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Nilsén, A. 1998. Kring ett Limogeskrucifix i Värvik på Dal.(Concerning a Limo 
ges Crucifix in Värvik, Dalsland.) Fornvännen 93. Stockholm. 

This paper discusses the history of a 13th century Limoges crucifix belonging to 
Vårvik parish church in the province of Dalsland in western Sweden, its dating 
and its relation to others of the same type. The study of this crucifix is also the 
point de départ for a general discussion of the enamel production of Limoges. The 
idea that a gradual degeneration of the art of enamelling must be assumed is cal
led in question. The author argues that enamel artefacts of varying quality were 
manufactured coevally throughout the Limoges era, and that the less lavishly 
adorned or less elaborate objects were cheaper goods intended for pilgrims, pas
sing through Limoges and wanting to give something to their parish church on 
their return home. 

Anna Nilsén, Konstvetenskapliga institutionen, UppsaUi universitet, Shttet ing. H, SE-
752 37 UppsaUi, Sweden. 

Alldeles innanför gränsen mot Värmland, i 
norra Dalsland, ligger Vårvik, vackert beläget i 
södra ändan av den långsmala sjön Västra Si
len, som sträcker sig från Årjäng i nor r till Gäl
näs och Skifors i söder och som via smala sund 
och sjöar och sludigen Dalslands kanal får kon
takt med Vänern. De långsmala sjöarna i 
Dalsland var under medeltiden viktiga vatten
vägar. Förbi Vårvik gick en allfarväg, där han
delsmän och pilgrimer färdades, vilket betydde 
inkomster och kulturella impulser utifrån 
(fig. 1). Den nådde i söder havet vid Munke
dal i Bohuslän, och strax norr om Vårvik, vid 
norra ändan av Västra Silen, vid Silbodal, gre
nade den sig i en väg västerut mot Oslo och en 
åt nordväst mot Glava och det stråk som via 
Kongsvinger förde vidare längs Glömmas älv
dal mot Nidaros och S:t Olofs grav, ett viktigt 
pilgrimsmål (se vidare Odenius 1952; Schmid 
1952). Från det viktiga mötet vid Silbodal gick 
också en väg österut, mot Västergötland och 
Ostsverige. Allt talar sålunda för att Vårvik un
der medeltiden hade en helt annan betydelse 
än idag, när inte bara Vårvik utan hela 

Dalsland hamnat vid sidan av allfarvägarna. 
I Vår vik revs på 1800-talet en äldre träkyrka. 

Den ersattes med en stenkyrka i tidens stil. Ing
enting skvallrar idag, åtminstone ytligt sett, om 
ett uråldrigt förflutet. Men bland inventarierna 
i Vårviks nya kyrka finns ett vittnesbörd om 
kyrklig verksamhet långt tillbaka i tiden, ett li
tet processionskrucifix från den tidiga medel
tiden. 

Den 30 april 1925 inkom till dåvarande riks
antikvarien Sigurd Curman en vördsam anhål
lan om råd beträffande reparation och placer
ing av några »antikviteter» i Vårviks kyrka. Skri
benten var församlingens komminister. Bland 
de aktuella objekten var »ett mkt gammalt» 
krucifix, som komministern särskilt intresse
rade sig för och ville skicka till påseende (ATA 
Vårvik k:a, dnr 1183/25). Strax före årsskiftet 
1925-26 fördes krucifixet - eller snarare det 
som återstod av det - till Stockholm genom 
folkskolläraren David Skoghs försorg. Förslag 
till restaurering upprät tades redan i januar i 
1926. Kostnaden beräknades till ca 75 kronor, 
ett på den tiden ansenligt belopp. I sitt svar till 
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Fig. 1. Karta över pil
grimsvägarna i Karlstad 
stift. Efter Odenius 1952. 
— The pilgrims' ways in 
the diocese of Karlstad. 

församlingen gjorde riksantikvarien en försik
tig förfrågan om inte församlingen skulle 
kunna tänka sig att överlåta de insända frag
menten på Statens Historiska Museum. Moti
veringen var att krucifixet skulle vara svårpla-
cerat i den nya kyrkan och att det därtill, litet 
som det var, lätt skulle kunna förkomma (ATA 
Vårvik k:a, dn r 3899/25) . På det örat hörde 
emellertid inte församlingen, och i fortsätt
ningen innehåller korrespondensen enbar t 
diskussion om krucifixets restaurering. Denna 

verkställdes tämligen omgående, och den 20 
oktober 1926 återsändes krucifixet till Vår vik 
(ATA Vårvik k:a, brev utan dnr ) . 

Det var sannerligen ett illa medfaret krucifix 
som anlände till Stockholm (fig. 2). Lyckligtvis 
hade själva Kristusbilden bevarats. Men av öv
riga metalldelar återstod endast beslagen på 
den övre och den högra korsarmen. Av träet 
hade allt gått förlorat utom korsets tvärbalk. De 
kvarvarande metalldelarna var ingalunda i ur
sprungligt skick. Kristusbilden hade förlorat en 
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Fig. 2. Limogeskrucifix i 
Vårviks kyrka, Dalsland, 
i orestaurerat skick. 
Foto ATA 1925-26. — 
The Limoges crucifix in 
Vårvik Church, before 
restoration. 

arm och fått den andra stympad. Därtill hade 
nästippen fått sig en törn, dock med ringa 
skada som följd, och av ögonens markering 
återstod inte mycket mer än pupillernas små 
svarta pärlor. De glasflusstenar som fyllt de nu 
tomma fattningarna på själva korset var alla 
borta. Och krucifixet var, slutligen, så starkt 
nedsmutsat att ornament iken knappt kunde 
urskiljas. 

Var det värt att använda en så stor summa 
som den ovannämnda på dessa rester? För
samlingens iver att få se sitt krucifix satt i stånd 
kan inte betvivlas. Ett första förslag till istånd-
sättande förkastades dock. Alldeles uppenbar t 
ansåg församlingens representanter, att det 
inte gjorde deras klenod rättvisa. I ett brev (dnr 
1391) meddelar dåvarande komministern i 
Vårvik, J. Svensson, att den kommitté som till

satts för att »tillvarataga kvarlåtenskapen från 
Vårviks gamla kyrka» önskade, att krucifixet så 
mycket som möjligt skulle få samma utseende 
som det ursprungligen haft 

Vördnaden för medeltiden hade väckts re
dan under föregående sekel och bland annat 
resulterat i kärleksfulla men hårdhänta restau
reringar under dess senare hälft. Ett stycke in 
på 1900-talet hade de antikvariska myndighe
terna fått en ny syn på handhavandet av de hi
storiska dokument som äldre föremål och bygg
nader utgör, och nu drogs nya riktlinjer för re
staureringar upp. Man skulle inte längre göra 
ingrepp i de ursprungliga delarna, inte »för
bättra» dem, som det brukat heta i restaure
r ingsrapporterna. I stället skulle man bevara 
genom att konservera och vårda. För denna 
nya syn på »antikvitelerna» kom Sigurd Cur-
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Fig. 3. Vårvikskrucifixet efter restaureringen. Foto 
ATA 1926. — The Vårvik Crucifix after restoration. 

man att bli huvudman. I denna anda kom 
också krucifixet från Vårvik att restaureras. 
Som vi skall se, kan dock vissa åtgärder ifråga
sättas. 

