett prof på svensk eller åtminstone 
nordisk konstskicklighet, troligen från förra hälften af 1100-talet.

Vi ha nu granskat inhemska kopior af troligen byzantinska 
encolpia, och då man kan vara berättigad att sätta en tidsskilnad 
af inemot 100 år mellan Klintegårdakorset (fig. 7) och Gåtebo- 
encolpiet (fig. 12), så visar detta, att tillgången på byzantinska encolpia 
måtte ha varit ganska stor. Sådana ha också blifvit funna i svensk 
jord. Ett exempel härpå lia vi redan talat örn (fig. 8), och ännu 
tre exemplar finnas i Statens Historiska Museum.

Vid Dörby, Norra Möckleby s:n å Oland har ett encolpium af 
silfver blifvit anträffadt. - Detta fynd är i hufvudsak af samma art, 
som förut omtalade, och tillhör väl midten eller senare hälften af 
1000-talet. Till den yttre formen är encolpiet alldeles öfverens
stämmande med fig. 12. Men korset, å hvilket Kristus är fastnaglad, 
är tydligt återgifvet. Det är försedt med fotbräde och ofvan huf- 
vudet är en inskriftstafla, å hvilken dock endast raka streck före
komma. Kristus är afbildad iklädd skört, som räcker till knäna 
och fotterna stå jämsides å suppedaneum. Hufvudet, bakom hvilket 
glorian synes, är nedsjunket mot höger. Kristus bär skägg. Ofvan-

1 Se Antiqvarisk tidskrift för Sverige XI: 1 tig. 50 och 51.
2 Derjämte fanns af guld: fingerring; af silfver: stor öppen flätad ring, 

smycke med bergkristall i midten, filigranperlor samt mynt, deribland 
Knut den stores (f 1035); af brons: två gångjärn och en nyckelskylt 
med naglar, hvilka bronsföremäl ge oss en antydan örn att skatten 
varit inlagd i en trälåda. Inv. 1672.
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för korset solens ock månens tecken. Den andra sidan visar oss 
fem medaljonger med bilder i alldeles som å fig. 12. Alla bilderna 
äro utförda i relief.

Det samma är förbållandet med ett annat encolpium, som är 
funnet vid Gamla Upsala.1 2 Till formen är det äfven alldeles likt 
det från Dörby. Bilderna äro äfven de samma, fastän Kristus här 
är något olika (tig. 13). Öfver Kristi hufvud synes här Guds väl
signande hand i den ställning, som är karaktäristisk för Vester
landet. Deli Öfversta af baksidans bilder bär en korsfana.

Ett annat encolpium, hvars framsida gått förlorad, visar oss 
Maria med barnet på armen och å korsarmarnas ändar öfver och 
på sidorna örn benne medaljonger med bilder. Otvifvelaktigt ett 
byzantinskt arbete. På hennes högra sida några dåligt återgifna 
grekiska bokstäfver. Den yttre formen är i det närmaste den 
samma som föregående, med dessa små utspringande knappar på 
sidorna. Det är gjordt af brons. Troligen är det funnet på Öland 
eller i Kalmar län.2

Museet eger ännu ett fragment till formen likt föregående, af 
förgyld brons, men arbetet är här råare och visar en stående person 
(Maria?) och å korsarmarua på sidorna örn denna två bilder i 
medaljonger.3

Vid Ythem, Gothems s:n å Gotland4 har äfven ett encolpium 
blifvit funnet, som till yttre form är af samma utseende som tig. 8 
och liksom detta äro bilderna återgifna med niello. Å framsidan 
se vi bär Kristus betecknad genom korsglorian, men ej korsfäst, 
utan stående i full drägt och upplyftande högra banden till väl
signelse. Öfver hans hufvud det grekiska korset d. v. s. med 
tvenne tvärträn (det öfre tvärträt härledande sig från inskrifts- 
taflan). På korsarmarna stå klöfverbladsliknande kors, ett å hvar 
sida örn Kristus. På encolpiets andra sida synes Maria med upp
åtvända händer. På sidorna örn henne två ornament.

