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EN HÖGGOTISK KRISTUSBILD AV SILVER 

Av Aron Andersson 

Under Västerås domkyrkas pågående restaurering har kyrkans 
silverskatt bereits en tillfällig fristad i Statens historiska mu
seum. Bland de deponerade föremålen befinna sig flera medel
lida dyrgripar, ett par natlvardstyg och — sällsyntare i sin art 
än dessa — några hittills knappast uppmärksammade spolier 
från kyrkans medeltida skattkammare ingående i dess nuvarande, 
r>'A cm höga allarkrucifix (fig. I ) . 1 

Korset av svartbetsat trä är ett oansenligt arbete från nyare 
tid men prydes av fem cabochon-slipade bergkristaller, de två 
övre sfäriskt rundade, de övriga koniskt toppiga, i fattningar av 
förgylld koppar med smala bladfriser av växlande utseende. Kri
stallerna äro anbragta på underlag av nu bleknat sidentyg, som 
ursprungligen givit dem cn ädelstcnsskimrande färg. De hiir-

1 Enligt älskvärt meddelade uppgifter av domkyrkosysslomanncn, teol. dr 
Gunnar Ekttrota i Västerås, finnas prakt iskt taget inga äldre notiser be
varade om detta krucifix, som för första gången upptages i domkyrkans 
inventarieförteckning år 1952 ( ! ) och då med uppgiften, att krucifixets fot
ställning är ny från 1878. — I protokoll vid domkyrkokommissionens sam
manträde 18/11 1805 namnes, at t predikstolen renoverats och: »Eftersom 
silverkrucifixct, som skulle uppsät tas på muren bakom predikstolen, saknat 
nog dager, har i stället målats ett p a t r i a r k a i k o n i krucifixet bör sät tas på 
predikstolen att svara mot timglaset.» — Som dr Fikström framhåll i t för 
förf., synes detta tyda pä, att krucifixet vid detta tillfälle var nytt och sökte 
sin plats. Det enkelt t i l lverkade korset skulle mycket väl kunna vara utfört 
1805. Kuligt den till r iksantikvarien insända inventeringsrapportcn av den 
17 april 1828 var krucifixet då upphängt på väggen i sakrist ian. 1'örst 1878 
har krucifixet flyttats till altaret och erhöll då sin nuvarande fot med 
ornering av ncogotiskt fyrpass. 
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Fig. 1. Altarkruciflx, Varieras domkyrka, 
cathédrale de Västerås. 

Crucifix ifunid. 
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Fig. 2. Altarkrudfix. Väiterå» domkyrka; detalj av den korsfäste, 
en face. — Crucifix iVimtel. cathédrale de Västerås: detail du 

crueifié, de fnce. 
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röra från minst två ensembler, förmodligen processionskors eller 
relikvarier från medeltidens sista århundraden.2 

Korsets sällsynt sköna Kristusbild torde genom sitt ädla ma
terial vara helt ensamstående i landets bevarade medeltida konst-
bcslånd, gjuten i silver med enstaka partier förgyllda: hår och 
skägg, törnekronan och ländklädet. Figuren är utförd i ronde
bosse, 19,5 cm hög, synbarligen gjuten i flera separata delar, 
sammanfogade genom lödning — i materialsparande syfte äro 
sålunda huvudet och bålen, saml större partier av armar och lien 
gjutna enligt cire-peidue-metoden (fig. 2—.'5). 

Kristus hänger lodrätt i uppåt-ulåt sträckta, tämligen raka 
armar med öppna, flata händer, huvudet nedsjunket mot höger 
axel, framåtböjt med slutna ögon. Benen följa bålens och korsets 
lodlinje — höger höft obetydligt förskjuten at sidan, höger knä 
något starkare framskjutande än del vänstra, högra foten naglad 
på den vänstra, båda lodrätt ncdåtslräckta. 