Att krucifixet från Vårvik var ett föremål värt 
vördnad var kommittén i Vårvik uppenbar t 
medveten om, men att det skulle röra sig om 
ett dokument av så aktningsvärd ålder som 
bortåt 700 år kanske den inte anade. Krucifixet 
är ett Limogesarbete från 1200-talet Det be

handlas flyktigt i en uppsats av Britt-Marie An
dersson med titeln Emaux Limousins en Suéde, 
ks chåsses, ks croix (1980). 

Andersson har i nyssnämnda arbete för
tecknat samtliga kända relikskrin och kors från 
Limoges på svenskt område (jfr Andersson 
1980, s. 7). Hon har också grupperat korsen i 
olika typer samt på och inom dessa baserat en 
kronologi, vilken dock av författaren till föror
det, Marie-Madeleine Gauthier, framstående 
expert på Limogesarbeten betecknas som »sus-
ceptible de discussion». Dateringen bygger till 
stor del på tekniska och ornamentala faktorer. 
Andersson räknar med ett successivt förfall av 
konstarten, en uppfattning som hon delar med 
ett flertal andra forskare på området . Enligt 
Anderssons mening är mindre skickligt utförda 
arbeten inom en g rupp yngre än mera hög
klassiga (Andersson 1980, s. 14, 18, 22, 27 ff.). 
Korsens utförande och ornament ik tillmäts 
stor betydelse vid dateringen, trots att verkstä
derna vad beträffar denna del av tillverkningen 
varierat sig i ringa grad under den tid den på
gick. Föga intresse ägnas Kristusfigurernas ut
seende. Dessa borde i egenskap av huvudmotiv 
vara utgångspunkten för bedömningen. Vissa 
detaljer som ögonens, fötternas eller magens 
utseende kommenteras . En systematiskt ge
nomförd analys av Kristusfigurerna som helhe
ter betraktade skulle ha varit mera relevant, 
inte minst för dateringsfrågan. Med Anders
sons dateringskriterier hamnar Vårvikskruci
fixet bland de yngsta i hennes grupp tre (étoi-
lé, dvs. stjärnmönstrade). Det skulle enligt hen
nes uppfattning ha tillkommit så sent som på 
1280-talet. Denna datering motsägs av Kristus-
figurens utseende, både när det gäller enskild
heter och helhetsuttryck, som talar för en be
tydligt tidigare datering. Även korsets utfö
rande stöder en sådan. 

Låt oss se närmare på krucifixet, och låt oss 
börja med dess Kristusbild. Den rengjorda ver
sionen (fig. 3—4 och färgbild 1) medger en 
granskning av detaljerna, men även det foto 
som togs före restaureringen lämnar viktiga bi
drag till tolkningen (fig. 2, 6). Krucifixets stym
pade skick har redan ovan berörts. Kristusfigu
rens höjd är 152 mm, ett normalt mått i dessa 
sammanhang. Om kronans ståndare varit full-
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Fig. 4. Vårvikskrucifixet De
talj. Foto A. Nilsén 1995. — 
The Vårvik Crucifix. Detail. 

ständigt bevarade skulle figuren ha lagt ytterli
gare någon millimeter till sin höjd. Kristusfi
guren är utförd i koppar med ännu till stora 
delar bevarad förgyllning. Den är fristående 
från underlaget , där ännu spår av den för
svunna högerarmen avtecknar sig. Spåret visar 
också tillsammans med det som skymtar på 
andra sidan, att Kristusfiguren vid restaurer
ingen 1926 placerats aningen för högt i förhål
lande till den ursprungliga positionen (lig. 4). 
Hur figuren bör vara placerad framgår av fig. 2. 

Med nuvarande fixering skulle figurens nu för
svunna händer ha hamnat ovanför spåren ef
ter spikhålen. Positionen medför ett intryck av 
att figuren haft för korta armar, vilket alltså inte 
är riktigt Benen har framställts åtskilda, ett 
drag som saknas hos de krucifix som Anders
son sammanställer Vårvikskrucifixet med (An
dersson 1980, s. 27 samt fig. 61-64). 

Kristusfigurens hållning är jämförelsevis rak. 
Huvudet lutar lätt åt höger. En minimal böj
ning av knäna kan noteras. Bålen och det åter-
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Fig. 5. Limogeskrucifix i Metropolitan Museum, New 
York. Efter Thoby 1953. — A Limoges crucifix in the 
Metropolitan Museum, New York. 

stående stycket av vänsterarmen är väl propor
tionerade och modellerade. Armen är inte som 
hos så många krucifix av detta slag underdi-
mensionerad (jfr Andersson, 1980, fig. 36, 47, 
58, 61 m.fl.). Bröst, mage, lår och knän är ge
staltade som tydliga volymer. Fötterna däremot 
har utsparats i fotplattan och avtecknar sig med 
ristade detaljer utan relief i den turkosa emal
jen , som helt fyller det ut rymme som omger 
dem. Utförandet kallas gropemalj eller champ-
kvé (se t ex . Liebgott 1986, s.17 f.). I vissa fall, 
där mindre omsorg nedlagts på detaljerna, fö
rekommer det, att fötterna endast ristats i fot

plattan. Håret följer huvudets och halsens kon
turer. Dess från huden avvikande struktur skild
ras genom guillochering, något som är mycket 
vanligt Av figurens en gång något mer utförligt 
skildrade ögon återstår endast de med svarta 
pärlor markerade pupillerna, som blickar rakt 
mot betraktaren (fig. l l« ) .Även markeringen 
av pupil lerna med emaljpärlor är ett mycket 
vanligt drag, när det gäller de aktuella kruci
fixen. Mungiporna är neddragna, och det finns 
ingenting av sorg eller lidande i uttrycket. Det 
är härskaren som ser på oss, men inte 1200-ta-
lets segervisse suverän utan ett äldre skedes all-
varstyngde och maktmedvetne konung. Utstyr
seln är också en konungs med den gyllene kro
nan. Det guldbrämade, djupblå höftklädet är 
utfört i samma emaljteknik som på fotplattan, 
dvs. med utsparningar i metallen för emaljen. 
Kristusbildens emaljerade partier är i förvå
nansvärt gott skick med tanke på hur illa kru
cifixet farit i övrigt (färgbild 1). 