Af de mindre, äldre krucifixen, afsedda att bäras hängande i 
kedja, återstår det endast att omnämna tvenne, båda ganska rått 
utförda bilder. Det ena af förgyld brons är funnet vid Algutsrum,

1 Inv. 8889. Månadsbladet 1891, sid. 142.
2 Inv. 2076: 54.
3 Inv. 924. Funnet vid Foglabäck, Torstorps s:n, Vestergötland.
4 Inv. 3574. I samma åker som encolpiet har äfven anträffats en stor

silfverperla. (Inv. 4271).



Algutsrums s:n, Oland1 och har möjligen varit framsidan af ett en- 
colpium, Kristus med gloria, hufvudet något böjdt, kort skört, 
fotterna jämsides. Ofvan Kristus den välsignande handen. Det 
andra är af silfver.2 Kristus har ej gloria, hufvudet nedsjunket åt 
höger, på ett särdeles otympligt sätt återgifvet. Skörtet kort, fot
terna bredvid hvarandra och utåtvända. Afven här synes ofvan 
Kristus en hand med alla fingrarna slutna intill hvarandra och 
tummen tryckt intill handen. A Gamla Upsala-encolpiet och det
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nyss omtalade Algutsrums-krucifixet ha fingrarna en annan ställ
ning. Pele- och långfingren äro utsträckta och ring- och lillfingren 
böja sig in mot handen.

På detta sätt höll man fingrarna, då man i Vesterlandet ut
delade välsignelsen, och lär denna ställning aldrig förekomma på 
något byzantinskt monument. Der föres i stället tummen intill det 
böjda ringfingrets spets, med hvilken rörelse man åsyftade att åter
gifva begynnelsebokstäfverna till Jesus Kristus.

1 Xliv. 4575.
2 Inv. 6819: 029.
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Vid en återblick på det nu sagda faller särskildt i ögonen 
det egendomliga deri, att det sannolikt äldsta svenska krucifixet 
äfven blifvit funnet der, hvarest historien berättar oss, att kristen
domen först förkunnades och antogs i Sverige, och att detta krucifix 
är arbetadt i en teknik, som vid denna tid visserligen var mycket 
omhuldad här, men i andra länder främmande tor krucifixfram
ställningar. Filigrantekniken lämpar sig onekligen ej synnerligen 
väl för att återge mänskliga gestalter och allra minst anletsdragen, 
men flere stycken hängsmycken, som återgifva människoanleten>, 
hafva funnits i svensk jord och de visa att det för dåtiden ej var 
så ovanligt.

Af de 15 nu nämda svenska krucifix och encolpia äro två från 
okänd fyndort, det ena af dessa (Inv. 2076: 54) är likväl med 
största sannolikhet funnet på Öland, tre funna i Svealand, och de 
öfriga i Götaland, hufvudsakligen på Gotland och Öland. Granskar 
nian närmare fyndorterna äro de alla med ett enda undantag (se 
sid. 310, inv. 924) så belägna, att de snarast hänvisa mot förbindel
ser med Östern. Troligen har också den första väckelsen kommit 
härifrån, fastän drag lånade från den vesterländska konstrigtningen 
blifvit inblandade, ett förhållande som endast kan förklaras deraf, 
att man i dessa trakter stod i liflig förbindelse så väl med Öster
som Vesterlandet. Emedan dylika krucifix och encolpia förefinnas 
i Danmark, skulle man kunna bli frestad att tro, det de öfver detta 
land kommit hit, men fyndorterna tala just mot antagandet af 
denna väg. Afven i Finland hafva dylika krucifix och encolpia 
hittats. Dock äro ej alla hit införda från utlandet, ej ens de 
flesta, utan många äro gjorda här i Norden, troligen i Sverige, och 
genom sin tidiga förekomst vittna de på ett intresseväckande sätt 
örn kulturförhållandena här under den äldsta kristna tiden. 1

1 Se Svenska forsåker fig. 595 och 606.


