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FORORD

Den antikvariska kontrollen av restaureringsarbetena vid Lunds domkyrka har

Riksantikvarien uppdragit ät Lunds universitets historiska museum' I egenskap av

förste assistent '1rid i"ttJ museum hat iag anförtrotts denna kontroll, och förelig-

gande avhandling är till väsentlig del grundad på de iakttagelser' som kunnat göras

i samband härmed.
Som förest ändare för historiska museet samt såsom min lärare under mina tidi-

gare arkeologiska studier har professor F{olger Arbman- främst varit den som givit

mig förutsättning att agîam-ina studier åt Lunds domkyrka'H.ätf& och för hans

i alla avseenden srora h]alpramhet vill jag uttrycka min djupa och varma tack-

samhet.
Under mina konsthistoriska studier har den undervisninS, som jag mottagit av

professor Ragnar Josephson, varit av stort värde för mig. För detta och även för

ä.t p"rrorrligã intr.rr", ,o* h"n visat för mitt arbete , är jag honom varmt tacksam'

Med berikarrde ,åi och synpunkter rörande de arkeologiska problemen kring

domkyrkan har antikvarie Ragnar Blomqvist ständigt bistått mig på ett generöst

,irr. jrg tackar honom härför. Likaså vi1l jag uttrycka min tacksamhet för de

irrspirer"rrde synpunkter pâ kyrkans arkitektoniska gestaltning, vilka professor

E.ik Lurrdb"rg h^, haft vn.tligheten att vid flera tillfallen delge mig, och som

varit av väsentlig betydelse för avhandlingens utformning.

Till Domkyrkorådát i Lund och domkyrkoarkitekt Eiler Graebe fâr iag fram-

föra ett varmt tack för den hjalp i^S pã, olika sätt erhållit såväl i samband med

undersökni ngarna i domkyrk"r, ,orn vid framlaggandet av resultaten i denna

avhandling. I d.rr" ,rrrr-"nhrng vill jag också uttrycka min varma tacksamhet

för den hlelp och cle råd rörande byggnadstekniska ftâgor, som jag mottagit av

Lonr.rrrrtársLiträdet Uno \Øihlborg och stenhuggarmästare Eric Johans-'on'

Ett varmr tack riktar jag också iill pr.p"tator Bertil Centerwall för hans foto-

grafiska arbete med flertalãt ,r, d. p.rL[".rade bildernâ samt till Malmö grafiska

,rrrt"lt för arbetet med bildernas reproducering'

Från Längmanska kulturfond..t h", jag erhållit anslag för resor i Italien och

från Humanistiska fonden för studieresor i Västeuropa. Härför frambàr jag mitt

vördsamma tack.
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För värdefull hjalp med genomläsning av korrekturer racka r jag fil.kand. fru
Dagny Arbman, liksom alla de här icke nämnda som på skilda ,ati ,rrrit mig till
hjälp och uppmunrran.

Jag önskar även uttala mitt tack för der arbere, som Håkan ohlssons bok-
tryckeri nedlagt vid avhandlingens tryckning.

Det är mig angeläget att här uttrycka min djupa tacksamhet för allt stöd som
min faster, fru Greta Rasmuson, givit mig under ã[a mina.studieår. Slutligen vill
iag även framf.öra ett varmt tack till min hustru för hennes hjälp med ko.i"k,rrr-
läsningen och framför allt för det bistånd och den förståelse, ,oÅ hol visar undermitt arbete.

Lund i apúl 1957.

Eriþ, Ciøthio
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INLEDNING

Med föreliggande arbete vill författaren försöka ge en bild av Lunds domkyrkas

byggnadshistária under romansk tid. Sedan mer än hundra år tillbaka har ämnet

,r"ri, fo..-âÃ för värdefulla vetenskapliga behancllingat, som alla fört kunskapen

om monumenrer och dess histori a framãt och bidragit till att ge en allt klarare bild

av detsamm a.' Inga nyare forskningar inom ämnet kunna göras utan ett länsyns-

tagande till de ,"r.rltrt, som framför allt C. G. Brunius, Otto Rydbeck, Ewert

\Ø"rangel och Erik Lundberg men även andra forskare ha kommit till.' Men liksom

nydbJck och \Ørangel arbelade under en epok, då de på sitt sätt och med sina nya

hj'alpmedel hade koÃ-it en bit längre på r'äg än t. ex. -Brunius 
och därigenom med

tr¡eti ^" både nya arkeologiska upptäckter och moderniserad metodik kom att

,árriã.." en del äldre uppf 
^ltningat 

och föra andta vidare, på samma sätt befinna

vi oss i dag i ett ,rytt ,k.ã. ino* ãe.t konstvetenskapliga forskningen, som med för-

nyad.e irrrIkt", har getts möjlighet att gä ännu ett,steg längre, liksom generatio-

n"rn^ efter oss ko-L" aú. gor;, >slutgiltigt bleve det ändock icke, ty forskningen

stannar aldrigr>.'
¡3åß gàlleldet framför allt anvàndandet av två för den moderna forskningen

inom dJtta område allt mer renodlade metodiska förfaringss àtt, ä ena sidan for-

malanalysenn och å den anclra betydelsefunktionen såväl vad avser den praktiskt

I För kunskapen om Lunds domkyrka över huvud

taget, meñ framför allt om de delar av densamma,

som under ¡8oo-talets restaureringar fingo skatta

åt förgängelsen, àr C. G. Brwniøs' skilda arbeten,

m.en främst hans stora bok, 'Nordens äldsta metro-

politankyrka', från r854, av grundläggande bety-

delse. Genom sina noggranna arkeologiska studier

har i modern tid Otto Rydbeck i en lång rad skilda

arbeten lagt ner de största förtjänsterna om ett

utforskande av domkyrkan. Bland hans många

skrifter synas de båda större verken, "Bidrag till
Lunds domkyrkas byggnadshistoria", 1rän r9t5,

samt nLunds domkyrkas byggnadshistoriao, från

1923, nara de' som ha störst betydelse. Jämsides

med Rydbeck behandlade Ewert Vrangel de mecl

domkyrkan sammanhängande stilhistoriska och

kultiska problemen med väsentlig hänsyn till det

kontinentala materialet, mest utförligt i de båda

arbetena från rgro och ry23. EriÞ Løndberg har

framlagt helt nya synpunkter på rroo-talskyrkans

äldsta byggnadshistoria 1932 sàmt bidragit med en

insiktsfull formanalys av arkitekturetr r949'
, Skilda iakttagelser av F. Sesselberg, 1897, äro

forúarande av intresse, liksom .9tez Anjous prin-

cipiella utredning om Knut den heliges domkyrka,

r930.
s lVrangel, E., ry23, s. lI.
a Rydbeck har med sin strängt arkeologiska metod

även arbetat mecl en grundlig formanalys' Skillna-

den mellan hans analys och c{en som i kapitlet om

ornamentiken här genomföres framträder i valet av

vilka element, som anses som mest representativa'
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historiska som den symboliska sidan av saken. Vid tillampningen av båda dessa för-
faringssätt kommer den form av jämförelse, som ofta tagii sikte på endast den
formala likheten, inte att intaga samma dominerande plats som ddìgare. >>Fleure
clagegen geht es um ein adäquâtes Erfassen und Beschrãiben de, eirrzãlrren Kunst-
werks als eines künstlerischen Gebildes eigener Art.>>u Men efærsom >ein Kunsr-
werk wird uns erst dann verständlich, v/enn wir ihm einen bestimmten platz in
einem sinnvollen \Øerdezusammenhang, in einer Entwicklung gegeben haben,>>o
måste vi gå >>von der vertieften Erfassung des Einzelwerk, 

^ .in.- vertieften
Verständnis der die Einzelwerke verbindenden historischen Zusammenhänge>. 

->An Stelle von schematischen Entwicklungsreihen nach wenigen herausg"h"ob"rr.r,
Leitbegriffen soll eine Darstellung der realen historischen Zrrr"rn-"nhan"ge rreren,
und zwar sowohl der Zusammenhänge von Kunstwerk zu Kunstwerk, als auch der
Zusammenhänge, die zu anderen Kultursektoren hinüber führen.>>'

Utgångspunkten blir här de byggnadsarkeologiska undersökningarna. Då det
dätefter gäller den formala analysen och betydeisefunktionen rorde der vara av
vikt att taga hänsyn till och utgå från det, som kan anses vara det för ett monu-
ment' en skulptur eller ett ornamentkomplex karakteristiska. På grund av genom-
gående konventionella drag i den medeltida konsren, inte minst under rãm"rrrk
tid, torde en enbar jämförelse och undersökning av t. ex. de ornamentala detalj-
formerna inte i första hand vara avgörande. Fastmera torde den tektoniska formen
och skulpturens förhållande till arkitekruren som helhet vara av srörre vikt för den
enskilda monumentanalysen.

Då det gäller betydelsekaraktären måste man anläg ga tvä synpunkter, den ena
av rent praktisk art och clen andra mera teoretisk. Då det gälier den förra, måste
vi först och främst frigöra oss ifrån en uppfattning om vad som för oss skulle
vara mest tänkbart vid t. ex. uppförandet och fullföljandet av ert kyrkligt by's-
nadsverk. I stället bör man utgâ. frå,n de dåtida förutsättni ngarna, ro- v"i genom
litterfua kallor och arkeologiska erfarenhete r ofta fått ganska god kurrrkalp o*.

vid sidan härav står tidens reoreriska uppfattning ãr, -orrumenrer. >>Denn
bewusst ist dem mittelalterlichen Architekten nicht ãi" B.d..rrung des fertigen
Baues, die erst durch die Trennung in praktische und künstlerische ledeutung ins
Bewusstsein gehoben wird, sondern wesentlich die Bedentung des Bauens als Aus-
druck der Gottesverehrung . . . nicht erst das fertige Gebãude ist ein Symbol,
sondern das Bauen selbst ist symbolhaft wie eine liturgische Handlung.>>'

Symbolkaraktären även i clet färd.iga verket och dess skilda delar ir av cenrral
betydelse. Det är ytterst i denna, som monumentet manifesterar sin verkliga bety-
delse. >Die S)'mbole sind (im Gegensatz zur Allegorie) selbst nicht anãeres als
5 Suobodø, K. M., 1935, s. zo.
6 Fealner, A., 1942, s. rr5.

7 Suoboda, K. M., ry35, s. zof
8 Rothþirch, V., 1933, s. 7.
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Bilder, die mit dem unsichtbaren tüØirklichen in eins zusammenfallen, Gegenbilder

und Repräsenranten geistiger \Øirklichkeiten.>>' Svårigheterîz- att klarlägga den

symboliska betydelsen äro stora inte minst därigenom att rcdan under medeltiden

en mängd efterrationaliserande och allegoriserande begrepp påfördes den kyrkliga
byggnadsikonografien.'o Ända in i våra dagar har konstvetenskapen lidit av denna

snedbelastning, som åstadkommits genom en positivistisk bundenhet vid medeltida

tänkare och teologers uttalanden. Genom Springer gavs de första epokgörande

impulserna till en n), värdering av medeltidskonstens betydelse." Genom förank-
ringen av dess förutsättningar inte i det individuella tänkandet utan i en gemen-

samhetskultur lades grunden till en ny metod i behandlingen av framför allt
den med medeltiden sysslande konstvetenskapen. Såväl stilanalys som ikonografi

och ikonologi ha därigenom blivit nödvändiga hjälpvetenskaper."
Den kommande behandlingen gör på intet sätt anspråk pä att Yar'a eta under-

sökning av alla de till ifràgavarande monument och tid hörande problemen. Även

om det skulle ha varit önskvärt mecl en undersökning av för den medeltida byss-

nadskonsren så viktiga problem som t. ex. proportionsförhållande och direkta kul-
tiska förutsärrningar, ha sådana undersökningar måst uteslutas. Likaså ha inom

vissa kapitel, som t. ex. rörande ornamentiken och ikonograÍien, inte alla enskilda

skulpturer eller problem be,handlats. Denna begränsning har till syfte en kon-

cenrration inte blott på det för den formala bestämningen karakteristiska utan

även på der, som ur allmän betydelsesynpunkt torde vara det avgörande. Förfat-
taren har härvid eftersträvat att icke utesluta något, som skulle kunna leda till
andra slutsatser än de här framlagda.

allt till synes i hans båda arbeten från r 86o och 1879.
12 uDie Ikonologie dagegen ist für die mittelalter-
liche Kunst zen$al, ja schliesst wie man zeigen

könnte, die formale Kunsthistorie als Teilbezirk
mit ein." Bandtnann, G., 195r (II)' s. 74.

s Mayer-Pt'annbolz, A., r94Í, s. 25.
10 Durandus' 'Rationale divinorum officiorum" är

kanske det främsta exemplet på ett arbete, som

haft en delvis ödesdiger betydelse i detta avseende'
1r Springers principiella inställning kommer framför
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De litterära beläggen

-Ã.r ro6o företog konung Sven Estridsen en stiftsdelning, som bl. a. innebar att
Skåne fränatt tidigare ha tillhört Roskilde stift erhöIl två biskopssäten, ett i Dalby
och ett i Lund. Ärkebiskop Adalbert av Flamburg-Bremen vigde till biskop i Dalby
Egino, då i Lund direkt av konungen insattes engelsmannen Henrik utan att bliva
ordinerad av ärkebiskopen. Efter Henriks död ro66 flyttade Egino till Lund, och
Dalby upphörde att vara biskopssäte.'

Vilken av de i Lund vid denna tid befintliga kyrkorna,' som Íâtt göra tjänst
som biskopskyrka under såväl Henriks, Eginos som deras efterföljare Ricwals
första tid som biskop, veta vi ej. Ingenstans möta vi ett omnämnande av en för
detta ändamål speciellt uppförd kyrka. Desto klarare vittnesbörd lämna emellertid
de historiska källorna om anläggandet av en första biskopskyrka under Sven

Estridsens andre son, konung Knut den IV.
>I den heliga och odelbara Treenighetens, Faderns, Sonens och den helige Andes

namn, Vi önska Íör alla i Kristus trogna tillkännagiva, vilka donationer jag Knut
den fjerde, son av konung Magnus (Sven Estridsen), sedan jag övertagit det
fäderneärvda konungadömet, gjort till S:t Laurentii kyrka, som är belägen i Lund,
ehuru ännu icke fullbordad, för att den åt det lamm, som borttager världens
synder, må för evigt vara en såsom detta helig, obefläckad och värdig brud . . .

Givet Lund den zr juni året ro8¡ efter Flerrens födelse, i den 8:de indiktionen,
i den zz:dra epakten, med konkurrenten z, i konung Knuts femte regeringsår,

under de förutnämnda n:àrvarande biskoparnas bekräftelse och på tillskyndan av

vår Flerre Jesus Kristus, som är välsignad i evigheters evighet. Amen.>>'

Derta är begynnelsen och slutet av Knut den heliges gåvobrev sådant det finns
avskrivet i Necrologium Lundense. Det har av Lauritz Veibull betecknats som

det äldsta dokument i Norden, vars ordalydelse är bevarad.'
| \Y/eibøll, L., r9r4-r7, s. r14 ff.
2 Blornqvist, Ã., r94r, s. 8r f.
3 Necrologium Lundense, s. 3 ff. Oversättningen av

gåvobrevet hämtad frân Blomqvist, R., ry5t, s. 56 1.

a lYeibwll, L., :,921, s. XIX, Ibid., ry46, s. t6z. -
\Øeibull menar att gåvobrevet i Necrologiet har sin

ursprungliga avfattning och där införts omkr. rrz3.

Det har emellertid gjorts gällande, att vi i denna

avfattning ha att göra med en under tiden strax
före mitten av rroo-talet vidtagen omredigering av

en ursprunglig notitia till ett diplom, Köcher, A.,
r9zt. H.ur der än förhåller sig med detta viktiga
och ännu inte helt lösta problem, ha de avsnitt,
som i detta sammanhang ha betydelse, tillhört do-
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Av de notiser, som omtala den första biskopskyrkan i Lund, kan man lamp-
ligen urskilja två huvudgrupper. Den första utgöres av dem, vilkas avfattning
torde vara originell och hänföra sig till ett vid tiden för nedskrivandet aktuellt
forhållande. Den andra gruppen består av sådana notiser, som antingen kunna
anses som avskrifter av äldre notiser eller hänsyÍta pã forhållanden, som tillhöra
tiden före deras avfattning.

Till den första gruppen kan man då hänföra, ( r ) orden ur det ovan citeracle
gåvobrevet av roSt: ... ecclesiøm søttcti LAURENTII qtte si.tø est lu,nile li.cet
nondum þerfectørn," (z) uppgiften i den kort efter to97 författade >>Passio

Sancti Kanuti regis et martiris>>: ,.. Lutdc øþucl søtr.ctuno Løurentiurn þreci.þøe
øþþøret, cuius ecclesiø coøstructor, þøter et cu.Itor extiti.t,u samt (j) notisen i
memoriale fratrum under den ro.7: Kønute regis et tnørti.ris, qui þrirnus fund,øuit
bønc ecclesiøøt,'

I den första notisen omtalas en Laurentiikyrka i Lund, men den är inte helt
Í;rdig ro8¡. I den andra uppgiften omtalas, att konung Knut var den existerande
och synbarligen före to97 fullbordade Laurentiikyrkans grundläggare, beskyd-
dare och Íràrnjare. I den tredje notisen omnämnes Knut som den förste, som
grundlade denna kyrka. Denna avfattning bör tyda pã, att Knuts kyrka existe-
rade vid tidpunkten för notisens nedskrivande, men att man samcidigt hade lagt
grunden till en annan byggnad inom samma stiftelse.' Den sista notisen har av
Lauritz \Øeibull påvisats tillhöra den äldsta handen i Necrologiet, som skulle ha
begynt uppläggningen av anteckningarna under âret tr23 strax efter den första
altarinvigningen i kryptan. Det finns ingen anledning âtt anse, att denna notis i
sin helhet skulle vara en avskrift av en äldre. Är den däremot originell i sin helhets-
avfattning, bör prirnu; tyda pã, att Knut den heliges kyrka ÍortÍarande var i
funktion, men att dessutom en ny kyrkobyggnad var grundlagd, vilket vi med
full säkerhet veta var fallet är ttz3.

I den andra gruppen av notiser spelar ordet þritnus en viss roll. De ytterligare
omnämnanden av Knut den helige som denna kyrkas grundare resp. förste grun-
dare, som förekomma i Necrologiets kungalista samr i presbyter-, diakon- och
subdiakonlistornas rubriker, har av Lauritz \Øeibull ansetts vara nedskrivna under
rr3o-talet av en och samma hand.n Veibull anser vidare, att de äro avskrivna av

kumentet från begynnelsen, även om det först hade

formen av en notitia.
5 Necrologium Lundense, s. 4.
o Vitae Sanctorum Danorum, s. 6¡.
7 Necrologium Lundense, s. 8r.
8 Ãsikten om en fullbordad rooo-talskyrka är
framförd även av Løuritz Weiball, 19o6, s. 13,

Ibid., r9r4-r7, s. 167, Skillnaden gentemot de här

f¡amförda åsikterna kommer endast till uttryck
i fråga om läget ¿v den äldre kyrkan. Aven
Sten Anjoø, r93o, stöder sig på lVeibulls tolknings-
resultat och kommer i princip till samma slutsat-
ser. Skiljaktigheterna mellan framställningarna hos
Veibull, Anjou och föreliggande arbete ligga på
det arkeologiska planet.
0 \Y/eibwll, L., t9r4-r7, s. 426 Îf .
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ett äldre necrologium. Men antager rr'an) 
^tt den ovan anf.örda notisen under den

ro.7 ár aktuell, finns det ingen anledning att anse formuleringarna i presbyter-,
diakon- och subdiakonlistorna vara anÍrat än direkta avskrifter av den nämnda
norisen frãn ttz3, rned vilken deras ordalydelse är överensstämmande. Vad beträf-
f.ar ordalydelsen i kungalistan, dar ordet þrirnus saknas, synes däremot den del av

listan, i vilken notisen om Knut ingär,vara en avskrift av ett äldre dokument från
en tid, då endast en kyrka existerade.

Till denna andra grupp av notiser om den första kyrkans grundläggning kan
man också foga den ofta citerade notis,'o som först. skrivits i Liber Daticus under
den to.7 och därefter införts i Necrologiet med ordalydelsen: Rex Køn'u.tus, ...
ecclesiørrt. bønc ø fu.rcdørnentis leuøuit et regøli.ø ntttni.fi.centiø donøui't, Denna notis
har i egenskap av avskrift efter en sen redigering en sådan karaktàr, att man, som

\Øeibull med full tydlighet visat," inte kan draga nägra alltför vittgående slut-
satser om kyrkans byggnadshistoria av den exakta ordalydelsen.

Som en direkt förklaring av forhållandet mellan den äldre och den yngre kyr-
kan är ett par notiser i Necrologiet av den största betydelse. Den nya kyrkan har

uttryckligen grundlagts under Ascers ärke-episkopat (ro98-r riù, I Memoriale
f.ratrurn under den ¡.¡ läser man nämligen: lþso die obi.i.t dompnus Ascerus, huius
ecclesie fu.ødøtor et þritnus in høc sede ørclci.eþiscoþtts." Ascers död inträffade
rrj7,'* och av notisens ordalydelse frarr'gãr, att den domkyrka, som existerade

vid denna tidpunkt, grundlagts av honom. Någon annan äldre kyrka nämnes

icke. Så ar dfuemot fallet i den viktiga notisen om det södra sidoaltarets invigning
i kryptan den r r )an, rr3r, med den aktuella ordalydelsen: Coøti'n'enturin eo

reliquie Søncti. Vi.ti. mørtiris et Sønctaru.m.Vi.rginu.rn de xi mi.llibu's et øliorttm ncul-

torutn uenerøbi.les reliquie, de øltøri. ueteris rnonøsterii. trønsla.te.'n Veibull'u och

efter honom Anjou'u ha i tydningen av denna notis ansett, att ueteris mon.østerü'

syÍ.tar på den gamla och fullbordade Knut den heliges Laurentiikyrka."
Formuleringen innebär med andra ord, att den äldre kyrkan varit i funktion

till denna dag men nedlades i och med vigningen av kryptans sista altare, Detta
stämmer också väl överens med formulerin gafi:'a i de ovan behandlade notiserna,

som tillskrivits det verkliga bevisvärdet. I den första från ro85 àr en kyrka påbör-
jad men ännu inte avslutad, i den andra frän efter ro97 omtalas en kyrka, och i
den tredje från förmodligen rr4 tyder formuleringen på att en kyrka existerar,

10 I synnerhet använder sig Otto Rydbeck av denna

notis, som sta¡kt bevisvärde för sina teorier. Se

t. ex. RydbecÞ, O., 1942, s. rz4.
11 Jmf. not 9.
12 Necrologium Lundense, s. 7o.
ts \Veibøll, L., t9r4-r7, s. t88.
1a Necrologium Lundense, s. 5r,

t5 Weibull, L., t9r4-t7, s. x66.
1ß Anjoø, S., r93o, s. rzr ff.
17 Otto Rydbeck har ansett, att den äldre kyrka,
som det här talas om, skulle ha varit en helt annan

mindre kyrka, som tidigare tillagts Knut den heli-
ges Laurentiikloster och gjort tjänst som biskops-

kyrka ända från ro6o. 1946, s. 29.
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men att en annan är päbörjad. I slutligen den sistnämnda notisen från r r 3 r
nämnas uttryckligen två kyrkor, av vilka den äldre vid detta tillfalle synes fått
upphöra att göra tjänst. I de därpå följande autentiska notiserna omnämnes endast
en kyrkobyggnað.

>Av uppläggningen av det äldsta, nu förlorade necrologiet, som går tillbaka
till roSo-talet, veta vi vidare att själamässor ha lästs i denna (rooo-talets) kyrka>,
skriver Ingvar Andersson." Ffan torde då syfta pä texten i rubrikerna till pres-
byter-, diakon- och subdiakonlistorna, dfu ordalydelsen är: Notninø cønoni:co-
rlt'in . , , d,e rnotoøsterio Søncti. Løurentii., tano nouo quørn aeteri.'o Härav framgår
otvetydigt att det före r roo-talskyrkan (den nya) funnits en (gammal) funk-
ti,onsduglig kyrka.

De dokumentariska notiser, på vilka bevisföringen ovan stöder sig, äro synner-
ligen tillförlitliga. Man kan dessutom, utân att anf.öra dem som d,irekt bevis-
material, nämna de uppgifter, som förekomma i de mera fritt berättande fram-
ställn"ingarna frãn samma och följande århundrade. Sålunda meddelar Saxo, arr
med Knut den heliges understöd fullbordades S:t Laurentii kyrka, och att han på
den första invigningsdagen gjorde högtidligen sin andakt vid altaret.'o En nor,is
i den isländska >Biskopa Sögur>> omralar i samband med prästen Jon ögmunds-
sons besök i Lund rrot, att kyrkan hade kor och långhus." Slutligen kan i detta
sammanhang nämnas det omdöme, som biskop Otto av Bambergs sändebud i Lund
rtzT fà,ller om kyrkan ecclesie øc dornus øobiliotrn hanniles et uili scetnøte."'

Arkeologisk undersökning och rekonstruktion

Alla forskare àro ense om, att Knut den helige i Lund grundlagt en biskops-
kyrka, men då det på grundval inte endast av det dokumentariska utan även det
arkeologiska mateúalet gäller att r,ekonstruera och framför allt placeru denna
byggnad ha flera olika åsikter framförts. En sammanfattning av de olika teorier,
som i detta hänseende ha framkommit, göres av Sten Anjou.' Ytterligare en sam-
manfattning får man i Otto Rydbecks behandling av detta ämne ãr ry42, i den
avhandling där han dels slutgiltigt försvarar sin ståndpunkt och dels bemöter
framför allt Anjous och Erik Lundbergs teorier.' Det är i huvudsak dessa tre
18 Andersson, 1., ry47, s. 3o6.
1s Necrologium Lundense, ss. rrt, r2r, r24.
20 lYeibøll, L., 19o6, s. 16. Jmf. dock lbid., r9r3,
s. 2.66 11.
21 lYrangel, 8., r9o7-o9, s. r9. Jmf. dock Ryd-
becþ, O., r93r, s. 28.

22 Herbo¡di dialogus, lib. III, 3o, Monumenta Bam-
bergensia, s. 8zz.
1 Anjou,.1., r93o, s. rzr ff.
2 Rydbeck, O., t942. "Detta invecklade och loc-
kande problem har äntligen genom de senaste gräv-
ningarna erhållit sin definitiva lösning.o s. r46.
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Fig. r. Grundmurar efter rooo-talets domkyrka inom öst¡a delen av den nuv. kyrkans norra sidoskepP.

forskare, som var och en fuarnlagt sina teorier om en rekonstruktion och placering
av Knut den heliges Laurentiikyrka.

Frän ã,r rgrt üill r9t4ha;'- Otto Rydbeck med mindre förändringar och modi-
fikationer gjort gäIlande, att Knut den heliges kyrka aldrig blev fuilbordad men
med vissa förändringar fätt ligga till grund för den senare under rroo-talet upp-
förda kyrkans östliga delar. Bevisen herför ha dels utgjorts av vissa av de ovan
nämnda notiserna och dels och framför allt av de arkeologiska fynd, som Otto
Rydbeck âr r94r gjorcle i och kring kyrkan. Då framkommo bl. a. en del grund-
mursrester under golvet till det nuvarande norrã sidoskeppet. Dessa murar jämte

tvenne yttre murklackar i hörnen mellan transeptarmarna och de båda sidoskep-
pen samt en bred grundrnur kring absiden har Rydbeck tagit till utgångspunkt
för sin rekonstruktion.*

Sten Anjou har framställt en annan teori, som med utgångspunkt från det
dokumentariska materialet stöder sig på Lauritz tüØeibulls tolkningar av notiserna

s Ibid., s. roo, ro2.
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och därför i princip kommer till liknande resultat som de ovan framlagda, nämligen
att rooo-talskyrkan fullföljts och använts fram till rr3r. Då det gäller lokalise-
ringen och rekonstrukcionen av kyrkan stöder han sig dels på en uppgift från
Zettervall om ett äldre långhussystem och dels på en jämförelse med den ursprung-
liga kyrkan i Dalby. Enligt Anjou skulle Knut den heliges kyrka ha varit en tre-
skeppig basilika med rakslutet kor, vars östra vägg skulle ha befunnit sig på platsen
för den senare kyrkans triumfbåge; skeppens bredd skulle ha varit samma som i
den senare kyrkan. Vad som är av stort intresse i denna rekonstruktion, vid vilken
Anjou inte har haft tillgång till det senare framkomna arkeologiska materialet,
àr, att den tidigare kyrkan haft sin östliga avslutning i höjd med den senare kryp-
tans västvägg.

En tredje teori har framförts av Erik Lundberg. Enligt honom skulle kyrkans
östliga avslutning inom ramen för det nuvarande transeptet ha bestått av kor med
abiid och transeptarmar med östliga absidkor. I Vreta klosterkyrka har Erik Lund-
berg velat se en efterbildning av denna äldsta lundakyrka.'

Vid de undersökningar, som gjordes i och kring domkyrkan under ãr r94r,
framgrävdes i norra sidoskeppets östra del grundmurar, som av Rydbeck beteck-
nats som rester efter Knut den heliges kyrka (fig. r).D" utgrävda och ännu
bevarade och tillgängliga murarna bestå av grovt tillhuggna sandstensblock, som
begränsa en murkärîa av mindre sten och skärv i bruk. De östligaste grunderna,
som bilda ett inre hörn, vars spets är belägen r4o cm söder om den östligaste halv-
kolonnens bas, ha utgjort underlaget för ett murhörn med den ena väggen i öst-
västlig riktning och den andra, vid den östra ändan, i sydlig riktning från den
förra. I ett annat hål i golvet, som upptogs nägra meter längre åt väster, pätràf-
fades fortsättningen av den öst-västlöpande muren med en till denna i förband
fogad och mot densamma i rät vinkel mot söder gående mur i höjd med den norra
portalens västra sida. Den öst-västliga muren, som säkerligen forßatt längre åt
väster, har blivit uppbruten omkr. r m väster om den sydgående muren.u Av de

båda sydgående murarna kunde endast korta stycken framtagas, men tillräckliga
för att visa deras belägenhet och förband med öst-västmuren. Dessa murrester äro
de enda grunder, som man med sannolikhet kan säga ha tillhört en äldre kyrka än
den från rroo-talet.

Eftersom Otto Rydbecks teorier om Knut den heliges kyrka blivit allmänt
accepterade i skrift, är det nödväncligt, att innan en ny relconstruktion göres här
a Løndberg, 8., r93z och r94o. Utifrån de vid gräv-
ningarna ry4r gjorda upptäckterna av grundmurar
inom den nuvarande kyrkan har Røgnar Blomqoist
gjort en rekonstruktion av Knut den heliges kyrka,
som är en moclifierad ombildning av Erik Lund-
bergs, r95r, s. 59 ff.

5 Att det inte, som Otto Rydbeck gjort gällande,
'á'r |ràga om en avslutad murdel utan en uppbruten
sådan, framgår med full tydlighet vid en under-
sökning av densamma samt av den bild, som Ryd-
becÞ r94z publicerat som fig. 64.
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Fig. 3. Otto Rydbecks relconstruktion av Knut den heliges kyrka och dess förhållande till den nuvarande
kyrkan. (Efter Blomqvist r95r.)

granska underlaget för dessa teorier. I princip har Rydbeck aldrig frångått sin
första uppfattning från rgrt om rooo-talskyrkans utseende och karaktär. Den
skulle enligt denna ha legat till grund för r roo-talskyrkans östliga delar men aldrig
utlagts làngre än till i höjd med sidoskeppsportalerna. Inte heller skulle murarna
ha uppförts högre än till nägra meter över marken, varför denna kyrka aldrig
skulle ha existerat som byggnad.n Den slutgiltiga utformningen med ledning av
r94r ärs undersökningar medförde ingen principförändring, endast en förskjut-
ning av planproportionerna, sã att presbyteriet förlängdes åt väster, transept-
armarraa avkortades i norr och söder och långhuset gjordes smalare.

De grundmrLrar ay skiftande karaktàr, som framgrävdes kring absid och kor
antogos till vissa partier vara rester efter rooo-talskyrkan.' Man kan emellertid
inte framlägga något bevis för att dessa murar tillhört en byggnad, som skulle
vara àldre än en, som började uppföras under r roo-talet.'

Mellan transeptens västmurar och de anslutande sidoskeppsmurarna hittades
såväl i norr som i söder en murklack, vars egentliga funktion kan vara svår att
tyda (fig. z). Sannolikt ha de emellertid utgjort speciella grund- och hörnför-
stärkningar i samband med uppförandet av r roo-talskyrkan, eventuellt med hän-
syn rill de i anslutning härtill belägna trapploppen. Det är dessa murklackar och
den supponerade förlängningen av dem åt öster, som varit vägledande för Ryd-
beck vid hans nya placering av transeptens nord- och sydmurar i rooo-talskyrkan.