Den stiliserade teckningen av bålens och ar
marnas anatomi följer ett schema som finns re
dan hos en del av de tidiga krucifixen i denna 
genre, dvs. redan på 1100-talet och i det tidiga 
1200-talet (fig. 6 ,11 ,13) . Bland annat är bröst
benets nederända markerad som t.ex. på det 
från Arla i Södermanland eller på ett motsva
rande från en okänd kyrka i Småland (Anders
son 1980, fig. 9, 12), vilka dock i övrigt tillhör 
en annan typ. Åtskilliga av de drag som känne
tecknar Vårvikskrucifixets Kristus återfinns 
också hos Kristusbilden på ett välbevarat 1200-
talskrucifix i Metropolitan Museum i New York 
(fig. 5) samt den på ett krucifix i Anagni, Ita
lien (fig. 14), båda dock med kors av massiv 
koppar och i fråga om utförandet mer påkos
tade. 

En Kristusbild från Thy i Danmark (nu i Na
tionalmuseum i Köpenhamn) , som av Niels-
Knud Liebgott dateras till 1200-talets mitt 
(Liebgott 1986, s. 66), är till typen Vårviksbil-
den närstående (färgbild 2). Men uttrycket är 
vekare och kronans ståndare påtagligt utåt-
böjda, vilket tyder på en något senare till
komsttid. Tyvärr har korset i detta fall gått för
lorat och kan alltså inte tjäna som vägledning. 

Vårvikskorset är av ek, och har ursprungli
gen varit helt inklätt med förgylld kopparplåt. 
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Färgbild 1. Vårvikskrucifixet FotoH. Lindblad 1995. — The Vårvik Crucifix. 

Färgbild 2. Kristusbild frän Thy kyrka i Danmark, nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Foto L. Larsen. Natio
nalmuseet, Köpenhamn. — A Figure of Christ from Thy Church, Denmark. 

av vilken idag endast de tidigare nämnda res
terna återstår. Plåtens symmetriskt placerade 
runda och ovala infäiiningsliål gapar numera 
tomma men var en gång fyllda med glasfluss-
stenar i olika färger. Det närbesläktade kruci
fixet från Bärfendal i Bohuslän (nu i SHM) be
varar ännu två stenar av det slag som man bör 
anta också för det i Vårvik, en gulgrön och en 
djupblå (fig. 6). Bärleiidalskrucifixet berättar 
också något om det tekniska utförandet i öv
rigt. I vissa av de tomma infattningarna syns än 
idag spår av en rödaktig (kanske impregne
rad?), relativt grov väv, som legat närmast kor
set. Spår av väv syns också i infattningarna på 
Vårvikskorset, detta i den bild som togs före re
staureringen (fig. 7). Dessa spår är nu för
svunna. Sannolikt försvann de, då tvärarmen 
av någon anledning vändes uppochned ocb det 
aktuella beslaget då hamnade på motsatt sida 

och måste vändas på, även det (jfr fig. 2 och 4). 
Denna förändring innebär, att det spår av en si
dofigur som brukar finnas i detta fall bör vara 
uppochnedvänt och att det ömtåliga material 
som fanns under plåten med all sannolikhet 
lossnade och föll bort, vilket måste beklagas. 
En dylik åtgärd skulle knappast tillåtas idag. I 
museets konserveringsrapport (ATA Vårvik k:a 
3899/1925) talas om bevarade metalldelar Iran 
vänster tvärarm, trots att det av bilden från före 
restaureringen (fig. 2) framgår, att det rörde 
sig om den från betraktaren sett högra korsar
men. Kanske kan denna gåta lösas den dag kru
cifixet nästa gång skall ses över. Mötet mellan 
de båda metallblecken på tvärarmen, som det 
framstår före restaureringen (lig. 2, 7) ter sig 
bättre avpassat än med nuvarande montering 
(fig. 3, 4, 8), där bårderna inte stämmer över
ens i den övre kanten. 
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Fig. 6. Limogeskrucifix 
från Bärfendals kyrka, 
Bohuslän. Foto ATA. — 
The Limoges crucifix 
from Bärfendal Church, 
Bohuslän. 

Med de kunskaper som den äldsta bilden av 
krucifixet (fig. 2, 7) och jämförelser med Bär-
fendalskrucifixet (fig. 6) ger kan man bilda sig 
en viss uppfattning om Vårvikskrucifixets ur
sprungliga konstruktion och utseende. En 
trästomme kläddes med väv. Metallbeslagens 
öppningar fylldes med stenar, möjligen appli
cerade på något underlag. Än idag finns näm
ligen i Bärfendalskrucifixets fattningar inte 
bara de nämnda stenarna och vävfragmenten 

utan också lämningar av ett annat material, 
platt och pärlemorl iknande med milt blän
kande yta, som möjligen bildat underlag för ge
nomskinliga glasstenar, kanske för att åstad
komma en opaliserande effekt. En jämförelse 
med ett krucifix med bevarade, ofärgade ste
nar i Clunymuseet (fig. 10a) tyder på att så 
skulle kunna vara fallet Det är dock än så länge 
osäkert om detta platta, skimrande material till
hört originalet Det kan röra sig om en ersätt-
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Fig. 7. Vårvikskrucifixet. Detalj av fig. 2 visande bl.a. 
nu försvunna vävfragment. Foto ATA. — Detail of 
Fig. 2 showing fragments of cloth, now disappeared. 

Fig. 8. Vårvikskrucifixet. Detalj. Foto A. Nilsén. — 
The Vårvik Crucifix. Detail. 

ning för förkomna stenar. Men denna förklar
ing ter sig mindre sannolik. Att korsen i senare 
tid plundrats på sina stenar för andra ändamål 
är fullt möjligt, t.ex. för att smycka brudkronor. 
Men man kan utgå från, att i en del fall också 
ovarsam, kanske fuktig förvaring på sikt åstad
kommit stenarnas förstörelse genom glaspest. I 
originalskick får vi dock föreställa oss vårt kors 
guldglimmande och glittrande av glasstenar i 
olika färger. 
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Ytterligare en detalj på Bärfendalskorset kan 
vägleda oss i bedömningen av Vårvikskruci
fixet, nämligen den textplatta som är fixerad 
på den övre korsarmen och som bär inskrif
terna IHS och XPS, dvs. Jesus Kristus, båda bok
stavskombinationerna med förkortningsstreck 
över. På motsvarande ställe har av allt att döma 
också i Vårvikskrucifixets fall en inskriftsplatta 
varit fixerad. På detta tyder inte bara jämförel
sen med Bärfendalskrucifixet och vanligheten 
av dylika inskriftsplattor på Limogeskrucifixen 
utan också den bristande överensstämmelsen 
mellan »brottytorna» på den övre korsarmen 
(fig. 8). De båda ytorna har helt enkelt aldrig 
varit avsedda att stöta samman. 