Håret är mittbenat över den breda hjässan — en mindre, kru
sig lock faller ned i pannan — i ömse sidor om ansiktet bakåt-
kammat i breda, kraftigt S-formade bukter (fig. 4—6). Hårets 
jämna, fina ondulering är genomförd runt hela huvudet, model
lerad i släta blanka vågor med graverade inre konturer. Törne
kronan är formad av tre smala refflade silvertenar, som löpa 
parallellt runt hjässan, fästa på fyra ställen (partiet över pannan 
bortbrutet) av fastlödd, i fyra varv snodd slät silverten. Det breda 
ansiktet är rofyllt med släl panna, flacka ögonbrynsbågar, obe
tydligt hopdragna vid näsroten med bildande av små tvärveck, 
de slutna ögonlockens linje känsligt graverad, den korta, raka 
näsan med mjukt rundad tipp, den lilla, slutna munnen med finl 
modellerade läppar. Från vardera näsvingen en mustaschlock, 

2 Den större bergkristallen på övre korsarmen (diam. 5 cm) oeh kristallen 
på korsarmcn t. v. (diam. 3,8 cm) ha samma typ av senmedeltida fat tning 
med enkelt lancettformade blad; enligt älskvärt meddelad upplysning av-
fil. lic. A.-M. Franzén torde hottentyget bär vara samma, en sannolikt u r 
sprungligen röd 1400-talsbrokad med mönster i guldtråd. — De övriga berg
kristal lerna (diam. 3,8—4 cm) äro fattade i en fris av liljcformade blad, 
vanlig alltsedan 1200-talet; den översta kristal lens bottentyg är omönstrat , 
kristallen t. h. har ett tyg, som ej närmare kan bestämmas utan fattningens 
lossande, medan skönjbara tygrester saknas under den nedersta bergkristallen, 
vars fattning är den omsorgsfullasl utförda av dessa tre. 
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Fig. 3. Alturkrudfix, Västerns iloinkgrku: detalj uv den korsfäste, från 
ryggen. — Crucifix if i iuld. cathédrale de Variera»; detail du cnidf ié , de dos. 

och i ömse sidor om hakan, vars släll rundade spels är fri, tre 
kraftiga S-formade skägglockar med rik modcllering. Halsen är 
bred, armarna säkert formade, utan överdriven längd eller slank-
het, händerna med fritt modellerade fingrar, de yttre något 
krökta mot långfingret. Bålen är måttfullt proportionerad med 
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Fig. 4—6. Altarkrudfix, Västerås domkyrka. Detaljer av Kristusbildens huvud. 
— Crucifix d'autel, cathédrale de Västerås. Details de In tete de Vlmage du 

Christ. 

känsligt återgiven anatomi och mjukt modellerade övergångar 
mellan kroppens skilda delar. Möjligen voro enstaka kropps
detaljer ursprungligen markerade genom lätt gravering, men 
spåren av denna ha i så fall försvunnit under tidernas lopp — 
endast i bröslels högra sida äro konturerna av sidosåret ännu 
svagl skönjbara. Knäna äro mjukt rundade, underbenens kon
turer tämligen raka och även fötterna med raka konturer och 
raksträckta tår med graverade naglar. Ländklädet är lågt dra
pera I kring höfterna, tunt och sparsamt veckat blottande höger 
knä och uppfäst i en knut vid högra höften med ett par vertikalt 
nedhängande, skiktvis plana veck, det undre med spetsigt ut
dragen flik framtill (fig. 7). Från knuten löpa dels fyra bågveck 
mot ryggen, del understa sammanhängande under sätet och fram 
till utsidan av vänster knä, dels ett bågformigt utskjutande veck 
framför underlivet och upp mot vänster höft, ackompanjerat av 
ett par smärre dylika över vänster lårben och ett tunt uppvikt 
foderslag närmast under magen. Från vänster höft hänger en 
uppdragen, överfallande flik med dubbelvikta fållar i omse sidor 
(fig. 8). 