û Utifrån en uppfattning hos Th. \X/åblin, ryo7,
anser Rydbeck, r9rt, s. 236Íf., att den icke full-
bordacle rooo-talskyrkan helt legat till grund för
den sen¿re kyrkans östligare delar. Denna åsikt
modifieras efte¡ de r94z publicerade undersök-

ningarna, men den principiella uppfattningen om
kyrkan bibehål1es.
7 Rydbecb, O., t942, s. 79 lt.
8 Vad beträffar divergenserna i kryptans grund-
murar hänvisas till utredningen nedan s. 56 f.
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De arkeologiska grävningar, som Rydbeck själ'r' företog, verifiera emellertid

inte hans teori. Detta faktum Í.rarngâr av hans egna ord, då han skriver: >>I norra

korsarmens västra vägg undersöktes grunden på det ställe, där det utvändigt
pãtràf.fade tvärskeppet skt¿.lle (här kursiverat) korsa kryptmuren. Det visade sig

egendomligt riog, art intet spår av egentliga grundstenar kunde upptäckas längs

hela vaggen, utan de huggna stenkvadrarna lägo direkt på leran pä etr. djup av

endast omkr. 20 cfn under golvet. Så var fallet även under den angränsande norra

korgavelns bottenkvadtar.>>n Att inte ett enda spår efter någon mur inom îorra
krypttr"rrseptet sålun da påttràffades, anser Rydbeck bero på, att tusentalets murar

torá. h" borttagits vid anläggandet av kryptan. De inom norra sidoskeppet belägna

grundmurarna, som både av Rydbeck och av mig anses ha tillhort tusentalskyrkan,

sträcka sig emellertid till ett djup, som befinner sig på en halv meter under krypt-
golvets nivå. De gamla grundmurarna kunde dàrf.¿r mycket väl ha legat kvar, då

kryptan byggdes eller, om de borttagits, borde de ha lämnat spår efter sig genom

nedgrävning i leran.
Det bör även påpekas att den av Rydbeck rekonstruerede sträckningen av norra

transeptmuren skulle ha lopt rakt över platsen för den nuvarande brunnen. Man

kan med största sannolikhet förmoda, att den i synnerhet under äldre tider ymnigt

flödande kella, som urgör grundlaget för denna brunn, alltid befunnit sig på

denna plats.'o
På Ãotsvarande plats i södra transeptet gåvo undersökningarna ett lika klent

resulrat. >>Trors alla dessa svårigheter föreÍaller det emellertid som om man i södra

korsarmen skulle kunna urskilja ett murstråk. . .>, skriver Rydbeck." Men han

kan inte ens själv använda dessa på hans fig. ¡3 publicerade murrester' som stöd

för den önskade grundmuren.
De inom norra sidoskeppets östliga clel framgrävda grundmurarna äro uppmätta

av Ragnar Blomqvist på den plan, som återges i fig. r. Resterna àro för övrigt fort-
farande tillgängliga under det nuvarande golvet. IJtöver dessa grundmurar ha inga

andra, som skulle ha kunnat tillhöra en äldre kyrka konstaterats inom den nuva-

rande kyrkan, vare sig i kryptan eller inom långhuset. Vid sin rekonstruktion av

rooo-talskyrkan har Rydbeck till den har ifig. 3) avbildade planen fogat föl-
jande förklaring: >>de helstreckade partierna àro utgràvda, de helpunkterade säkra,

de punktkonrurerade osäkra>>." Vid en jämförelse med det faktiska förhållandet,

sådant det framg âr av planritningen fig. r visar det sig, att Rydbeck mycket

riktigt betecknat större delen av de här existerande murarna som utgrävda. Ett
o RydbecÞ, O., 1942, s. 9of.
10 Denna källa har säkerligen också betytt mycket

för rroo-talskyrkans placering, därför at'(. man

måste ha tagit hänsyn till den vid den nya bygg-

nadens planläggning. Det torde sannolikt också vara

denna omständighet, som gjort, att den nya kyrkan
inte axialt kom att omsluta den gamla utan fick en

förskjutning åt söder i förhållande till denna.
1r Rydbeck, O., t942, s. 98.
12 Ibid., s. 88, Fig. 49.
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Fig. 4. Aldre murpa¡ri i norra sidoskeppsvindens östra vägg,

undantag göres dock för den sydgående murdelen omedelbart väsrer om rrappan.
Denna murvinkel har av Rydbeck angivits på så sätt, att den sydgående anslur-
ningsmuren på hans rekonstruktionsritning endast betecknats med några obestämda
prickar. öster om detta parti har på hans rekonstruktion under tÍappan till tran-
septet inlagts en som utgrävd betecknad mursträcka av omkr. två meters längd.
Existensen av en sådan mur har konstaterats endast genom att Rydbeck utifrån
på tre ställen stött in en tunn järnstång i fogen mellan den y*re murklacken och
norra sidoskeppsgrunden (fig. r). Först på ett avsrånd av >>r m 7j cm från den
nuvarande kyrksockelns ytterliv, kunde ett bestämt morsrånd förmärkas pä alla
tre ställena, vilket av förf. antogs bero på att den väsrerur gående långhusmuren
till Knut den heliges kyrka där pãträffats>>.u Huvudparten av de inom den senare
byggnaden belägna av Rydbeck i övrigt rekonstruerade mura rna ha betecknats
som säkra. Ordet säkra måste dock tagas med reservation, eftersom man inom det
område, som berörs av dessa rekonstruktioner, icke har kunnat konstatera ens
resterna eller spåren av sådana m!Í^r; Rydbecks egna undersökningar i kryptan
ha även visat den fullständiga avsaknaden av sådana murar."
13 I en kritik av den rekonstruktion med rooo-tals-
kyrkans korparti inom den nuvarande kryptans om-

,råde, som görs av Ragnør Blomqr,tist r95r, s. 6r,
skriver Rydbecb, rgSz (II), s. 3z: nÁtt till detta
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Av de här framfö rda f.akta torde det Íramgã, att Rydbecks rekonstruktion av

Knut den heliges kyrka mera har haft sin utgångspunkt i en från början förutsatt

ungefärlig plan an i en förutsättningslös rekonstruktion utifrån det faktiska arkeo-

log;rk" maierialet. Det finns derf.ör all anledning ^tt 
med hjälp av nytt rnaterial

oÃ med omprövande av det garr.la försöka nå fram till en ny och troligare bild

av den första biskopskyrkan i Lund.
Ett inom den exisrerande k)'rkobyggnaden ännu befintligt byggnadsparti, som

tidigare aldrig blivit föremål för analys, bildar i detta sammanhang utgångspunk-

,.rrJö, .n ny arkeologisk undersökning. En betydande mursträckning befinner sig

nämligen ovanför rLorra sidoskeppsvinden. I skiljemuren "mellan denna och tvär-

,k.ppãt ingå resterna av en från sidoskeppsvinden fullt synlig äldre mur (fig'+)'
D.n-b"rtår av välhuggna sandstenskvadrar och sträcker sig Í.rän norta mittskepps-

muren 36o cm år norr, där den bildar avslutningen på en tidigare yttermur. Detta

område förlägga helt supponerade konstruktioner
utan stöd av terrängfynd är en åtgärd, som knap-

past torde kunna godtagas av forskningen'o An-

märkningen kan med minst lik¿ stort f og riktas

mot Rydbecks egen rekonstruktion.
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otvetydiga slut åt norr bevisas dels av en sten i ursprungligt läge, som utgjort form-
sten i takgesimsen och på det viset också ger murens h<;jd, samr dels av eri mor
murens r;rorta del lagd stödmur, som också den fått stå kvar och göra tjänst i
den senare murkärnan (fis. l). Stödmuren, som inte nått ända uppiill g.ri-r.rr,
är med en vridning åt öster något snett ställd mot muren. Denna vridning tyder
pã, att det àr ett murhörn, som försträvats. Detta i sin tur innebär, att den nord-
ligaste delen av murytan torde ha haft förbancl med en mur, som vinkelrätt mot
denna sträckt sig åt väster. Att ett sådant förband också funnits men senare borr-
brutits visas tydligt av de varânnan avslagna eller bortbrutna kvaderstenar, som
dels i själva hörnet och dels i murytan på en bredd av omkr. z m lämnar srora
hål i den för övrigt järr'na murytan. Dessa hål synas omedelbart efrer murens ned-
brytande ha lagats dels med andra inte helt släthuggna kvadrar och dels med bruk.
Resten av muren i dess sträckning mot mittskeppet ar jämn och hel och företer
inga större tecken'på en liknande behandling. De välhuggna sandsrenskvadrarna
àro av i stort sett samma kvalitet och ursprung som sandstenen i de äldsta delarna
av r roo-talskyrkan. Såväl kvaderfogningen som lagningen äro utförda med omiss-
kännlig romansk puts.

Den sålunda beskrivna muren àr en rest av innerlivet på en större mur, som
nått omkr. rr,f m ovanför de tidigare beskrivna grundmurarna samt med sitt
norra ytterliv slutat 27t crr' söder om norra sidoskeppsmurens innerliv.'n Det finns
Ia Författarens tidigare publicering av dessa under-
sökningar (:'95) har av Otto Rydbeck kritiserats
på ett sådant särt (i954), am ew bemötande hä¡
måste infogas. Det beskrivna murpartiet ovanför
norra sidoskeppsvinden har en otvetydig karaktär
av ursprungligt romanskt murverk som rester efter
en tidigare anordning än ¡roo-ralskyrkan. Detta
murpartis funktion i en äldre byggnad kan alltid
diskuteras, men dess exis¡ens och här faststälida
karaktär och därmed sammanhängande betydelse
kan aldrig förnekas. Rydbeck avfärdar emellertid
hela komplexet med, att det är 'en vision, som
framkallats av önsketänkande i förening med en
växling i murens tjocklek," (t9t4, t.r3z) och åter-
kommer något senare med den i sirt slag mera sak-
liga förklaringen art det skulle !ar¡- en "ojämn-
het", som skulle härleda sig från någon restaurering
under rzoo-, r¡oo- eller rSoo-talen för att uppbära
taksrolen. Snarare förhåller det sig så, att detta
parti bibehållits trots att det torde ha varit till
hinder för ett uppläggande av takstolen. Man har
emellertid för att få en relativt jämn mur fyllt ut
och lagat vissa delar med tegel. Dessa tegelfyll-
ningar äro, vilket framgår enbarr genom ert sru-

dium av den här fig. ¡ avbildacle ritningen, själv-
klart senare insatta.
De motargumenr, som Rydbeck i sin >gransk-

ningo framlägger, utgå i fråga om huvudargumen-
ten från påståenden, som sägas vara mina, men
som genom en feltolkning i verkligheten stå i direkt
st¡id med vad 1ag uttalat. På tal om r. ex. en
grundmur unde¡ rzoo-talets lektoriemur skrive;:
Otto Rydbec,ë (s. rzo): 'På ovan hypotetiska
grundmurar bygger Cinthio en sydlig korvägg.o

lag har emellertid aldrig anfört några arkeologiska
grunder som utgångspunkt för en rekonstruktion
av rooo-talsky¡kans söclra murar, vilka i min re-
konstruktion helt äro byggda på proportionsför-
hållandena, ',Our reconstruction of the southern
wall of the church is based entirely on an appli-
cation of the square sysrem> (Cintbio, t953, s. 234).
Som ett på intet sätt avgörande stöd för denna
¡ekonstruktion har jag talat om en grund under
den nämnda lektoriemuren. Karaktären av denna
grund har jag missförstått och i samband därmed
tyv*r fätt med en olycklig formulering, vars
egentliga mening inre var sådan, som Rydbeck fat-
tat den (s. rr8).
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Fig. 6. Fogen mellan den äldre muren och dess stödmur

ingen anledning att ;nte förbinda denna mur med de först beskrivna grundmurs-
resterna.

Innan man sammanställer de båda delarna och utifrån dem försöker rekonstruera
den byggnad i vilken de kunna ha ingått, bör man påpeka, att pä motsvarande plats
i södra sidoskeppet ha inga som helst rester av motsvârande murfragment pãtràf-
fats, vare sig grundmurar under golvet eller högmurar inom den södra sidoskepps-

vinden. Ingenting tyder heller pã, att här någonsin funnits motsvarande rester,

som senare borttagits. På en av de akvareller, som Brunius på r83o-talet före clen

då igångsatta restaureringen lät göra för att visa det bedrövliga tillstånd, i vilket
byggnaden då befann sig, kan man iakttaga mursprickor, som måste ha direkt
samband med det berörda murpartiet. På fig. 7 ser rr'aî i muren ovanför bågöpp-
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Fig. 7. Akvarell utvisande de inre väsrra rranseprmurarnas tillstånd r834.

ningen till norra sidoskeppet en stor spricka, som löper snett upp mot fönstrer.
Denna spricka följer i huvudsak sträckningen av den innanför liggande äldre
muren. Man kan också i den krök, som sprickan gör, se brytningen mellan den raka
muren och det begynnande takfallet. Den stora sprickan dll höger därom i trapp-
loppets pilaster torde på samma sätt vara beroende av den likaså i muren ingående
stödpelaren, som här torde ha haft sin norra begränsning. Vad betraffar den på
akvarellen inprickade bågöppningen över norta genombrytningen mot sidoskepper
har den ingen motsvarighet i verkligheten utan torde endast ha tillkommir som
analog med den i den motsvarande södra muren befintliga bågen.'u

Den ovan beskrivna högmuren, vars yta som rest av det inre murlivet utgjort
innerväggen i en byggnad, torde rimligtvis ha tillhört den äldre kyrkans östligaste
avslutning. Från det nordöstra murhörnet, där förbandet lossbrutits, åt väster till
den östligaste sydgående grundmursresten erhåller man ett avsrånd pä j,9 m.
Genom en frånräkning av den sydgående murens bredd på förmodligen omkr.
r,f ñ skulle den norra innerväggen i kyrkans östligaste rum erhålla en längd på
omkr. 4,4 m. Det västliga murfragmentet har en så bastant karaktär, att man
måste rãkna med att inte endast den öst-västgående muren utan också den syd-
gående har utgjort stöd för en verkligt bàrande högmur. Den inre mursträckan
mellan de båda sydgående fundamenthörnen uppgår rill 8,8 m.
15 Beträffande dessa bågöppningar se nedan s. 7o ff.
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De två rum, vilkas norra innerväggar vi sålunda ha belagda och även mått-
bestämda, ha tyvàrr inga motsvarande grundmurar bevarade i söder. En rekon-

struktion av dessa rum kan inte desto mindre göras om man utgår frän, att de

inre östliga rumsenheterna haft kvadratisk planform.'u
Bilda vi sålunda pã vardera av de inre murstràckor, som vi her ha belagda, en

rumskvadrat, visar det sig, att de båda rummen komma att ligga fullkomligt
symmetriskt i förhållande till varandra. Denna byggnads sydmur skulle sålunda ha

varit belägen i det nuvarande mittskeppet. Vid en förvandling av de metertal,
som uppmätts, erhålla vi de jämnaste siffrorna med hjälp av den äldre engelska

foten (: 29,6 cm)." Vid en omräkning visar det sig då, att den mindre rums-

kvadraten erhåller ett så gott som exakt mått på zo f.ot och den större på 3o fot.
Hur långt denna byggnad sträckte sig åt väster ha vi för ögonblicket inga bevis

för. Om man vid ett fortsatt proportioneringssystem använder gyllene snittets
princip (t I z f 3 ) skulle de rvå behandlade rummen på en sammanlagd längd

av to fot motsvara ännu ett rum med detta sistnämnda mått. Detta rum skulle i så

fall utgöra kyrkobyggnadens långhus och ha sträckt sig fram dll i höjcl med den

nuvarande västligaste huvudpelaren (fig. S). Hela den gamla kyrkan skulle på

detta sätt få en sammanlagd rumslängd av roo fot."
Denna äldre kyrka synes inte ha legat fullständigt parallellt med den senare

rroo-talskyrkan utan, som grundmurarna utvisa, har dess västliga del haft en

obetydlig dragning åt söder. Denna avvikelse svarar i viss mån mot vridningen
på det nuvarande norra transeptets gördelbåge i förhållande till mittkvadraten.
Denna vridning av norra transeptarmen torde alltså hänga samman med den första

kyrkans orientering.
Brunius har noterat, att kryptans vàstra mur under hOgkyrkans nordöstra

huvudpela re var i synnerligen bedrövligt skick dels genom det stora tryck, som

stenmassorna hàr utövade, och dels genom användandet av ett >>svagt byggnads-

material>>, {örvittrat genom fukten på just detta ställe.'o Dessa iakttagelser stödja

ett antagaîde, am den äldre kyrkans mur skulle ingått i detta parti aY kryptmuren.
En annan iakttagelse av Brunius att norr,a sidoskeppet är omkr. 6 tum högre än

det södra styrker ytterligare antagandet, att den äldre kyrkan haÍt sin utsträck-
ning inom de norra delarna av den senâre kyrkan.'o Förutom det faktum att rnar-

ken sluttar någo¡ åt söder," torde även resterna efter den gamla kyrkans grunder

ha bidragit till att de norra delarna av den nya kyrkan fingo ett fastare underlag.
1s Rotbþirch, \X/., t933.Jmf. även Forsytb, G. H.,
rgt3, s. 2f9,
17 Nordström, F., 1952, s. 8r ff.
1s Projicera vi en av Kossmanns måttsnycklar på

clenna planbild, visar det sig, att den viktiga uSie-

benschlüssel" täcker så gott som exakt denna form

och utgör sålunda ännu ett stöd för planbildens

sannolikhct. Kosstnann, 8., r925.
ls Brønias, C. G., 1854, s. 49r.
20 Ibid.., s. 452.
21 \X/ibling, C., r 89 5.
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Fig. 8. Rekonstruktion av rooo-talskyrkan och dess läge innanför den senare kyrkan. De fasta utgångs-
punkterna för rekonstruktionen utgöras av de på planen angivna grundmursresterna i norra sidoskeppet samr
murpartiet på norra sidoskeppsvinden vid övergången melian norra sidoskeppet och trânsepter. Den gamla

kyrkans sträckning är för övrigt rekonstruerad på grundval av proportionssysrem.
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Fig. 9. Rekonstruktion av rooo-talskyrkans höjdproPortioner

För en bestämning av höjden på den kyrka, vars plan ovan rekonstruerâts, är

urgångspunkten återigen det murfragment, som torde ha utgiort det inre nord-
östra murlivet i kyrkans östligaste mindre rum, och som befinner sig pâ norca

sidoskeppsvinden i den nuvarande kyrkan. Höjden från de längre åt väster befint-
liga grundmursresterna dll takfallets nedre avslutning vid den ännu befintliga
kragstenen är rr,5 m. Den utvändiga bredden på denna förmodligen altarrummets

östra gavel skulle enligt den givna planrekonstruktionen och en beräknad mur-
tjocklek av omkr. r,f ffi uppgå till omkr. 7 m (Íig. g). Vidare kan den väster om

altarrummet belägna rumskvadraten på grund av den sydgående murens bredd

tänkas ha uppburir ert tornparti över kyrkans kor, som vidare haft samma bredd

som det väster därom följande långhuset.

Då man skall söka förebilder och motsvarigheter till den sålunda rekonstruerade

kyrkan, har man en rad karakteristika att taga fasta på, först och främst de fram-
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Fig. ro. Kyrkan i Bradford-on-Avon. (Efter Clapham r93o.)

trädande höjdproportionerna i förening med den ringa bredden, den rakt avslutade
östväggen och det över koret förmodligen belägna tornet med samma bredd som
långhuset. Därtill kommer byggnadens förmodade enskeppighet samt den goda
teknik, med vilken de huggna sandstenskvadrarna utförrs.

Det är inte endast d,en ovan vid planrekonstruktionen använda gamla engelska
foten, som direkt synes anknyta till tidigt engelskt byggnadsskick. Även den ovan-
liga höjden i förhållande till byggnadens bredd finner man inom vissa grupper
av de anglosaxiska kyrkobyggnaderna från tidig romansk tid. Dessa mångskif-
tande kyrkor frãn 7oo-talet och med vidareförd tradition fram i början av r roo-
talet kännetecknas visst inte alla av dessa proportioner. Men de äro påtagliga hos
vissa grupper, som f.ramför allt äro belägna i östra och norra England." Escomb
22 Brorpn, G. 8., ryo3, s. 8z ff.
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Fig. rr. Kyrkan i Dunham Magna, Norfolk. (Efter Brown.)

vid Durham t. ex. är visserligen frân en relativt tidig period av den anglo-saxiska

kyrkobyggnadsepoken,'* men den ger säkert ett riktigt intryck av en stor grupp

av enskeppiga kyrkor, som under tiden fram mot rooo-talets slut byggts på sina

håll i England men nu finnas bevarade endast i ett fåtal fragmentariska exemplar.

Förutom att planbilden i Escomb helt följer gyllene snittets principer, har denna

kyrka en höjdproportionering, som något överskrider den, som Knut den heliges

kyrka skulle kunna ha haft. Skeppet i Escomb svarar nämligen i sina proportioner
ungefär mor det skenbart allt for höga och smala altarrummet i Knuts kyrka.'*
Samma proporrionsförhållande kännetecknar under 9oo-talet den välbevarade kyr-
kan i Bradford-on-Avon (fig. ro)."'

Ingen av dessa kyrkor har emellertid det axiala kortornet. Därtill synes de vara

för tidiga. I den ursprungliga planeringen av kyrkan i Dunham Magna i Norfolk
från det tidiga rooo-talet återfinner man emellertid just denna typ, som lunda-
kyrkan kan ha representerat (fig. rr).'u Att denna dispositionstyp för en tid
f.ramãt kom att få stor betydelse för England àr pätagligt. Den enkla form, som

representeras av Dunham Magna och den här rekonstruerade Knut den heliges

kyrka, synes under senare delen av rooo-talet och början av r roo-talet i princip ha

2s Brou.tn, G. 8., r9o3, s. rro ff.; Claphøm, A. IY, 25 ,,The most distinctive feature of all these chur-

r93o, s. 39 ff. ches ¡¡as the great height as compared to the
2a Brozon, G. 8., ryo3, s. 84, rro f ; Chpbarn, width'" Rice, D.7., 1952, s' 59'
A. 1X/., r93o, s. 4of, 28 Brorøn, G. 8., r9o3, s. zz4[f.
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legat till grund för sådana kyrkor som S:r Mary i Dover och Breamore (fig. rz).
Vad som är nytt. i dessa senare är de mindre tillbyggnaderna till koret i norr och
söder."

Det torde vata ay ett visst intresse, att i den rekonstruktion, som här givits av
Knut den heliges kyrka, synes vi ha en representant för en starkt anglo-saxiskt
prâglad kyrkotyp, varav England självt inte har något oÍörändrat exemplar kvar
att uppvisa, men som bevisligen funnits och varit av stor betydelse för den fort-
satta utvecklingen av den engelska sockenkyrkan.

Det rum i Knut den heliges kyrka, som omslutits av det förmodade rorner, har
med största sannolikhet varit koret och den östligaste tillbyggnaden err akarrum
eller presbyterium.'9s Den enskepprg^ kortornskyrkan àr i princip inte speciellt
engelsk utan förekommer inom stora delar av den europeiska romanska kyrko-
byggnadskonsten i skilda varianter."o Men vad som närmast sätter Knuts kyrka
i förbindelse med England är bestämda och gemensamma egenherer som de pâtag-
liga överensstämmelserna i proportionering, det rakt avslutade altarrummet och
det förmodade kortornet av samma bredd som långhuset.'o

Man f,inner det möjligen underligt, att en biskopskyrka bygges i så relativt liter
format, som Knuts kyrka vid första ögonkastet synes ha haft. Det är emellertid
knappast riktigt, e{tersom måtten på den här rekonstruerade kyrkan endast obe-
tydligt underskrider t. ex. biskopskyrkans i Dalby. Men samtidigt bör påpekas, att
lundakyrkan skulle varit betydligt större än samtliga nu bevarade engelsk a lant-
kyrkor, med vilka den har jämförts. I ett sådant fall finner man det kanske egen-
domligt, att denna enkla från lantkyrkan lånade planform har använts för en
biskopskyrka, i all synnerher som man i Dalby tidigare uppfört en byggnad av en
mera rymlig och komplicerad basilikal typ. Det torde emellertid för lundakyrkans
vidkommande inte ha varit fråga om en sockenkyrka som förebild, eftersom det
även i England uncler if.rägavarande tid funnits biskops- och ordenskyrkor av
samma art men större än de nu bevarade lantkyrkorna. Ett exempel på en mot-
svarande kyrkotyp utgör kyrkan i Stow, Lincolnshire, som under början âv rooo-
talet uppfördes som kyrka för sekulära kaniker och under århundraders slut över-
gick till benediktinerna. Dess ursprungliga längd och storlek torcle för övrigt
ganska exakt ha motsvarat de mått på omkr. 40 m:s längd, som rekonstruktionen
av Knut den heliges kyrka har." De flesta av dessa större kyrkotyper ha emellertid
helt försvunnit vid det flitiga nybyggandet av biskopskyrkor under den norman-
27 Brown, G. 8., r9o3, s. zz6 Îf .; Clapham, A. tX/.,

t93o, PL. 36.
tt J-f. Hoster, J., 1947, s. rz4.
2e Bøchmann, 8., tgt4.
t0 De närmaste motsvarigheterna till de engelska
typerna kan man som väntar finna i framför allt

Belgien med t. ex. kyrkorna i Querbs och Erp i
Brabant, Lemaire, R., r9zz, ss. r98, zoo. För tusen-
ralets livliga förbindelser mellan England och Bel-
gien se nedan s. 63, n. 33.
3r Clapharn, Á. W., t947, s. 168 ff.
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Fig. rz. Plan av kyrkan i Breamore. (Efter Clapham r93o.)

diska tiden. Att den förstorade enskeppiga kyrkan under romansk tid använts till
biskopskyrka kan beläggas även från Irland, där Clapham har påvisat nãgra mindre
katedraler av detta slag." De ansluta sig nära till de engelska traditionerna i plan-
formerna, och de ursprungliga totalmåtten svara pä flera håll ganska väl mot dem,
som ha rekonstruerats för Lunclakyrkan.*'

De svenska östtornskyrkorna och deras forhållande till de kontinentala mot-
svarigheterraa ha nyligen behandlats av Armin Tuulse." Den ovan gjorda och till
vissa delar r9¡3 publicerade rekonstruktionen av Knut den heliges kyrka betvivlas
av Tuulse, dock utan annan motivering än med en hänvisning dll Rydbecks
>>Granskningr>." Eftersom de svenska östtornskyrkorna synas tillkomna närmare
roo år efter rooo-talskyrkan i Lund, finns det ingen anledning att förutsätta ett
direkt samband mellan lundakyrkan och de svenska. Skillnaden skulle flamf.ör allt
bero på, att lundakyrkan skulle vara anglo-saxiskt inspirerad, då däremot de

svenska kyrkorna i de flesta fall enligt Tuulses mening skulle gå tillbaka till den

samtida traditionen på Kontinenten.
Man bör lägga rnàrke till det forhållandet, att Tuulse ânsett den ifråga-

varande kyrkotypen funktionellt utgöra typen för en gårdskyrka och då närmast
konungens.'u Trots sin egenskap av biskopskyrka var dock Knut den heliges kyrka
i Lund tillkommen på starkt kungligt initiativ och med hans stöd, varför den

också av konungen kan ha betraktats som hans speciella kyrka i staden.

Det torde vara ¡;anska klart vid vilken tid staden Lund uppkom och vilken

32 Claphanc, A. V,, 1939. 35 lbid., s. ro6, n. 75,
ss lbid., s. 7oz, med t. ex. Tuam. 3ß lbid., s. r¡o ff.
3a Tøalse, A., :'9rj,

3 33



karaktàr den hade i sin första utformning." Med stor sannolikhet har staden
anlagts av Knut den store under början av rooo-talet. Konungen har därmed
avsett att genom anläggandet av myntgård och handelsplats vinna kontrollen över
den plats, dàr vagarna f.rãn skilda håIl möttes för att på höjdryggen mellan två
bäckar något längre söderut överskrida Höjeå. Den centrala platsen i staden kom
att utgöras av klykan mellan vàgarna mot Kävlinge och Håstad åt norr och nord-
väst och mot Getinge åt nordost. Den tunga, som bildades här, har förmodligen
med'ett rest torgkors utgjort den officiella samlingsplatsen norr om torget." Strax
nordväst härom, rakt väster om den nuvarande domkyrkans plats låg i kvarteret
Laurentius kungsgården och myntverket. Då den första domkyrkan på roSo-
talet anlades på kungligt initiativ, skedde detta omedelbart öster om kungsgården
på motsatta sidan av vägen just i den klyka, som bilclades av de båda nämnda
vägarna.

Fluruvida den tomt, på vilken kyrkan placerades, från början tillhorde konungen
eller i fredsköp erhölls av den i Knuts gåvobrev nämnde Epe Thorbjörnsen kan ha
en viss betydelse. Denna fråga sammanhänger emellertid intimt med dateringen
och tydningen av Knut den heliges gåvobrev, och en diskussion av detta ytterst
komplicerade dokument fordrar en mycket omfattande undersökning, som ej kan
tagas upp i detta sammanhang."n

Man har ansett, att Getingevägen, d. v. s. nuvarande Sandgatan, redan vid anläg-
gandet av biskopskyrkan på roSo-talet mist sin betydelse och avskurits av kyrko-
byggnadens östra delar. Med den hàr fuarr'förda rekonstruktionen av Knut den
heliges kyrka kunna vi emellertid konstate ra, att detta inte skett. Den har näm-
ligen varit placerad så, att den väl fått plats mellan de båda vàgarna. Detta innebär,
att Getingevägen fortfarit attha sin gamla sträckning rooo-talet ut och förmod-
ligen några är in på rroo-talet. Samlingen av de nordgående vägarna under en

tullno har sålunda förmodligen inte skett förrän under rroo-talet. En mera genom-
gripande planläggning av staden synes sålunda inte ha àgt rum förrän efter ärke-
stiftets inrättande.

Den ornamentala utsmyckning, som beståtts Knut den heliges kyrka, ha vi för
ögonblicket ingen eller mycket liten kunskap om. Under 1913 pätràffades emeller-
ticl ett f.ragment av en ornerad sten, som med stor sannolikhet kan härstamma från
den äldsta kyrkan. Fragmentet var sekundärt inmurat i övre delen av södra tvär-
skeppets västra mur. Placeringen hàr, dàr det endast använts som fyllnadssten,
säger alltså ingenting om dess ursprungligalàge.

37 Blomqvist, R., t95r. R. Blomqoist, r94r, s. 8j, tt. j.
3e lbid., s. 47. 40 lbid., s. ro3. Se även N. G. Sandblød, 1949,
30 Ett kort referat av problemställningen görs av Kap. z.
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Fig. r3. Fragment av ornamentssten från rooo-talskyrkan.

Stenen har i sitt fragrnentariska skick en bredcl av 3 r cm och eæ djup av 30
cm och måste vara resten efter en murkvader. Dess ornerade framsida utgör för-
modligen det nedre partiet av en arkadframställning av relativt enkelt slag. Endast
nederdelen av en slät pilaster med en basbred d av 9 cm och en kolonnbredd av ¡
cm är bevarad till en hAjd av ro cm. De grunda fält, som utgöra mellanrummen
mellan pilastrarna, ligga endast försänkta r cm (fig. r3).

Denna art av arkitekturornering med förmodligen bãgfa,It burna av pilastrar
förekommer inte i någon form i den senare kyrkan och är för övrigt sällsynt i
den högromanska arkitekturdekoren. Inom den anglo-saxiska kyrkobyggnads-
konsten är den emellertid en mycket vanlig företeelse. Som arkadornering i stor
skala kring hela byggnadens exteriör finna vi den på den anglo-saxiska kyrkan i
Bradford-on-Avon från 9oo-talet (fig. ro),*' samr som arkadornering i skeppets
interiör i kyrkan i Dunham Magna.n' Båd,a dessa byggnacler ha ovan anförts som
indirekta förebilder till Knut den heliges kyrka. I ett format och utförande som
synes svara direkt mot fragmentet i Lund finns en miniatyrarkad av detta slag
insatt som dekorering av västportalens vederlag till den likaså anglo-saxiska tidiga
rooo-talskyrkan i Earls Barton." Frågan är om det inte också kan vara denna
funktion ifrägavarande fragment haft i Knuts kyrka.