Det är knappast troligt att Vårvikskrucifixet 
haft nedhängande berlocker av det slag som 
Bärfendalskrucifixet kan uppvisa. Inget ytterli
gare krucifix med denna utrustning är bevarat 
i Sverige. Det enda exemplet i övriga Europa 
förefaller vara ett krucifix i Monza (Andersson 
fig. 40). Man får sålunda förmoda, att ber
locker förekommit endast i mycket få fall. 

När Vårvikskrucifixet skulle kompletteras, 
tog man som modell det, för att citera Bengt 
Thordemans ovan berörda konserveringsrap
port, »helt likartade» krucifixet från Lye på 
Gotland (SHM inv. 5874, fig. 9a-b), som visser
ligen i fråga om själva korset är av samma typ 
som Vårvikskrucifixet men i övrigt uppvisar ett 
avvikande detaljutförande och vad gäller 
Kristusfiguren inte någon likhet alls. Man 
borde hellre ha valt Bärfendalskrucifixet som 
förlaga. Detta är liksom Vårvikskrucifixet ut
rustat med utbuktningar på korsarmarna och 
har, i varje fall upptill, plats för en stor oval 
sten. Men ännu närmare Vårvikskrucifixet, när 
det gäller korsets utseende, kommer ett kruci
fix som numera finns i Clunymuseet i Paris (fig. 
1 Ort-i). Om man bortser från att detta krucifix 
saknar inskriftsplatta, torde man i dess kors 
kunna se en nära motsvarighet till det i Vårvik. 

Vi skall i det följande se närmare på Vårviks
krucifixets utrustning, i synnerhet sidofigu
rerna och korsets baksida. Vi vet inte hur kru
cifixet såg ut på baksidan eller vilken typ av si
dofigurer det hade, men det nyssnämnda 
Clunykrucifixet kan ge en uppfattning om hur 
det möjligen kan ha sett ut. Vid restaureringen 

negligerades korsets baksida. Den framstår 
idag rå och osmyckad. Alla krucifix av denna 
typ har varit tänkta att kunna ses från båda håll 
och har därför - eller har haft - inklädd och 
smyckad baksida (fig. 10, 11). Men troligen 
hade man vid 1920-talets restaurering tänkt sig, 
att krucifixet skulle hänga på en vägg, och då 
spelade ju baksidans utseende ingen roll (jfr 
Nilsén 1991, s. 131 ff) . 

Vårvikskrucifixet fick vid restaureringen 
1925-26 (fig. 3) sidofigurer utförda i trä i stäl
let för de kopparfigurer som försvunnit, och fi
gurerna målades utan karakterisering, därmed 
avvikande från Lyekrucifixet (fig. 9), vars s i do 
figurer inte hör till de enklaste i genren utan 
har ögon och anletsdrag samt antydd gestik. 
Figurerna på Vårvikskorset kan alltså inte iden
tifieras. Deras storlek och konturer utformades 
med ledning av de spår efter sidofigurer som 
kunde skönjas i kopparplåten. Fästanord
ningen för stång eller fot, den s.k. holken, som 
bevarats på Lyekorset men inte på Vårvikskor
set, utfördes märkligt nog i trä i stället för 
metall, som hade varit det adekvata materialet. 
Kanske var det en kostnadsfråga. Holkens 
utseende varierar föga från kors till kors 
(fig. 6, 9). 

Ser man till de mera omsorgsfullt utförda 
krucifixen i denna art finner man, att figurerna 
alltid är karakteriserade. Det vanligaste mönst
ret är att de sörjande Maria och Johannes av
bildas i halvfigur på korsets tvärarmar så som i 
Clunykrucifixets fall (fig. 10). Hur det sett ut 
på Bärfendalskrucifixet (fig. 6) är svårt att säga, 
eftersom den figur som skulle ha suttit på Ma
rias plats saknas. Den som intagit hennes plats 
i den vanligen publicerade bilden (Andersson 
1980, fig. 41; Thoby 1953, fig. 30) satt enligt en 
anteckning av Carl R. af Ugglas (SHM inv. 
3512) av spåren att döma ursprungligen upp
till, en plats som den sedan 1932 åter intar. 

Den sörjande Johannes avbildas i flertalet 
krucifix av detta slag inte med sorggest utan 
med bok, medan Maria till tecken på sin sorg 
avbildas med en sorggest, vanligen bestående i 
korsade händer på bröstet, så i exemplet från 
Cluny, så i ett krucifix från Neufchätd-en-Bray, 
som utgör ett annat, Vårvikskrucifixet närstå
ende exempel (fig. \ l a - b ) . Beaktar man van-
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Kring ett Limogeskrucifix i Vårvik på Dal 11 

Fig. 9. Limogeskrucifix från Lye kyrka, Gotland, a) 
Kristusbilden, b) korset. Kroppen och anletsdragen 
är valhänt utformade med summariskt antydda de
taljer. Foto ATA. — The Limoges crucifix from Lye 
Church, Gotland, (a) the figure, {b) the cross. 

ligheten av detta schema och att krucifix be
släktade med det i Vårvik följer det, är det rim
ligt att anta, att identifierbara bilder i halvfigur 
av Maria och Johannes funnits på Vårvikskor-
sets tvärarmar. 

Schemat för den vertikala korsstammen va
rierar. Det vanligaste motivet är apostlar, både 
upptill och nedtill. Särskilt vanligt är det att 
Petrus framställs. Denne avbildas nedtill på 
Clunymuseets krucifix (fig. 10rt och Thoby 
1953, s. 109), medan figuren upptill enbart kan 
bestämmas som apostel. Ibland förekommer 
änglar på dessa platser. Någon gång framställs 
nedtill på den vertikala korsstammen en till
bedjande figur, oftast tolkad typologiskt som 
Adam (jfr färgbild 3; se också Gauthier 1965, s. 
38). Men man kan också se figuren mer gene
rellt som en representant för mänskligheten 
för vars skull Kristi offergärning äger rum. 