Det är icke enbart materialet, som ger konstverket dess ställ
ning som något enastående bland höggotikens bevarade kruci
fixbilder i Sverige, men också själva formkaraktären, ansiktets 
milda, serena uttryck, kroppens naturalistiskt fylliga model-
lering. Här finns ingenting av korsdödens plåga, intet av hög-

i l 
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Fig. i 8. Altarkruciftx, Västerås domkyrka. Detaljer av Kristus
bildens ländkläde, — Crucifix d'autel, cathédrale de Västerås. 

Détuils du couvre-reins de 1'lmage du Christ. 

gotikens patetiskt gripande tolkning av människosonens lill 
lidande utelämnade, lärda oeh sargade kropp. I denna bild lever 
i stället med sällsynt styrka del franska 1200-talets klassicism, 
i form och innehåll, i harmoniskt ädla proportioner och lågmält 
förfining. 

Arbetets kvalitet är av den höga hall, dess stil så ren och 
lödig, utan varje inslag av provinsialism, att dess ursprung bör 
sökas i Frankrike och då närmast i Paris, höggotikens guld
smedsstad framför andra. Denna bestämning, intuitivt lätt att 
nå, är emellertid svar all leda i bevis. Höggotiska Kristusbilder 
av silver äro ytterligt tunnsådda i kontinentens kyrkoskatter, och 
just från Ile-de-Franee äro krucifixframställningar av vilket ma
teria] det vara mä sällsynta frän 1200-talet och sekelskiftet om
kring ar 1300. Utsikterna all finna direkta paralleller lill Kristus
bilden i Väsleras äro således små. 

Det är i den franska katedralplastiken vid mitten av 1200-talet 
den Kristustyp utbildats, som Västerås-krucifixet representerar: 
ell tämligen brett ansikte med flackt välvda ögonbryn, kort näsa 
med rundad tipp, rikt lockat hår oeh kraftigt svängda mustasch
lockar. Denna typ, starkare sensuell än det tidiga 1200-talets 
»Beau Dieu» i södra transeptportalen i katedralen i Chartres och 
i väslportalen i katedralen i Amiens, möter i renodlad form i den 
berömda Thomasgruppen på norra tornets nordfasad i kate-
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dralen i Reims frän ca 1200—70 (fig. 9).3 Denna människotyp 
är dock icke speciellt utmärkande för Kristusgestalten och icke 
speciellt reimsisk ulan karakteriserar nordfransk figurkonsl 
över huvud taget, den parisiska icke minst, under 1200-talets 
senare decennier, tills ett mera asketiskt förandligat människo-
ideal kommer på modet vid sekelskiftet omkring år 1300.' 

Kristusbilden i Västerås tillhör i kroppens lodräta hållning, 
huvudets lugna böjning, armarnas flacka båge och fötternas 
ställning en art av krucifixframställning, som blivit gängse i 
Västeuropa alltsedan 1200-talets tredje årtionde. Men att bilden 
icke kan vara tillkommen före slutet av detta århundrade visar 
bl. a. dess höggotiskt veka, lyriska tolkning av Kristusgestalten 
och en detalj som ländklädels strama, behärskade form. På nord
fransk botten är det framför allt den ädla Kristusbilden i kate
dralen i Sens, en träskulptur något under kroppsstorlek, som i 
uppfattning och formbehandling kommer Västeråsbilden nära 
(fig. 10). Skulpturen i Sens torde stamma från 1200-talets sista 
fjärdedel.0 

Den parisiska elfenbensskulpturens talrikt bevarade husaltarcn 
med Golgala-scencr tillhöra merendels en framskriden del av 
1300-talet och bära ikonografiskt avvikande krucifixframställ-
ningar. Den korsfäste på en diplyk i Vatikanmusect (fig. 11), av 
Koechlin daterad till 1200-talcls slut, är i ländklädels komposi
tion praktiskt taget identiskt överensstämmande med Västerås-
bilden, men här framträda också drag, som i än mer accentuerad 