Samma motiv förekommer även pä andra håll inom de nordiska ornråden, sorn

al Brown, G. 8., t9o3, s. t3s
42 Ibid., Ftg. zz.

ns Clapbam, A. tX/., t93o, PI. 46, r
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stått i en livlig förbindelse med England; så t. ex. på ett tympanon i Hvalstads

kyrka i Västergötland, som också Fischer har jämfört med ett p^t av de ovan

nämnda an$lo-saxiska kyrkornao'1 dàrtill kommer Í.rân Jylland utsmyckningen
av korbågens kragsten till kyrkan i Brande och ett tympanon från Malling.'u

Arkitektoniska förbindelser mellan Englønd och Dønmark
under 1000-tølets senøre del

De äldsta stenkyrhorna i det nuvarande Danmark ha undersökts och behandlats

av C. G. Schultz. För lantkyrkornas vidkommande urskiljer han framför allt två
grupper, den första med kyrkorna i Elmelunde, Flammer och Hofterup, den senare

i Skåne, vilka av honom dateras till tiden strax före ro75, och den andra gruppen
med framför allt kyrkorna i Vejby och Valby.' I en detaljerad och nog¡;rann

undersökning visar Schultz, att bägge grupperna måste ha tillkommit under direkt
engelskt inflytande. De enskilda byggnaderna uppvisa en rad byggnadstekniska

drag och detaljer, som man återfinner endast i England. Vad beträffar den tidigare
gruppen skulle den stå i direkt samband mecl clen anglo-saxiska traditionen, då

däremot den senare gruppen skulle utgöra ett lika påtagligt bevis för kontakt med

den anglo-normandiska arkitekturen, sådan den lokalt gestaltats i England. Sam-

tidigt framhåller Schultz dock, att inte två kyrkor äro varandra exakt lika, utan
inom ramen för en tydlig gernensam trad,ition förekomma en mångfald variatio-
ner, någor som för övrigt också kännetecknar de engelska förhållandena.'

Förutom de allmänna byggnadstekniska överensstämmelserna mellan England

och Danmark under denna tid,' bör i samband med Schultz'undersökningar f.ram-
hållas en detalj av särskild betydelse i detta sammanhang. Om den tidigare gruppen

av de danska kyrkorna i byggnadsmaterialet kännetecknas av samma blandning
mellan stenarter och teknik, som man finner i de rent anglo-saxiska byggnaderna,

äro däremot de båda kyrkorna i Vejby och Valby uppförda av skånsk sandsten i

aa Fiscber, 8., t9zo, s. zr ff.
a5 Mackeprang, M., t948, Fig. 288 g, z7z.

Nedan göres i annat sammanhang gällande, att en

dei av de enkla växtkapitäI, som lram úll Zetter-

valls restaurering på r87o-talet suttit i nor¡a torn-
arkaden, kunna ha tillhört tusentalskyrkan. Dessa

kapitäl uppvisa inga direkta anknytningar till Eng-

land, men kunna på grund av sin medelmåttiga
stilistiska kvalitet inte heller med bestämdhet ânges

influerade från något speciellt område. Skulle man

tänka sig något sådant ligger det av både England

och Normandie starkt influerade Kanalområdet

nära till hands, ett område, som det längre fram
skall visa sig, kommer att ha stor betydelse för den

fortsatta utvecklingen i Lund. Det skulle alltså
kunna vara tänkbart att denna senare påvisbara

influens i ett sista sent byggnadsskede av ¡ooo-tals-
kyrkan redan börjat göra sig gällande i Lund. Jmf.
nedan s. 64.
1 Schøltz, C. G., ry34.
2 Ibid., s. zz4.
a Dessa tendenser ha 1änge varit uppmärks¿mmade,

som hos t. ex. Kocb, V., 1895.
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slärhuggen kvader.n Vejby kyrkas portal är dessutom smyckad med anglo-norman-

åîi., L"pi.äI. Schultz ,.rr., ,rr.d hänvisning till stenmaterialet, att det måste före-

ü*g" .r^¿irekt förbindelse med Lund, me.t sa-tidigt framstår denna förbindelse

som ännu dunkel, eftersom de enda engelska tendenserna i Lund, d. v. s. de anglo-

normandiska kapitäle n f1än ¡¡otta aorrr*, daterats så sent som till r roo-talets senare

hälft.'Schultz finner dock andra bevis för att de nämnda kyrkorna böra.tillhöra

slutet av rooo-talet eller början av rroo-talet.o F{an slutar med orden' >>skulle före-

bilderna for Vejby Lytf."t ,íkit.kt.rrformer ändå i sista hand vara skånska' så böra

vi närmast tänka på rru försvunna byggnadsverk som Knut den heliges domkyrka

i Lund, om vars detaljer vi ännu intet veta>>''

Med vad som tidigáre framkommit i denna undersökning kunna vi nu sàga, att'

Schultz kan ha trrä f,rUrrändigt riktiga aningar. Den Knut den heliges kyrka,

om vars urseende det principi"llt irrt. bör råda något tvivel, kan ha haft en stor

f.iya.t" som förmedi"r" ,r, anglo-saxiska traditioner till en del av de danska

r roo-talskyrkorna.
såväl vad det gäller frâgan om sambandet mellan l(nut den heliges kyrka och

,rarÀ"lagn, d""rÈ;-k;rkoñygg""der som Ítâ'gan om.de första danska biskops-

kyrkornas format""h pir"i;t; är det av viki att peka på Schultz'teori om det

ungefärliga utseendet av den första stenkyrkan i Roskilde' Tidigare har man inte

afisett, àff. det frrrrrrit, någon stenkyrka före den, som går under biskop sven Nor-

mans namn. Utifrån ,roãr"n i Roskildekrönikan om att Estrid (Knut den stores

,Vri.rl >uppförde i stället för träkyrkan en kyrka av sten' som hon berikade på

^A^S^ 
rettr, sluter Schultz, affi hàr förelegat en fullbordad kyrka, som fått vika

för à,en, som biskop Sven anlade >>så gott som {rån grunden>>''

Från de ,rr.rrr.rår, som ligga till 
"grund för Sven Normans katedral utskiljer

Schultz nägra rträckor, ,o--hrn *..r. skulle ha tillhört Estrids kyrka' Denna

torde ha ,rrrit .rrrk.ppig lntd en längd på omkring roo romerska fot'o Det är i

grova drag samm;-;ir;k^t^kter_ och- stãrleksordning, som den ovan f ramlagda

Lkorrrtr.rktionen av Knut den heliges kyrka uppvisar'

visserligen torde den nya treskepptgi rt"nkytk"tt i Roskilde ha påbörjats redan

i början av roTo-tal"t,'o rlìen dot"kytk" även för Skåne vat, n:àr Sven Estridsen

a I det anglo-saxiska England är den välhuggna

kvadertekniken sällsynt, men den förekommer och

betecknande nog som ett av de bästa exemplen i

den till S:t Laurentius helgade kyrkan i Bradford-

on-Avon, som vid flera tillfällen nämnts i detta

sammanhang. Clapharn, A. \Y/., t93o, s' ro8, Pl' 37'

Den släthuggna kvadern blir i mån av tillgång på

sandsten vanligare under det normandiska infly-

tandet. ClaPham, A. \17., 1934, s' tt6'

5 Ryd'beck, o., :-923, s' r34 ff'; Denna sena date-

,irrg k"r, inte godtagas i detta s¿mmanhang, för vil-

ket skâl förebringas nedan s. roo ff'
ß Schultz, C. G., 1934' s. 235.

7 lbid., s. 236.
8 Schøltz, C. G., t95r.
s Ibid., s. rz8¡.
10 lbid., s' 1269.
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ro6o placerade en biskop i Lund, dock hans moders kyrka i Roskilde. Därför ärdet inte otänkbart, att det varit den byggnadstradition, som Estrids kyrka kanha uppvisar, som även återfinnes i rrrrrt-JJ, heliges d;k" i Lund.

Bland de av schultz behandlade tidigromanska kyrkor na är det endast en, somär belägen i Skåne, nämligen Flofterup. Såväl denn" ,o- varje annan skånsk lant-kyrka av sten har forklarats vata senare än rooo-ralet. >>Synbarligen fu d,et förögonblicket svårt art konsratera befintligheten 
".,, 

,ooo-.rlrkyrkor" i p-rirr"rru,
skriver Monica Rydbeck." Det finns emellerdd all anledning arr inre minst utifråndet ovan sagda efter nya byggnadsundersökningar ar"* l^-g i betraktande en grupp
skånska lantkyrkor, som visa tydliga recken {â, ^r, 

f.årr"begyrrnelsen rr" 
"pprorounder rooo-talet. Inte blott {örmoáand.n .rr"ìr srarka skel for dessa kyrkors tidigadatering ha framförts av både \üØilliam Anderson" och Erik Lundberg.', Gruppenutgöres framf& allt av kyrkorna med rakt avslutat kor, som t. ex. st. F{errestad

och Skårby. Denna tidiga datering har tillbakavisars ,r, ó.ro Rydbeck.'o Men medutgångspunkt från de nya synpunkter, som kunna vinnas genom den här fram_Íörda rekonstrukrionen av Knut den heliges kyrka, bö; ." grundlig specialunder_
sökning tagas upp av hela problemet rörande de skånska ,o.k.rrky"rkjrrr, * ,r"r,under rooo-talet.

Den historiska situationen vid L\\T-tøtskyrkans tillkomst

. 4r ,to6o Íörerog konung sven Estridsen en delning av de i Danmark redanbefintliga fyra stiften. Från Roskilde utsöndrades Skåne, som delades på två stiftyarav etr med säte i Dalby och ett i Lund. Biskop i Luncl blev Henrii.. H"r, .,r*
engelsman och hade enligt Adam av Bremen .rr"ri. birkoo n¿ oìi"irorr"" 

".r,även kapellan hos konung Knut den srore i England. u"rrrik dog e-elie rcid. to66och de båda skånska stiften sammanslogor, o"hliskopen i Dalbi Egino, iiyrtra"till Lund. Då Egino dör roTz insätter Sven Estridså på hans furJ .rr'-"r, ,idnamn Ricwal. Det är han som under l(nut den IV:s ,åg"rirrg frogo-g6) kom-mer arr vara biskop i Lund (rc72-89), medan den fö-rsta iirtoprkyrk"rr.rpp_
för'es' pm han tagit någon aktiv del i företaget, ,rrforrrrrnde är tvivelaktigt. Rentpersonligt hade Ricwal ett egendomligt förflutet. Ursprungligen kanik î prd.r-
1r Rydbeck, Monica, 1936, s. 79. Anmärkningsvärt
är dock uttalandet pä s. 73: nS. Clemens kunde
visserligen med sitt, enligt Ragnar Blomqvists upp_
gifter, raka korslut möjligen ha grundlagt, .å tijigt
som under Henriks biskopstid, men den tord" knaf_
past på grund av sin litenhet ha va¡it lämpad som

biskopskyrka."
t2 Andtrson, ll., r926.
13 Løndberg, 8., r94o, s. 235 Íf.
la Rydbeck, O., 1942, s. 13¡. Dock framhålles på
samma sida, "Om rakslutna kyrkor från ,ooo-,"1",
finnas här i Skåne, to¡de de vara yrterst fåo.
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born avvek han därifrån och begav sig till Danmark, där han av Sven Estridsen
insattes som biskop i Lund. Trots hänvändelser Í.rãn biskopen i Paderborn samt
bannlysning av denne och sedermera också av ärkebiskopen i Hamburg-Bremen
bibehc;ll Ricwal sitt ämbete i Lund. Under dessa omständigheter torde det vara
fullt naturligt, att han i sitt personliga motsatsforhållande till Hamburg-Bremen
bör ha stött varje inflytande, som kom från engelskt hå11.'

I ett visst motsatsförhållande till Tyskland stod också Sven Estridsen, som gjort
allvarliga försök att fúgöra den nordiska kyrkoprovinsen från Hamburg-Bremen.
FIur Knut den IV förhållit sig i detta avseende, veta vi ingenting bestämt om, men
<iet skulle förväna, om han inte hade haft samma instälining som sin facier, àn mera
som de danska konungarna ända från Knut den stores tid hade den allra största
personliga anknytning till England i såväl politiska som kulturella Í.râ,gor.

Detvar i hög grad under hela rooo-talet och även längre fram konungen ensam,
som torde haft bestämmanderätt även över de rent kyrkliga fOrhållandena. Detta
sammanhänger intimt med det s. k. egenkyrkosystemet, som frän KarI den stores

tid och frarr- i högmedeltiden var förhärskande inom framför allt den germanska
världen. Det är dessa förhållanden, som bilda bakgrunden för de hättiga investitur-
striderna under rooo- och rroo-talen, och som i Danmark avspegla sig i makt-
kampen mellan konung och biskop under r roo-talet.

Under hela rooo-talet torde emellertid den danska kyrkan inte ha vuxit sig

tillräckligt stark för att kunna med den kanoniska lagens r'á,tt göra sina anspråk
gällande. Man torde vid denna tidpunkt för övrigt inte heller hahaf.t nägra anspråk
åt det hållet utan villigt ställt sig under konungens beskydd. Ffans nära nog ensam-
rätt vid tillsättande av biskop framgär t. ex. av forhållandet to6o vid den nya
stiftsclelningen. Konungens betydelse i detta sammanhang torde med all önskvärd
tydlighet framgå, av den omständigheten, att Ricwal satt kvar som biskop i Lund,
trots att han var exkommunicerad av stiftets primas.'

Denna tradition spåras lika obruten i Knut den IV:s åtgöranden, inte minst i
anläggandet av biskopskyrkan i Lund. Att staden under större delen av rooo-
talet haft sin största betydelse som köpstad, och att den också som sådan anlagts
på kungligt initiativ torde vara fullt klart.s Det torde inte heller vara err tillfallig-
het att den av konungen anlagda biskopskyrkan placerades i omedelbar anslutning
till kungsgården i staden.n

Vid en bedömning av vilka impulser som varit de bestämmande för domkyrkans
tillkomst och varifrån de kommit kunna vi sålunda helt inskränka oss till att räkna
med de intressen, som personligen företräddes av konungen och hans närmaste

1 De hisro¡iska händelser som här relateras äro, då 2 Jmf. även Kocb, H., 1936, s. 5of,
inget annat anmärks, givna i överensstämmelse med 3 Blornqoist,.R., r9¡r.
framställningarna hos Laaritz lleiball, ryr4-r7. a Se ovan s. 34.
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omgivning. Man äger inga direkta vittnesbörd härom, men indirekt torde man
kunna draga vissa slutsatser. Främst ha vi det flera gånger pãtalade förhållandet,
att han låter en biskop sitta kvar, som står i personligt motsatsförhållande till
Hamburg-Bremen, som i sin tur med England envist kämpar om det kyrkliga
inflytandet i Norden.u

>>Knur den helige inaugurerade en ny politik: hans strävan har gått ut pä att
skapa en stark kungamakt i Danmark, en kungamakt sådan man tänkte sig den

ha varit i Harald Gormsens tid och sådan man såg den i \Øilhelm Erövrarens Eng-
land, och i denna sin strävan har han sökt och funnit ett stöd i den sam,hällsgrupp,

som vuxit fram under rooo-talet, i hägn av konungen, och vars styrka 1åg i dess

makt över massorna, prästerskapet.>>u I en tolkning av Knut den heliges gåvobrev

har Arthur Köcher gjort gällande, att det skulle ha påtagliga anglo-saxiska drag

i sin avfattning.' Trots sin i andra avseenden kraf.tigt avvisande hållning gentemot

Köchers tolkning, kan inte heller Lauritz \üØeibull frånkänna dokumentet anglo-

saxiska drag.'Han har vidare påpekat, att sigillet under gåvobrevet visar de största

överensstämmelserna med -üØilhelm Erövrarens.o

Den klerk från Odense, som torde ha f.örfattat >>Passio S. Kanuti> har av Gertz
förmodats .vara av anglo-saxisk härkomst.'o Konung Knut har i samma stad birjat
byggandet av en stenkyrka åt Jungfru Maria och S:t Albanus." Något senare

under rooo-talet, mellan ären ro95 och rroo anlades ett klostersamfund i Odense

med en brödrakoloni från S:ta Maria i Evesham i mellersta England." Traditionen
att pä de inom såväl förvaltning som kulturellt ledande posterna från begynnel-

sen ha anglo-saxiska män har med stor sannolikhet fortsatt ännu en tid. Vi kunna
här nämna tvã framträdande personer som Aelnoth, Knut den heliges senare bio-
graf ,'u och Anketil, en engelsk guldsmed, som under konung Niels uppehöll sig sju

år i Danmark och intog ställningen som landets överste myntmästare.'*
Denna påtagligt livliga kontakt med England förefaller kanske egendomlig i

betraktande av, att konung Knut synes ha stått i stark rivalitet till Englands

dävarande härskare.'o I >Passio>> nämnes det härnadståg mot England, som Knut
tänkte f.öretaga, och som för övrigt synes ha blivit den indirekta orsaken till
mordet på honom.'o

5 Detta framgår bl. a. med full tydlighet av den

framställning, som Adam av Bremen ger av de

båda biskoparna Egino och Henrik. lVeibøll, L.,
Í9r4-r7, s. r r7 ff.
ß lVeibull, L., t925, s. r38 f.
7 Köcher, A., t9zt,
8 IYeibøll, L., r925. En språkhistorisk undersökning

av dokumentet pekar för övrigt på vissa punkter

även i samm¿ riktning. Hald, K., 1952.

s Veibøll, L., 1925, s. r36 f.
10 Gertz, M., t9o7, s. 65.
t1 Ibid., s. 64.
t2 \X/eibøll, L., r94r.
13 Lukrnan, N., ,949.
1a Blomqaitt, R., t95t, s. z4z.
16 Veibwll, L., :'925, s. t36.
18 Gertz, M,, r9o7, s, 14.

40



Dessa fOrhållanden böra emellertid ses mot bakgrunden av den politiska situat,io-

nen i England under roSo-talet. De normandiska hercarna hade ännu inte varit
mer än två decennier i landet och en stark opposition från gammalt anglo-saxiskr

håIl gjorde sig med all säkerhet gällande." Knut den IV såg i Vilhelm Erövraren
err mönsrer för sin statsmannagärning men samtidigt vände sig hans politik mot
honom; Knut ville befria anglernas folk från en ovärdig träldoms tunga ok."
Man torde med stor sannolikhet kunna förmoda, att det àr flân den normandiska

regimen som en rad anglo-saxiska kulturpersonligheter under senare delen av rooo-
talet flydde inte minst till Danmark, ett land med vilket det gamla England hade

varit fast förknippat.
En episod från forhållandena i England vid tiden för brytningen mellan nor-

manderna och anglo-saxarna förtiànar i detta sammanhar'g att nämnas. En av de

abbotar, som var motståndare till den nya regimen, Ealdred av Abingdon, ankla-
gades omkr. är ro69 för att ha konspirerat med danskarna. På hösten samma år

kom en dansk flotta under )arlen Osbjörns ledning till Ely, där han mottogs av

abboten Thurstan, som i sin tur sedan länge hade stått i förbindelse med det danska

kungahuset. När normanderna strax efter stodo i begrepp att bemäktiga sig Peter-

borough, vände sig en av abbotens närmaste män till danskarna i Ely och bad dem

komma f.ör att taga hand om skatterna i klostret, innan normanderna lade beslag

på dem."
Läget kom ännu nägra tiotal år Íramät. att vara spänt mellan normanderna och

en del av det gamla Englands prästerskap, vilket också förde till, att nägra av

dem flydde ur landet."o Vid sekelskiftet har säkert en konsolidering av f<;rhållan-

dena inträtr, sedan den högsta ledningen inom kyrkan allmänt erkänt den anglo-

normandiska konstellationen. Att enstaka opposition trots allt levat kvar, kan man

dock antaga. Det torde vara i detta sammanhang, vi böra se det ofta citerade

brever från ärkebiskop Anselm i Canterbrtry till den nyblivne ärkebiskopen i Lund,
Ascer. Anselm skriver där bl. a.: >>Rogo sanctitatem vestram, quatinus regnum
illud vestro sancro studio emundetis ab apostatis, ut nullus alienigena ibi recipiat
aliquem ecclesiasticum ordinem: quia illi qui a episcopis suis repelluntur, illuc
pergunt et execrabiliter ad diversos ordines sacrantur.>>" Larritz Veibull har

ansett, att Anselm med apostatertTa här avsett de hamburg-bremensiska skisma-

tiker, som stödde de antigregorianska strävandena.'" }J.al Koch menar däremot,

a6 der avses en enda person, nämligen Ricwal.'u Sedan forhållandena i Danmark
efter ärkebiskopsdömets inrättande nu voro i stort sett stadgade, förefaller det

tt J-f. n. 19 och zo.
18 Gertz, M., t9o7, s. 14.
7s Knoules, D., tg49, s. ro4 f
20 Ibid., s. trt.

2t Anselm, Vol. V, s. 394.
22 \Yeibøll, L., ryr4-r7, s. r19
23 Koch, H., 1936, s. 68.
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som om Anselm i stället skulle ha talat om händelser, som på ett mera konkret
sätt rörde hans egna forhållanden. Med hänvisning till det ovan sagda är det der{rör
mera sannolikt, att den engelske ärkebiskopen snarare syftar på de egna landsmän
av anglo-saxisk härkomst, som på grund av sina slitningar med normanderna
begåvo sig ur landet.

Vi ha sett hur inflytandet från England på skilda områden, inte minst der arkeo-
logiska, under senare hälften av rooo-talet, alltså e{ter den normandiska erövringen,
till övervägande del ar anglo-saxiskt och ännu inte anglo-normandiskt. Detta
skulle kunna få sin förklaring av denna immigration av anglo-saxiska >>intellek-
tuella>> undan normanderna i England till Danmark. Den här skisserade kultur-
politiska situationen under rooo-taleß senare hälft utgör sålunda eæ sröd för
de ovan framställda teorierna om och rekonstruktionen av Knur den heliges
Laurentiikyrka.

Som en sammanfattning av de här vunna resultaten kan sägas, att de litteràra
vittnesbörden avge entydiga upplysningar om) arr konung Knut den IV verk-
ligen byggt en kyrka, i vilken ett kaniksamfund har gjort tjänst, och att denna
kyrka har varit i användning fram dll r13r. Den måste av denna anledning ha
haft ett f<;rhållandevis större format än de kyrkor, i regel av trà, som för övrigt
funnos i staden. Det är otänkbart, att man under 4o â.r och med ett existerande
kaniksamfund skulle ha nöjt sig med ett provisorium, som en sådan mindre kyrka
skulle ha inneburit. Att så kan ha varit fallet under den första zo-årsperioden
frän to6o är en annan sak, eftersom man då ännu inte hade en verklig organi-
sation. En sådan tillkom först på grundval av konung Knuts donation ro8¡ och
hänger intimt samman med uppförandet av själva kyrkobyggnaden.

De arkeologiska vittnesbörden ge entydigt vid handen, att denna kyrka, i
överensstämmelse med allmän medeltida byggpraxis, legat innanför murarna rill
den senare kyrkan, samt att den haft sin östligaste avslutning i höjd med den nya
högkyrkans västmur. Den huvudsakliga utsträckningen och planbilden av rooo-
talskyrkan har här givits på grundval av en kombination mellan befintliga mur-
rester såväl i jorden som i ett bestämt murparti och ett för medeltiden gängse
proportionssystem. En möjlighet finnes dessutom, att vi ha haft att göta med en
s. k. östtornskyrka. Den sålunda rekonstruerade kyrkan hänger intimt samman
med gammalt anglo-saxiskt byggnadsskick. Betrakta vi slutligen den kultur-
politiska situationen i Danmark vid den aktuella tiden, visar det sig även, atr den
passar mycket bra in i bilden.
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Som en fclljd av bl. a. Erik Ejegods bemödanden bekläddes år r ro4 biskop
Ascer i Lund med palliet, och det danska ärkebiskopsdömet var inrattat.' Enligt
konungens avsikter kom det i begynnelsen även att omf.atta Sverige och Norge.
Den betydelse, som Luncl därmed fick, förde obönhörligen med sig kravet på en

biskopskyrka av annat format och utseende än den, som tidigare hade tjänat
biskoparna. För att ekonomiskt stödja ärkebiskopskyrkan tilldelade konungen
episkopatet tvä nya inkomsttitlar av stor betydelse. Den ena av dessa inkomster
utgjorde fjerdedelen av den s. k. midsommargälden, d. v. s. skatten från staden

Lund samt fjärdedelen av vad den kungliga domsrätten i staden avkastade. Den
andra inkomstkällan bestod av S:ta Maria kyrka på torget i Lund, som var i
konungens ägo, men nu med tillhörande jordegendomar tilldelades prosteriet vid
domkyrkan.'

När det nya domkyrkobygget igångsattes veta vi inte med bestämclhet, men
man kan förmoda, att det skett inte långt efter inrättandet av ärkebiskopsdömet.
Desto noggranna re àro vi däremot underràttade om f ärdigställandet av vissa delar
av byggnaden genom de i Necrologium Lundense, eller rättare sagt i dettas Memo-
riale fratrum, förda anteckningarna om altarinvigningarna i kyrkan. Sålunda

invigdes den 3o juni rrz3 huvudaltaret i kryptan,' den zz juli ttz6 det îorra
sidoaltaret och den rr januari rr3r det södra sidoaltaret sammastädes.n Den r sep-

tember r 14¡ skedde invigningen av huvudaltaret i högkyrkan och samtidigt även

av det södra sidoaltarct. Samma dag det följande ãret, n 46, invigdes slutligen det
rroÍra sidoaltaret i högkyrkan.u Därmed upphöra också de dokurnentariska under-
rättelserna om det fortskridande arbetet vicl domkyrkan.

Lunds domkyrkas bvggnadshistoria har behandlats av ett flertal forskare, sär-

skilt av Otto Rydbeck. Darför skall här som inledning endast nämnas grunddragen
av de delar inom byggnaden, vilka kunna förutsättas från början ha ingått i kyr-
kan, sådan den gestaltade sig under r roo-talet.

1 lleibøll, L., 1946, s. r73. Uppgifterna om när 2 lY/eibwll, L., t946, s. r7r.
ärkesätet verkligen inrättades äro synnerligen knapp- 3 Necrologium Lundense, s. 8o'

händiga och Hal Koch anser det troligare, att det 4 lbid,, ss. 83, ¡r.
skett redan omkr. rroo-o3, t936, s. 67, 5 lbid', s. 9o ff.
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Före det under slutet av rSoo-talet fullständigt nybyggda tornpartiet fanns
en förhall flankerad av två torn. Förhallens bredd morsvarade mittskeppers, och
tornens i huvudsak sidoskeppens i det basilikala långhuset. Till detta sluter sig i
öster ,ett transept med presbyterium, i öster avslutat av en absid. Mitt på vardera
transeptarmarnas östra vàggar öppnar sig ett sidokapell med rakt avslutad altar-
vägg. Mellan dessa kapell och presbyteriet befinna sig två sakristior, en på vardera
sidan, med ingångar ãt presbyteriet. Denna huvudkyrkans grundplan àr upprepad
i den under såväl transept som presbyterium liggande kryptan.

Mittkvadraten utgör i huvudsak grundmått för hela kyrkan. Den upprepas i
transeptarmarna men har i sitt nuvarande skick forkortats i pr,esbyteriet. Mitt-
kvadraten återkommer i var och en av de fyra mittskeppstraveerna, med undan-
tag för en viss oregelbundenhet i den östligaste. De kvadratiska sidoskeppstra-
veerna ha enligt det bundna systemet en sida, som är halften av en mittskepps-
través (fig. ra).

Förutom västportalen leda två huvudingångar till långhuset i ösrra delen av
sidoskeppen. Två mindre sidoskeppsingängar ha dessutom funnits i väster. Från
vardera transeptarmen leder en dörr mot öster och en annaî har i norr a train-
septets norra vägg lett ut åt Lund agã,rd över den ännu befintliga nedgången rill
kryptan.

Kyrkans rika ornamentala utsmyckning är i huvudsalc koncentrerad till ingå,ngar,
muröppningar och absidens exteriör.

Det äldsta partiet av r roo-talskyrkan i Lund, kryptan, har en planform, som i
många stycken liknar kryptans i Speyer. Denna likhet såväl som vissa överens-
stämmelser i den ornâmentala utsmyckningen pä andra håll inom byggnaden ha
i huvudsak varit anledningen till ett sammanställande av de båda kyrkobygg-
naderna.u Enligt Otto Rydbeck skulle arbetet efter kryptans fullbordande r13r
närmast ha fortsatt i högkyrkan samt den östligaste traveen av långhuset. Under
detta skede skulle bland anîat den rika ornamentala skulpturen ha tillkommit,
enligt \Ørangel och även Rydbeck med närmaste anknytning till Lombardier,'
och enligt Veibull likaså influerat av Lombardiet men förmedlat ör'er Rhenlandet.
Senare har också Monica Rydbeck förfäktat Kautzschs ideer, att de lombardiska
stenhuggarna skulle ha kommit utom från Speyer även direkt från Mainz, där
den skulpturala utsmyckningen skulle ha avbrutits vid just den tid, då man för-
modat, att vissa delar av skulpturen tillkommit i Lund.'

Dessa äldre del¿r av i<yrkan, fram till och med östligaste långhustraveen, skulle
ha varit anlagda för trätak. l)ärefter skulle en förändring ha intràtt genom arr
6 Veiball, L., 19o6 och därefter Rydbeck, O. I Rydbeck, M., ry36.
7 Vrangel, 8., rgroff . Rydbeck, O., ryr5 Íf ,
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Fig. 14. Plan av Lunds domkyrka omkr. rzoo enligt rekonstruktion av O. Rydbeck. Dock ha inte tran-
sept och mittskepp då varit välvda, ej heller torde de nedre delarn¿ av västpartiet varit senare än bygg-

naden i övrigt. (Efter Rydbeck r9r¡.)
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man i fortsättningen skulle ha slagit valv i hela kyrkan. De redan uppförda par-
tierna skulle ha förändrats i överensstämmelse därmed, samtidigt som långhuset
fullbordades, och kor och absid försågos med en ny, tjockare ytterbeklädnad
utanpå de tidigare uppförda murarna. Vid invigningen r 14¡ skulle, enligt Otto
Rydbecks åsikt från och med tg4,kyrkan ha ståtr färdig i sin helhet med undan-
tag av tornpartiet, som ännu inte uppförts. Detta skulle ha byggts först efter
århundradets mitt, på grundval av nya influenser.

Detta är i huvudsak den gängse uppfattningen av r roo-talskyrkans byggnads-
historia. Vad beträf far detaljerna i dessa teorier, komma de att var och en behand-
las i det följande i samband med clen byggnadsarkeologiska utredningen och den
ornamentala analysen

På tal om principerna vid anläggandet av en större kyrka under romansk tid
skriver Forsyth: >In all probability an architect of that period preferred to commir
his design to masonry, in so far as possible, and to block it out at full size by
actually constructing its principal points of reference.>>' I denna givna utgångs-
plan för byggnaden finns redan en viss idé om det fullständiga verket koncipierad.
Men samtidigt ge de flesta kyrkobyggnader från denna ticl goda exempel på >the
Mediaeval builder's tendency to think in terms of flexible principles realistically
applied, rather than rigid abstractions arbitrarily maintained>>.'o Förändringar av
byggnadsplanerna på grund av skilda praktiska anledningar inträdde derÍor f.ör
det mesta under ett större arbetes gång. >Such progressive occupation of a building
was typical of the Middle Ages and continued even into the sixteenûh century.>>"

I Írãga om Lunds domkyrka ha vi med hänsyn till de resultat, som vunnirs av
undersökningen om biskopskyrkan från rooo-talet, tre principiella fakta att taga
hänsyn till. För det första har en funktionsduglig kyrka funnits på samma plats,
som skulle komma att intagas av den nya. För det andra har denna tidigare kyrka
haft sin östligaste avslutning i höjd med den nya kryptans västmur, och för det
tredje har den gamla kyrkan inte helt kunnat läggas ned, förrän ett använclbarr
kyrkorum fardigstallts i den nya byggnaden. >As usual in such cases>>, skriver
Forsyth om ombyggnaden av S:t Martin i Angers, >>rhe new plan was begun as

an eastern extension of the existing structure. This common practice was, of course,
due to the necessity of maintaining an unbroken sequence of divine service>>."

s Forsytb, G, H,, ry53, s. roJ, n. r2t
10 lbid., s. 16¡, n, r¡,

tt lbid., s. r7o, n. z8
12 Ibid., s. 67, n. 8.
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BYGGNADSARKEOLOGISK UNDERSöKNING

Kryptan

Den först uppförda delen av rroo-talets Laurentiikyrka har utan tvekan varit
kryptan. Därom vittna inte minst de tre ytterst värdefulla notiser om altar-
invigningarna, som finnas upptecknade i Memoriale Íratrum; under den 3o juni:
>>Dedicøtio øItøri.s et criþte beøti Løurentii, celebratø ø aenerøbile Ascero eiusd'em

satocte lundetcsis ecclesie et omtciun dønoronn þrinoo ørchiepi.scoþo, øn'no iøcørnø-

tionis d.ornini y7./)'!o ç.mo xx.mo ii.i..o>>, under den zz julí: Anno incørøøtiottis domi'tci

M.C.XXVI. Indictione i.üi. dedicøtum est øltøre sinistrurn in cri.þtø ø uenerøbili'

øscero Lutcd.ensi. ørchiepi.scoþo>>, samt under den r r januari: Anno øb incørnøtione

domini noi.llesi.nto co :txxio, indictione ui.iii. dedicøtutn est øltøre dextruw iø cri'þtø>>.'