Det förekommer tämligen ofta, att figurer, 
troligen i samband med restaureringar, fixerats 
felaktigt. Inte sällan har Maria och Johannes 
bytt plats. Den traditionella och ikonografiskt 
korrekta positionen för Maria är på Kristi 

högra sida, som är den förnämsta platsen. När 
det gäller den vertikala korsstammens figurer, 
har man en viss ledning av att dess figurer van
ligen är längre än de på tvärarmarna, den 
nedre ofta framställd i helfigur. Eftersom så 
många krucifix av den typ som Vårvikskruci
fixet tillhör, förutom tvärarmarnas Maria och 
Johannes , har Petrus stående vid korsets fot 
och en annan icke specificerad apostel upptill, 
kan man med visst berättigande anta, att både 
Bärfendalskrucifixet och det i Vårvik följt detta 
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Fig. 10. Limogeskrucifix i Musée de Cluny, Paris, a) framsidan, b) baksidan. Efter Thoby. — A Limoges cru
cifix in Musée de Cluny, Paris, (a) front, {b) back. 

schema. Korsarmarnas figurer är, när det gäller 
utförandet, så gott som alltid emaljerade. 

När Vårvikskrucifixet inkom till Riksantik
varieämbetet, fanns som tidigare nämnt in
genting bevarat av dess baksidesbeklädnad. 
Däremot återstod delar av kantbeslag på kors
armarna. De finns kvar och skymtar i fig. 2. 
Kantbeslagen har ett blom- eller stjärnmönster, 
som pressats eller punsats in i plåten, så att det 
framträder i låg relief på framsidan. Sådana 
b lommor eller stjärnor finns också på mot
svarande plats på Bärfendalskrucifixet, vilket li
kaledes förlorat sin baksidesbeklädnad. Det 
ovannämnda krucifixet i Clunymuseet har den 
däremot kvar. Även den är ornerad med blom
mor av nämnda slag (fig. 106). Därtill pryds 
baksidan av emaljerade medaljonger, tre av 

dem försedda med det aktuella blommotivet i 
större format. De övriga föreställer figurer, i 
mitten Kristus med utbredda armar och kläder 
som möjligen syftar på hans prästfunktion, på 
korsarmarna fyrpassformade medaljonger med 
de fyra evangdisternas symboler. Det tidigare 
nämnda krucifixet från Neufchätd-en-Bray har 
ett liknande mönster pressat i baksidesplåten 
(fig. 116) samt i övrigt emaljerade medaljonger 
med evangelisterna och Majestas Domini, en 
kombination som dominerar på krucifixens 
baksidor. Sannolikheten för att Vårvikskruci
fixet haft en baksida klädd med blommönstrad 
och förgylld kopparplåt samt medaljonger med 
evangelisterna och Majestas Domini i emalj
teknik är således stor. Det kan också ha funnits 
en sten på denna plats. En grop i tvärbalkens 
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Fig. 11. Limogeskrucifix frän Neufchätel-en-Bray, o) framsidan, b) baksidan. Efter Thoby. — The Limoges 
crucifix from Neufchätel-en-Bray, (ä) front, {b) back. 

baksida antyder, att något varit fäst där - om 
ursprungligen eller sekundärt kan inte avgö
ras. En studie av Uknakrucifixets baksida (An
dersson 1980, fig. 33) visar att detta kors liksom 
Vårviks sekundärt anpassats för att hänga på en 
vägg och att av den anledningen en sten, vars 
omfattning ännu finns kvar, har avlägsnats för 
att medge anbr ingandet av en upphäng-
ningskrok. 

Det kan nu vara dags att återvända till 
Kristusfiguren. Vårvikskrudfixets Kristus är ett 
jämförelsevis habilt arbete i sitt slag och hör 
inte hemma i den grupp av »dekadenta» arbe
ten som Andersson fört den till (Andersson 
1980, s. 27 ff) . Figurerna i den aktuella grup
pen har enligt henne gemensamt, att de är slar
vigt utförda, och kännetecknas dessutom bland 

annat av asketiska anleten (émacié, ascétique). 
En genomgång av de publicerade Limoges-
krucifixen ger vid handen, att det finns olika ty
per, som existerar sida vid sida under en relativt 
kort tidsrymd och att det finns påtagliga kvali
tetsskillnader också bland de äldsta krucifixen, 
de som hör hemma i 1100-talet. Krucifixen 
från Limoges blev snabbt populära och efter
frågan ökade. Det är då rimligt att, vid sidan av 
utsökta och dyrbara arbeten, enklare versioner 
producerades som var överkomliga i pris, t.ex. 
för en någorlunda bemedlad pilgrim, som vid 
hemkomsten från Compostela ville pryda sin 
gårdskyrka eller förära något till sin hem
sockens kyrka. Detta är betydligt mera sanno
likt än att konstarten gått mot ett successivt 
förfall. Att basera dateringsresonemang på an-
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Färgbild 3. Kristusbild på bok-
band från Limoges, Musée de 
Cluny, ca 1200-1220. Foto RMN, 
Paris. — Figure of Christ on a 
Limoges book cover. Musée de 
Cluny, Paris, c. 1200-1220. 

taganden om en med tiden avtagande konst
skicklighet med de sämst utförda arbetena på 
slutet är knappast en väg att gå. Låt oss sålunda 
anta, att verkstäderna i Limoges snabbt insåg, 
att de vid sidan av de i fråga om arbete och ma
terial kostsamma beställningarna kunde göra 
sig en rejäl inkomst på en mindre tidskrävande 
produktion, som dock också den stilistiskt 
följde med sin tid. Med en sådan syn försvinner 
problemet med de många stilistiska arkaismer 
som brukar påtalas i samband med de förment 
sena verken. 

Om man som ovan skett hävdar, att Vårviks
krucifixet är ett habilt arbete i sitt slag, gäller 
dettajämfört med andra bilder i samma genre, 
dvs. de som har Kristusbilder formade i relief 
av kopparplåt och är partiellt emaljerade. 
Åtskilliga av de bevarade exemplen är direkt 
oskickligt utförda, inte minst vad gäller Kristus
bilden, vilket en genomgång av t.ex. Thobys 
och Anderssons arbeten kan besanna. I konst
närligt hänseende befinner sig Vårviksbilden i 
en mediumposit ion, överlägsen bilden från 
Lye och de tidigare nämnda i Clunymuseet och 
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Fig. 12. Limogeskrucifix i gotisk stil från Vannes (ur
spr. Morbihan),sent 1200-tal. EfterThoby 1953. —A 
Gothic Limoges crucifix from Vannes (originally 
from Morbihan), late 13th century. 

Neufchätel-en-Bray (fig. 9-11), men underläg
sen Kristusfigurerna i Bärfendal och Köpen
hamn (fig. 6, färgbild 2). 