3 Avbildning efter »Notre-Dame de Ueims» (i serien Les Grandes Calhé-
dralcs, Librairic Ilachctte 1958) fig. 38 — datering enligt / ' . Vitry »Gotische 
Plastik Frankreichs 1226—1270» (Florens 1929). — Jfr samme förf. »La 
Cathédrale de Reims» (Paris 1915) I pl. XCVIII—XCIX. — Ett mycket sent 
exempel pä denna Kristustyp i guldsmedskonst bar observerats av E.G. Grimm» 
»Aachencr Goldschmiedckunst im Mittelalter» (Köln 1957) s. 80 f., pl. 43, cn 
Kristusfigur i det s .k. Drci turmrel iquiar i Aachen från 1300-talets mit t . 
Grimmc hänvisar till den nämnda gruppen i l lcims. Det föreligger dock ingen 
möjlighet t i l l givande jämförelser mellan det konstnärl igt överlägsna 
Västerås-krucifixet och detta guldsmedsarbete från Aachen. 

4 Samma Kristustyp förekommer exempelvis 1 en berömd parisisk clfcn-
hensgrupp, Korsnedtagningen, i Louvrc, ST R. Koechlin »Les Ivoires Gothiques 
Francais» (Paris 1924) pl. VIII, no 19, daterad ti l l 1200-talets tredje fjärdedel. 

5 Se A. Andersson »Ein Kruzifix-Typus der zweiten Hälfte des 13. J ah r 
hunderts» (i Fcstschrift fiir Erich Meyer, Hamburg 1959). 

8 
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/•'/;/. 9, Kristi huvud i Thomasgruppen ]iå no rm 
tornet i katedralen i Reims. — Tétc du Christ 
du gronpe de Thoma» de la tour nord de la 

cathédrale de Reims. 

form karakterisera den yngre elfenbensproduktionens krucifix: 
huvudet är starkare nedsjunket och profilvänt, armarna brutna 
i båge, kroppen utmärglad, bågformigt hängande, höger knä ut
skjutande i profil. Denna framställning av den korsfäste tillhör 
i sina slanka proportioner, i belönandet av korsdödens plåga en 
under 1300-talets förra del allmänt utbredd, västerländsk kruci
fixtyp. Ländklädet utbildas i denna i allt rikare former — be
tecknande äro djupt hängande strutveck från kroppens utskju
tande partier, från vänster höll och höger knä. 

Brislen på bevarade krucifix i Parisområdet och den nord
franska konslens erkänt ledande ställning under epoken — med 
1'aris som förnämsta brännpunkt — ger oss rätt att söka jäm
förelsematerial också i nordfransk! influerade konstområden. Av 
särskilt intresse äro givelvis föremål av samma art som Västerås
bilden: processions- och allarkrucifix av silver. En hel grupp 

'.i 
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sådana arbeten, delvis tillskrivna guldsmeden Johannes i Frei
burg i Breisgau och hans efterföljare, delvis en besläktad guld
smedsskola i Konstanz, har nyligen sammanställts med datering 
till 1200-talets senare del och 1,'500-lalets förra hälft under fram
hävande av konstverkens starka beroende av den samtida nord
franska utvecklingen.'' Krucifixen äro utomordentligt praktfullt 
arbetade, ibland flabella- eller gaffelformade med Maria och Jo
hannes som sörjande, alltid rikt sirade med ädelstenar, evange-
lislsymboler i relief och emalj, samt en yppig flora av hög-
gotikens bladornament, som underlättar och stärker de enskilda 
föremålens datering. Ikonografiskt, i kroppens hållning, länd-
klädets drapering e tc , sluter sig Västeråsbilden närmast lill 
krucifixen från St. Trudpert (omkring 1280) och Itlingen från 
1200-talets sista fjärdedel. De obetydligt yngre krucifixen från 
1300-talets början tillhöra redan den ovan beskrivna typen med 
starkare kroppsböjningar oeh betonade lidandesdrag. Trots 
figurplastikens franskinspirerade art är en germanisering av de 
franska förebilderna fullt skönjbar, och någon närmare stilistisk 
sammanställning med Väster&sbilden knappast möjlig. 