Utifrån dessa noriser har man antagît, att kryptan i sin helhet stått färdig vid
den sista altarinvigningen i det södra kapellet rr3r. f)en torde dock till vissa delar

ha tagits i bruk rcdan i samband med invigningen av huvudaltaret rrz3. Det är

att mtàrka, att i samband med denna invigning dediceras även kryptan som helhet

(Dedicøtio øltøris et criþte beøti Lmtrenti.i), trots att rimligtvis stora delar av

densamma ännu inte voro färdigställda.'
Förhållandet mellan den gamla och den nya kyrkan erbjuder en rad viktiga

problem, som måste tagas upp var för sig i sitt speciella sammanhang. Det har

rcdan nämnts att man måste ràkna med, att man haft den gamla byggnaden till
vissa delar funktionsduglig kvar ännu under den tid, clå man lagt ut planen för
den nya kyrkan. På så sätt kom denna att omsluta clen äldre byggnaden. Detta
tillvägagångssätt var alltid regel under medeltiden; undantagen äro i allmänhet
dikterade av speciell a topografiska krav eller andra praktiska hänsyn. Làget av

den gamla kyrkan har alltså varit bestämmande för placeringen av den nya. Med
hänsyn till att en krypta skulle ingå i den senare, har denna krypta inte kunnat
göra intrång på den gamla kyrkan utan måst placeras öster om densamma.' Då

1 Necrologiurrr Lundense, ss. 8o, 83 och 5r.
2 Detta konstaterande är av icke ringa betydelse,

då det gäller ett ställningstagande till hur långt

byggnadsarbetet hade hunnit vid högaltarinvig-
ningen rr45. Jmf. nedan s. ro7.
3 Jmf. ovan fig. 8 och nedan fig. zo.
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Fig. 15. Lunds domkyrkas krypta. Skala r :3oo. (Efrer Sesselberg.)

en senare byggnad kom att omsluta en tidigare, kom clenna senare i de flesta fall
att,ligga ungefär mitt i den nya. Enligt den rekonstrukrion av rooo-ralskyrkan i
Lund, som här lämnats, visar det sig emellertid, att den äldre kyrkan ligger inom
den nyas taorra del (fig. 8). Denna omständighet kan ha en renr praktisk för-
klaring, i det att man kan ha øgit hänsyn till den källa, som från början legat
utanför kyrkobyggnaden, men som skulle komma atr rymmas inom den nya
kyrkans krypta. och även fà göra tjänst som brunn. Man kan därför antaga, att,
om den nya kyrkan placerats axialt i förhållande dll den tidigare, skulle brunnen
ha intagit ett ofördelaktigt läge i kryptrummer, medan den vid den nuvarande
placeringen intager en ytterst gynnsam sådan.n

a Vad beträffar brunnen jmf. ovan fig. z samt s. zr.
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Fig. r6. Lunds domkyrkas krypta; interiör från norra transePtet
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Till sin allmänna plangivning stämmer kryptan överens med hogkyrkan. Den
är nu som i sitt ursprungliga utförande en hallkrypta med absidavslutat pres-
byterium, mittkvadrat och två transeptarmar (fig. rl). Till presbyteriets väsrra
del sluter sig i norr och i söder vardera en sakristia och i trans eptarmarnas östmur
öppnar sig vardera ett kapell; båda företeelserna ha sina direkta motsvarigheter i
den övre kyrkan. Mittkvadraten begränsas av tvã" pelarpar, av vilka de nordliga
och sydliga i nuvarande skick ha pelare med större bredd än de östliga; tuffstens-
valven bäras i övrigt upp av kolonner av skiftande ubeende, vilka sinsemellan och
med pelarna och murarnâs halvkolonner förenas med gördelbågar (fig. 16). Till
kryptan leda två nedgångar från den övre kyrkans långhus , en frå,n vardera sido-
skeppet, samt en nedgång utifrån i den norra rranseptmurens östra del.

Man har i allmänhet antagit, âtt den gestaltning, som kryptan har i enlighet
med denna beskrivning, är den ursprungligt avsedda och utförda. En avvikelse
från detta schema har anförts av Erik Lundberg, när han skriver: >Det kan även
iftägasãttas huruvida icke kryptan i Lund ursprungligen avsetrs för valv utan
gördelbågar.Ty medan gördelbågarna över rundpelarna nedåt urspersars till intet,
bibehålla de sin fulla tjocklek över halvkolonnerna â de grova pelarna. Denna
brist på enhetlighet i systemet skulle försvinna, om valven, liksom i Quedlinburgs
krypta, saknade gördelbågar. Dessutom synes den nuvarande valvbildningen egenr-
ligen väl energisk i sin formgivning gentemot de ganska massiva pelarná.ro

Lundbergs teori har tillbakavisats av Rydbeck dels genom en hänvisning till
liknande gördelbågar i östra delen av södra sidoskeppet och dels till det faktum,
att det finns gördelbågar i Speyers krypta.o Vad det första argumenre t betràf.far,
torde dessa gördelbågar i sidoskeppet inte ha varit planerade Írän början uran
tillkommit efter ett skede, då gördelbågar slagits även i kryptan.' Vad hänvis-
ningen till Speyer angâl, är en jämförelse inte adekvat. I d,en tyska kryptan äro
nämligen gördelbågarna utspetsade inte endast mot de fristående kolonneina utan
även mot väggarnas halvkolonner, och för övrigt är utformningen har tillkom-
men genom en senare förändring.'

Vid ett niàrmare studium av kryptan och dess detaljer visar det sig, att en mängd
omständigheter tyda pã drag, som inte kunna ha. uppstått på grund av en gradvis
utbyggnad utan som måste ha sin grund i mera genomgripande förändringar av
redan till stora delar fàrdigställda partier. Endast mindre resrer av den ursprung-
liga inre kvaderbeklädnaden finnas kvar på de nedre delarna i kryptans östparti.
Den sandsten, som först användes i dessa delar av byggnaden, hade en lerhaltig
och sämre kvalitet, än den som senare kom i bruk. Genom fuktigheten på grund
av det ständigt insipprande vattnet, en omständighet som framhållits unde r alla
5 Løndberg, 8., t932, s. 28.
'ß RydbecÞ, O., 1942, s. r3r

7 Jmf. nedan s. 69 f.
8 Röttger, B. H., 1934, s. 164
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Fig. 17. Refflade kolonner från Lunds domkyrkas krypta

rider,n har denna relativt lösa sandsten förvittrat och redan tidigt måst utbytas på

de mest utsatta ställena. För närvarande finner man de äldsta kvadrarna bevarade så

gott som endast i de övre delarna kring fönsteröppningarna, då däremot de nedre

kvaderskifrena visa sig vara utbytta vid skilda tider. Detta utskiftande av kvadrar
har med srörsra sannolikhet delvis ägt rum redan under tidig medeltid, och cle

medelsrora välhuggna och kvalitetsmässigt goda kvadrar, som förekomma pã flera
ställen i de mellersra regionerna, äro sannolikt att hänföra till både rroo- och

r zoo-talen. Av denna anledning kan rnan som vicl den nordvästligaste halvkolon-
nen i prebyteriet finna en kvad,er med ett stenhuggarmärke.'o Likaså bör kvad-

ratrta med ovanligt stor:a dimensioner hänföras till Adam van Dürens restaurerin¡;

i början av rtoo-talet. Slutligen ar det inte någon tvekan om vilka stenar' som

insatts av Brunius."
Förutom den av Erik Lundberg påtalade inkongruensen i gördelbågarnas anlägg-

ning kan man finna en rad andra särdrag i de arkitekturala elementen. Ãtta kolon-
ner äro ornerade genom olika slags reffling (fig. r7). Av dessa äro sex placerade

i presbyteriet och en i vardera transeptarmen. Fem av presbyteriets kolonner ha

en lägre och bredare bas med helt annan profilering än de andra attiska och mera

s Adam von Düren hade att brottas dä¡med, 1ik-

som senâre Brwniøs (186r, s. 6 f.) och Zettervall;
och även senare har problemet med torrläggningen
av kryptan varit ¿ktuellt. Rydbeck, O., 1942, s.

ú91[.

ro ¡mf. nedan s. 9r.
11 Detta kan konstateras både utifrån kvadrarnas
huggning och de av Brunius använda stenhuggar-

märken, över vilka vi för övrigt ha bevarad en för-
teckning.
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Fig. 18. Kolonnbaser från S:te Trinité i Caen.

allmänromanska. En bas av detta förstnämncla utseende befinner sig för övrigt
även under Simsonkolonnen vid norra kryptnedgången (fig. r6).

Förekomsten âv denna ovanliga basprofil är i detta sammanhang av sror bety-
delse. Den kännetecknas av stor bredd och tryckta profiler. Den består i regel,
och i Lund alltid, av endast två steg, yarav det översta bildar en svag hålkäI, som
med ett kort språng övergår i en tryckt vulst. Denna typ skiljer sig markant f.rãn
den konventionella basprofilen vid rroo-talers början. Den senare är betydligt
brantare och består av minst tre steg med en hålkal mellan en övre mindre och
en nedre betydligt kraftigare vulst. Denna typ ar i kryptan represenrerad under
samtliga de odekorerade kolonnskaften. Den platta basen däremot har synbarligen
ett intimt samband med de ornerade kolonnerna.

Denna ovaniiga bastyp har ett alldeles bestärnt och till synes äve¡ begränsat
utbredningsområde. Vi finna den så gott som enbart inom det anglo-normandiska
kulturområdet, d"v.s. i Normandie och England från tiden omkring rroo. Så

Sott som direkta motsvarigheter till lundabaserna återfinnas sålunda i S:te Trinité
i Caen (fig. r8), S:t Gabriel i Calvados, i katedralerna i Norwich och Canter-
bury." Det bör även påpekas, att den ifrågavarande basen även inom deta område
i samma kyrkor förekommer tillsammans med den mera konventionella bastypen
på samma sätt som i Lund.

Sannolikt ha de refflacle kolonnerna aldrig avsetts att fylla hela kryptan uran
i huvudsak endast presbyteriet Íör att utmärka själva altarplatsen." De två reff-
lade kolonner, som numera àro placerude i vardera trânseptarmen, ha sannolikt
inte ursprungligen varit avsed da f.Ar dessa platser. De kunna i ett första byggnads-
skède ha"varit placerade vid de båda nedgå ngarîa på de plaßer, som nu intagas

12 Se även t. ex. Blyth Priory från omkr. ro9o,
Clapham, A. V., 1934, Plate z.
Helt u¡anför Kanalområdet synes denna bas före-

komma endast i ett par enstaka exemplar under

nâ,gra av halvkolonnerna till västkryptan i Strass-
burg, Køøtzscb, R., ry44, Taf . 9r.
13 Så synas de också vara placerade i Klosterrath.
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av >>Finnkolonnerna>>. Den bas på vilken >>Finn>> àr placerad kan under alla om-

ständ.igheter en gång ha avsetts och eventuellt också gjort tjänst under en av de

refflade kolonnerna.'n

Kryptans gesimsbildningàr i stort sett enhetlig men skiljer sig i ett fall från det

allmänna schemat. Den vanliga gesimsen består av en enkel men för rummet har-

moniskt formad vulst-hålkäI. På de två pelare, som skilja korskvadraten från pres-

byteriet, finner man däremot en mera komplicerad gesimsbildning, som för övrigt
har sin direkta motsvarighet i den övre kyrkans mittskeppspelare.

Kolonnernas enkla och harmoniskt formade tärningskapitäl äro helt enhetliga.

Men vänder man sig till halvkolonnkapitälen, urskiljer man i huvudsak två grund-

ryper; dels de enkla oornerade, som helt överensstämma med de fria kolonnkapitä-

len, och dels en grupp av bl. a. med en tunn repstav ornerade kapitäl. Till dessa

kan man också ràkna ett med en palmettrankaornerat kapitäl samt de kapitäl, som

anringen inæ färdigställts i sin ornering eller försetts med vinkelskåror.'o

Det ligger närmasr till hands att. arrtaga, att dessa två typer av kapitäl tillhöra

två på varandra följande byggnadsskeden. Att så verkligen torde vara fallet, kan

man sluta sig till av deras placering. Rimligtvis böra de enkla oornerade kapitälen

vara de tidigare. Man återfinner dem i samband med de refflade kolonnerna, då

man å 
^ndri 

sidan har det med en växtranka ornerade kapitälet i anslutning till
den senare gesimsbildning, som kröner de båda pelarna mellan presbyterium och

mittkvadrat.
De förmodade senare halvkolonnkapitälen àro placerade längst åt vänster på

såväl den norrâ som den södra sidan av presbyteriet, utmed norra transeptarmens

östra och norra vägg, på södra transeptarmens västra vägg samt på samtliga pelare

urom den sydöstligaste. De oornerade kapitäle n ä andra sidan återfinnas i absiden,

i södra transeptets östra och södra vägg samt i det mellersta och norra facket av

den västra väggen.
Antager man, att gördelbågarna àro senâre inslagna i stora delar av kryptan,

ligger det nàra till hands att med denna förändring förknippa insättningen av

iÍräg var^nde halvkolonnkapitäl. I det ursprungliga systemet skulle då valven mot

-.rr"rn" ha burits av pilastrar, som sedan kommo att utgöra grund för halvkolon-

nerna. Nu visar det sig emellertid, att det finns gördelbâ.gar, som bäras av halv-

kolonner med den här förmodade äldre typen av kapitäl. Dessa befinna sig i
södra transeprer och å västra väggens mellanparti. Av detta skulle man kunna

sluta, att d" fottt, gördelbågarna började slås under det byggnadsskede, då de

valv uppfördes till vilka de oornerade halvkolonnkapitälen höra' och som framför

la För placeringen jmf. V/rangel, E., t9z3,Fig. r34,

| 3t.

15 Dessa kapitäl äro placerade mot västväggen i

södra transeptarmen.
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allt befinna sig i södra transeptet. När denna nya välvningsprincip införes, har
man emellertid redan uppfört och slagit valv i andra clelar av kryptan, som vid
denna tidpunkt till vissa delar redan tagits i bruk. Efter futlborãandet av det
nya systemet fordrades följaktligen för en enhetlig rumsbildning, arr gördelbågar
insattes även under de valv, som tidigare varit slagna utan sådana. l)et skulle vara
i samband med denna sekundära insättning av gördelbågar mellan vissa kolonner
och murarnas stöd, som den senare typen av kapitäl kommit till användning. I
samband därmed synas även bå,garna mellan de stora pelarparen i norr och söder
ha förstärkts med gördelbågar; detta dels för att. {.ã".n *"J de nya gördelbågarna
överensstämmande horisontal och dels kanske som förstärkning med hänsyn rill
byggnadsdelarna i den övre kyrkan.

Erik Lundberg har ansett, att kryptans äldsta absid haft err annar urseende
än den nuvarande. FIan menar, att den skulle varit trängre.'u Trots svårigheten
att konstatera den iakttagelse som han gjort, aæ der finns en skarv i kryptan
mellan presbyterium och absid, kan man med hjälp av andra omständigherer
våga sig på en rekonstrukrion av ett äldre skede i absidens utformning.

Det viktigaste vittnesbördet härvidlag är den uppräckr av en äldre smalare pres-
byteriemur, som Zettervall gjort." Det gamla yttre murlivet skulle enligt dessa
iakttagelser ha legat 8o cm innanför det nuvarande. Följden av deta skulle enligt
Rydbeck ha varit, att absiden skulle haft en mindre tjocklek och sedermera under
slutet av byggnadsskedet omklätts i samband med förtjockningen av prebyterie-
murarna." Ingenting motsäger i princip ett sådant antagande, men med hänsyn
till den förmodade förändringen av valvsystemet i kryptan, och framför allt med
hänvisning till den i förhållande till den nuvarande absiden divergerande absid-
grunden (Íig. z),'n ligger en annan förklaring närmare till hands.

I den romanska västeuropeiska kyrkobyggnaden är presbyteriet i rransepr-
kyrkorna fram till och med börian av rroo-talet utformat pã så sätt, 

^tt,Jànkvadraten ligger till grund för rumsutformningen presbyreriekvadraten blir orörd
även i öster, och absiden med en mindre bredd än presbyteriets kvadrar lägges
mot dess östra vägg.'o På samma sätt torde den tidigaste absiden i Lund ha varit
utformad, d. v. s. presbyteriekvadraten har inte som nu krökts till en absid redan
vid den nuvarande tribunbågens hOjd utan fortsatt obruten ännu en valvtravé ät
öster. Mot den ursprungliga tribunbågen har lagts en absid, som var smalare än
själva kvadratens sida. Grunden till denna tidigare absid skulle följaktligen i sidled
vara smalare än den senare, samtidigt som den skulle ha sträckt sig omkr. två

tß Lundberg, E., 1932, s. 33.
17 Rydbeck, O., t923, s. 3o.
18 Ibid., s. 32,
Is R),dbecle, O., t942, Fig. 3s. Denna grundmur

har av Rydbeck tytts som tillhörig rooo-talskyrkan.
20 De två radierande grunderna, som utgå från
absidgrunden ha säkerligen burit stödpelare fö¡ den
tidigaste absidmuren.
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Fig. 19. Rekonstruktion ¿v förhållandet mellan de två på varandra följande absidst¡äckningarnai rroo-t¿ls-
kyrkan; den streckade från det första byggnadsskedet.

merer Iängre åt öster. Dessa fenomen kan man studera på den undre absidgrund,

som r94r undersöktes av Otto Rydbeck (fig. z)."
Det bör även påpekas, att den förändring, som enligt denna teori senare under

rroo-raler skulle ha skett, och varigenom absiden helt förändrades, hade till fölid
en exreriörbildning, som i romansk tid uppträder tidigast vid mitten av rroo-
talet, och som har fått sina mest kända exponenter i Kölns högromanska kyrko-
byggnader." Även av denna anledning är det högst osannolikt, att den nuvarande
planen för Lunds domkyrkas presbyterium och absicl är den ursprungliga från
rroo-talets början (fig. r9).

Antaga vi att presbyteriet och absiden i kryptans första utformning har haf.t

den plangivning, som ovan rekonstruerats, måste vi också förLltsätta, att denna

del av byggnaden i detta skick fullbordats som funktionsduglig till invigningen
av huvudaltaret rrzj. De här slagna valven skulle då inte ha vilat på gördelbågar

uran upptagits av mot muren lagda pilastrar. Ãr ttz6 bör också större delen av

den norra transeptarmen ha varit fullbordad enligt samma system, som använts

i presbyteriet. Men någon gång efter detta datum har en förändring inträtt, i
det att man beslutat sig ffu att slå valv med gördelbågar. Som ovan visats synes

också valven i södra transeptarmen från första början ha tillkommit i samband

21 Se t. ex. det rikhaltiga planmaterialet hos Leh- 22 Meyer-Barkbaøsen, 'V., t952.

mann, 8., 1938.
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med gördelbågar. Men samtidigt som man fullbordade södra transeprer, som enligt
altarinvigningen torde ha stått färdigt rr3r, har man börjat förändra urform-
ningen av absiden. Detta kan ha tillgått så, att man förstärkt presbyreriemurarna
och till en början givit åtminstone absidens inre murliv samma bredd som pres-
byteriekvadraten, som därigenom förkortades åt öster och förvandlades till en
rektangel. I överensstämmelse med {orhållandet i södra rranseprer slog man också
de nya valven i absiden med gördelbågar, vilket stämmer överens med de ovan
giorda iakttagelserna rörande de skilda kapitältyperna. Der bör i detta samman-
hang anmärkas, att ett genomgående och harmoniskt avstånd mellan presbyterie-
kvadratens kolonner skulle ha varit exakt gällande i enlighet med den tidigaste
planbilden' men förändrats genom den nyl absiden, så att avsrånder mellan de
två östligaste kolonnparen nedkortades.

Synbarligen har fullbordandet av kryptan försiggått i skilda erapper. Efter
den sista altarinvigningen r r 3 r bör kryptan som helhet ha varit f.;rdig. Som en
följd härav har man blivit tvungen att i de först uppförda delarna med kryssvalv
utan gördelbågar sekundärt sätta in sådana i anslutning rill de först uppförda
valven. Det är också på de platser, där denna förändring skulle ha företagirs som
man återfinner halvtärningkapitälen av den senare typen. I samband härmed skulle
också d,e nordliga och sydliga pelarparen förstärkts, samt slutligen pelarna mellan
korskvadrat och presbyterium genom tillsatsen av halvkolonnerna förändrats och
försetts med en ny gesims av samma modell, som redan hade borjat komma till
användning i clen övre kyrkan.

Vilka nedgångar, som från begynnelsen använts till kryptan, kan vara svårr
att bestämma. Troligt är emellertid att den södra nedgången från sidoskepper
redan från begynnelsen i någon form varit i bruk. Så har cläremot med störsra
sannolikhet inte varit fallet med den t:rorra, som förmodligen uppragirs ganska
sent, i varie fall efter färdigställandet av hela kryptan. På den plats där denna
nedgång är belägen, har sannolikt ursprungligen funnits en del av ösrmuren till
rooo-talskyrkan (fig. zo). Detta murparti har fätt stå kvar i varje fall intill rr3r,
då man torde ha börjat riva den äldre kyrkan. Först efter detta datum har man
kunnat börja inarbeta de gamla murresterna hàr i den nya kryptmuren och så
småningom genombryta densamma. Att detta verkligen är den sista etappen i
kryptans byggnadshistoria framgãr med full tydlig,het bl. a. därav, atr omedel-
bart inom nedgången till höger är den stora murpilastern här, och endast här i
hela kryptan, försedd med en kymatiegesims av det slag, som kom till användning
i de senare delarna av den övre kyrkan (fig. 6ùi'För övrigt àr det sannolikt, att
en äldre murrest stått kvar mellan denna pilaster och den närmaste pelaren in i
det sista. Oregelbundenheterna på den fristående pelarens väsrra sida tyda härpå
23 Se nedan s. rz9.
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Fig. zo. Rekonstruktion av Lunds domkyrka omkr. rr3o. Planen avser att visa, vad som utförts under det

föista byggnadsskedet, medan den östliga hälften av rooo-talskyrkan ännu 1åg kvar.inom den nya kyrkans

långhus, Fáruro- kryptan och delar av högkyrkans murar torde vid c{enna'tidpunki ha uppförts de nedre

delarna av västpartiet samt de västligaste mittskeppspelarna'
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(fig. r6). Man skulle här under ombyggnadsarbetet ha kunnat bevara en sröd-
pelare, som avsträvat rooo-talskyrkans östvägg, i varje fall under byggnadsarbetet.

Det kan vara med anledning av att man inte från väster kunde ko--, ned i
kryptans norra transeptarm, som man redan från början tagit upp den nedgång,
som ännu finns bevarad i norra väggen. I söder saknar den motsvarighet, eÍter-
som den aldrig har behövts där, då man haft fri tillgång från väster i denna del.

Bortsett från de båda >Finnkolonnerna>> äro dekorativa element sparsamt före-
kommande inom kryptan. Men vad som finns är dock av det störsia intresse för
belysning av den arkitektoniska rekonstruktion, som ovan gjorts. Det har redan
nämnts, att vissa av halvkolonnkapitälen äro försedda med repstav, vidare att ett
kapitäl àr ornerat med en p,almettranka, samt att der bland de för övrigt odekore-
rade gesimserna invid norra nedgången befinner sig en kymatiegesims. Dessa skilda
element måste intimt hänga samman med motsv arande ornamentik i den övre
kyrkan, och kan få sin förklaring först sedan dessa senare bestämts. En sak torde
dock redan vara klar, nämligen att dessa dekorativa element inte hänga samman
med det första skedet av kryptans gestaltning. De synas få sin naturliga forklaring
med hänsyn till placeringen i anslutning till den pã erndra grunder siodda rekon-
struktionen av de olika faserna i kryptans tillkomst. Till denna grupp av ornamen-
tik hör för övrigt även en figur, som tid.igare icke har beaktats, nämligen ett på
en kvader ristat djur av det slag, som senare förekommer i de övre Jelar na av
kyrkan. Den sten på vilken denna Íigur äterfinnes, utgör en av kvadrarna till
gördelbågen mellan de östligaste kolonnerna i mittkvadraren. Ingenting tyder pä,
att denna sten skulle ha insatts senare än vid gördelbågens tillkomst, vilket talar
för, att gördelbågen, i överensstämmelse med vad som ovan sagts, tillkommit försr
sedan det nya byggnadsskede inträtt, som i överkyrkan för med sig en del av
ornamentiken.

Från såväl de nu nämnda dekorativa och figurala elementen som från huvud-
parten av kyrkans övriga skulptur skilja sig helt några i kryptan befintliga orna-
ment.'n Det norra kapellet är i vissa avseenden annorlunda gestaltat än det mot-
svarande i söder.'u Framför allt kännetecknas skillnaden av de båda i norra kapellet
befintliga nischerna, som sakna motsvarighet i söder. De ha med störst, ,rrrrro-
likhet utgjort sittnischer (sedile).'u Den norra av dessa båda nischer är helt odeko-
rctad. Den södra däremot flankeras i sitth<;jd av två lejonhuvuden, som i sitt

tn J-f. dock vad som nedan s. roz f. säges om torn-
kapitä1en.
25 Rydbeck, O., 1923, s. 6of .
zo ¡mf. S. Salvato¡e i Abbadia, Thümmler, H.,
t939, Fig. r99. Att de äro två i ställer för tre samt

befinna sig på vardera sidan om altaret och inte
bïtda pä epistelsidan torde vara beroende av att
rummets begränsning arkitektoniskt inre tillåtir
något annat.
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Fig. zz. Konsolskulp-
tu¡ f¡ån S:te Trinité
i Caen. (Efter Rup-

rich-Robert.)

och vissa av stenarna i densamrrra àro dessutom ornerade med
svagt huggna krysslinjer. Om orneringen var avsedd att stanna
vid denna svaga antydan eller skulle fullföljas mera reliefmäs-
sigt, spelar i sammanhanget ingên större roll. Vi ha i dessa

orriament, liksom i de inmurade Íragment som befinna sig i
norra sakristians taoffa vägg (fig. 4), klara bevis för rypiskr
anglo-normandiska ornamentsdetaljer."

Liknande skulpturer återkomma inte vidare vare sig i kryp-
tan eller i högkyrkan, de avlösas av en helt annan ornamentik,
men ha med sin klara anknyrning till de äldsta byggnads-
delarna av r roo-talskyrkan givit en anvisning om err alldeles
bestämt inflytande för detta första skede.

När det gäller planbildningen i Lunds domkyrkas krypta kan det vara svårr
att påvisa eventuella förebilder, dels på grund av att rypen som sådan kan vara
av konventionell romansk karaktàr, och dels därigenom att den ursprungliga plan-
bilden redan tidigt kan ha genomgått sådana förändring^r, att den i en slutgiltig
utformning mera kommit att överensstämma med andra konventionella planer.

Den grundplan, som gemensamt lcännetecknar Lunds domkyrkas krypta och
högkyrka, har jämförts med och som direkt förebild ansetts ha haft planbilden
av östpartiet hos domen i Speyer. överensstämmelserna äro emellertid inte så stora,
som man har velat göra gàllande. Gemensamt är det konventionella kvadratsyste-
met, men inte mycket mera. Men väl så väsentli gt ar den skiljaktiga utform-
ningen av transeptens östmurur. I Speyer bilda de där placerade kapellen halv-
cirkelformiga utsparningar i murverket, och mellan dessa och presbyteriet befinna
sig kraftiga trapptotn. I Lund äro kapellen regelrätta rumsbildningar med en
karakteristisk rak östvägg. I liv med denna senare följa mot koret de båda sakri-
stior, som synbarligen aldrig varit avsed da att utgöra förstadier till trapptorn.
Skillnaderna äro markanta, och då man vill försöka peka på motsvarigheter, måsre
man hålla dessa sistnämnda karakteristika i minnet, inte minst av den anledningen,
att de tillhöra en ytterst sällsynt planbildningstyp. Ewert \Ørangel har oclcså
understrukit det unika i denna utformning, vartill han inte har kunnat konsrarera
nägr a motsvarigheter.'o

Endast en så gott som identisk motsvarighet härtill synes numera vara bevarad,
nämligen i kryptplanen till kyrkan S:t Hermès i Renaix (Ronse) i södra Belgien
(fig, zÐ. Kyrkan b<;rjade förmodligen uppföras under slutet av rooo-râlet och
invigdes rrz9, Under framför allt r¡oo-talet genomgick den en genomgripande

28 Høtton, G., 1952, Fig. 4o, 72. 2t ÍX/rangel, 8., :'923, s. 327.
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Fig. 23. Kryssornament på kvader i norra sakristian i Lunds domkyrkas krypta.

förändring och utbyggnad, som bland annât förde med sig en avsevärd förlängning
av kor och presbyterium åt öster.'o I analogi med de mellan presbyterium och tran-
sept belägna trapptornen hos andra kyrkor, förmodar Rolland, att sakristiorna i S:t
Flermès en gång skulle ha varit delar av sådana. Det finns emellertid inga arkeolo-
giska belägg härför, och den i övrigt fullständiga överensstämmelsen med Lund talar
snarare för, att de från begynnelsen avsetts att ha haft samma funktion som här.

Bortsett från den exakta överensstämmelse, som föreligger i det pätalade fallet,
äro de rakt avslutade kvadratiska transeptkâpellen en företeelse, som uppträder
f.ramför allt i Flandern och Maasområdet." Ett inskjutande av en sig mot pres-
byteriet öppnande sakristia i liv med kapellet förekommer bland dessa k¡'rkor
dessutom i Xhignesse.o'

Sydengland, Normandie, Flandern och angränsande områden av M,aaslandet och
Sydholland tillhöra vid denna tid ett konstgeografiskt område och ha nära förbin-
delser och anknytningar sinsemellan." Som ovan i annat sammanhang visats,'n och
30 Rattiens, J. et Serrøre, 8., ú78-79; Rolland,
P,, r94r, s. r39.
3r Kubacb, H. 8,, ry53.
32 lbid., Fig. 4o-4r.
33 Det förekom en livlig växelverkan mellan givan-
de och tagande i fö¡hållandet mellan England, Nor-
mandie och Flandern. I Flan.dern var vid denna tid
Tournai ett viktigt centrum, varifrån framför allt
den sv¿rta kalkstenen exporterades till de nämnd¿

områdena, men framför allt tiil England. Denna
export skedde inte endast i form av ràvara ttan
även som f'àrdiga produkter, clå framför allt dop-
luntar. Rolland, P,, r9z4; Dens., r93o, För de från
slurer av rooo-raler allt livligare förbindelserna
mellan England och Flandern se Grierson, Pb,,
r94r, Toll, J. M., rgzr; och för det nyväckta intres-
ser för dessa problem Zarnecþi, G., tgtt,
3a Ovan s. 4r.
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nedan ytterligarc skall behandlas," var enligt gammal tradition Danmark nära för-
knippat med Kanalområdet. Det är d;rf.¿r inte underligt, att vi finna även srarka
arkeologiska anknytningar ãt detta håll vad betràf.f.ar det äldsta skedet i ärke-
biskopskyrkans byggnadshistoria. Svårigheterna att komma ãt de gemensamma
dragen bestå emellertid dàri, att vi på intet sätt finna en slaviskt övertagen hel-
hetsbild, utan vi återfinna en rad karakteristiska eleme nt Í.rãn skilda delar av
samma intresseområde,

Vi böra i detta sammanhang även nämna de refflac{e kolonnerna. Detta i syn-
nerhet som de i de västeuropeiska kryptorna tidigast synas uppträda just inom
Kanalområdet. Tidigast ligger i detta sammanhang Peterskyrkans krypta i Utrecht,
som skall vara invigd redan ro48.'u Man har framhållit det intima sambandet
mellan kolonnerna i denna kyrka och dem i sår.äl Canterbury som Lund."

De refflade kolonnerna i kryptan till den mycket omskrivna kyrkan i Kloster-
rath (Rolduc) ha redan varit pä tal. Det speciella arkitektursystem, som man
finner i denna kyrka, och som i vissa avseenden är av lombardiskt ursprung, har
i och för sig stort intresse som tecken på de varandra korsande impulse rna av skilda
slag inom ett område."