Dateringen bör som nämnt ske främst med 
utgångspunkt från Kristusbilden, eftersom kors
typen med sin förgyllda kopparplåtsbeklädnad, 
sin blom- och stjärnornamentik och sina 
glasflusstenar varierar mindre från tid till tid än 
Kristusbilderna. Bland dessa finns de som när
mar sig ett romanskt utförande, medan andra 
har en mer gotisk prägel. Till de förra hör t.ex. 
de nyssnämnda bilderna i Neufchätel-en-Bray, 

Clunymuseet och Bärfendal. Som exempel på 
rent gotiska Kristusfigurer kan nämnas de i Van
nes och Nantes, Frankrike (fig. 12 samt Thoby 
1953, fig. 96). 

Med sin kroppshållning, sin stiliserade teck
ning av kroppens struktur, fötternas spikning 
var för sig, höftklädets symmetriska veckning 
kring skärpets T-formade mittaxel och den 
höga, i det närmaste raka kronan hör den kors
fäste i Vårvik hemma inom en g rupp av kruci
fix som förekommer i det sena 1100-talet och 
det tidiga 1200-talet Till denna tid förs av 
Thoby krucifix som står det i Vårvik nära, t.ex. 
de från Bärfendal och Neufchätel-en-Bray (fig. 
6, 11). Det tunga allvar som kännetecknar den 
korsfäste i Vårvik uppträder redan på 1100-ta-
let men dröjer kvar ännu på 1200-talet, inte 
bara i enklare produkter utan också i mer 
konstnärligt avancerade alster (färgbild 3). Det 
förefaller vidare, av spåren att döma, som om 
Vårviksbildens händer riktat sig tydligt nedåt 
(fig. 8, 13), ett drag som av Thoby betecknats 
som karakteristiskt för 1100-talet. Detsamma 
gäller den teckning av armmuskulaturen som 
den korsfäste i Vårvik uppvisar (fig. 13). Ett kri
terium för en tidig datering är enligt Thoby 
också de små kors som kröner kronan. Men 
med tanke på kroppens utformning, dvs. de 
drag som för tankarna till krucifixen i Bärfen
dal och Neufchåtd-en-Bray liksom också till ett 
krucifix i Anagni, Italien (fig. 14), vilka alla hör 
hemma i det tidiga 1200-talet, är det rimligt att 
föra krucifixet i Vårvik till 1200-talet, sannolikt 
dess första fjärdedel. 

Ett Limogeskrucifix måste betraktas som en 
dyrgrip ur svenskt sockenkyrkoperspektiv. Även 
om krucifixen framställdes i utföranden av va
rierande dyrbarhetsgrad, så var det säkert långt 
ifrån alla kyrkor som hade råd att införskaffa 
ens den enklaste varianten. Men ett tjugotal 
kors i mer eller mindre gott skick finns ännu 
kvar av ett ursprungligen betydligt större antal, 
som under medelt iden funnit vägen till Sve
rige. Fragment och omnämnanden vittnar om 
ytterligare andra som förstörts eller försvunnit 
(j\ndersson 1980, s. 12). Relaterat till antalet 
kyrkor torde dock det totala antalet Limoges
krucifix i medeltidens Sverige ha varit ringa. 

Hur kom då dessa kors till Sverige? I sitt ar-
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Fig. 13. ä) Vårvikskrucifixet, 
detalj, visande bl.a. armens 
teckning. Foto A. Nilsén. b) 
Schematisk teckning av ar
mens linjer pä Limogeskru
cifix från 1100- och 1200-ta-
len enligt Thoby 1953. — 
{a) The Vårvik Crucifix, de
tail, showing the outline of 
the arm; {b) drawing of the 
outlines ofarms on 12th and 
1 Sth century Limoges cru-
cifixes. After Thoby. 

bete om Limogeskrucifixen diskuterar An
dersson (1980, s. 5 ff.) olika möjligheter och 
stannar för att prästerskapet haft en avgörande 
betydelse för denna import. Bland andra möj
ligheter som diskuteras är, att korsen förts hem 
av pilgrimer som passerat Limoges på återvä
gen från Sankt Jakobs grav i Compostela i Spa
nien. Andersson avfärdar denna tankegång, ef
tersom ingen bevarad text stöder den, en osä
kerhetsfaktor som den dock delar med det 
alternativ som Andersson finner troligast. Om 
man trots allt väljer att tro på pilgrimernas roll 
vid spridningen av krucifixen, skulle man få en 
rimlig förklaring till varför dessa klenoder 
ibland hamnat i kyrkor på en avsides lands
bygd, fjärran från domkyrkor och kloster. En 
god d d av det material som Andersson pre
senterar har återfunnits i små och i varje fall 
idag obetydliga sockenkyrkor. Detta gäller t.ex. 
de mera välkända och kvalitetsmässigt högtstå
ende krucifixen från Nävdsjö och Ukna i Små

land (Andersson 1980, pl. III, V). En scha
blonförklaring brukar vara, att de övertagits 
från större och rikare församlingar, kloster el
ler domkyrkor, och det skulle t.ex. kunna gälla 
sådana dyrgripar som de två likadana kruci
fixen i Nävdsjö, en ort som är belägen cirka 
femtio kilometer från cisterciensklostret 
Nydala. Det är dock inte troligt, att Limoges
krucifixen så närmast systematiskt skulle ha ra
tats av de kyrkor som ursprungligen ägde dem. 

Som inledningsvis antyddes får man räkna 
med att Vårvik som ort haft större betydelse 
under medeltiden än idag. Detta gäller också 
många andra små orter som är i besittning av 
konstskatter av inte sällan hög klass, och hur 
ofta ställs inte frågan: Hur hade de råd? I Vår
viks fall, en ort vid allfarväg och därtill nära ett 
viktigt vägmot, kan vi räkna med att socknen 
inte varit alltför fattig. Alternativet att krucifixet 
beställts för kyrkans räkning och betalats ur 
dess kassa bör alltså inte avfärdas. Men det kan 
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också ha skänkts till kyrkan av en pilgrim, som 
passerat Limoges på hemväg från Compostela 
i Spanien. Att skänka något till kyrkan var en 
Gudi behaglig gärning. För dylika insatser 
kunde man ibland erhålla avlat (se t.ex. Ode
nius 1952, s. 82). Man bör också hålla i minnet, 
att kostnaden för kors av förgylld koppar 
prydda med glasstenar måste ha utgjort bara 
en bråkdel av den för de praktstycken av guld 
eller förgyllt silver, besatta med ädelstenar, som 
rika kloster och stora katedraler kunde unna 
sig. Kopparkorsen bör ha varit jämförelsevis 
överkomliga i pris. Det bör dock understrykas, 
att de aktuella krucifixen av förgylld koppar 
inte bara förekom i sockenkyrkor på landet 
utan också i katedraler och klosterkyrkor. 