Kristusbilder av silver förekomma icke blott på silverkors 
utan också på kors av bergkristall, talrikt bevarade från hög
gotiken. Dessa kristallkors ha tidigare - - p å grund av sina lilje-
formade ändar — ansetts tillverkade i de dokumentariskt kända 
kristallslipcrierna i Paris. Vare sig så är fallet, eller korsen enligt 
en nyligen av Hahnloser7 framförd uppfattning äro utförda av 
de talrika »crislallai» i Venedig, synes korsens tillverkningsort i 
regel ej sammanfalla med krucifixbildernas. Ell berömt kristall
kors i domen i Osnabriick bär sålunda en Kristusbild av rhen-
ländskt-westfalisk typ, medan den korsfäste och den övriga 
monteringen på krislallkorset från klostret Herwardeshude, nu i 

° Se A. Knöpfli »Das Ittinger Vortragekreuz» (i Zeitschrift fiir schweize
rische Arcbccologic und Kunstgeschichte Hand 10, 1948, Hcft 1—2) s. 43 f. — 
Jfr /.. Ehret »Ein Vortragekreuz aus dem 14. .lahrliundcrt» (i Studien zur 
Kunst des Ohcrrlieins. Festschrift fiir Werner Noack, Konstanz 195!).) — 
Jfr /. Scbroth »Millclaltcrliche Goldschmiedekiinst am Oberrhein» (Freiburg 
1948), en utstäl lningskatalog med utförliga hänvisningar lill äldre l i t teratur . 

• Han» B. Iluhnloser »Das Venezianer Kristallkrcuz im Kernischen Histo
rischen Museum» (i .lahrbuch des Hernischen Historischen Museums in Bern 
XXXIV. Jahrgang 1954). 

10 
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Fig. II). Kristusbild i katedralen i Sens (efter 
giptavgjutntng). — Image du Christ de la 
cathédrale de Sens (ifnprés moubige). 

Museum fiir Kunst und (iewerbe i Hamburg, beslämls som 
Liibeck-arbete." 

8 För det förstnämnda se /•". Witte »Der Domschatz zu Osnabriick» (Berlin 
1925) s. 34 f., Taf. 19. — Krucifixet i Hamburg behandlat av / / . Wentzel 
»Kinc Sprichwortschalc und andere Lubecker Goldscbmicdcarbeiten» (i Zeit
schrift des deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft 5, 1938) s. 153 f. Jfr 
utstäl lningskatalogen »Norddeutsehe Goldschmicdearbciten und Stickereien 
des Mittelalters» (Museum fiir Kunst und Gewcrbe, Hamburg 1948) Nr. 32. 

11 
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Fig, II. Dlptgk av elfenben i Vatikanbibllo-
teket, detalj.— Diptyque divoire de la Biblio
theque du Vatican, detail. 

Förmodligen dölja sig ännu i de franska kyrkornas förvar 
betydande, konsthistoriskt okända skaller, som erbjuda större 
möjligheter lill jämförande studier än del i dag kan lyckas." 
Bland kända krucifix i ädelmclall bör Kristusbilden i Västerås 
närmast sammanställas med bilden på ett franskt altarkors — 
med okänd proveniens — i Kestner Museum i Hannover (fig. 12), 
sannolikt frän 1300-talets forsla årtionden. 

.Iu fler krucifixframställningar som citeras ur den samtida 
guldsmedskonsten lill jämförelse med Kristusbilden i Västerås, 
desto starkare framstår dennas egenskaper som fullvärdigt plas
tiskt arbete, dess rena, ädla stil, dess sammansmältning av ett 
upphöjt, klassicerande ideal, som framför allt odlats i Frankrikes 
katedralkonst under 1200-talet, med en ny, vek och känslig in
nerlighet, som sätter sin prägel på den religiösa konsten från 
1300-talets begynnande skede. Guldsmeden synes ha arbelal i 
nära anslutning lill plastiska förebilder av monumental art. 