Vad som i detta sammanhang àr viktigt, ar att kryptan i Klosterrath i sin tidi-
gaste utformning och med de refflade kolonnerna stod färdig för invigning rroS,oo
och att denna del av byggnaden påbörjats och utförts av Ailbertus från Tournai.no
Denne Ailbertus hade redan tidigare föranstaltat byggandet av en kyrka i Tournai
och en annan i dess närhet.'" Vi se alltså, att iust det drag i Klosterrath, som har
ett intimt samband med kryptan i Lund dokumentariskt kan härledas från samma
område, som för samtliga i Lund befintliga detaljer i den rekonstruerade första
kryptan har lànat som impulsgivande.n'

Vi finna också en mycket nära överensstämmelse i tid mellan de här berörda
monumenten..4.r rroS inviges kryptan i Klosterrath, på rrro-talet uppföres eller
ombygges kryptan i Canterbury,u' och trz3 àger den första altarinvigningen i
kryptan i Lund rum. Därtill kan läggas, att S:t Flermès i Renaix inviges rrz9.

Omläggningen av presbyteriets och absidens planbild, som ovan rekonstruerats,
har satts i samband med dels en förändring av valvsystemet, som medförde gördel-
bâgar, och dels de första spåren av en rikare ornamental utsmyckning. Denna

35 Nedan s. r99.
3ß Vermewlen, F.A. 1., :'928, Pl. 43.
37 Labouchere, G. C., rg4r, s. r42.
38 Fö¡utom den inte helt tillförlitliga, men här
som materialpublikation cite¡ade D;epen, H. A.,
19z6 bör från senare år nämnas Everts, P. 5., t949,

Timmers, ]. ]. M., r9¡3 och Verdier, Ph., ry5o.
3s Eoerts, P. 5., 1949, s. 99.
a0 Lehrnønn-Brocþhaus, O., ry18, s. r43 Nr. 689.
ar Rolland, P., 1924, s. t9r.
a2 Renaix ligger endast zo km från Tou¡nai.
as Boase, Z. S. 11., r9t3, s. 32.
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Fig. 24. Plan av kryptan till kyrkan Saint-Hermès i Renaix, Fl¿ndern. Presbyteriet är förlängt åt öster

under r;oo-talet. Skala r :3oo. (Efter Ruttiens et Serrure.)

hänger säkerligen samman med ett comasco-lombardiskt inflytande. Var och vid
vilken tidpunkt detta först kommer till uttryck i den övre kyrkan skall utredas

i ett följande sammanhang. Först när den undersökningen är redovisad, kan man

göra em försök till datering av de förändringar, som kunna iakttagas i krypt-
planen. Det bör dock redan nu påpekas att d€n förkortning av presbyterie$ plan

till en rektangulär form, som åstadkoms genom förändringen, pekar på en ny
planförebild. Vid tiden omkr. rroo är bland de västeuropeiska transeptkyrkorna

s 6J



Fig. 25. Saint-Hermès i Renaix; hörnet mellan norra transeptet och presbyteriet med utbyggnaden för kapell
och sakristia.

den kvadratiska planformen förhärskande i presbyteriet.4n Den rektangulära pla-
nen med en absid, som upptager hela östväggens bredd, finner vi däremot i S:t
Michele i Pavia.ou Från detta håIl synes också samtidi$ det skulpturala inflytande
kunna härledas, som förutom de enstaka fragmenten i krypran först börjar göra
sig gällande vid högkyrkans södra transeptkapell.nu

Långhuset

Mittskeppets arkadsystem i Lunds domkyrka sådant det i dag framträder i sin
helhet, och sådant det före Zeitenalls restaurering tedde sig i de tre västligaste
aa Speyers planbild är i detta hänseende inget ger, B. H., 1934, Tal. I.
undantag. Det rektangulära intryck, som planbilden a5 Porter, Kingsley, r9r7, Plate ry2.
ger, beror på en förskjutning av innermurarna. Rött- a0 Se nedan s. rz6.
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Fig. 26. Lunds domkyrka; hörnet mellan norra transeptet och presbyteriet med utbyggn¿den för kapell och
sakristia.

traveerna är synnerligen kârâkteristiskt och ovanligt med sina breda huvudpelafe
förbundna med principalbågar och däremellan ett dubbelbågi gt ÍàIt buret âv en

bipelare (Íig,. zi). Det har jämförts med det s. k. Echternachsystemet.' Denna
jämförelse är dock inte helt adekvat, eftersom det rytmiska system som kommer
till synes i Echternach visserligen präglas av kombinationen mellan principal- och
sekundärbågar, men saknar de mäktiga huvudpelare, som i Lund utgöra ett sär-

skiljande kännemärke, och som tyder pã, att man ursprungligen avsett en annan
funktion för arkadsystemet, än den det senare kom att få.

En analys av lundasystemet Í.ör att f.örklaru dess avsedda funktion har utförts
av Erik Lundberg. Inledningsvis skriver han följande: >>Det har sålunda alltid före-
fallit mig egendomligt, att det äldsta skedet i den nuvarande kyrkan, nämligen
I lYrøngel, 8., 1923, s, r74.
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det som omfattar kryptans uppförande, i stilistiskt avseende står så nära ett av
de enligt vedertagen åsikt yngsta, långhusets arkader i deras västliga delar. -Ã. ömse

håll finna vi tärningskapitäl med synnerligen närbesläktade former samt även i
övrigt en pelarbildning, som i sin enkelt kraftfulla form är av alldeles samma
anda . . . FIärstamma icke rentav de nuvarande långhusarkaderna till stora delar
frâ,n detta äldsta ombyggnadsskede (från Knut den heliges kyrka till r roo-tals-
kyrkan), och äro de sålunda icke att betrakta såsom samtidiga med kryptan? Om
detta vore riktigt skulle sålunda icke blott kryptan utan även delar av långhuset
vara byggda under rroo-taleß första decennier.>>' Som sammanfattning av sin
rekonstruktion av det äldsta långhussystemet säger Erik Lunclberg vidare: >>De

väldiga huvudpelarna giva vid handen, att man frãn början inràttat sig för valv
både i mittskepp och sidoskepp. Men man har ej såsom i Speyer lagt halvkolonner
f.ramför pelarfronterna mot de olika skeppen utan har nöjt sig med att i stället ge

halvkolonner inåt arkaden. Detta tyder pä, att man från början tänkt sig en lät-
tare bipelarkonstruktion (kolonner svarande mot huvudpelarnas halvkolonner).
Och pelarbildningen ger dessutom en antydning om att man avsett enkla, släta
och massiva valv, utan gördel- eller sköldbågar samt med raka hjässiinjer . .. Det
långhussystem, som sålunda här tänktes tillämpat och till vissa delar utfördes, vann
sedermera rik tillämpning i Tyskland, ja, erhöll dar i olika variationer kanonisk
giltighet för välvda långhusanläggningar. Men vid tidpunkten iÍrägr, r roo-mlets
första decennier, var systemet ännu ej fullt utbildat, utan Lund utgör efter
Speyers fördöme ett av de alfua första exemplen.>>u

Med utgångspunkt från Erik Lundbergs iakttagelser och rekonstruktion samt
rryare undersökningar tror jag emellertid, att man ytterligare skulle kunna preci-
sera inte blott karaktären hos utan även förebilderna f.ör det lundensiska långhus-
systemet. Den fundamentala utgångspunkten härvidlag är belägenhecen av rooo-
talets kyrka inom den nya byggnaden. Den gamla kyrkans östra hälft torde otvivel-
aktigt ha legat kvar på sin plats fram till rr3r, d. v. s. medan man samtidigt med
kryptan var i f.àrd med uppförandet av de nedre murpartierr:r,. 

^y 
långhusets västra

delar (fig. zo). Men enligt den här givna rekonstruktionen av rooo-talskyrkan
skulle även de östligaste delarna av södra sidoskeppet frän början varit fria {ör
nybyggnad. Spår âv ett äldsta, ej utf&t system skulle man därför kunna tänka
sig vara kvar inte endast i långhusets västligaste del utan även på platsen för
södra sidoskeppets anslutning till transeptet. Nu visar det sig, att så verkligen
också är fallet.

I södra sidoskeppets östligaste trayé befinner sig i anslutning till transeptmuren
en kolonn med tärningskapitäl som bärare av den sydöstra valvsvickeln. Något
motsvarande valvstöd förekommer inte på något annat ställe i långhuset. Ryd-
2 Lundberg, E., t932, s. 18. 3 Løndberg, 8., r94o, s. zzzf.
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F'tg. 27. Lunds domkyrka. Mittskeppets norra arkad sedd mot sydväst.

beck har förklarat denna kolonn som ett bevis för ett >>sökande efter ett lämpligt
valvslagningssystem>>.4 Sannolikt har det aldrig varit fräga om ett sökande här-
vidlag, uran man har haft alldeles bestämda avsikter, som emellertid ha övergivits
{ör nya. Oberoende av om den ifrågavarande kolonnen exakt har kvar sin ursprung-
ligt avsedda placering eller ej, är den ett tydligt vittnesbörd om vilket valvsystem

man ränkr utföra i sidoskeppet. Den stora anläggningsytan ovanför kapitälet är

typisk för det slag av väggstöd, som hade till uppgift att mottaga ett stickkupigt
runnvalv. Samtidigt skulle detta tunnvalvs breda anlàggning mot huvudpelarna
uppragas av pelarens hela bredd utan förkroppning eller pilaster för en gördelbåge.

Det ar av den anledningen, man på de västliga huvudpelarna mot sidoskeppet

inte finner nãgra pilastrar eller förkroppningar. Att den östligaste huvudpelaren
i södra sidoskeppet erhållit en sådan förkroppning som stöd för gördelbågen beror

helt enkelt pâ, att denna pelare i överensstämmelse med den byggnadsgång, som

a RydbecÞ, O., 1942, s. t44.
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Fig. 28. Rester av bågen i södra transepters väsrra mur

betingades av den'gâmla kyrkan, inte uppfördes förrän man hade övergått till det
nya systemet med gördelbågar i sidoskeppen.

På en akvarell av ãr t834, som visar de västra transeprmurarnas tillstånd, har
Brunius över vardera av bågöppningarna mot sidoskeppen låtit pricka in en mar-
kering av mindre bägar, som skulle finnas inne i dessa murar (fig.7). Vad den
norra transeptmuren beträffar har där varken av Brunius själv'eller senare av
någon annaî kunnat konstateras en sådan båge. Den på teckningen genom den
söndriga muren i södra transeptet tydligt synliga murbågen har emellerrid upp-
märksammats av Brunius, och det torde utan tvivel vara som analogi till denna,
som en båge av tecknaren inprickats även i den norra väggen. Den befintliga
bågen i söder är emellertid inte närmare beskriven av Brunius, utan har av honom
endast fätt ett kort omnämnande i samband med hans beskrivning av den ifuã.ga-
varande murens bristfälligheter, dàr den helt kort betecknas som altarnisch.u

Under restaureringsarbeten i södra transeptet 19¡¡ kunde emellertid hela den
iÍrägavarande bågen friläggas. Det framgick härvid, arr en båge av mjuk sand-
sten bevarad i två skift befinner sig omedelbart innanför den åt rrânseprer vertande
kvadermuren (fig. z8). Den ãr till sin välvning helt bevarad och går pâ varje
5 I sin beskrivning av muren nämner Brunius ingen- B Brwniøs, C. G., 186r, s. ro.
ting därom, 1854, s. 444.

7o



T s,b

LUNDS DOHKYRKA SöDRr' IRANSEPI€I

uppMÀtNtNa Av vÄsrRA vÀ6aEN tg55- 56

MED qLAN ocH síKrtoN Àv ÅLDRE MURöPPN|NG

Pl on

ffi sonastrn

Nl ,trrr"..*

[fiEEì "u,'

I
H

-']*il

t'*t

iirll I

!tt

l-:l

-+

I

r

ittt

#

I

ï
sakt¡oñ a-A

0, a 5m,

F'tg. 29. Södra transepters väsrra mur med uppmätning av ä1dre bågöppning ovan nedgången till södra sido-

keppet.
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Fig. 3o. Rekonstruktion av ett äldsta, avsett mcn ej utfört, mittskeppssystem i r¡oo-talets domkyrka; endast
huvud- och bipelare torde ha urförrs under det första byggnadsskeder.

sida ner ett par skift som sidomur, men utan artikulerat anfang. Muröppningens
totala vidd är 29o crr', och den har haft en ungefärlig höjd ^i ,r1 cm. Den är
inte som på Brunius' teckning placerad mitt över bågöppningen mor sidoskeppet
utan har en dragnin g av 7 j cm åt norr, vilket motsvarar en symmetrisk placering
i förhållande till sidoskeppsvinden (fig. z9). Genom art de mor rranseprer verrande
kvaclrarna avhuggits vid omklädningen av muren frarngär, att bågenìarit genom-
gående. Åt väster sluær bågen an mot en av Zettervall uppförd tegelmaniel. Av
bågens nu konstaterade karaktär framgår med full tydligher, att den varken kan
ha utgjort en del av en absid i en tidigare kyrka, som Erik Lundberg har för-
modat,' eller varit en förstärkningsbåge, vilket hävdats av Otto Rydbeck.' Allt
tyder däremot pä, att man vid utförandet av denna båge avsett en empor över de
sidoskepp, som ännu inre voro helt uppförda.

Man har alltså fortfarande under uppföranclet av det södra transeptets västmur
utformat denna i anslutning till det tidigast avsedda sysremer, som samtidigr
påborjats i långhusets västra del med de stora huvuclpelarna (fig. zo). Det bör
understrykas, att anordningar motsvarande dem i södra transeptmuren helt saknas

7 Løndberg, 8., t94o, s. zzo. 8 Rydbecle, O., 1942, s. r33
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Fig. 3r. S:t Vincent i Soignies; långhr.rset mot nordr'äst.

på motsvarande ställen i norra transeptet, helt enkelt av den anledningen) att denna

del av byggnaden blockerades av den äldre kyrkan, ànda tills man definitivt över-

gått till ett nytt byggnadssystem.
Erik Lundbergs rekonstruktion av det först tilltänkta mittskeppssystemet i

domkyrkan har sålecles här kompletterats med en emporvåning. Detta forhållande

är av vikt med hänsyn till eventuella förebilder.
Ett hävdande av Speyer som förebild for långhussystemet i Lund torde vara

tämligen {.örfelat.u För det första har man i Speyer ett ursprungligt mittskepps-

system avsett Í.ör tràtak, som senare förändrats för mottagande av valv, då man

0 Speyers stora betydelse för Lund synes efterhand ha blivit ett axiom, som över huvucl taget inte ställts i |r&ga.
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Fig. 32. Rekonst¡uktion av det under mitten av rroo-raler, i det andra byggnadsskedet, fullbordade mitt-
skeppssystemet i Lunds domkyrka.

i Lund tvärtom först har ett system avsetr för valv, men sedan förändrat till att
bära ett trätak. Men olikheterna äro även i detaljerna pâtagliga. Arkadsystemer i
Speyer bestod frän början av lika stora, relativt smala pelare förenade med lika
stora rundbâgar, medan man i Lund från början anlade ert sysrem av alternerande
stora huvudpelare och mellan dem svagare stödkolonner. Den ledbildning, som
sekundärt åstadkoms i Speyer genom att. vara"nnan pelare utbyggdes med pilastrar
och halvkolonner för att bära valven, har aldrig haft någon motsvarighet i Lund.
Den enda del av mittskeppssystemet i Lund, som även Erik Lundberg anser vara
av betydelse vid en jämförelse med Speyer, är utformningen av de östligaste huvud-
pelarna (fi+. lÐ. För det första hänger denna utbildning samman med ett skede,
som ingenting har att göra med det första sysremer, och för det andra kan det
vara tvivelaktigt om de berörda pelarna verkligen sett ur så, som Lundberg för-
utsätter. FIan utgår nämligen från en rekonstruktion av Sesselberg, vars riktighet
motsäges av Zettervalls upplysningar.

Till detta kommer, som ovan visats, att man med stor sannolikhet avs€m en
emporvåning över mittskeppsarkaderna i Lund (fig. 3o). Skulle denna hypotes
vara riktig, avlägsnas varje tanke på Speyer som eventuell förebild. I stället ger
denna anordning en fingervisning om var man skail söka de eventuella förebilderna.
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Fig. ¡¡. De två östligaste mittskeppstraveerna före Zettervalls ombyggnad.

Emporvåningen, som rytmiskt upprepar den nedre arkadvåningen, àr någon-

ting, som är uromordentligt karakteristiskt för den normandiska arkitekturen i
Frankrike och England vid tiden omkr. rroo. Även om de nedre arkadstöden i
de flesta f.all àro likformiga, förekommer också ofta en rytmisering genom omväx-

lande breda huvudpelare och svagare bipelare. Ett utomordentligt exempel är

sysremen i Jumièges och Durharr, frän de första ären av r roo-talet.'o Den väsentli-

gaste skillnaden mellan Durham och Lund är den omständ,igheten, att den engelska

katedralen redan frânbörjan utbildats med stöd för upptagande av ribbvalv, vilket
fört med sig en utbildning av huvudpelarens sida mot mittskeppet med från grun-

den uppförda valv- och ribbstöd. Det är emellertid inte cle exakta överensstäm-

melserna mellan de berörda monumenten, som hàr äro avgörande, utan det faktum,
arr man pâ bãda hållen finner murârtikuleringar, som i sina grundprinciper stå

varandta nàta.
Det äldsta byggnadsschemet i Lund skiljer sig i andra avseenden helt från dcn

normandiska arkitekturen, främst i Íräga om planbilden. Det är inte heller i de

renr normandiska eller engelska kyrkorna, man skall finna de mera direkta före-

bilderna till systemet i Lund, men väl i ett annat områdes arkitektur, som stått
10 Boase,7. S. R., r9¡3, Fig' r.
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under direkt inverkan av både den normand,iska och den engelska, men samridigr
omvandlat de främmande elementen på ett självständigt sätt.

Vi ha redan sett hur domkyrkans äldsta planbild, sådan den gestaltats i kryp-
tan, har haft en direkt motsvarighet i Renaix i Flandern. I denna kyrka är det
medeltida långhuset tyvàrr fullständigt försvunnet Íramför allt genom en om-
byggnad på r¡oo-talet. Belgiens romanska kultur var koncentrerad till två delvis
skilda områden, som vart och ett dominerades av landets två huvudfloder, Maas
och Schelde. Maasområdet stod t nàra kontakt med Rhenlandet, då däremot
Scheldetrakten, det huvudsakliga Flandern, hade sin livligaste kontakt med Nord-
frankrike, Normandie och England." Till >la région scaldienne>> hörde inte blott
Renaix i nuvarande Flandern utan även Soignies i nuvarande provinsen Ffainaut."

I sistnämnda stad befinner sig en kollegiatskyrka, S:t Vincenr, som sedan den
under 9oo-talet bränts av vikingarna, nybyggdes i flera etapper och i huvudsak
stod fardig i slutet av rroo-talet. Förmodligen omkr. rroo har det långhussysrem
uppförts, som visserligen i Í.örändrat skick men dock analyserbarr kvarstår i dag."
Bortser man från de pilastrar och knippekolonner, som förmodligen oriktigt
pålagts mittskeppets huvudpelare vid en restaurering under r8oo-talet," känner
man i princip genast igen det sysrem, som rekonstruerars för Lund (fig. 3r).

De breda huvudpelarna förenas genom tvä bägar burna av en kolonn. över
denna nedre arkaclvåning finns en empor med bågöppningar av samma bredd som
den underliggande arkadens. På de båda västliga huvudpelarna kan man fort-
farande se hur de i förmodligen sitt ursprungliga skick inte varit pãlagda med
lisener eller halvkolonner utan ovanför arkadbägarnas anfangslist forrsatr uppåt
i hela sin bredd Í& att på så sätt bàra ett valv, som aldrig kom till urförande.'o
Det är också viktigt att làgga märke till, att sidoskeppets kryssvalv, precis som i
Lund, upptages av huvudpelaren i hela dess bredd. I Soignies finns visserligen en
bred gördelbåge, men denna saknar liksom i Lund ett på pelaren förkroppat anf.ang
och ligger an mot pelarens gesims. En halvkolonn är visserligen lagd även mot
insidan av huvudpelaren, men den slutar stumt, i det att den inte upptager yalvet
i någon form. Den är utan tvivel liksom de motsvarande halvkolonnerna mot mitt-
skeppet ditsatt av r 8oo-talsrestauratorn.'o

Lika märkligt som det är att finna en så närstående planbild till den äldsta
lundakryptan i Renaix, lika märkligt är det, att i långhussystemer i Soignies finna
en så nära ör'erensstämmelse till det egenartade system, som vi ha kunnat rekon-
struera i lundakyrkans långhus. Att de två monument, som uppvisa så stora

11 Brigade, 5., r95o, s. 57 f . ß Maere, R., et Delt'érière, L., r93g.
12 Soignies' omedelb¿ra beroende av Normandie 14 lbid., s. 3r.
och England har framhållits av AnfraT, M., t9j9, li lbid., s. 32.
s. 8¡ f. 1s Brigod,e, 5., t95o, s. 67.
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Fig. ¡+. Lunds domkyrka vid mitten av r8oo-talet. (Efter Brunius')

överensstämmelser med Lund, befinna sig inom samma kulturområde styrker i
hög grad sannolikheten av en intim förbindelse mellan Lund och detta område

,ná.r det första byggnadsskedet. Det gäller här naturligtvis inte en förbindelse,

som måste vara bunden till just de exemplifierade monumenten utan till kultur-
området som helhet.

När ett nytt skede i Lunds domkyrkas byggnadshistoria inträder, torde de väst-

liga arkad,erá" 
"rrd"rt 

ha uppförts till bågarnas anfangsh<;;d, den östligaste traveen

hir ännu inte påbörjars. Detta nya skede kan ej kronologiskt fixeras föttàn en rad

andra faktorer, som östra traveen och ornamentiken, analyserats. Så mycket kan

emellertid redan nu sägas, som att det är förbundet med det italienska inflytande,

som visar sig i den samtidiga skulpturen. Med de nya intentionerna slopar man

tanken pä ^it välva mittskepper, och murarna uppföras utan artikulering för att

bàra ett, tràtak. I deta sammanhang torde de storâ föreningsbågarna mellan huvud-

pelarna ha slagits (fig. 3z). Nu följer också valvslagningen i sidoskeppen. Därvid
l^, 

^rr 
lägga märke rill, att gördelbägarna inte erhålla nâ,gra förkragade stöd på

de släta h.rrr.rdp.l". îa, rLtan komma att vila direkt på dessas gesims. Endast pä ett

ställe, på den <Xtligaste huvudpelaren i söder' ser man ett undantaS' men detta àr,

,o- ..d".r nämnrs, helt beroende av att ifrâgavarande pelare inte uppförts förrän

i detta yngre skede. I slutfasen av dessa arbeten följer så fullbordandet av den öst-

ligaste traveen.
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Vid en bedömning av problemet kring denna måste man främsr raga hänsyn
till rooo-talskyrkans läge inom lrrrwrarna till den nya kyrkan samr d.in, rravés
utseende f.öre Zettewalls ombyggnad.

Då man under medeltiden om- eller nybyggde en kyrka, skedde derta som regel
på så sätt, att den nya kyrkan byggdes runt den gamla. De sällsynra undantagen
ha varit beroende av prahtiska hinder. Ett exempel på det gängse tillvägagångs-
sättet är ombyggnaden och förstoringen av katedralen i \Øorms. Det ar sárskilt
betydelsefullt, att man här har kunnat bestämma, hur man gick till väga, då man
under senare delen av r roo-talet förstorade den r,edan befintliga rooo-ialskyrkan.
Inom denna, som till stora delar hade samma utsträckning som den senare kyrkan,
avstängde man först de östra delarna och inredde tillfälligt långhuset ,o- f.rng"-
rande kyrkorum, medan det nya östpartiet uppfördes. Men innan man rev det
gamla långhuset, har man först uppfört den nya kyrkans väsrparti för att dar
hysa det för domen viktiga laurentiialtaret, som varit placerat i den gamla kyrkans
västparti. Sedan detta verkställts, har man slutgiltigt kunnar riva den gamla bygg-
naden och med långhuset sammanfoga de östra och västra delarna av d".r ,ry"
byggnaden." Motsvarande tillvägagångssätt är också känt från andra håll som
t. ex. Saint-Germain-des-Près i Paris och ett antal italienska kyrkor."

De här anförda exemplen visa, att det torde ha varit ett allmänt europeiskt bruk
under högmedeltiden att med hänsyn till en äldre byggnad uppföra den nya frän
både öster och väster på en gång kring den gamla kyrkan. Så torde också med
största sannolikhet tillvägagångssättet ha varit vid uppförandet av r roo-ralskyr-
kan i Lund. Först efter tr3r, nàr den gamla kyrkan definitivt kunde rivas, och
kryptan var fàrdig, kunde man vidta ga âtgàrder Í.ör att sammanfoga de östliga
delarna med de västliga murar, som i varje Íall i mittskeppet ,rppförts till hojd
med de nedre arkaderna (fig. zo). Härigenom fã,r man en naturlig förklaring
till den uppenbara släktskapen mellan kryptarkitekruren och långhusets västligaste
mittskeppstÍaveer) som redan Erik Lundberg pekat på.

Som vi sett både vid analysen av kryptan och mittskeppsarkaderna, synes en
omläggning i den arkitektoniska planeringen inträda vid ungefär den tidpunkt,
som betecknar kryptans första fullbordan och den gamla kyrkans slopande. Ner
alltså långhusets östligaste travé från grunden skall uppföras f.ör att sammanbinda

17 Kaøtzsch, R., 1938, s. r9z ff.
18 nA specific insrance, within the same general
period as that we are considering, is found in the
early eleventh cenrury v¡ork ar Saint-Germain-des-
Près in Paris, which Abbé Morard began to con-
struct from both ends at once.,> Forsyth, G. H,,
t9t3, s. ro3, n. r2t. 'Diese¡ Bauauflauf ist in ke!
ner \Øeise verwunderlich, ja, er entspricht geradezu

oberitalienischer Baugewohnheit: man beginnt mit
dem zur Ausstellung des Altares wichtigsten Teil,
baut dann die monumentale Eingangswand und
führt nun von \Øesten aus nach Osten den Bau zu
Ende. Diese Baufolge lässr sich zum Beispiel in den
Domen von Modena, Ferrara, Verona und Piacenza
nachweisen., Klaclehohn, E., r94o, s. 86.
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de redan delvis fardigstellda delarna i öster och väster, sker detta i enlighet med

e6 nyrr system. Detta rorde vara förklaringen till skiljaktigheterna mellan östra

traveen och den övriga delen av långhuset.
Otto Rydbeck har betraktat den östra traveen som den först uppförda delen av

långhuset. Enligt honom skulle den också ha uppförts med hänsyn till trätak, då

däremot de övriga mittskeppsarkaderna redan från början skulle ha planerats för
valv, som enligt honom också omedelbart utförts.'n Rydbeck utgår vid denna

rekonstruktion dels ifrån det antagandet, att kyrkan uppfördes från öster till
väsrer, och dels från de iakttagelser och den rekonstruktion av det äldsta lång-

huser, sorn Zettervall gjort på grundval av sina undersökningar i östligaste traveen.

Att r roo-talskyrkan i stället f.ör att uppföras i en följd från öster till väster

byggts fränbädahållen på en gång, torde ha framgätt av det ovan sagda. Vad det

zettervallska systemet betràffar fordrar det en närmare granskning.

Före Zettervalls ombyggnad av den östligaste mittskeppstraveen hade denna

ett annat utseende, än vad den nu har fätt (fig, 13 ). Korkvadratens västliga

pelare hade inte samma bredd och framför allt inte samma utsträckning åt väster,

som de genom förstärkningen under rSoo-talet erhöllo. Även de östligaste huvud-
pelarna voro enligt Zettervalls ord >>ursprungligen för klent anlagda, eller rättare
icke beräknade för den tyngd de i en senare tid kom att fà vidkännas>.'n Deras

totala djup (bortseæ från de åt mittskeppet pälagda pilastrarna och halvkolon-
nerna) y^r I4o cm, medan de västliga huvudpelarna mäter 18¡ cm. De voro

vidare i sin srräckning åt öster omkr. 40 cm kortar,e än de övriga huvudpelarna.

Den bipelare, som med två bâgar förende korskvadratens hörnpelare med den

östligaste huvudpelaren, hade samma djup som den senare, och var samtidigt omkr.

8o cm bredare än de mellan de övriga huvudpelarna nu befintliga. Den förstärk-

ningsbåge, som även före restaureringen fanns i denna travé, har liksom den

nuvarande visat sig vara pälagd och inte haft någon avlastande funktion."
Vid rivningen av den nordöstligaste bipelaren hittade Zettervall >>inuti bakom

den yttre sockeln spår efter en äldre sådan. Troligen har dessa pelare fordom varit
klenare, möjligen lika de övriga bipelarna.>>" IJtif.rän detta konstaterande rekon-

srruerar Zettervall ett tidigare system med genomgående smala och jämnbreda

pelare i mittskeppstraveen som stöd för en mur med trätak. Rydbeck menar också,

att man skulle tänka sig den östligaste trâveen utförd på detta sätt, men att rr,ara

sedan i de västlig 
^re 

traveerna efter beslut om valvslagning övergått till det senare

nu rill vissa delar ännu befintliga systemet." Fluruvida de spår efter en äldre sockel

å den norra bipelaren, sorr' Zettervall ansett sig kunna konstatera, verkligen kan

1o RydbecÞ, O., 1923, s. 46 lf '
20 Zettervall, s. 39.
2r Rydbeck, O., r9r5, s. 47 l.

22 Zetteraall, s. 45.
2s Rydbeck, O., t9r5, s. 4z [Í
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visa, att den dåvarande pelaren föregåtts av en äldre och smalare, torde vara svårt
att bedöma. Otto Rydbeck har själv framhållit, att detta spår skulle kunna utgjort
ett stycke listverk, som använrs som fyllning.'o

Vad som mera klart motsäger Zettervalls teori àr emellertid den omständig-
heten, att de under restaureringen r9r2 i berörda bågfält pãtrafÍade resrerna efter
de gamla bägarna"" helt svara mot den ark¿clanordning, som kvarstod ända till
Zettervalls restaurering. Utformningen av denna arkadtravé torde med all sanno-
likhet inte få betraktas som bevis för ett tidigare för hela mittskepper avsetr
enhetligt system.

De från bipelarna utgående bägarna mot korskvadratens pelare och mot den
östligaste huvudpelaren upptogos inte av sådana hah'kolonner, som vi finna i de
övriga traveerna. Denna omständighet torde förklaras dàrav, atr den relativt breda
bipelaren här var ursprunglig. Dess bägar kunde dàrfar inte rnor huvudpelarna
upptagas av sãdana halvkolonner, vilka som motstående stöd fordra en kolonn eller
motsvarânde halvkolonn.'o

Att denna östliga arkad över huvud taget utformats svagare än de västliga torde
tvivelsutan hänga samman med, att man vid uppförandet av densamma övergivit
tanken på valv. Att denna travé ursprungligen upp{örts under dessa förutsätt-
ningar och senare än de västliga stödes också av den omständigheten, art man i
samband med denna travé och inte minst i anslutning till de östliga huvudpelarna
finner en ornamental skulptur, som i ett följande kapitel skall påvisas vara senâre
än de västliga traveernas tärningskapitäI.

Den mot den östligaste huvudpelaren åt mittskeppet befintliga pilastern och
halvkolonnen, som sträckte sig endast till pelarhöjd, stod enligt Zettervall >alldeles
lös från kärnpelaren>>. Det råder inget tvivel om, att denna såväl som den mot-
stående i söder voro senare tillsatser. Huruvida de avsetts att vara begynnelsen till
ett valvsystem, som aldrig genomförts, eller om de endast tjànat som sröd för den
svagare huvudpelaren kan inte för ögonblicket avgöras. Rydbeck har menat, arr
dessa förstärkningar tillkommit i samband med att man beslöt sig för att slå valv
under rroo-talet i den redan för trätak uppförda östliga traveen, samridigr som
man påbörjat de västliga huvudpelarna för valv." Det är emellertid helt osanno-
likt att man förvandlat en redan befintlig enkel pelare till en reguliär knippe-
pelare för valv och samtidigt låtit bli att på ett stadigare och mera lätt utförbart
2a Ibid., s. 5o.
25 RydbecÞ, O., :'95z (I), r9¡z (II).
28 Bägar, som utgå från en fristående kolonn,
kunna mycket väl i sin andra ànda. upptagas âv
en pelarbildning, som i t. ex. Echternach. Utgår
bågen däremot från en halvkolonn, torde man inte
i något ursprungligt system kunna finna exempel

på, att den i sin andra ända upptages av en fri-
stående pelare. En dylik anordning ger ett otill-
f¡edsställande intryck i sin brutna rytmik. Icke
förty har man vid vaivslagningen i Lund på rzoo-
talet åstadkommit en dylik anordning. Jmf. för
övrìgt EriÞ Lundberg, t94o, s. zzJ.
27 RydbecÞ, O., r9:.5, s. 5z Í.
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sätt konstruera de under uppförande varande huvudpelarna just som knippepelarc.