Hur kan man då veta, att krucifixet tillhört 
Vårviks kyrka redan under medeltiden? Detta 
kan aldrig bevisas men är mycket sannolikt. Att 
krucifixet inte kommit till Vårvik under de se
naste seklen, vet vi. Därom vittnar kyrkans 
handlingar. 

Kyrkans äldsta inventarium är från 1671 
(GLA Vårvik C:l) . Det är kortfattat och näm
ner inget krucifix. Men redan i det följande av 
de bevarade inventarierna, det från 1707 (GLA 
Vårvik LL1), dyker det upp och beskrivs då re
dan som gammalt. Metallen uppfattas som mäs
sing. Krucifixet å terkommer i inventarierna 
1733 och 1742 beskrivet på samma sätt (GLA 
Vårvik LI:1 resp C:2). Men på 1740-talet för
svinner det ur handlingarna, kanske också ur 
kyrkorummet Det finns emellertid kvar i kyr
kans ägo, ty närmare ett sekel senare, 1836, 
skymtar det fram igen och vi får en kort be
skrivning av det som »Crucifix med xtusbild av 
metall förgyldt söndrigt» (GLA Vårvik KI:2). 
Därefter försvinner det igen för att inte åter
komma i akterna, förrän det får sin renässans i 
det tidiga 1900-talet 

Krucifixets gästspel i arkivalierna från olika 
tider är intressant ur kulturhistorisk synvinkel. 
Sin funktion som processionskrucifix förlorade 
det säkert någon gång under 1500-talet, då de 
katolska bruken efter reformationen successivt 
avskaffades, om också med försiktighet på 
grund av allmogens motstånd. På många håll 
fortlevde katolska sedvänjor långt efter det att 
de officiellt avskaffats. Krucifixet kan ha fort-

Fig. 14. Limogeskrucifix. Tidigt 1200-tal. Katedralen 
i .Anagni, Italien. Efter Thoby. — A Limoges cruci
fix, Early 13th century. Anagni Cathédral, Italy. 

satt sin tillvaro i Vårviks kyrka som altarkrucifix, 
eftersom det är av en typ som kunde fästas på 
fot likaväl som på stång. Att det inte hade en så
dan funktion i slutet av 1600-talet är dock täm
ligen säkert, dels eftersom det i egenskap av al
tarkrucifix säkerligen skulle ha nämnts i 1671 
års inventarium, dels eftersom det första 
gången det nämns, dvs. 1707, uppenbarligen 
har varit ur bruk rätt länge. Det uppfattas som 
gammalt, och man vet inte längre något om 
materialet. Man beskriver den förgyllda metal
len som mässing. Kontinuiteten är uppenbar t 
bruten. 

Krucifixens tillvaro i kyrkorummet under 
1600- och 1700-talen varierar. Ibland inarbetas 
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de i altartavlor eller sätts upp på korskranken, 
men det händer också att de förpassas ur kyr
korummet. Om inte förr så händer detta under 
det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet, 
som inte kan uthärda anblicken av de medel
tida krucifixen med deras realistiska skildring 
av Kristi lidande. Krucifixen uppfattas av denna 
tid, med dess smak för det lidelsefria klassiska, 
som uttryck för estetiskt barbari och betecknas 
då och då i kyrkornas handlingar som »rysliga» 
eller »anskrämliga». Man föredrog mer distan
serade, symboliska uttryck för l idandet som 
svepduken eller törnekronan (Nilsén 1991, s. 
176 ff) . Det är alltså betecknande, att man i 
Vårvik under denna period inte finner vårt 
krucifix värt en plats i inventarieförteckningen. 

Brist på omsorg leder till förfall. När kruci
fixet skymtar 1836 har det, sedan det nämndes 
förra gången, nästan ett helt sekel tidigare, 
hunni t bli »söndrigt», och dess förgyllning har 
av allt att döma nötts av tillräckligt för att man 
inte längre skall uppfatta metallen som mäs
sing, vilket man tidigare gjort. 1836 hade den 
mest intensiva vurmen för den svala klassicis
men lagt sig, och det är betecknande, att vårt 
krucifix kom att få ett o m n ä m n a n d e just då. 
Att det därefter tilläts falla i glömska igen, kan 
ha mer än ett skäl. Kanske ansågs det inte möj
ligt att reparera. Den tid hade nu annars in
letts, då »antikviteterna» skulle komma till he
ders igen. Men den kanske troligare orsaken 
är, att det inom kyrkan inte fanns något mar
kerat intresse för krudfixbilden som sådan 
förrän kring sekelskiftet. Det sena 1800-talet 
betonade andra egenskaper hos Kristusgestal
ten än medeltiden hade gjort. Om detta vitt
nar det flitiga kopierandet av Thorvaldsens 
Kristusversion. (Nilsén 1991, s. 180 f.) Kanske 
är det också, med tanke på vad som ovan sagts 
om 1800-talets grundliga återställanden av »an
tikviteterna» till ett förment medelt ida till
stånd, bara att vara tacksam över att Vårviks

krucifixet fick förbli i sin iråkade obskyritet tills 
en ny syn på bevarandet vunnit insteg. 

Referenser 
Andersson, B.-M. 1980. Emaux limousins en Suéde. 

Les chässes. Les croix. Antikvariskt Arkiv 69. Stock
holm. 

— 1976. Les trésors d'émaux limousins en Suéde mé-
diévale. BuUetin de Ui Société Archéologique et Histori
que de Limoges 103. 

Anderson, W. 1928. Lund, Bari och Compostella. 
Studier i konstvetenskap tilUignade Ewert Wrangel av 
Uiriungar. Lund. 

ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet. Stockholm. 
Otryckta handlingar avseende Värviks kyrka. 

Gauthier, M.-M. 1966. Croix émaillée de Limoges. 
Plaque de parement, dans le commerce en 1965. 
BuUetin de Ui Société Archéobgique et Historique du Li
mousin 93. 

— 1987. Emaux méridionaux. Catalogue international de 
Voeuvre de Limoges, Torne 1. Paris. 

— 1965. Croix d'émail champlevé de Limoges å Ha-
novre, Kestner Museum et å Reykjavik, Thjod-
minjasafn (Musée National). BuUetin de fa Société 
Archéologique et Historique du Limousin 92. 

GLA, Göteborgs landsarkiv. Otryckta handlingar ur 
Vårviks kyrkas arkiv. 

Kjellin, H. 1947. Handel och sjöfart på Vänern under 
gångna tider. Från Vänern till Västerhavet. Karlstad. 

Krötzl, C. 1990. Wege und Pilger aus Skandinavien 
nach Santiago de Compostela. Europäische Wege 
der Santiago-Pilgerfahrt. Tubingen. 

— 1987. Om nordbornas vallfarter till Santiago de 
Compostela. Historisk tidskrift för FinUind, Årg. 72. 