Den till form och innehåll med Västeråsbilden närmast och 
myckel nära besläktade monumentalskulpturen utgöres av den 
berömda korskranksskulpturen i Notre-Dame i Paris. Som Mar-
cel Aubert visat, äro dessa reliefer tillkomna under en lång följd 
av ar: nordsidans scener ur Kristi barndom och offentliga liv av 
Pierre de Cbelles 1300—1318, sydsidans framställningar av Kristi 
uppenbarande efter Uppståndelsen av Jean Ravy c. 1.318—1344. 
Arbetet fick sin fullständiga avslutning först 1351 genom den 

• En uppfattning om denna rikedom gav utställningen »Trésors d*orfévrerle 
iles églises (111 Houssillon el du Langucdoc inediteiianéeii» i Perpignan ma j— 
jun i 1954 med en utförlig. Illustrerad katalog. I)c här upptagna silvcrkruci-
fixen från omkr. 1300 och 1300-talet, s tämplade Montpellicr-arbctcn, erbjuda 
dock inga jämförelsepunkter i delta sammanhang. 

12 
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Fig. 12. Altnrkrucifix i Kestner-Museuin, Hannover. 
Crucifix d'autel du musée de Kcstner. Ilnnovre. 

senares nevö Jean le Routeiller.10 Tyvärr förintades scenerna med 
Kristi passion och uppståndelse, som förbundit nord- och syd-

10 Af. Aubert »La Cathédrale Notre-Dame de Paris (Paris 1909) s. 141 f. — 
Samme förf. »Notre-Dame de Paris . Architecture et Sculpture» (Paris 1928) 
s. 20, pl. 59—61. — Jfr /.. Lefrancois-Pillion »L'Art du XIVc siécle cn France» 
(Paris 1964) s. ti.'>. 

13 
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sidans figurcykler, när korläktaren revs ned i samband med om
byggnadsarbeten i slutet av 1600-talet. — Trots den långa till
komsttiden är reliefstilen påfallande enhetlig, även om nord
sidans skulptur och elt bevarat läktarfragment (från scenen 
Kristus i dödsriket) visar en hållning »sobre, puissante, con-
tciuie, conservant encore les nobles traditions du Xtlle siécle» 
(Aubert), medan sydsidans reliefer, som framhållits av samma 
auktoritet, kännetecknas av något smäckrare proportioner, skar
pare drag och sprödare veckbehandling. Det är de äldre relie
ferna, som Kristusbilden i Västerås står närmast, men i hela 
sviten bär Kristusgestalten samma ansiktslyp som i Västerås, 
breda proportioner, karakteristisk frisyr med pannlock, breda, 
slutna lockvoluter, mustasch och skägg kraftfullt lockade, hak-
spetsen bar. Tyvärr har Golgata-scenen som nämnts gått för
lorad, men flera av sydsidans reliefer visa prov på en aklbe-
handling av samma slag som i Västerås (fig. 13)." 

Pierre de Chelles' och Jean Havy's korskranksrcliefer präglas 
av en konservativ hållning, som ger dem en särställning i för
hållande till 1300-talets skulpturutveckling i det övriga Väst
europa under seklets förra del. Del är svårt att avgöra, i vad 
mån deras stil får betecknas som normgivande för skedets 
pariserskulplur, men reliefernas berömmelse och popularitet i 
världsstaden är väl omvittnad. Elfenbensskärare, handskrifts-
illustratörer och glasmålare hämtade här inspiration till sina 
verk, oeh mysteriespelens regissörer togo reliefscenernas grup
peringar ad notam.'" Med Västeråsbilden för ögonen kunna vi 
tillägga: även guldsmederna hörde lill den beundrande skaran 
av konsthantverkarea som här gjorde lärospån. Del frejdade guld-
smedsskrå'1 i Paris höll sin bodar av ålder till övervägande 