Det är för övrigt lika osannolikt, att man, som R)'dbeck också menat' vid ett
samridigr uppförande av de västliga mittskeppsarkaderna och de motsvarande

yttre sidoskeppsmurarna med pilaster och halvkolonn för gördelbågar inte sam-

tidigt skulle ha utfört sröd för dessa gördelbägar på huvudpelarnas bredsiclor mot
sidoskeppen. Den enda förklaringen àr, att de västliga mittskeppsarkaderna i
överensstämmelse med vad som ovan sagts uppförts tidigare och med hela anclra

inrentioner än dem, som blevo utförda med den östligaste traveen och valvslag-

ningen i sidoskeppen.

Som mittskeppsarkadernâ, utom de östligaste, nu te sig, ha de i huvudsak fått
sin prägel av de förändringar, som måste ha vidtagits i sarnband med valvslag-

ningen. I err annat kapitel skall visas, att de egentligâ stenhuggarmärkena inte
kunna härledas från en tidigare epok än omkr. rzoo. När det visar sig, att kon-

centrationen av dessa stenhuggarmärken återfinnes på just de ställen, som måste

ha varit föremål för ombyggnad i samband med valvslagningen, tyder allt pä att
denna skett efrer branden :.234.'" Inga spår ha över huvud taget pätràffats efter
valvanordningar, som skulle vara tidigare àn de sexdelade, som otvivelaktigt
inslogos efter denna tidpunkt. Sålunda har det vid den nu pågående restaure-

ringen visat sig, att de två östliga traveerna fortfarande ha bevarat inte endast

hela de östra och västra kapporna utan även svicklarna f.rän de norra och södra

av de ìf.rägavarande r zoo-talsvalven. Ingenstans i dessa kappors nedre delar finner

rnan nägra spår efter äldre valv. Vidare kan anmärkas, att mittskeppets övermurar

i de båda västliga traveerna av Zettervall förtjockats upp till 4o cm. Detta tyder
pä, att man, sedan tanken på en första välvning övergivits, vid det fortsatta upp-

lörrr,d.t av högmur arna i dessa traveer inte fortsatt murarna med den tjocklek,

som man avsett med de tidigare uppförda huvudpelarna.
När slutligen valvslagningen efter branden r 44 korn till ståncl, har en för-

stärkning av murarna måst vidtagas. De svaga bipelarna, som förmodligen utgjorts

av kolonner, ha bytts ut mot pelare (fi¡. SÐ. Dessa pelare förete ett stort antâl

stenhuggarmärken, då däremot inte ett enda sådant förekommer pã någon av

huvudpelarna. De nya bipelar na aro för övrigt utrustade med en sockelprofil, som

i den tryckta och djupa profileringen helt skiljer sig från såväl huvudpelarnas som

den ursprungliga östliga bipelarens.'n Denna de nya bipelarnas profil àr av omiss-

28 Annalerna be¡ätta för detta àr, ¿¡¡ "Majus
incendium fuit Lundis. Ecclesia totaliter combusta

est.n SRD, T. I, s. 244. 'Lven om kyrkans ful1-

ständiga förstöring är en överdrift, torde den dock

ha åsamkats så avsevärda skador, att en väsent-

lig ombyggnad måste äga rum. Med hänsyn till en

så förödande brand är det otänkbart, att kyrkan
varit alltigenom försedd med valv; just trätaket
över de större rumsenheterna har varlt förutsätt-
ningen för att eldsvådan har kunnat härja så som

den gjorde.
2s Rydbech, O., 19r5, s. ¡8.
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kännligt senare datum och typisk för rzoo-talet. Som en förstärkningsåtgärd har
också samtidigt med insättandet av de bredare och framför allt djupare bipelarna
bågfälten ovan desamma förtjockats inåt sidoskeppet, vilket har haft till foljd,
att de mindre valvbågarna ännu i dag ãt detta håIl skjuta utanför de ursprungliga
halvkolonnernas täckplattor.

Stenhuggarmärkena

Vissa delar av Lunds domkyrka äga en ansenlig samling av stenhuggarmärken,
utförda under skilda tider. Märkena i Lund ha främst varit föremål för behand-
ling av Otto Rydbeck.' Under de senare åren har i samband med en noggrann
undersökning av byggnadens inre murverk upptäckts en ansenlig rad nya märken,
som tidigare inre varit kända.'

Vid de restaureringsarbeten, som under rSoo-talet företogos av Brunius och
senare av Zettervall, kommo en hel del nyhuggna kvadrar art förses med sten-
huggarmärken. Dessa, som påtagligt skilja sig från de medeltida, dels vad be1àffar
deras utförande och dels genom sin placering på modernr huggna kvadrar, komma
inte att behandlas här.

De nu synliga märkena gruppera sig i större antal pä i huvuksak tre olika plat-
ser. En grupp finns på de ännu bevarade nedre delarna av den lektoriemur, som
Jacob Erlandsen lat bygga i mitten av r2oo-t^let, närmare bestämt på kvadrarna
till de kamrar, som nu äro tillgängliga under stora trappan från mittskeppet till
koret. Märkenas aîtal àr här 5t st. av enhetlig otvivelaktig stenhuggarmärketyp
rned z7 varianter (fig. ¡5,r). Den andra stora gruppen återfinnes på mittskeppets
högmurar, framför allt koncentrerade till valvpilastrarna samt murp artierna nàr-
mast däromkring, de två västligaste bipelarna samt enstaka på tre ytterligare
bipelare samt gördelbâgarna. Märken av samma slag ha till ett antal av tre stycken
konstaterats på högmrtrartta ovanför valven. Inalles rör det sig om ett antal av mel-
lan t6o och t7o märken koncentrerade inom denna clel av byggnaden (f.ig. 35,2).

För det tredie förekommer en koncentrerad anhopning av märken på det norra
transeptets raorra mur, såväl på insidan under valvet som på gavelfältet ovanför
detsamma samt på det angränsande partiet av den västra väggen. Inom detta parti
uppgår antalet till närmare 2oo säkra stenhuggarmärken.

Förutom dessa större koncentrationer förekomma mindre grupper eller enstaka
stenhuggarmärken inom byggnadens östliga delar; i södra transeprets östra vägg
norr om kapellet inom en bestämd ho;d från golvet samt i kapellets södra mur på

L RydbecÞ, O., t9r5; 1923.
2 Rydbecle, O., t9t3. I denna uppsars har Rydbeck

också haft tillgång till huvudpaten av det nu
känd¿ materialet.
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Fig. ¡1. Stenhuggarmärken i Lunds domkyrka; (r) från Jacob Erlandsens lektoriemur, (z) i mittskeppet,
(3) i kryptan, (a) från södra transeptets östra mur samt (5),{dam van Dürens märken i norra rranseprer.

såväl in- som utsidan ett samm anlagt antal av omkr. r ¡ märken av relativt enhet-
lig typ med företrede för en bestämd variant (fig. ¡ j,4), vidare ett antal av fem
till typen enhetliga märken på gördelbågen mellan mittkvadraten och södra tran-
septarmen (Íig, zq), samt ett liknande märke på motsvarande båge i norr.' På
skilda ställen i kryptan förekomma sammanlagt omkr. r¡ märken (fig. 3tß).
Av dessa utgöra 7 stycken korsmärken på de två södra principalbå garna vid mitt-
kvadratens västvägg den enda samlade gruppen. De övriga äro spridda på skilda
ställen. Intill ett av kryptföfistren på absidens utsida förekommer ett märke.

3 De enstaka märken, som förekomma inne i absiden kunna svårligen rubriceras som egentliga stenhuggarmärken.
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Det är viktigt att observeÍa) att inget enda märke har kunnat konstateras på
huvudpelarna och ej heller i sidoskeppen. Vidare ha inom de äldre delarna av öst-
partiet märken endast hittats inom ett mycket begränsat parri eller i helt ensraka
exemplar. FIelt annorlunda ar ÍöthåÃlandet med de tre först nämnda grupperna,
där märkena förekomma i stort antal inom vissa bestämda byggnadspartier. För
mittskeppet rör det sig i huvudsak om koncentrationer kring och på valvpilast-
ïarna samt på bipelarna (fig. 36).

Utifrån detta konstaterande måste man söka komma till rätta med en gruppe-
ring och datering av märkena samt en insättning av dem i det byggnadshistoriska
sammanhanget. Utgångspunkten måste ske från de tre större grupperna, då det
är alldeles omöjligt att utiÍrä.n ett enstaka märkes förekomst på en viss punkt av
byggnaden ange märkets ålder med tiden för den ifrägavarande byggnadsdelens
sannolika f erdigstellande.

Vi veta, att Adam van Düren under rSzo-talets början byggde om hela det övre
partiet av rtotra transeptets norra mur i samband med insättandet av ett nytt
fönster här och slåendet av det valv, som oförändrat ännu finns kvar.* I samband
därmed ombyggde han även norra delen av den angränsande västra muren. Det
är just kvadrar inom detta av Adam ombyggda område, som äro så rikligt för-
sedda med stenhuggarmärken. De uppträda i omkr. r 8 varianrer. Det vanligaste
och mest karakteristiska av dem utgöres av err saxliknande märke (fis. ¡ ¡,¡ ). Detta
förekommer dessutom i fein exemplar tillsammans med ett annat av van Dürens
märken i anslutning till den av honom insatta västligaste halvkolonnen i norra
mittskeppsarkaclen.

Alla de märken, som uppträda endast på dessa platser, kunna med full säkerhet
räknas som tillhörande van Dürens ombyggnad. Att tvã, av de mera talrikt före-
kommande typerîa också i ett antal exemplar förekomma spridda i mittskeppet
måsté tyda pâ, att Adam van Düren gjort lagningar hàr,.11., 

"a, 
dessa srenar

sekundärt använts 
^v 

Zettetvall vid hans ombyggnad av mittskeppsmurarna. Till-
sammans med van Dürens märken förekomma emellertid även i enstaka sam-
manhang sex typer, som ha en rikligare och mera koncentrerad förekomst i fram-
for allt mittskeppet. Detta gäller Ílamför allt en typ av märke, sorn förekommer
i omfattningsbågen till det norra transeptfönstret, som urfördes av Adam. Detta
märke finns utom i mittskeppet i sammanlagt åtta exemplar mera koncentrerat
på gördelbågen mellan korskvadraten och södra transepter samt på den morsva-
rande bågen i norr. Deta f<;rhållande kan tyda på, att van Düren använr sig av
bågstenar, som tidigare varit placerade på annan plats.

Om den större gruppen av de nu behandlade märkena genom ovan anförda
gynnsamma förhãllanden med stor säkerhet kan identifieras som rillhörig Adam
a RydbecÞ, O., 1923, s. zz5.
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Fig. 36. Stenhuggarmärkenas spridning på mittskeppets södra vâgg; efter uppmätning av Uno Vihlborg.

van Düren och sålunda àr daterbar, ser det till en början svårare ut âtt komma

tlllràtta med en bestämning och datering av de övriga märkena.

Den första gruppen, som länge varit känd, befinner sig på murârna kring de

kamrar, som legat under den utvidgning av koret, som Jacob Erlandsen pâ tz5o-
talet lät göra. Otto Rydbeck har rgtt utförligt behandlat desamma i anslutning

till undersökningen av resterna efær den erlandsenska lektoriemuren.u FIan anser,

att kvadrarna i murarna till dessa kamrar hämtats f.rãn den gamla lektoriemuren'

Vad beträf f.ar ðe nedre skiften upp till en höjd i nivå med det gamla lekmanna-

korers golv kan ett sådant påstående på intet sätt bevisas. På just dessa kvadrar

befinna sig alla stenhuggarmärkena utom en bestämd ayp, till vilken vi senare

återkomma. Kvadrarna äro välhuggna och icke skadade av eld. Detta tyder pä,

atr de inte tidigare ingått i ett byggnadsparti, som dessutom skulle ha skadats

vid den stora eldsväðan t44. Stenarna ovanför den gamla golvnivån äro i allmän-

het inte så väl lagda som de nedre. På en av de övre stenarna befinna sig resterna

efter en kalkmålning samt en stuckgloria. Men denna sten befinner sig i sekundärt

läge, vilket bland annat kan konstateras genom att stenen är felvänd i förhållande

till bildresterna och inte har någqt samband med de närliggande kvadrarna. Detta

anf.ör Rydbeck som bevis Íör att samtliga kvadrar i denna mur använts sekun-

därt.u Så är med full visshet också fallet vad betràÍ.far just de övre skiften av den

ösrrâ nìuren. Men som ovan påpekats skiljer sig denna del markant Í.rän de nedre

kvaderskiften inte minst därigenom, att. dã stenhuggarmärken förekomma på så

gott som varenda en av de nedre partiernas kvadrar, återfinnas i de övre delarna

5 Rydbeck, O., r9r5, s. z6 ft. G lbid., s. zt.
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endast två stenar med märken, ett litet kors. Detta kors förekommer även på
sockeln till den äldsta altarnischen samt ä västra kryptmurens princip a\bägar.'
De två med detta likarmade kors försedda kvadrarna kunna liksom kvadern med
målningsresterna betecknas som sekun dàrt anvànda. Att så skulle vara fallet med
de enhetliga nedre skiften, finns det ingenting som tyder på.

,ê¡llt talar Íör, att den samling av omkr. to stenhuggarmärken, som förekom-
mer på de nedre skiften av kamrar na, àr att hänföra till tiden för Jacob Erland-
sens korutvidgning och anläggning av den nya lektoriemuren på rz5o-talet. E1
stor del av de här företrädda typerna jämte en rad anclra till karaktären likartade
märken återfinnas på mittskeppets r;-;rvrar och vissa bipelare.

Zettervall företog en genomgripande ombyggnad av vissa pârtier av mittskepps-
mvrarna' i synnerhet gäller detta högmutarîa i de två västligaste traveerna, som
genom en förtjockning av innermuren kommit att fã en delvis ny innerfasad. I
denna har han emellertid i de flesta fall använt sig av gamla kvadrar, vilket inte
endast framgär av stensnittet å desammâ utan även därav, att många av dem äro
försedda med stenhuggarmärken. Det finns all anledning att. antag4 atr dessa
stenar urSprungligen suttit i samma murar, men av Zettervall endast utflyttats.
De ha i fönstervåningen i de två västligaste traveerna inte kvar en ursprunglig
placering, men det finns ingen anledning, att inte anse clem Írän början i storr
sett ha ingått i de delar av byggnaden, i vilka de fortf.arande e{ter resraureringen
äro insatta.

Koncentrationen av stenhuggarmärken i mittskepper förekommer för övrigt
på alldeles bestämda platser. De uppträda i riktig mängcl på de två västligaste
bipelarna, enstaka på de övriga ursprungliga bipelarn4 likaledes i riklig mängd
på samtliga ptlastrar, som bär upp gördelbägarna, samt enstaka på gördelbågarna.
På själva muren äro märkena till finnandes i huvudsak uncler fönstervåningen.
Dessutom förekomma spridda märken på utsidan av mittskeppsmurarna. Denna
spridning eller ràttare lokala koncentration ger tydligt vid handen, aæ samdiga
stenhuggarmärken i mittskeppet direkt hänga samman med resrerna av det valv-
system, som till stora delar var bevarat intill Zettervalls restâurering. Det bör även
tilläggas, att pä tvâ av de kolonnetter, som burit de sexdelade valvens mittribbor,
finnas stenhuggarmärken av den här konventionella rypen.

Medeltidens stenhuggarmärken ha sedan tidigt på rSoo-talet varit föremål för
en lång rad specialutredningar. Skada är emellertid, att de sällan tagits upp till
behandling i sitt helhetssammanhang' utan framför allt i samband med recknens
heraldik och symbolik eller stenbearbetningen. Ett för sin tid anmärkningsvärt
7 Om dateringen av derta se nedan s. r43 ff.
8 På sitt sätt har det dock skett hos t.ex. Kaøtzscb, .R., 1938. Jmf. nedan s. 9o.
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arbere är dock Flomeyers, >>Die Flaus- und Hofmarkenr> från t87o, i vilket även

stenhuggarmärkena ägnats ett kapitel. De mycket viktiga sociala och ekonomiska

,r*rn""rrÏ1rngen ha b.rktrt, i vissa fall i synnerhet under rnodern tid, som hos Karl

Friedrich,o men framför allt i den för ämnet viktigaste avhancllingen âv \Øerner

Jüttner.'o
Man ràknar i allmänhet med, att stenhuggarmärkena kunna konstateras ända

från antiken och Írarnät, men det framhålles samtidigt' att man bör skilja på de

rent medeltida och de romerska. Mellan de senromerska och de tidigare romanska

märkena konsraterar man en stor likhet vtaî att för den skull draga nägra direkta

slursarser dàrav. Friedrich har emellertid ansett, att stenhuggarmärkena först

kommo i bruk under rroo-talers senare halft for att dàreÍter allt mer öka i antal

och betydelse."
De märken, som han betraktar som de äldsta, som t. ex. några exemplar från det

västra transepter i'Mainzsamt några från Murbach, ha en alldeles bestämd prägel.

De ha oftrrJ formen av majuskler ganska brett uthuggna och med en storlek av

upp rill en à två dm. Bildtecken, som t. ex. krumstavar och storâ kors tecknade

*å *j"kt svängda linjer förekomma också inom denna grupp. Dessa typer skilja

sig markbartf.rän den typ, som kallas den gotiska och först uppträder i östpartiet

,r, St."rrb.rrgdomen omkring eller strax eÍtet tzoo'"
Denna senare typ àr geno*gå.nde betydligt mindre, mellan ¡ och ro cm, och

huggen -.d .ndrrt en linje samt består under de första århundradeîà av i huvud-

,"k""g.o*.rriska figurer av enkl a raka streck av den typ' som vi känna i bomär-

kena. Jüttn.. ,n.n"r, att denna îya typ av stenhuggarmärken har uppstått full-

komligt oavhängigt av den romanska typen." Han behandlar emellertid såväl de

,o,'.rÃk" ro* dã jotiska under beteckningen av stenhuggarmärken. Skiljaktigheten

ligger fö, hono- huvudsakligen i den pãtagliga olikheten av märkenas utform-

,rirrg ,r*a de senares mera talrika förekomst."
Ànrrr så länge har man inte råkat på omnämnandet av stenhuggarmärken i

dokumenter, .1i., hantverksförordningarna förràn så sent som från r4oo-talet'

I den s. k. Rochlitz-Torgauordningen f.rän är 146z omnämnas i olika punkter

för första gången märkena med en utförlig skildring av deras betydelse. Jüttner
har tolkat ãessa skilda punkter på ett mera verklighetsbetonat sätt än som tidigare

varit fallet."
Stenhuggarmärket utdelades av mästarna (verkmästaren) till gesällen, då denne

8 Friedrich, K., t932.
10 Jättner, IV., r93t.
1r Friedrich, K., 1932, s' t3
12 Ibid., s. tz.
13 Jättner, IV., r935, s' 65.

la För den påtagliga skillnaden mell¿n de romanska

märkena och de gotiska, sådana de först visa sig i

Strassburg från rzoo-talets begynnelse. Jmf' även

uttalancle hos Naeher, /., 1889' s. r¡5.
15 Jättner, V., t93t, s. ¡8 ff.
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var utlärd och i ett bestämt arbete dokumenterar sin skicklighet. Märkena voro
emellertid veterligt inte i användning vid alla av den senare medeltidens bygg-
nadshyttor, vilket innebar, att om en gesäll eller även en mästare flyttaðrc från en
hytta, vid vilken märken av skilda anledningar inte hade använts, till en bygg-
nadshytta, där man fordrade sådana, tilldelades även dessa redan utlärda yrkesmän
ett bestämt märke under sitt arbete vid hyttan.'u

Jüttner framhåller, att syftet med tecknen var rent praktiskt och inte hade
att göra med varken det hemlighetsmakeri eller karaktär av rena >>äremärken>,
som en stor del av den tidigare litteraturen spekulerat i med friskt mod. Sten-
huggarmärkena voro helt enkelt >>Verrechnungszeichenrr, d.v. s. tecken, som sedan
den huggna kvadern godkänts, placeracles på densamma, för atr man med ledning
därav lattare skulle kunna hålla räkning på för hur många huggna kvad.rar respek-
tive stenhuggare skulle Íä betalt."

Av detta följer, att berörda stenhuggare avlönades enligt ert >>ackordsystem>>.
Men att det även existerade daglönare ha vi flera belägg för." Ackordavlöningen
(opera ad tascam) tillämpades emellertid redan tidigare än under r4oo-talet. Det
har under rzoo-taler varit ganska vanligt i England, vilket bl. a. framgär av byss-
nadsräknin gatna från IüØestminster Abbey för ãret r 2, 3 .'o N{en å andra sidan fram-
går det också med ganska stor tydlighet, att skilda betalningsmetoder ibland före-
kommo sida vid sida.'o Den ganska stora förvirring, som synes ha rått inom sten-
mästaryrkets organisation under medeltiden fram till i varje fall r3oo-talet, har
också sin bestämda orsak. Redan under rroo-taler började under tryck av ekono-
miska omvälvningar och med de praktiska förutsättningarrra som grundval Íria
yrkesutövare av skilda slag att sluta sig samman i intressekorporationer. För hant-
verkarna i en stad var detta möjligt bl. a. av den orsake n, att de voro bofasta på
samma ställe och kunde få arbete året runt.

För stenmästarna och stenhu ggarna gestaltade sig förhållandena annorlunda.
Förutom att de av årstidsskiftningarna voro bundna till säsongarbeten måste de
också efter vissa tider flytta på sig, då ett bygg. var Íärdigt..À d. hade att söka
sig ny sysselsättning. Visserligen kunde en sådan verksamhet ibland sträcka sig
över åtskilliga âr, men den kunde knappast 

- i varje fall inte uncler den tidigare
medeltiden 

- 
bli livsvarig på en och samma plats. Dett a var Íörmodligen a.ried-

ningen till, att stenmästarna och byggnadsarbetarna under hela medeltiden inte
rß Jättner, ,V., t93j, s. 6o ff.
17 Ibid., s. 63.
18 lbid., s. 93, n. 9.
Det är signifikativt, att det så gorr som aldrig är

på skulpturstycken, som i sig själva äro skiljbart
karakte¡istiska, som man finne¡ märkena, utan på
enkla kvadrar; men också som i Lund på mindre

kolonnettskaft och på en bas - visserligen ett
skulpterat parti - men genom karaktären av serie-
arbete nödvändìga ar.t hålla räkningen på på samma
sätt som kvadrarna.
1s Knoop and. Jones, r93), s. rrz.
20 Ibid., s. 8t.
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hade ett eget skråväsen." För att fâ, sina intressen tillgodosedda måste de ansluta
sig till andra korporationer av hantverkare som t. ex. till timmermännen."

För att få de praktiska arbetsförhållandena bättre organiserade samt f.ör att
tillvarataga och skydda de enskilclas intresse utarbetades och fastställdes bestämda

regler eller ordningar, vilka kunna följas tillbaka åtminstone till r3oo-talet."
Dessa i sin tur torde ha haft sin rent lokala utgångspunkt i de s. k. >byggnads-

hyttorna>>, som ursprungligen endast voro de lokaler, som de till ett bestämt bygs-
nadsföretag knutna arbetarna förfogade över. Från de förordningar, som här
ävägabringades, utgingo så småningom mera fast kodifierade bestämmelser. Men
efrersom varje enskild gemenskap kring ett bestämt byggnadsföretag, för övrigt
bestående av rörligt folk från skilda hå11, hade sina för platsen och tillfellet läm-
pade bestämmelser, bidrog detta till ett högst mångskiftande system.

I och med den så gott som helt genomförda penningavlöningen i bestämda ter-
miner eller enligt överenskomna system från och med r zoo-taIet, torde ford-
ringarna på en säkrare kontroll av de utförda arbetena ha blivit större.'n Detta så

mycket mera som man då i allmänhet inte hade tillgång till en enhetlig grupp av

byggnadsarbetare utan var tvungen att samla sådana från skilda håll.

Det torde utan tvivel vara under sådana omständigheter, som stenhuggarmàr-
kena i egentlig bemärkelse uppkommit och fått en praktisk betydelse.'u

Man är numera tämligen ense om, att den verksamhet vid ett byggnadsföretag,

vars organisation mera systematiskt bïrjat anvanda sig av stenhuggarmärken, inte
rager sin början f.örrän omkr. r zoo. Principen för dessa typiska stenhuggarmär-
kens placering på de arbetade kvadrarnã" var inte >>I will signe my stone>>, utan
>>You must signe your stone>>.'o

Ett ovanligt rikt material av stenhuggarmärken från såväl kyrkliga som profana

byggnader i Fribourg har samlats och publicerats av A. Genoud." Med utgångs-

punkt {rãn ðetta väldaterade material framhåller författaren redan i början den

pätagliga skillnaden mellan de romanska och de gotiska märkena. Han påpekar

också, am först med de socialt organisatoriska forhållanden, som uppstodo kring
de srora byggnadsföretagen under rzoo-talet, gåvos förutsättningar f.ör de gotiska

märkena och en förekomst av stenhuggarmärke i egentlig mening."
Hos de märken frân tzoo-, r3oo- och r4oo-talen, som författaren avbildar,

förefinnas endasr de karakteristika, som känneteckna de gotiska märkena. Samtliga

2r Martin, S.-L., r94r.
22 Jones, G. P., t952, s. 5r5 f.
23 Jiittner, IY., t93t.
2a Knoop and Jones, 1933.
25 Att stenhuggarmärkena saknas många fall är

endast en bekräftelse på de skiftande anställnings-
villkoren oclr betalningssystemen.
2ß Coulton, G. G,, 1928, s. r53.
27 Genoød, A., t937.
28 lbid., s. 96 f.
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märken, som kunna noteras från Lund, passa till punkt och pricka in i dessa serier.
Varken bland märkena från Lund eller de gotiska från Fribourg befinna sig några
med de romanska märkenas karakteristika.'o

Den långa raden av ofrånkomliga Íakta, som Genoud framlägger, àr av sror
betydelse för en ökad kännedom om den ofta svårbemästrade f.rägan om sren-
huggarmärkena, deras ålder, ursprung och karaktär. Det visar sig också, arr de
pä allt sätt stödja resultaten av de rent byggnadsarkeologiska undersökningar av
motsvarande problem, som ovan redovisats för Lunds domkyrkas vidkommande.

Förutom de äldre avbildningar av såväl romanska som goriska märken från
framför allt gotiska kyrkobyggnader i både England, Frankrike och Tyskland,'o
kan hänvisas till ett par resultat i samma riktning, som framkommit i samband
med reguliàra byggnadsundersökningar under senare tid. Sålunda ger Kaurzschs
stora undersökning av domen i \Øorms vid handen, att samtliga stenhuggarmärken,
för övrigt helt av den typ som förekommer i Lund, härstamma från gotiska eller
under gotisk tid förändrade byggnadsdelar." I en redogörelse för resraureringen av
Münstern i Basel ger Vischer prov på de märken, som anrräffats i byggnaden."
FIan kommenterat dem visserligen inte, men med full tydlighet framgär, att de
märken som stamma f.rân romanska delar helt àga den ovan karakteriserade prä-
geln, då däremot de gotiska väl svara mor r. ex. märkena Írän Lund.

Med hänsyn till det ovan sagda ställer det sig mycket svårt arr beteckna ett
enda av de i Lund förefintliga tecknen av verklig stenhuggarmärkeskaraktär som
äldre än från tiden omkr. r zoo, i synnerhet som man på arkeologisk väg inte på
någon punkt kan gendriva detta påstående.

I Lunds domkyrka förekomma utom i de större sammanhang, som tidigare ha
behandlats, stenhuggarmärken på enstaka pla$er i sådana delar av byggnaden,
som till sina huvuddelar härröra frän rroo-talet. Låt oss först betrakta märkena
i kryptan. otto Rydbeck har förklarat de märken, som han medtagit och r953

20 Väl förekomma även bland de gotiska märkena
bokstäver (liksom A:et i Lund), men alltid huggna
i enkla linjer och i samma srorlek som de övriga
märkena och inte av den storleksordning som de
romanska. Genoød ger även belägg för, art sren-
huggarmärkena placerats på sådana sidor av kvacl-
rarna, som vid insättningen vänrs in i muren, s. 98.
I samband med Genouds arbete bör framhållas,

atc samtidigt som han på ett utomordentligt sätt
framlägger err srorr och e¡t till så gott som alla
delar väldaterat och väldokumenterat material,
försöker han ä'r.erföra hela beståndet av de gotiska
stenhuggarmärkena på de geometriska nyckelfigu-

reï, som enligt vissa författare skulle ha haft bety-
delse som hemliga grundtecken och nycklar för
varje hyæa. Teorin om dessa generalnycklar upp-
ställdes från början av Frantz Rziba, ú83, men
har på ett helt övertygande sätt vederlagts redan
av Pfaa, r89¡. Der kan endast bero på en otill-
räcklig kännedom om den litteratur, som behand-
lat ifrã,gavarande ämne, am Genoud inlåtit sig på
dylika spekulationer,
30 Goduin, G., t844.
3r Kaatzsch, -R., r938.
32 Viscber, 8., r94r.

9o



avbildat på fig. j, vara placerade på ursprungliga platser och på så sätt daterade

till ttzo-talet.o'Det märke, som förekommer i norra korsarmen, söder om pilastern

vid södra sidan av rlorra kapellet, befinner sig på en sten' som omhuggits av

Brunius, vilket också Rydbeck pãpekar. Denna sten är dessutom placerad tillsam-

mans med en hel samling av med Brunii märken försedda stenar i en större lag-

ning av murens nedre parti. Av detta f.rar.r'gär med full tydlighet, att stenen med

d,et ifrãgavarande märket hämtats frän en annan plats och tillsammans med de

övriga rrrd"r rSoo-talet huggna stenarna insatts i väggen, i annat fall hade det

intelunnits någon anledning att omhuggâ stenen i stil med de övriga och placera

den intill dessa.

Samma är förhållandet med den med ett märke i form av en vinkelhake för-
sedda stenen i pilastern öster om rrorra sakristian. Den kan ha insatts redan under

rzoo-talet men även senare. De omgivande kvadrarna visa nämligen att de här

ursprungligen använda stenarna ha varit av en lerhaltig och mycket lös konsistens,

o.h d. ha frarnför allt under inverkan av det under tidigare skeden ofta insipp-

rancle va6net ganska snart lösts upp och måst bytas ut. Att sådana utbyten skett

under så gott som alla tider visa de kringliggande kvaclrarna, som utgöras av dels

ursprungliga starkt förvittrade stenar och dels av större kvadrar med Adam van

Dürens snitt, typiska rSoo-talskvadrar samt kvadrar av tidigare medeltida karak-

rär men av en annan kvalitet och hårdhetsgrad än de ursprungligen i kryptans

vaggar använcla. Till den kvalitativt bàttre stensorten hör den märkta kvaclern,

som därmed klart visas vara senare insatt.
Den cirkel, som finns på en sten i södra kapellet kan över huvud taget inte

betecknas som ert stenhuggarmärke. Den utgörs av en alltför stor (upptill z dm i
diam) oregelbunden och icke fullständigt tecknad linje, som säkert utförts i någon

annan avsikt.
De fem S-märken, som befinna sig i den västra väggens gördelbågat, pâ, en

östlig pilaster och vid nedgångarna, àro otvetydiga stenhuggarmärken. Men med

errdart dessa som utgångspunkt har man ingen ràtt att datera alla de övriga mär-

kena. jiven dessa befinna sig på stenar, som kunna ha satts in vid lagningar under

senare skeden än under den ursprungliga byggnadsperioden. Om detta skett redan

under tzoo-talet eller senare är inte làtt att avgöra. Det troligaste är, att de till-
kommit under Adam van Dürens restâurering av kryptan, så mycket mera som

märket väl passar in i den ensemble, som härrör från hans tid, även om det inte

återfinnes pã annat håll i de av honom restaurerade delarna.

Ett specìellt problem utgör de stenar, som äro màrkta med ett litet likarmat

ko., ocÀ befinna sig i den västra väggens mellersta och närmast söder därom

belägna sköldbågar. Ryclbeck vill inte taga ställning till dem och ifrågasätter,
ss Rydbeck, O., t9t3, s. r8z f.
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om de tillhort det äldsta byggnadsskedet. De torde emellertid intimt hänga sam-
man med en första ombyggnad av den äldsta lektoriemuren eller d"r, -otrrr"-rande anordning, som från början befunnit sig mellan kor och långhus. I ett
senare kapitel skall visas, aft en sådan förändring på denna pl"t, g.rrorri ornamen_
tala skulpturfragment kan dateras till de sista åren ,t ,roo-trlet ã["r tiden omkr.
rzoo. Detta märke torde alltså ha använts vid dessa arbeten och skulle såluncla
kunna betraktas som den över huvud taget äldsta rypen, som upprräder inom
Lunds domkyrka.