LArt medieval en Hongrie de Van 1000 å 1526. Neuchä-
tel 1966. 

Liebgott, N.-K. 1986. MiddelaUerens ematjekunst. K0-
benhavn. 

UCEuvre de Limoges. Emaux limousins du Moyen Age. Pa
ris 1995. 

Nilsén, A. 1991. Kyrkorummets brännpunkt. Stockholm. 
Odenius, O. 1952. Sankt Olof och pilgrimsvägarna 

genom stiftet. Karlstads stift i ord och bild. Stock
holm. 

Schmid, T. 1952. När Värmland och Dal kristnades. 
Karlstads stift i ord och bild. Stockholm. 

Thoby, P. 1953. Les croix limousines de Uifin du Xlléme 
au debut du XFVéme siécle. Paris. 

SHM, Statens Historiska Museum, Stockholm. In
ventarium. 

Fornvännen 93(1998) 



Kring ett Limogeskrucifix i Vårvik på Dal 19 

Summary 

During the 12th and 13th centuries a some
what large number of Limoges crudfixes 
found their way to Sweden. Most of them were 
of gilt copper with enamdled details in champ-
levé technique, set with coloured glass. Only a 
few of the original number remain in good 
condition. Many of them are fragmentary and 
many have disappeared. The corpus of still ex
tant Limoges enamel crosses in Sweden was 
published in 1980 thanks to Britt-Marie An
dersson, who devoted a study to them, Emaux 
Limousins en Suéde, ks chåsses, ks croix. 

On the basis of technical and ornamental 
factors Andersson divides the crosses into 
groups with common characteristics. She pos-
tulates that the ambitions of the enamel work
shops of Limoges gradually decreased so that 
the quality of their produets successivdy de-
teriorated, although these objects of a lower 
standard often show stylistic features indicative 
of an earlier period of conception than of the 
end of a gradually ded in ing line of develop
ment, which is characterized as stylistically re-
tarded and technically degenerate. 

One may ask which period in the History of 
Art has created only master-pieces? There is al
ways, in every age, a variation in ambition 
among the craftsmen and in the quality of their 
work. There are also in every age exquisite 
piéces in tended for rich buyers and simpler, 
less lavishly adorned versions made for people 
who are less well-to-do. As for Limoges, it is 
likely, as has occasionally been argued by dif
ferent scholars, that the simpler objects were 
meant for the numerous pilgrims who passed 
through the city on their way home from Com
postela in Spain. Instead of characterizing 
these less elaborate, or less skilfully made ob
jects as expressions of stylistic retardation and 
technical degenerat ion we should in general 
(there may always be exceptions) regard them 
as cheaper produets of the period to which 
they stylistically belong. 

The craftsmen of Limoges must quickly have 
seen what a profitable business such cheaper 
produets represented and how suitable a little 
cross would be for a pilgrim who on his arrival 

home would like to offer a gift to his parish 
church as a reward to God for a safe return. 
Not every church owned a Limoges cross, and 
the gift of such a one, even if only of medium 
quality compared to the whole product ion, 
must have been regarded as a real treasure and 
would bring the donor considcrable honour 
and praise. However we should allow for more 
than one means of distribution and in a few 
cases also consider the possibility that a smaller 
church may have inherited its crucifix from an
other parish, which no longer needed it. As 
possible examples of this we have the two 
crosses at Nävdsjö Church in the province of 
Småland, situated about 50 kilometers from 
the Nydala Abbey, which may have had the re
sources to afford such treasures (Andersson 
1980, pl. III). 

Thus it is argued here, that the Vårvik Cru
cifix (Figs. 2, 3-4, 7-8, 13), which is the object 
of this study and has provoked the above ob
servations, was probably brought to the church 
at Vårvik by a returning pilgrim. The Crucifix, 
one of the many in champlevé technique, is to
day no longer in its original state but seriously 
damaged especially as to the cross (Figs. 2, 7). 
But enough remains of the whole ensemble to 
form a judgement concerning its date. A study 
of its stylistic features and comparisons with 
other crudfixes of the same type (Figs. 5, 6 ,11 , 
14) allow its dating to the first quarter of the 
13th century. Guided by the degeneration the
ory mentioned above Andersson puts its cre-
ation some fifty years låter, i.e. to a period when 
the Gothic style had long predominated and 
the craftsmen of Limoges had come to favour 
long, slender forms for the crosses and a 
Gothic appearance for the figures of Christ 
(Fig. 12). 

As to the technical achievement both the 
Vårvik Crucifix and that of Bärfendal add to 
our information. Fragments of a rather coarse 
woven fabric are visible in some of the settings 
of the Vårvik Crucifix on the picture taken in 
1925-26, before its restoration (Figs. 2, 7), in
dicating that the cross was originally covered 
with cloth under the copper plates, probably 
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to protect the wood (oak). The fragments in 
question were removed without documenta
tion by the restorers in 1926 when for some un
known reason they changed the position of the 
only remaining beam of the cross and reversed 
it. However similar fragments may still be stud
ied on the Bärfendal Crucifix (Fig. 6), where a 
rough, reddish fabric shows in several of the 
settings and, furthermore in some places sheets 
of a white, nacreous material, which may have 
been used to give an opalescent effect to plain 
glass of the type seen on the Cluny Crucifix 
(Fig. 10rt). Since the cross of the Vårvik Cruci
fix is very similar to that of the Cluny Crucifix 
it is tempting to imagine stones of this opal-like 
type in its large oval, now empty, settings. 

In the annals of the parish of Vårvik the 
Crucifix may be traced back to the beginning 
of the 18th century and it has probably be
longed to this same church since its arrival in 
Sweden. The damage occurred during the clas-
sidst periods of the 18th and 19th centuries 
when the Crucifix was neglected and suffered 
nearly a whole century of oblivion. When it 

reappears, in the annals of 1836, it is described 
as broken. Almost another century would 
elapse before, in 1925, it finally aroused the in
terest of the Vårvik Parish Council and was sent 
away for restoration. In 1926 it was returned to 
the Church, repaired and discreetly completed 
according to the restoration principle then re
cently adopted, stipulating that all additions 
should be distinguishable from the original 
parts, not to be confused with these, and that 
the original parts should be treated with re
spect, only cleaned and preserved, not restored 
to a presumed original state. Thus the absent 
right arm and left hand of Christ were not re
stored, and also other, smaller, damage was left 
as it was. 

In its original state the Vårvik Crucifix, con
sidered as a whole with both cross and Christ 
figure, was of medium quality as to the artistic 
achievement, compared with the bulk of such 
crosses, neither among the most elaborate, nor 
among the simplest, but a rather able piece of 
workmanship. 
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