" Avhildningen efter cn avgjutning, ly originalen skämmas av en hidös 
sentida målning, som jämte kol-omgångens skumma belysning i dessa partier 
gör del ytterligt svårt att avnjuta dem pa platsen. — En viss ersät tning för 
den förlorade bilden av den korsfäste i Paris lämnar samma motiv i obetyd
lig! äldre korskranksrcliefer i Hourgcs och Le Bourgct, se / ' . Vilry & G.Briére 
»Documents de Sculpture Francaise du Moyen Age» (Paris u. å.) pl. LXXIII:2 
och I.XXVII. Men dessa reliefer visa tydligt, att det jus t är i Notre-Dame i 
Paris och ingen annan stans, som vi höra söka den närmaste motsvarigheten 
lill Kristusbilden i Västerås. 

'- Aubert, a. a., s. 20. 
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Fig. 13. Kristus uppenbarar sig för de heliga kvinnorna. 
Konkrankirelief i Notre-Dame, Pari» (efler gipsavgjut-
ning). Le Christ iippnrnit aux Sainte» hemmes. Relief 
de III dö t ure du chirur de Notre-Dame de Pari» (iLnprés 

moulage i. 

delen inom biskopens domäner, pä Grand-Pont och Pont-au-
Change i skuggan av Notre-Dame." 

Del är vid denna lid, som svenska leologer i växande anlal 
förlägga sina studier lill Paris berömda universitet. De förbin
delser, som kunde möjliggöra Importen av elt förnämt parisiskt 
guldsmedsarbete till en svensk domkyrka, förefunnos sålunda i 
rikligt mått. Om Kristusbilden, som ovan visats, kan dateras lill 
1300-talets början, bör dess anskaffande ha skett under Nils 
Keltilssons lid ( 1300 1308), en biskop om vilken föga är bekant, 
eller under eflerföljarens Israel Erlandssons lid (1309—1328), 
en förmögen oeh konstintresserad kyrkofurste, vars rika gåvor 

" /•'. de Lusleyrie »Ilisloire de 1'Orfévrerie depuis les temps les plus 
reculcs jus(|u'a nos jours» (Paris 1S7.'I) s. 143. 
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lill domkyrkan finnas uppförda i en förteckning från år 1317." 
Något altar- eller processionskrucifix är dock ej upptaget i 
denna. 

Vid vilken tidpunkt och på vilket sätt Kristusbilden kommit 
lill domkyrkan lär knappast kunna utrönas på dokumentarisk 
väg, och även bildens senare öden äro okända. Genom vilken 
lycklig slump har den skonats från den drastiska skövling av 
landels medeltida guldsmcdskonst, som Gustav Vasas kyrksilver-
konfiskalioner inneburo? Kller var det icke slumpen utan ett 
rådigt ingripande av någon kyrkans tjänare, som räddat bilden 
från de kungliga fiskalernas händer ooh därmed från smält
degeln? Till Kristusbilden hörde givelvis cn gång ett praktfullt 
kors, fint och dyrbart arbetat, i nivå med bildens egen kvalitet. 
Är 1527 konfiskerades i Västerås domkyrka ett altarkors av för
gyllt silver med den ansenliga vikten av 39 lödiga mark och 9 lod, 
d. v. s. 8,3 kg.1= Ett kors av denna storleksordning kan mycket 
väl ha tillhört den bevarade Kristusbilden — en väl tilltagen fot, 
elt par gaffelformade armar med de sörjande Maria och Johan
nes etc. kan förklara den relativt höga viktsiffran. Sammanställ
ningen av Kristusbilden och det konfiskerade korset är natur
ligtvis hypotetisk, men den kan ge en förklaring lill förlusten av 
bildens höggotiska kors och samtidigt lill den märkliga omstän
digheten, att Kristusbilden synbarligen fört en obemärkt till
varo i domkyrkans gömmor i nära trehundra år, tills den 1805 
försågs med nuvarande, tarvliga träkors, nödtorftigt smyckat 
med några bergkristaller, som även de äro rester från kyrkans 
medeltida skattkammare. Knappast anade väl de, som den 
gången ombesörjde del nya korset, hur praktfullt bildens ur
sprungliga kors måsle ha varit, levererat från Paris europeiskt 
ledande gtildsmcdsaleljeer under höggotikens konstnärliga höjd-
period. Knappast anade de väl heller, att Kristusbilden, som åter 
bragtes i ljuset och fick en funktion i kyrkorummet, var en dyr
grip från den nuvarande domkyrkans äldsta skede, en klenod 
som med åren blivit unik i landets medeltida konslbestånd. 