Men enkla märken av denna typ kunna också vara platstecken eller ansätt-
ningsmärken. Sådana tecken av varierande men alltid enkelt slag ha varit vanliga
under alla tider och kunna således inte med säkerhet utifrån sin egen habitus
placeras i den ena eller andra epoken." Sådana tecken i form av likalrmade kors
förekomma genomgående på de valvribbstenar från Lunds domkyrka, som nu för-
varas på kulturhistoriska museet. Märken a àro placerade end"rt på den ena av
stenarnas anläggningsyror, vilket med tydligher visar, arr der här ror sig om
platstecken.

slutligen förekommer, som tidigare nämnts, en grupp stenhuggarmärken sam-
lade inom vissa begränsade områden av södra transepr;$ ösrra mur och kapell.
Att även dessa tillkommit i samband med en parriell omändring av murarna rorde
vara utom allt tvivel.ou Att detsamma gäller stenen med' ett märke vid ett av
absidfönstren å den yttre muren, finns ingen som helst anledning att betvivla.

I samband med behandlingen av stenhuggarmärkena i Lunds domkyrka har
man oftast framdragit prov på märken frän and,ra skånska kyrkor. D.rr" märken
ha i samtli ga Íall ansetts vara avhängiga av domkyrkan och därmed också unge-
f;tligt samtida med moßvarande märken där.H* är inte plats för en behandling
av detta i och för sig viktiga problem. Det skall dock anlärkas, atr inger enda
av dessa märken utanför Lund, vilka kunna bestämmas som äkta stenhuggar-
märken, kan genom sin placering i respektive monument med tvingande nödvän-
dighet dateras till rroo-taler.

Det viktigaste märket i detta sammanhang är korstriangeln, som förekommer
i Lund inte endast pä rena kvadrar eller kolonner uran även på skulpterade stenar,
nämligen en halvkolonnbas samt en frissten, vilka förv".", i domkyrkomuseet.
Den rikligaste förekomsten av detta märke finner man emellertid inte i L.rrrd ,rrr'
i Dalby på de stora strävpelare, som befinna sig i förhallen. Det är signifikativt,
att märket här ställt till med stora besvärligheter, när det gällt att satmanställa
den gängse dateringen i Lund mecl clen ofrånkomlig senare dateringen av detta
to J-f. Coulton, G. G., r9zB, s. r58 ff. s5 Se därom nedan s. rr4.
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byggnadsparti i Dalby.'u Med ovan fastställda datering av stenhuggarmärkena
över huvud taget Í.örf.alla dessa svårigheter."

Av den ovan gjorda utredningen beträffande stenhuggarmärkena fuamgâr för
det första för domkyrkans vidkommande, att såväl beståndet av märken och deras

placering i murarna som en jämförelse med det kontinentala materialet klart och
tydligt visar, att det inom byggnaden inte finns ett enda som egentligt stenhuggar-
märke betecknat, som med säkerhet kan dateras tidigare än till omkr. r zoo. Med
sror sannolikhet har man bOrjat den egentliga användningen av dem i och med
valvslagningen i mittskeppet och transeptet, som bör ha satts igång under ärke-
biskop Uffos tid (r 228-r2r2). Verksamheten har sannolikt först kommit igång
efter brandeî 1234 och sedan fortsatt inte minst under Jacob Erlandsen (rz5z-
r274). I vilken mån byggnaclen äger stenhuggannärken från de f.öljande århund-
radena är svårt att avgöra. Under r¡oo-talets början inträder emellertid Adam
van Düren med sin grupp av lätt urskiljbara stenhuggarmärken.

För det andra bör man utifrån det nu allmänt erkända antagandet om stenhug-
garmärkena som rent praktiska >>Verrechnungszeichen>> med sina givna förutsätt-
ningar i de ekonomiskt-sociala forhållanden, som omkr. tzoo börja göra sig gäl-
lande, göra en boskillnad mellan de därvid använda, och här som egentliga sten-

huggarmärken benämnda, och de skiftande slag av tecken från tidigare perioder,

som i sin utformning påtagligt skilja sig från den gotiska typen.
Vad de under romansk tid förekommande enklare märkena betràfÍar, har man

med full tydlighet kunnat beteckna en del som ansättnings- eller platsmärken, en

typ av märken, som givetvis i sin enkla utformning oförändrat fortsätta under
gotisk tid; andra, som hitintills allmänt betecknats som stenhuggarmärken i samma

betydelse som de senare, böra urskiljas f.rãn denna grupp. Det gäller i synnerhet

de under romansk tid förekommande stora latinska bokstäverna eller bildtecknen,
vilka äro bredare och mera ornsorgsfullt utförda.

Västpørtiet

Genom att Zetteryall vid restaureringen på rï7o-talet rev ner hela det gamla

västpartiet till grunden, äro de möjligheter, som nu stå oss till buds för en rekon-
struktion av dess äldsta utseende, ytterst begränsade. Vissa hållpunkter finnas

dock, och de utgöras dels av de uppgifter, soln Brunius lämnar i sin beskrivning av

denna byggnadsdel, samt dels av motsvarande uppgifter Í.rän Zettervall och två
fotografier, som tagits under tornens raserande, samt slutligen de rester av kapitäl
38 Anjoø, S., r93o, s. 7311. sätta samma hand och samma tid för ett tiil typen
37 Det är för övrigt omöjligt, att med säkerhet förut- likartat märke, som uppuräder inom olika monument'
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FiS. lZ. Lunds domky¡kas äldsta förhall enligt Sesselbergs rekonstruktion.

och ornerade byggnadsstenar, som man vet varit placerade i norra tornet meri
nw Íörvaras i domkyrkomuseer.

Med hjälp av uppgifter hos Brunius och Zeæewall om sträckmurar mellan de
båda tornen samt' de bevarad e f.otograÍierna rekonstruerade Sesselberg en äldsta
förhall mellan de båda tornen, täckt av sex kryssvalv, vilande på i mitten två
kolonner samt i norr och söder på vardera två sköldbågar och i väsrer på de tre
arkader, som lika breda skulle ha öppnat sig utåt (fis. sz). En andra våning
ovanpå denna skulle ha varit konstruerad på samma sätt och gjort tjänst som
kunglig loge. Allt detta skulle ha förändrats i och med ombyggnaden efter bran-
den r234.'

Otto Rydbeck följer i huvudsak denna rekonstruktion och har endast en avvi-
kande mening i Írãga om portalerrias antal i förhallens ösrmur, där han vill ha en
stor i mitten, medan Sesselberg hade tänkt sig två mindre vid sidorna.'

I ett annat väsentligt avseende skilja sig de båda forskarnas åsikter dock, det
àr frâ.gan om tornpartiets förhållande till kyrkan i övrigt. Sesselberg merìar, arr
västpartiet åtminstone till vissa brukbara delar uppförts i etr med den övriga
byggnaden, men Rydbeck anser, att hela västpartiet fogats till den övriga byss-
naden något senare efter kyrkans övriga fullbordan. Erik Lundberg anser, att
tornpartiet planerats i ett med den övriga byggnaden, samt att grunden till det-
samma också lagts i detta sammanhang, men átt det inte fullbordats förrän i ett
sista skede av byggnadshistorien.'

Brunius'uppgifter om grundmuLrarraa till förhallen äro följande: >>Vid grundens
undersökning tràf.f.ades en sträckmur emellan de grova pilastrar, som uppbära
takvalvens västligaste huvudbåge. Tvenne andra sträckmurar f.örenade den nyss-
nämnda med gavelgrunclen, så att kvadraten mellan tornen delades i rrenne
avlångsfyrkantiga rutor från öster till väster.>>* Det är på grundval av dessa upp-
1 Sesselberg, F., ú97, s. rz¡ f.
2 Rydbeck, O,, t923, s. r34 ff

3 Lønd.berg, 8., r94o, s, zz4.
a Bnr.niøs, C. G., r8¡4, s. 416
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Fig.38. Rester efter den äldsta fö¡hallen blottade vid rivningc,n av tornen. (Efter Rydbeck ry4.)

gifter samt de på foton och en akvarell från Brunii tid'synliga sköldbågarna, som

Sesselberg bygger sin rekonstruktion, vilken sedermera med en mindre ändring
acceprerats av otto Rydbeck.
5 RydbecÞ, O., 1923, Fig. rz3.
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Frågan är emellertid om denna utformning var den tidigaste. Zettervall har i
ett brev till Lauritz Veibull preciserat sina uppgifter om de iakttagelser han
gjorde vid förhallen. FIan sammanfattar dem sålunda: >>Av dessa resrer framgick
med full visshet, att hallen ursprungligen haft 5 arkader pä fyra kolonner jämte
sidopilastrar och naturligtvis då varit täckt med trälofr, men a6 den senare i
tiden blivit så ändrad, att den blott fått tre arkader pä tvã fyrsidiga pelare jämte
sidopilastrar, grövre àn förrt, samt blivit överspänd med trenne korsvalv, varav
ännu rester funnos, som i ÍotograÍí äro bevarade.>' Bilden av den ursprungliga
förhallens utseende blir av Zettervalls ord egentligen inte klarare, Men det finns
dock i hans brev en uppgift, av vilken man torde kunna draga vissa slutsatser.

Förutom den plan, som legat till grund för Sesselbergs rekonstruktion, har Zet-
tervall här synbarligen konst aterat en tidigare anordning, som enligt honom skulle
ha legat till grund för en öppning med fem arkader. Antalet arkader |åter väl
stort i förhållande till det begränsade utrymme, som stod till buds. Troligare är,
att vi har ha att göra med en sammanblandning av två pã" varandra {.öljande system,
av vilka det senare tillhört den allmänt, antagna lösningen. Zettervalls uppgifter
behöva inte innebära, att ett tidigare system, som han aîtager. verkligen haft fem
arkader med fyra kolonner utan det kan i stället liksom senare ha haft endast två
kolonner eller pelare, men dessa kunna ha varit placerade pä annat avstånd från
murpilastrarna och från varandra. När de sedermera flyttats ha efter hela det
äldre systemets förstöring resterna kommit att helt logiskt visa inre två uran
fyra stöd för arkadbarande pelare.

Ett studium av de bevarade fotografierna kan ge vissa hållpunkter för hur en
sådan tidigare arkadindelning kan ha varit beskaffad. På fotot, som är rager mor
söder (fig. 38), ser man i fonden, delvis skymd av den pilaster som sannolikt till-
kom vid ombyggnaden efter branden 1234, resterna efter den västligaste av de
sköldbågar, på grundval av vilka Sesselberg bl. a. byggde sin rekonstruktion. Väster
om denna pilaster iakttager man även en liten rest av den nämnda sköldbågen,
innan den försvinner bakom resterna av det äldsta murparrier till höger på bilden.
Från den {rilagda äldsta murpilastern utgår också ett valv åt öster (åt vänster på
bilden). Detta har emellertid en helt annan resning än det valv, som skulle ha
burits av den mindre i fonden befintliga sköldbågen. Denna valvresr kan följakt-
ligen inte ha cillhört ett valv, som burits av den mindre sköldbågen. Resrerna ge
nämligen vid handen, att valvet har haft en resning, som tyder pâ, att det sträckt
sig över hela förhallen. Bredden på detta valv återstär att bestämma.

Av såväl de synliga resterna på fotot som uppgifterna hos Zettervall om de
äldsta pilastrarna mellan tornens västra fasader framgã,r med tydlighet, att här
från början varit en öppen arkad. Detta innebär, att portalen legat i den tjockare
8 lVeiball, L., ryr6 (I), s. 4r:.
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Fig. g. Rekonstruktion av den äldsta förh¿llen från början av rroo-talet.

östmuren och i överensstämmelse med Rydbecks åsikt varit en och placerad i dess

mitt. Denna portal torde med all sannolikhet ha haft en bredd, som åtminstone
morsvarade de östliga sidoskeppsingångarnas, samt varit avtrappad ät väster. Av
detta skull e följa, att den mellersta arkaden i väster måste ha varit tillräckligt
bred för att inte skymma den inre portalen och det rum, som legat mellan dessa

båda muröppningar, och som förmodligen varit välvt med ett tuffstensvalv. Detta
skulle i så fall fått exakt sammâ storlek som ett utav sidoskeppsvalven. Men härav
skulle àven f.ölja, ârr de övriga utrymmena i norr och söder inom förhallen skulle

ha täckts av valv, som varde ra varit helften så brett som det mellersta valvet.
Den västliga arkaden skulle alltså ha öppnat sig med en större mittbåge flankerad
av tvâ mindre sidobågar, som i norr och söder burits av murpilastrarna och mot
mittbågen av antingen kolonner eller mindre pelare (fi1. SÐ. En uppdelning av

fOrhallen i öster-väster skulle sålunda ursprungligen inte funnits. Denna rekon-
struktion skulle förklara dels Zettervalls uppgifter om de fyra kolonnerna för
arkaderna och dels det på fotot ännu synliga fragmentet efter ett valv, som sträckt
sig över hela förhallen, i anslutning till de äldsta murpilastrarna.

Det är inte helt osannolikt, att man redan på rroo-talet under det andra bygg-
nadsskedet förändrade detta system till det, i vilket nord- och sydväggarnas sköld-

bägar ha ingått. En sådan förändring skulle mycket väl ha kunnat hänga samman

med en monumentalisering av de östliga sidoskeppsportalerna, som i sin senare

gestaltning inte behövde ha varit avsedda i det första helhetssystemet. I det andra

byggnadsskedets genomgripande förändringar skulle så huvudvikten komrr'a att
läggas på sidoskeppsingångarna, varvid den ursprungligen som huvud- och repre-
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sentationsportal' avsedda västportalen med ingångshall ej längre skulle intaga
samma dominerande ställning som tidigare. Möjligen har man redan under mitten
av r roo-talet tänkt sig en förändring av den ursprungliga västportalen genom att
Írcmför denna placera den ädikula, som nu befinner sig framför norra transept-
kapellet.' Förhallssystemet kom slutligen att helt försvinna genom den förändring,
som vidtogs efter branden r44, f.örmodligen under Jacob Erlandsens tid, då
västarkaderna ersattes med en hel mur, genombruten av en portal.

Vad beträffar frã,gan om tornpartiets samtidighet med den övriga kyrkan finns
det inga som helst antydningâr om att inte förhall och i varje fall tornens neder-
våningar icke blott skulle ha planlagts utan även samtidigt uppförts i ett med
den övriga kyrkan ( jmf. fig. zo). Sesselberg har päpekat, att den ålderdomliga
sockelprofilen på den äldsta pilastern, som kom fram vid Zettervalls ombyggnad,
stämmer väl överens med den rest av långhusets gâmla sockel, som ännu finns
bevarad i hörnet mellan södra sidoskeppet och södra transeptet.' Med hänsyn till
att f.rãn södra tornet tillvaratagna ornamentsstenar ha ansetts utslagsgivande för
den senare dateringen av hela tornpartiet,'o torde några ord ur Zettervalls byss-
nadsjournal Íörtjäna att citeras. FIan skriver dàr: >Vid rivningen av de gamla
strävpelarna ä norra tornet . . . befunnos dessa strävpelare endast vara er. påklist-
ring på en äldre tornyttermur. Hela yttre muren å tornet ända upp till sidoskep-
pens höjd vâr en sådan påklistring. Innanför fanns i gott behåll den ursprungliga
ytterbeklädnaden med sina socklar bestående av plint, rundstav, platta och f as . . .

Tornet har alltså ursprungligen varit utan strävpelare och erhållit dessa vid någon
snart efter dess uppförande nödig reparation.>>" På en teckning av tornfasaden,
utförd av Magnus Petersen r86o, kan man tydligt iakttaga hur denna fasadför-
tjockning sträcker sig upp till det rtorra tornets nedre galleri och avslutas med en
bred och kraftigt utfallancle gesims, som t. o. m. har tillåtits tàcka inte blott baserna
utan även de nedre delarna av galleriets kolonnetter (fig.4o). Det är i anslutning
till denna förkragning som vissa av stenarna med ornamentsmotiv befunnit sig,
som t. ex. stenen med bladfris och pyramidstenarna, möjligen också roll-billets. På

en av de tillvaratagna pyramidstenarna finns för övrigt ett stenhuggarmärke (kors-
triangeln). Icke blott med hänsyn till stenhuggarmärket utan även med hänvisning
till fasadens omklädnad kan man därför inte byggr en datering av det äldsta torn-
partiet på dessa skulpturdetaljer.

Otto Rydbeck har daterat västpartiet och det rrorra tornet till rrSo-talet,"
men Monica Rydbeck har senare med en viss tveksamhet hänfört dessa partier

7 Jmf. nedan s. r95. 10 RydbecÞ, O., 1923, s. r37.
8 Jmf. nedan s. r9o. 11 Zetteroall, H., s. 48.
s Sesselberg, F., 1897, s. r27, n. 133, 12 Rydbeck, O' 1923, s. r39.
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Fig. 4o. Lunds domkyrkas västfasad är t86o efter teckning av Magnus Petersen

till rr6o-talet." Dessa dateringar stödja sig framför allt pä de från det norra tor-
nets kolonnettgalleri bevarade kapitälen, som Otto Rydbeck anser uppvisa en
dekadent och >bondsk>> urartning av den tidigare ornamentiken. Dessa kapitäl
skulle ha tillkommit i samband med ett nytt inflytande från anglo-normandisk
skulptur. >>Den genomgående olikheten mellan skulpturen i tornen och i själva
kyrkan visar sålunda i varje fall, att tornen icke tillkommit, förran kyrkan i
övrigt stod färdig>>, skriver Otto Rydbeck.'n Man kan lika gärna antaga, att pi
grund av denna olikhet, som är ett faktum, de ifrãgavarande skulpturerna till-
1Ì Rydbeck, M,, 1936, s. r53. 1a RydbecÞ, O., 1923, s. r37.
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Fig. 4r. Veckkapitäl från norra tornet (nu i domkyrkomuseet), förmodligen från omkr. rrzo.

kommit under en tidigare epok än den, då den enhetliga och stora skulpturen i
kyrkan i övrigt utfördes.

Genom en förnyad undersökning av de ifrågavarande kapitälen torde man
också komma till en sådan slutsats. Monica Rydbeck framhåller, att >>veckkapitä-
len i deras enkla form upptràda i England redan vid rooo-talets slut, medan de
mest utvecklade formerna dàr,liksom i Normandie och lle-de-France, tillhöra tiden
omkr. rroo-talets mitt och in i dess andra helft. Under sistnämnda århundrade
infogas också mellan kapitälens veck de nerifrån uppstigande, smala bladtungor,
som genomgående återfinnas på Lundatornens kapitäl.>>'u Hon stöder sig i detta
uttalande på A. V. Clapham, men har inte givit akt pi, att vad Clapham framför
allt talar om är det s. k. >scalloped> kapitälet, vilket inte är helt detsamma som
veckkapitälet, samt att Clapham vidare vad veckkapitälet betràffar för dettas
senare utvecklingsform hänvisar till ett kapitäl från Bridlington, vilket han emel-
lertid inte avbildar.'u En avbildning av detsamma visar, att det befinner sig på ett
helt annat utvecklingsstadium och är av en helt annan karaktãr än veckkapitälen
i Lund (fig. 4r, 42t.h.)."

De närmaste motsvarigheterna till de sistnämnda finner man emellertid i t. ex.
triforievåningen till S:te Trinité i Caen, härstammande från valvslagningsperioden

L5 Rydbeck, M., t936, s. r43. L7 Boase, lr. S. .R., 1953, PL. 47 a.
18 Clapbam, A. 1Y., ry34, s. r34 f.
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Fìg.42. Kapitäl från norra rorner (nu i domkyrkomuseet); t.v. kapitäl som tidigare möjligen använts i
rooo-talskyrkan, t.h. kapitäl fr'ån omkr. rrzo'

därstädes under de första åren av rroo-talet." De anglo-normandiska veckkapitä-
len från domkyrkans norra torn torcle inte heller ha kunnat tillkomma senare än

under de första årtiondena av rroo-talet.
De från samma byggnadspartihàrrörande förenklade palmettkapitälen ha fram-

f;r allt tagits till intäkt för den dekadenta stenhuggarkonsten vid domkyrkan
under serì.are delen av rroo-talet. En skulptur av denna kvalitet går inte att tid-
fàsta enbart på grund av dess motiv, rnen det finns andra dtag, med vars hjälp
man rorde kunna nå fram till en nöjaktig datering. Den ålderdomliga utform-
ningen av akantusbladen med en tradition från senkarolingisk-ottonsk tid torde

knappast ha kunnat tillkomma efter eller under den period, då man i Lund arbe-

tade *ed högt utvecklade former av det klassicerande akantuskapitälet. Avgöran-
det ligger emellertid inte heller här utan i kapitälens tektoniska form (fig. 4zt.v.,
43). Även under senromansk tid eller efter rr¡o förekomma förenklade palmett-
kapitäl men då alltid med den tryckta och svällande form, som är kännetecknande

n Gall, 8., r9r5, Tafel XXV (Saint Etienne); Tafel
XXXI (Sainte Trinité). Här finna vi också förebil-
der till de i Lund något förenklade kalkkapitälen,
den av en grov repstav bestående gesimsen, av vil-
ken en detalj kan studeras på ett foto (Rydbeck, O',

1923, Ftg. tz4) fÅn förhallen i Lund, samt den

tandning av kapitälabakerna, som i Lund endast

påbörjad eller antydd dock uppträder på en av

pelargesimserna i kryptan.
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Fig. +¡. Kapitäl från norra tornet (nu i domkyrkomuseet), möjligen från sluter av ¡ooo-taler och först
. använda i den äldsta biskopskyrkan.

för denna period. Tidigare former av förenklade kapitäl av detta slag bibehålla
alltid akantuskapitälets tektoniska form, vilket inte torde vara fallet efter utveck-
lingen under rroo-talet. De lundensisha kapitalen àga fortfarande den äldre for-
men; detta innebär, att de måste placeras i slutet av rooo-talet. De skulle med
andra ord frän början kunna ha ingått i den första domkyrkan från roSo-talet
och vid uppförandet av den nya kyrkan under början av rroo-raler som spolier
överförts till denna. Samtidigt har man nyhuggit kapitäl av anglo-normandish
geometriserande karaktär. Men det synes också som om man vid nyhuggningen
av kapitälen låtit en del av dem i sina motiv upptaga element f.rän de äldre kapi-
cälen och på så sätt åstadkommit en blandning av de båcla typerîe'.

De anglo-normandiska kapitälen tyda pä ett sammanhang, som skall illustreras
med ytterligare ett par exempel. Ett av cle enkla halvkolonnettkapitäI, som sutrit
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i den avtrappade fönstersmygen till det norra nedre fönstret i norra tornet' är sirat

av en upplåch-nedvänd palmett. Denna är visserligen av enkelt slag, men den

har en .""t a motsvarighet på en kasserad kvader, som murats in i södra väggen

rill kryptans södra sakristia. En annan sida av kapitälet är ornerat med båglinjer

,r, ,rryJk.. karakteristiskt slag." Ett identiskt kapitäl förekommer i Oulchy-le-

Château i det franska departementet Aisne på gränsen till Belgien.'o I samma

område finner man också vid tiden omkr. r roo den ensamma palmetten av ovan

behandlad art men framf.ör allt den stjärnmönstring," som senare under rroo-
talet kom a6 i rrakten av Laon utvecklas till plastiskt dekorativa element under

den begynnande goriken. Den tidigare formen av detta ornament är förutom i

Aisne spridd ino* hel" det anglo-normandiska och anglo-saxiska området under

såväl senare delen av rooo-talet som början av rroo-talet. Det nämnes hàt, ef.ter-

som det i e6 exemplar förekommer på en likaledes kasserad kvader, som finns

inmurad i den norra väggen till kryptans norra sakristia (Íig. 4).
Dessa sistnämnda orrrr-.nrrdetaljer visa således' att det norca tornets neder-

våning måste ha uppförts samridigr med kryptan. I de från dessa delar av bygg-

,r"d"n kor.stateracle ,L.rlpturala elementen finna vi också, att de dels helt skilja sig

från kyrkans övriga ornamentik, vilket torde fram gä av den kommande behand-

lingen, och dels tyda pä inflytande från samma hå11, som vi kunnat konstatera

för den äldsta kryptplanen.
Den bild ^ n iäl av domkyrkans byggnadshistoria skulle alltså bli, att man

under de första årtiondena av r roo-talet samtidigt började uppföra kryptan på

ena sidan om den exisrerande gamla kyrkan och på den andra delar av långhuset

samr den nedre tornvåningen (fig. zo) med i va{e fall det r:rorra tornet så högt

som rill och med det försia galleriet. Denna senare ãtgeñ torde vara förklarlig

med tanke pã att man redan från början ville försäkra sig om upphängningsplats

för klockorna till den nya kyrkan. Det är även förklarligt, om man använt sig av

skulpturala detaljer från den gamla kyrkan, som samtidigt till vissa delar torde

ha börjat rivas.
Attãrtprrti och torrrpafti uppfördes samtidigt, tillhOrde som ovan visats" inte

sällsyntheierna. I detta speciella sammanhang bör ännu ett exempel nämnas. I sin

berättelse om arberena vid S. Denis-katedralen skriver Abbot Suger, att inte endast

kor och torn samridigt ha uppförts kring de beskurna resterna av den karolingiska

kyrkan, utan även "* *"n redan i ett första stadium har färdigställt ett torn före

det andra," förmodligen av samma skäl som ovan anförts'

Is lVrangel, 8., t923, Fig. zz.3 och 438.
20 Diepen, H. A,, 1926, Tafel Ll' 9.
2r Lasteyri'e, R, de, t9rz, s. 6o9.
22 Ovan s. 78.

23 Panof sley, 8., ry46, ss. ¡o, r63.

Det kan även påpekas, att i Liber Daticus under

den 3 okt. står antecknat, "Obiit Tbort, campø-

narias sancti Laørencii'r, (\Y/eeÞe, C', r 884-89, s.
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>>LJnter 'Doppelturmfassade' versteht man den \Øestbau mit zwei Türmen, die
einen schmalen Mittelteil aus Vorhalle, Empore und Quergiebel darüber einschlies-
sen.>>'n Det är ett såclant byggnadsparti, som utgjort den västliga avslutningen på
Lunds domkyrka. När det gäller frägan om, varifrån inflytandet till den lunden-
siska utformningen kan härledas, visar det sig, arr man Íã,r ett skolexempel på dels
hur stora svårigheterna vid sådana härledning ar kan vara, och dels hur }^rligt det
àr, att genast från den ytliga likheten sluta sig till ett omedelbart sammanhang.

Den av Otto Rydbeck rekonstruerade förhallen i Luncl har av Monica RyJ-
beck jamförts med vissa liknande monument i Elsass, nämligen med rooo-talers
Strassburgmünster, Lautenbach och Maursmünster.'u För det här rekonstruerade
äldsta västpartiet i Lund erbjuder anordningen i Maursmünsrer en än mera slående
överensstämmelse än vad forhållandet är mellan den tidigare lundarekonstruktio-
nen och Lautenbach, som Monica Rydbeck fäster störsr avseende vid. Därav skulle
man kunna sluta, att teorien om det lundensiska västpartiets avhängighet av Elsass
blev än mer överrygande. Så enkelt är emellertid inte f<;rhållandet.

Vi måste än en gång understryka, att anordningen i Lund utgöres av en typisk
tvåtornsfasad. Man har för det mesta hyst uppfatningen, art denna utvecklats
inte minst i Elsass från rooo-tals-münstern i Strassburg. FIans Reinhardt har
emellertid gjort gällande, att samtliga västanläggningar i Elsass, Strassburg inberäk-
nat, över huvud taget inte uppvisa en enda originell tvåtornsfasad.'o >Die Doppel-
turmfassade galt lange als Normallösung romanischer Kirchen. Doch tri{ft das so
allgemein sicherlich nicht zu, besonders für Deutschland. J", H. Reinhardt hat
sich neuerdings auf den Standpunkt gestellt, dass es in Deutschland vor dem rz.
Jahrhundert Doppelturmfassaden gâr nicht gegeben habe. Sie seien zwar Ergebnis
einer Reduktion des \Øestwerks, doch in Frankreich entstanden und ersr von dorr
nach Deutschland gekommen>>, skriver Edgar Lehmann." Ffan hyser visserligen
tvivel på vissa punkter, men är vad framför allt Elsass betràÍfar enig med Rein-
hardt.'* Den senare har alltså konstaterat, att de här berörda kyrkorna i Elsass i
sina västpartier uppvisa eller i sitt ursprungliga skick ha uppvisat skilda större eller

z¡3). Anteckningen bör ha införts senast mellan
åren r14¡ och rr5o. Otto Rydbeck anser, (t923,
s. r39) att man härav endast kan draga slutsatsen,
att det funnirs klockor i kyrkan. Men man torde
också kunna förmoda, atr en fast befattningshavare
för att sköta dessa förutsâtter befintligheten av err
verkligt torn för deras upphängning.
2a Lehmønn, 8., t938, s. 98.
25 RydbecÞ, M., 1936, s, t4r.
26 Reinbardt, H., t93t.
27 Lehntann, 8., 1938, s. 98.
28 Det kraftiga bemötande och den livliga diskus-

sion, som Reinhardts reorier ursarrs för, har på ett
mönstergillt sätr sammanfattats och vidareutveck-
lats av Gottlieb Loertscher (1952, s. 9¡ ff.). Loert-
scher visar även tydligt på överdrifterna i Rein-
hardts teorier i synnerhet vad beträffar tvåto¡ns-
fasaderna i övre Rhenområdet, där de med srarka
skäl kunna konstare¡as redan i tidigt rooo-tal. De
hat ifrãgavarande kyrkorna i Elsass beröras emeller-
tid inte direkt av kritiken hos Loertscher, varför
Reinhardts åsikter på denna punkt fortfarande
kunna anses i viss grad utslagsgivande.
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Fig.++.Planteckning av västpartiet till kyrkan i Maursmünster i Elsass. (Efter Kautzsch ry44')

mindre reduktioner av de karolingiska västverken. FIan ser detta som konserva-

tism men samtidigt inrymmande en viss utveckling,"" dar olika tendenser från väst-

verkets principer kombinerats på skilda sätt.'o

Det märklig"rt. och över huvud taget bäst bevarade exemplet på dessa före-

reelser är väsrpartiet i Maursmünster med en bred hall försedd med tribun och

krönt av e6 massivt mittorn, och framför hela denna anläggning en till synes

reguliär tvåtornsfasad (ÍiS. ++). Kompositionen utgör emellertid ej en helhet

2s Reinbardt, H., 1935, s. 253. 80 Reinbardt, H., 1937, s. 469'
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och tvåtornsfasaden är ett typiskt exempel på den av Reinhardt påpekade sam-
mansättningen av de här berörda västverken. >>Nun finden wi, 

"b"r 
gerade im

Elsass zwei romanische Fassaden, die von Anfang an auf Doppeltürme angelegt
wâren. fndessen, die beiden Beispiele S. Fides in Schlettstadt und S. Leodegard
in Gebweiler" stammen erst aus einer verhältnismässig späten Zeit, ausder zweiten
Halfte des rz. Jahrhunderts, in der sich bereits der Einfluss der monumentalen
Kunst Frankreichs geltend macht.>>" I Schlettstadt finns fortfarandc kvar en
antydan om den hallprincip, som är så klart uttryckr i Maursmünsrer, och som
även i detta sammanhang rekonstruerats i Lund, nämligen västfasaden upplöst
av tre bågöppningar,vara.v den mellerstaär större än de båda flankerande. Èfr.r-
som de övriga elsassiska västverkskyrkorna frãn troo-talet inte utmärkas av clenna
speciella anordning utan så gott som genomgående och tillsynes med en verklig
inhemsk tradition i stället präglas av det kraftiga miæorner i väsrer, synes ,Cer
ligga närmast till hands, att inte blott Schlettstadi uran även den liknande utbild-
ningen av det västliga fasadpartiet i Nlaursmünsrer gå tillbaka på samma influen-
ser. IJrsprunget till den romanska tvåtornsfasaden anser ReiÁ ardt framför allt
står att finna i Normandie."