14 Se G. Fikström »Västerås Stifts Herdaminne 1, Medeltiden och reforma
tionstiden. I, Västerås stad» (Falun 1939) s. 55 f. 

15 O. Källström »Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat 
genom (iustav Vasas konfiskationer» (Uppsal t 1939) s. 113, 29fi. 
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R E S U M É 

.4ro/i Andenson: Une representation du Christ, en argent, de style 
haul gothique. 

La cathédrale de Västerås posséde nn crucifix d'anlel (fig. 11 dont la croix, 
en bois éhéné (hanlenr 83 cm.), esl récenle, mais ornée de (|ncl(iues restes dn 
Irésor ayanl apparlenn ä 1'église an moyen åge: crislaux de roclie en cabo-
chons, enchässés dans du euivre doré, cl une imagc du Chrisl cn argent coulé 
avec quelques rares parties dorées: chevelure et barhe, couronne d'épines et 
couvrc-reins (fig. 2—8). Le corps est exéculé en ronde bot te , hanlenr 19,5 
cm., excellent representant dn classicisme francais dn Xllle s. par sa forme 
el sa conception, ses nobles el harmonieuses proportions et son sobre raffine-
nicnl, ("esl ainsi (|n'on retrouve, par ex., dans le groupe de Thomas de la 
facade nord de la lour nord de la cathédrale de Reims (fig. 9) nn proche 
parallélc dn lype de visage de cette reproduetion du Christ. Par son inter
pretation donce et lyrique de la personnalilé du Chrisl, caractérislique dn 
hanl gothique, l image d'argenl pent se comparer å une sculpture sur bois de 
la cathédrale de Sens (fig. 10); nne composition praliquemenl seinblable du 
couvre-reins se relrouve dans un diptyque parisien en ivoire du musée du 
Vatican (fig. 11). Ces oeuvres d"arl, cilées ä tilre comparalif, dalenl de la fin 
dn Xllle t, II en est de méme de deux crucifix allemands å St-Trudpert et ä 
lllingen (vr note 6) apparenlés, dinflncnce francaise. A cct égard, un crucifix 
dan le l dn musée de Keslner (fig. 12) å Hanovre, prohablemcnt d'origine 
francaise, penl 'également élre mentionné. 

I.'image du Christ å Västerås devrail, en raison de la pureté de son style 
cl de son excellente qualilé, pouvoir étre considérée comme une oeuvre 
dexpor la l ion francaise el sans doule parisienne. L'image du Christ se révéle 
par son iconographic el son style clroilemcnl liée ä la celebre sculpture de la 
clölnre dn ehueur de Notre-Dame de Paris el lout dans sa nalnre fail snpposer 
Texistence de liens élroits avec la sculpture monnmenfale de ce genre. L'an-
(ienne suile en relief, de Pierre de Chelles (1300—1318), est celle qui pour 
Ic langage de la forme s'en rapproche le plus, mais les oeuvres un peu plus 
récentcs de .lean Uavy pcuvenl aussi y élre comparécs (fig. 13). Il se pourrail 
donc que l image de Västerås Int une oeuvre de Paris, du debut du XlVe s. 
I.a croix initiale en a peuf-élre été perdue ä la Réforme, 1'église ayanl dn 
niors livrcr aux perccpleurs royaux une croix dargciil d'un poids de 8,3 kgs, 
non décrile en detail. 
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