Ser vi på det senare rooo-taleß praktexemplar av den normandiska arkitektu-
ren, de båda benediktinerkyrkorna i Caen, finna vi emellertid, att de sakna den
f¿r både Lund och de anförda elsassiska exemplen typiska öppna hallen mellan
tornen. Därmed àr det emellertid inte sagt, att denna företeelse skulle ha saknats
i Normandie; man finner den i S. Nicola i Caen*o och med sror sannolikhet har
den funnits även pä andra håll inom de av der normandiska byggnadsskicket
influerade områdena. Kyrkorna här àro emellertid i den mån de erá-bevarade så
Sott som alla starkt förändrade redan under tidig gotisk tid. Det bör också till-
läggas att i den speciella lösning av tvåtornsfasaden, som förefinns i de norman-
diskt influerade kyrkorna i Mazara och Cefalìr i Syditalien, uppträder samma med
tre arkader öppna förhall mellan rornen.uu

Ett annat arkitektoniskt särdra g àr i detta sarnmanhang âv yrtersra vikt att
lägga märke till. Tornen eller i varje fall det norra rornet i Lund torde från begyn-
nelsen inte ha haft en speciell artikulering av hela det nedre parrier. Den kommer
först med galleriet, som med sitt fullständiga genombryt"rrd" 

"r, muren är av

31 Kawtzsch, R,, 1944, Fig. zïz, 36o.
32 Reinhardt, H., 1935, s. 245.

'A.ven Kd,øtzscá har unde¡strukit, att Schlettstadt
uppvisar orvivelaktiga västliga inflytelser. ,Es mag
genügen, wenn ich versichere, dass alle Einzelhei-
ten, Motiv für Motiv, im \Øesren nachweisbar
sindo, (r944, s. z5r).
33 Reinbørdt, H., t937, s. 466ff. Dock har denna

åsikt i enlighet med den här anförda kritiken en-
dast partiell giltighet. Reinhardts åsikt torde så-
lunda i huvudsak endasr vara gittig för de här
berörda monumenten i Elsass.
3a Ant'ray, M., t939, Fig. zo.
35 Scltwartz, H. M., r94z-44, Abb. z4a, 4o; Bot-
tari, 5., r9t j, s. 9. I Mazara är förhallen inte beva-
rad utan endast känd genom rekonstrukrion.
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mycker karakteristiskt slag. Denna arkitekturdetali àr helt normandisk och före-

Lo--.. över huvud taget inte i de tyska kyrkor, som det här har varit fråga om.uu

Enligt den tidigare utredningen bör det äldsta västpartiet i Lund dateras till
de första årtiondena av r roo-talet. Kyrkan i Maursmünster dateras först till mitten

av århund radet," varÍör tvåtornsfasaclen där inte skulle ha kunnat vata före'
bildande för Lund. Bestämda överensstämmelser finnas mellan de båda kyrkorna,

men just i de drag, som man i Maursmünster torde kunna h;rleda från ett väst-

ligt inflytande. I Lund äro dessa drag mera renodlade och alla skäl synas derfor

tila för, art ðet lundensiska västpartiet direkt kan härledas från Normandie eller

ett av Normandie starkt influerat område. Detta antagande blir desto mera sanno-

likt med hänsyn till att samrliga ornamentala element, vilka kunna hänföras till
der ursprurrglig" västpartiet i Lund, otvetydigt peka åt samma hå11. Till närlig-

gande á-råJ" ha ,ri också kunnat hänvisa kryptans äldsta gestaltning samt lång-

Ã.rr.r, tidigast avsedda arkadsystem, två byggnadspartier, som utan tvivel äro

samtidiga med det äldsta tornpartiet.
I denna som i andra här berörcl a frãgor se vi allmå, att det inte alltid är den

närmasr till hands liggande jämförelsen mellan till synes nära överensstämmande

monument, som blir avgörande för härledningen av ett inflytande. Inte heller är

det möjligt a6 som förebild för ett monument i dess helhet peka på en given före-

bild, viikãt är helt i överenssrämmelse med principerna för den med,eltida receptio-

nen, som under inga omständigheter innebar endast en kopiering." Dessa principer

äro i all synnerhet giltiga, när det gäller ett monument som Lunds domkyrka, som

för sin tidigaste tillkomst saknade en väl utbildad tradition art falla tillbaka på.

HögkYrkøn

De dokumentariska uppgifterna om högkyrkan, d. v. s. presbyterium, kor och

transeptarmar, utgöras r"-¿" Ua¿" notiserna i >>Memori ale fra¡rtm> om altarinvig-

tring"À" är tr45 samt invigningen tt46 av det norra sidoaltaret'' Att orden

,rd.ed.icøtø est møjor ecclesiø)> i samband med högaltarinvigningen rr4, skulle

innebära, att hela kyrkan vid detta tillfälle skulle varit fàróig,' kan man inte

^ntaga. 
Att inte ens tapellet i den norra transeptarmen var f ärdigstallt vid denna

tidpunkt f.ramgär med full tydlighet av att altaret här inte invigdes föttàn samma

dag fitU"rrde år-. Ett analogt forhållande ha vi redan iakttagit i kryptan, dar hog-

^IJ^rrt 
irrvigde, rrzj och samtidigt därmed hela kryptan, fastän den i sin helhet

2 
'Kyrkan var praktiskt taget färdig år rr4¡",

RydbecÞ, O., t946, s' 3o. Rydbeck räknar därvicl

inte med tornpartiet,

sB Loertscber, G., 1953, s. ro9.
37 Kaøtzsch, R,, 1944, s. zo3,
3e Kraøtbeitner, R., 1942.
1 Necrologium Lundense, s' 9o ff
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inte kan ha varit brukbar Íörràn tidigast rr3r, dä det sista och södra sidoaltaret
invigdes. Vad vigningen av kryptan respektive högkyrkan becåÍfar torde den
förutom högaltarplatsen avse den i plan och till viss höjd redan utförda bygs-
nadens område. Det är för övrigt sannolikt, arr orden >>røøjor ecclesiø>> hänföra sigi huvudsak till högkyrkan. Så benämnes det efter en brand en längre tid ensamt
kvarstående presbyteriet i den ortonska Magdeburgdomen.'

Ovan har framhållits, att kryptans planbild hir varit bestämmande för den,
som högkyrkan skulle få. överensstämmelserna de två kyrkorummen emellan äro
så gott som fullständiga. Det har ovan visat sig, att man f.rå,n begynnelsen torde
ha avsett en annan planbild för den forst farditställda kryptan. sî-*"- planbild
torde också ursprungligen ha gällt för högkyrl"n. Denna tidigaste utformning
av presbyteriet skulle ha inneburit en konsekvent genomförnirg 

"; det kvadratiska
systemet med en till sanctuariet fogad absid av något minclre bredd än kvadratens
östvägg. Att högkyrkans murar blivit uppförda till så gott som full hojd enligt
detta system visa de rester efter presbyteriemurarnas tidigare yttre murliv; som av
zettervall konstaterats i höjd med de nu igensarra fönsrren.n

Bortsett f.rân detta parti torde högkyrkan i planbildningen inte ha genomgått
nãgta väsentliga förändringar. Mitt på korsarmarnas östvägg öppnar sig v"rdera
ett kapell med en rak vägg i öster. Mellan dessa kapell o"hlr"rbyteriet"ligga två
sakristior eller pastoforier,o som öppna sig med u^lð"r^ .r.lit.r, dörr mo"t' pres_
byteriet.o

De ädikulor' som omrama ingångarna till kapellen, rorde bäda vara sekundärr
placerade på sina nuvarande platser. Att så 'àr falíetmed den norra har man tidigare
framhållit med hänvisning bl. a. till, atr den är smalare än själva kapellets öpp-
ning. Ädikulan framför det södra kapellet har däremot enhelligt 

"rrr.ir, för sam-
tidig med muröppningen i övrigt. Denna åsikt torde emellertiã inte kunna upp-
rätthållas, vilket nedan vidare skall utredas.

Från begynnelsen har det funnits åtminstone tre direkta ingångar till h<;gkyr-
kan. Av dessa äro de två östligaste i transeprer ännu i behåll,"mäan ingången i
norra transeptmurens östra del igensatts. Förbindelsen mellan södra sidáskepper
och transeptet kan i princip vara tillkommen från första början. Motrvarighet"r,
i norr torde däremot ha utförts först relativt senr. Ett *ynifynd, som B"runius
gjorde r83t,'och som innehöll en rad mynr från br. a. Knurden vl:s tid (r rg2-_
rzoz), bevisar Senom sin placering under den äldsta trappan, att denna anlagts
ganska senr efter högkyrkans invigning.'Detra torde bl. ,. ,r*-"rrhänga med den
3 Koch, A', 1955, s' rzf' mer i Lund ha något med dessa fenomen att göra,.a Jmf' ovan s' ¡6' är omöjligt att utala sig om för nä¡varande.5 De i västerlandet f¡ån de syriska pastoforierna 6 Den södra av dessa ingångar är nu igensatt.
härledda rumsfo¡merna ha nyligen behandlats av 7 Braniøs, C. G., rg54, s. 456.Gänter Bandmann, 1956. Huruvida dessa rumsfor- 8 Ryd.beck, O., r9r5, s. ry6 l[.
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omständigheten, att östmuren i Knut den heliges kyrka, som ovan visats, stått kvar

på denna plats och även använts som kärna i den nya muren.
Denna omsrändigl-rer för å sin sida med sig, att det under rroo-taleß fArrahàIf.t

inte funnits någon direkt kommunikation mellan sidoskeppet och vare sig hög-

kyrkans eller kryptans norra transeptarm. Detta förhållande kan också vafa en

bidragande förklaring till befintligheten av en direkt transeptingång i den îorra
muren, såväl till kryptan som till högkyrkan."

Redan i samband med undersökningen av kryptan har påpekats, att Zettervall
i de övre delarna av presbyteriets murar pätràffat en äldre kvadermur' som utan

tvivel torde vara resterna efter en àldre ytterfasacl, som sålunda skulle ha legat

8z cm innanför den nuvarande.'n Otto Ryclbeck menar, att förstärkningen skulle

ha skett i samband med en omklädning av absiden och eventuellt inslagningen av

e6 runnvalv" i presbyteriet. Men som ovan framhållits i samband med behand-

lingen av kryptan, torde i stället en ny helhetsgestaltning ha legat till grund för
absidens förändring. En omklädnad av en äldre absid har det alltså knappast varit

fräga om, utan den slutgiltiga absiden måste ha blivit helt nyuppförd. Den under-

sclkning, som Rydbeck rgrr företog i kolonnettgalleriets golv, ledde inte heller till
att îãgra spår efter en äldre absidfasad kunde konstateras."

övergå vi till transeptarmarna blir fOrhållandena något mer komplicerade. De

notra och södra gavelmurarnaäro i så gott som sin helhet ombyggda flera gånger,

senast av Brunius och Zettervall. De östra och västra murarna aro bättte bevarade,

även om stora delar även av dem ändrats under tidernas lopp. Under rToo- och

r8oo-talen ombyggdes dels de partier, som äro belägna närmast gavlarna och

dels de övre utvändiga partierna i sin fulla utsträckning.'n Stora delar från den

ursprungliga anordningen ha dock blivit bevarade'

De nu igenmurade trapploppen, som återfinnas i såväl den norra som i den

södra transeprarmens västra vàggar, ha givit anledning till vissa diskussioner.

Genom ^tt öppna der norra trapploppets övre del kunde Sesselberg i slutet av

rSoo-talet konstarera, att den rlorra spiraltrappan slutade i höjd med de breda

pilastrar, som fortfarande äro synliga kring trapploppet på murarnas såväl ytter-
,o- innerridor. Härifrån leder ett rakt trapplopp snett upp mot norra gavelmuren

och mynnar omedelbart ovanför den nordvästra valvsvickeln.

S.rr.lb"rg förutsätter, att valv ursprungligen funnits i transeptet, och att trapp-

loppet i sin helhet är ursprungligt.'n Rydbeck går inte med på, att den övre trap-
s Att inte de båda östingångarna skulle ha kunnat

tjäna detta syfte kan möjligen förklaras av den

omständigheten, att de redan från begynnelsen lett

ut till en relativt sluten korsgång kring den östra

kyrkogården. Se Rydbecle, O., t946, s' 69'

10 RydbecÞ, O., r9r5, s. ro4.
tt Jmf. nedan s. r9z.
12 Ryd,beck, O., r9r¡, s. ro6.
L3 Ibid., s. ro7 f.
la Sesselberg, F., 1897, s. trz.
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pan àt ursprunglig,'u men ansluter sig efter en viss tvekan till teorien om de
ursprungliga valven. FIan säger emellertid även: >>Ännu en förklaring skulle kunna
lämnas på det förhållandet, att övre delen av ovannämnda tr"pplopp ej àr
ursprungligt, nämligen att tvärskepp och kor Írän början varit l:àgt" t; nu.>>,u
Han förkastar emellercid äter denna reori.

Ovan har redan framhållits, att valven i mittskeppet inte kunna ha slagits {örran
under tzoo-talet. Under sådana omständigheter kan man heller inte a-rrtaga, att
transepten varit välvda före denna tidpunkt. Ett ursprungligt tràtak i transeptet
har antagits av Brunius," samt diskuterats av Rydbeck.,'

Såväl trapploppspilastrarnas och själva spiraltrappornas avslutning på en bestämd
höjd som den muravsats, vilken fartfarande är synlig i exakt ,r*-ã i,;jd på norra
transeptarmens västra yttervägg mellan trappilastern och mittskeppsväggen, kan
tyda pä, att det här àr frâ,gan om en rest av en äldre muravslurning. irr".hg"r.
en detalj, som talar härlör, finner man på innerväggen âv sammâ murparti.
Omedelbart söder om den inre trappilasterns översra kant följer ett kvader;kifr,
som ligger omkr. t cm utanför de däröver lagda skiften. Man kan därfö r antaga,
att just i höjd med dessa neclre skift, som svâra mot den yttre avsatsen, har tran-
septmuren haft sin avslutning, då den först uppfördes för trätak. Det bör likaledes
anmärkas, att de nedre, enligt denna teori ursprungliga skiften ha kvadrar, som äro
något brända, då man däremot inte kan märka nägra sådana tecken på de omedel-
bart ovanför liggancle kvadrarna.

Ytterligare ett par omständigheter tyda pã, att rransepren från begynnelsen
varit lägre än kor och mittskepp. Ovanför valven finner man nämligen vid syd-
västra kanten av mittkvadratens sydöstliga pelare resterna efter ett Lurförband
med en sandstenskvader, som skjuter ur ur muren (fis. +s). Denna kvader kan
inte tydas pä annat sätt än som en förbandssten från den södra kormurens ytter-
fasad, med vilken den för övrigt ligger i flykt. Helt följdriktigt skulle ior..,
yttetf.asad här ha legat i dagen i och med att rranseprers tak låg lägre. Söclra
delen av ltotra transeptets västmui är, som kan konstatàras i 

"rrrl.rtrrirrftill nord-
östra mittkvadratspelaren, ftirhc;jd ovan valven genom en blandning av råsten,
tegel och sandstenskvadrar. Att denna forhojning skett under rzoo--talet tyder
såväl den enhetliga typen av r2oo-talstegel som en med stenhuggarmärke försedd
sandstenskvader på.

TranseptarmaÍna torde sålunda med en ursprungligen lägre höjd ha bevarats i
detta skick fram till ombyggnaden på rzoo-raler.

15 Dock bör anmärkas, att denna övre del av
trapploppet ombyggts av Adam van Düren samti-
digt med hela detta murparti, vilket bl. a. lramgã.t
av cle på Sesselbergs teckning av trappan inritade

stenhuggarmärken¿ å denna kvadermur
1ô Rydbech, O., r9r5, s. 76.
17 Brøniøs, C. G., r86r, s. r3.
tB Rydbcck, O., r9rj, s.74.
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Lägre transeprarmar är en före-
teelse, som inte är helt vanlig inom
den romanska arkitekturen, men som

man dock återfinner inom ett visst

bestämt ornråde av Västeuropa. Den
karolingiska kyrl<an Saint-Ursmer i
Lobbes kännetecknas av lägl- tran-
septarmar. >>Ce sera là, pour l'époque
romane, une formule spécifiquement
mosane. Nous la retrouvons notam-
ment aux églises du XI" siècle, à Cel-
les, FIastière, Nivelles etc.>> skriver
Brigode.'n Förhålland et är dersam-
ma med S. Servatius i Maastricht.'o
Ytterligare exempel på transept i
detta utförande bland de maasländ-
ska romanska kyrkorna ger Kubach
i en genomgång av en hel rad båcle Fig. +i. Rest av murförband som rillhört södra kor-

större och mindre för detta område väggens högmur, ovan valven mellan koret och södra

typiska tidigromanska kyrkor. >Mit t'ânseptet'

zwei Ausnahmen haben alle genann-
ten Kirchen, die erhalten sind - soweit überhaupt ein Querschiff vorhanden ist -
niedrige Querschifflügel, d. h. keine ausgeschiedene Vierung, sondern ein bis zum
Chorbogen durchlaufendes Mittelschiff, dem seitlich kapellenartig Querschifflügel
angehängt sind.>>"

En >>ausgeschiedene \rierung>> är clet i Luncl ej heller Írägan om. Några direkta
spår av pilasterförlagor pä korskvadratens pelare ha inte kunnat konstateras och
i synnerhet inte som stöd i kryptan. Ej heller finns det något som talar för, att
det exisrerat ett östtorn över mittk\¡adrâten, r.ilket ofta àr fallet i samband med

en >>ausgeschiedene \rierung>>. Vad lundadomen uppvisar, är en konsekvent genom-

föring i sitt första planskede av den kvadratiska schematismen.

Liksom skilda karakteristika inom de tidigare behandlacle delarna av Lunds dom-

kyrka ha kunnat härledas frân ett västeuropeiskt och närmast anglo-normandiskt
influerat område, kan således oclcså den relativt sällsynta anordningen med de lägre

transeptarmarna konstateras vara en företeelse, som var speciellt omhuldad inom

err rill den redan anförda kulturkretsen omedelbart gränsande område. Vi ha ovan

nämnr hur de speciella tendenserna frän Maas- och Scheldeområdena påverkade

1Ð Brigode, S., r95o, s. 39. 21 Kubach, H. E., 1953, s. rzr'
20 Vermeølen, F.A. l., t928,P|.9.
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Fig. 46. Plan av (r) nòrra och (z) södra transeþtkapellen i kryptan; de streckade p^ftìerna beteckna mot-

svarande kapell i övre kyrkan. (Efter Rydbeck ry4.)

varandra, varför det torde varahelt naturligt, att en kyrka som S:ta Gertrud i
Nivelles med sitt läge mellan eller på en gång i båda områdena kan uppvisa för
bägge kulturområdena karakteristiska drag. Av denna anledning är det lrrte h.lle,
underligt, att Lunds domkyrkas första helhetssystem på samma sätt uppvisar en
tillämpning av inom detta större helhetsområde synnerligen karakteristirtr bygg-
nadssystem. Det synes med andra ord vara ofrånkomligt, att. domkyrkans första
byggnadsskede under r roo-talet stått und,er direkt inflytande av den komplice-
rade gestaltning, som de romanska kyrkorna under de första åren av rroo-talet
uppvisa inom vad vi kalla Kanalområdet.

Fcir högkyrkans båda transeptkapell var planformen i huvudsak redan given
av de underliggande kapellen i kryptan. Man blev alltså i överkyrkan framför allt
bunden till den rakt avslutade östväggen. Det övre kapellet i södra transeprer har
disponerats i nära ör'erenssrämmelse med det underliggande i kryptan (fig. a6).
FIär synes alltså den första intentionen med kyrkans plan och sysrem ännu ha till-
lämpats. Samma forhållande har redan kunnat konsrareras vad beträffar samma
transepts västra vägg, som torde varit uppförd med hänsyn till det aldrig full-
bordade långhussystemer.22

Med utformningen av det motsvarande kapellet i norra transeptet inträder
emellertid en påtaglig förändring. Detta har för det första fått en genremor der
underliggande avvikancle disponering, som framför allt kommer till uttryck genom
att hela kapellet gradvis öppnar sig mot väster, vilket åstadkommes genom mindre
mursprång. Men samtidigt präglas hela denna rumsbildning, som nedan skall visas,
med profilbildningarnas hjälp av en artikulering, som innebär någonting helt nytt
i byggnaden, och som i fortsättningen kommer aft bli tongivande. Vad som f.a--
f.ör alk karakteriserar detta nya andra skede, kan först f.rarngã" efrer en analys av
tless skulpturala ornamentik.

'" J^f.o\an s. 72.
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Fig, +2. Skarv efter äldre genombrytning av transeptmuren synlig från vinden över södra sakristian.

l\zlen innan vi övergå till en sådan analys, skall endast nãgra ord sägas om vissa

detaljmässiga utformningar i de båda transeptarmarnas arkitektur.
Det har i samband med det södra transeptets västra vägg redan talats om den

igensatta bågöppning, som befinner sig över neclgången till södra sidoskeppet

(fig. zÐ.'u På den motsatta väggen i öster kan man på innermuren på exakt samma

höjd och i motsvarande läge i sidled i kvaderskiften iakttaga vissa oregelbunden-

heter, som tyda på en ommurning av denna del av väggen. Sådana spår äro pä

insidan av samma mur, på vinden ovanför sakristian, ännu mera Í.ramtràdande,
F{är kan man tydligt se, hur på detta ställe en tidigare triangulär urtagning igen-
sarrs med sandstenskvadrar av betydligt större format än de omgivande, samtidigt
som de på vissa ställen huggits in genom förtagningar i de ursprungligakvadrarna
(Íis.+ù. Huruvida det här varit f.rãga om en regelrätt genombrytning, är omöj-
23 Se ovan s. 72.
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ligt att avgöra. Det synes emellertid, som om muren just här varit försedd med
en nischanordning, som på baksidan skjutit något ut över murens östra liv samt
haft samma ho;d och vidd som clen motstående muröppningen. Med hänsyn till
c{en östliga orienteringen skulle man kunna förmoda, art här funnits en altarnisch.

Dessa rester ge också otvivelaktigt vid handen, att i varje fall den norra delen
av södra transeptet varit försedd med en läktare, vars golv legat i htijd med den
västra muröppningens nederkant. Ännu bevarade bomhål såväl i den väsrra som
den östra muren tyda också på en sådan anordning i detta läge.

Golvet i en sådan läktare kan synas ha komrnit i kollision med eller närmast
vilat på ädikulan fuamf.fu det södra kapellet. Denna ädikula anses, som ovan
nämnts, allmänt vara ursprungligt placerad på denna pla$.'n Vid en nàrmare
granskning torde man emellertid komma till ett anîat resultar. Den omständig-
heten, att kapitàlen tillhöra en helt annan stilriktning än den typiskt comasco-
lombardiska, som finns kring kapellets muröppning,'u bör man kanske inre fästa
för stort avseende vid, men det bör ändå nämnas. Påtagligare àr, atr imposrerna
över kapitälen äro placerade över murbågens anfangshöjd och mot de ornerade
delarna av murprofilerna (fig. aB).

Med hänsyn till det ovan sagda förefaller det sannolikt, atr de båda kolonnerna
från begynnelsen varit avsedda för ett annat ändarnål och då möjligen som bärare
av läktarfasaden under det södra transeptets gördelbåge mot mitrkvadraten. De
skulle i så fall ha vilat över den underliggande kryptans båda murpelare och uppåt
förmedlat tre bågöppningar, ovan vilkas mur en balustrad avgränsat själva läktar-
rummet mot koret. Höjden av en sådan anordning skulle srämma med den för-
moc{ade läktarens höjd med ledning av de konstaierade muröppningarna.

Vad beträff.ar detnorra" transeptet, finns det inga tecken, som tyda på, att man
där skulle ha haft någon motsvarande anordning. Detta torde heller icke ha varit
nödvändigt, eftersom rumsdispositionerna inte planerades efter symmetri utan
efter funktionsändamåI.'u

De omkr. z m höga murar, som fram till rSoo-talets början avskiljde rransepr-
armarna från mittkvadraten, torde ha tillkommit samridigr med lektoriemurens
utflyttning under Jacob Erlandsens tid." Det kan alltså synas, som om de äldsta
sammanhängande anordningarna, som här ha rekonstruerats, blivit definitivt för-
störda först med den genomgripande förändringen efter branden 1234. Detta
torde ocksãligga nära till hands, med hänsyn till att man då forhc;jde rransepren
och slog valv. Samtidigt torde en del av den funktion, som den äldre transept-
läktaren haft, i viss mån ha övertagits av den nya lektorieplattformen.

Ädikulan framför det norra transeptkapellet har i allmänhet betraktats som
2a RydbecÞ, O., 1923, s. 94.
tu J-f. nedan s. rz6.

tu J-f. nedan s. r9z.
27 Brønius, C. G., 1854, s. rz9 f
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Fig. 48. .Anläggningen av sydöstra ädikulans vederlag mot södrâ kapellets muröppning.
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sekundär på sin nuvarande plats." Att den inte tänkts för denna placering torde
vara utom allt tvivel, men vad den avsetts för och när den placerats här ar dãr"-ot
svårare att aYgöra. Till denna fråga kan man raga ställning först sedan den skulp-
turala utsmyckningen och bildernas ikonografi behandlats.,o

Ett problem i detta hänseende utgör även de båda mindre ädikulor na pâ, tran-
septens västmurar. Rydbecks analys av desamma visar å ena sidan tydligt, a6 den
norra ät nägot äldre än den södra, samt att det àr omöjligt att med bestämdhet
wttala sig om, ifall de äro ursprungligen avsedda för dessa platser. FIan srannar
slutligen vid tanken, att de äro så och förmodar även, att de skulle kunna vara
gravar eller minnen över av kyrkan vördade män.'o

28 Dock har Euert lYrangel (t923, s. r94) med
hänvisning till Vercelli anserr, âtt den befinner sig
på ursprungligen avsedd plats. Otto Rydbeck har
som förklaring till de båda kapellens skiljaktiga
utformning hävdat, att de underliggande krypt-
kapellens mu¡bredcl och gestaltning skulle ha varit
bestämmande härför. De båda sidonische¡na i det
norra kryptkapellet skulle sålunda ha varit anled-
ningen till arr en mur, som skulle bära en kraftig
valvbåge inte skulle kunna läggas direkt över dess¿
nischer utan att samtidigt åsamka en för stor belast-
ning. Av den anledningen skulle det västligaste par-
tiet av det överliggande kapellets öppning ha bred-
dats. Rydbeck visar även på, att den övre mu¡en i
södra transeptet dragits in över den underliggande
kryptmuren, så att de ädikulan bärande kolonnerna
fått stöd på densamma $fg. a6). Därav slute¡ han
bl. a. ¿tt denn¿ ädikula skulle varir ursprungligen
avsedd, liksom det förhållander att kryptans och
högkyrkans murar i norrâ transepret gå i liv med

'tarandra skulle vara bevis för, att den norra ädi-

kulan skulle .vara en sen¿re tillsats (r9r5, s. r3o f.).
Divergenserna mellan de undre och övre mu¡arn¿

torde knappasr kunna rillskrivas dylika hänsyn
utan helt enkelt ha varit beroende av de genom-
gående oregelbundenheter i de övre transeprens
vinklar, som klarast Íramtráda i norra trarisepter
och här i annat sammanhang betecknats som en
följd av hänsynen till de kvarstående resre¡na av
rooo-talskyrkan. (Ovan s. 27.)
Ej heller torde nischerna i det norra kryptkapel-

let ha inneburit en sådan försvagning av muren,
att man ovanför densamma av denna anledning
skulle ha vidgat rummet. Det viktigasre argumen-
tet härvidlag är emellertid, att det torde vara all,
deles utesluter, att den helt väsensskilda rumsupp-
fattning, som kommer till uttryck i de båda kapel-
len, skulle ha kunnat haft sin grund i rent tekniska
omständigheter. (Jmf. nedan s. rz3 f.)
2e Se nedan s. r88 ff.
30 RydbecÞ, O., t9r5, s. r44 ff. Angående dessa
ädikulor jmf. även nedan s. r45.
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STILHI STORI SK UNDERSöKNING

Profilbildningar

Vid bedömningen av den romanska arkitekturen utgör muröppningarnas utform-
ning en viktig faktor. En fast kroppslighet i den antika arkitekturuppfattningen
förde med sig en skarpt avgränsad kontur mellan mur och öppning, där ñt'
vinkligheten oftast blev dominerande. En portalomgivning t. ex. kunde emeller-
tid accentueras genom en reliefmässig behandling av kring muröppningen lagda

profiler eller en ornerad gesims som överliggare. En ytterliga.re artikulering åstad-

koms genom att en krönande fronton uppbars av tvã hel- eller halvkolonner, tàtt
lagda mot muren. Viktigt àr, att dessa olika profileringar eller artikuleringar aldrig
avskar murhörnen för att på så sätt förmedla kontakt inåt.

Ett sådant tillvägagångssätt är emellertid betecknande för den högromanska
arkitekturbehandlingen och förde med sig en alltmer framskridande avtrappning
av murhörnen, vilket frarnför allt kom att. taga sig uttryck i portalomfattningarna.

I den medeltida arkitekturbehandlingen under hela det första årtusendet gör
sig emellertid fortfarande det antika synsättet gällande. Man kan studera de olika
varianterna därav inom den bysantinska konsten. Inom den orientaliskt influerade
delen av imperiet, som i t. ex. Armenien, är âterhãllsamheten större, i det att
endast muröppningens omgivning i låg och platt relief orneras med abstrakta

växrmönsrer. Den skarpa rätvinkligheten bibehålles därigenom. En vilja till större

reliefmässighet, som åstadkommer ett livligare spel mellan ljus och skugga, finner
man i behandlingen av de monument, som stå under ett mera helleniserande

inflytande i t. ex. Mindre Asien. Hela den abstrakt ornamentala floran bibehålles

under orientaliskt inflytande, men rent antika element som skilda slag av kymatier
tillsammans med korintiska kapitäl spela en stor roll. Viktigt är också att denna

ornering är applicerad pâ en profilbildning av ântikt kynne, vilken lättar mur-
kanten men inte sneddar eller avskär densamma. Ett gott exempel på denna

behandling har man i t. ex. stadsporten i Rusafa,' I Santa Maria in Valle i Cividale
ser man hur samma principer fortleva trots en pätaglig fyllighet i ornamentiken.'

I Løndberg, 8., r95r, s. 614 f. 2 Ventari, A., t9oz, Fig. ro3.
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Den enklare artikuleringen sådan man fann den i Armenien och Minclre Asien
kommer att bli den förhärskande fram i karolingisk, otonsk och tidig romansk
tid och kommer genom en egen västerländsk tillämpning att bilda bakgrunden för
den typiskt romanska avtrappningen av portaler eller muröppningar med en rät
invinkling, som efterhand inærfolieras av rundstavar eller kolonner. En svagt
reliefmässig ornering av dessa enklare profiler förekomme r redan tidigt i framför
allt Lombardiet och sprides clärifrån över srörre delen av västeuropa.

Den rikare fasadprofileringen bibehåller lãngre sin tektoniska karaktär, dels
genom att den i sig själv innebär en fulländning i sin harmoniska helhetskonceprion,
och dels därigenom att den lever kvar eller kanske framför allt tages upp främst
inom sådana områden, där det antika arvet kan göra sig mera direkt och traditions-
mässigt gällande. Den bysantinska formen finner man främst i södra ltalien, då
däremot en antikiserande riktning uppträder framför allt inom den s. k. proto-
renässansen i Toscana under rooo- och rroo-talen.

Alla de här karakteriserade elementen komma efterhand att i srörre eller mindre
omfattning upptagas inom d,en romanska konsten och i en sammansmältning och
egen omformning bilda grunden till den nya och typiska högromanska arkitektur-
uppfattning, som i sin tur genom upplösning av muren blir ett led i strävan mor
gotiken. Denna tendens gör sig gällande redan under rooo- och rroo-talen, men
de skilda profileringssätten kunna samtidigt, i enlighet med den tidigromanska
egenheten av mångfald i enheten, pã många ställen tydligt urskiljas vid sidan av
varandra. Ett sådant fenomen blir framför allt märkbart inom monument, som
uppstå inom en isolerad och i relativ mening begränsad kulturmiljö uran egen
stark tradition och därigenom öppen för skilcla inflytelser.

Från att tidigare ha haft en oansenlig och icke markerad utformning får por-
talen i d,en romanska arkitekturen en allt mer framträdande plats som ett mer eller
mindre samlande uttryck {ör fasaden och arkitekturen i dess helher.' Med detta
fölier, att den även blir föremål för en allt rikare utsmyckning, som försr tager
sig uttryck i en varierande profilbildning, som sedermera för hän mot ett mer eller
mindre fullständigt upphävande av murhörnen.n

Det är mot bakgrunden av det ovan sagda) som man måsre betrakta de skilda
sätt att orneta. ingångarnas och vissa muröppningars hörn i Lunds domkyrka.

Den enklaste profilbildningen {inns numera endast bevarad kring södra krypt-
nedgången. Avtrappningen är rätvinklig men med det yttre vinkelhörnet avrun-
dat geom en hå1k;1. I den yttre omfattningsbågen är denna hålkäl ornerad med
ett palmettmotiv. Detta är den enklaste formen av en uppmjukning av det rat-
vinkliga hörnet med sitt ursprung i provinsialbysantinska områden.
r Debio, G. and Bezold, G, ß92, s. 697. a Meier, 8., r9rr, s. 166.
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Den fullt utbildade romanska portalen med de i flera avtrappningar rätvinkligt
avskurna och av kolonner interfolierade hörnen förekommer i Lund i de båda
yttre långhusportalerna. Typisk romansk profilbildning finner man också i mur-
öppningen till södra transeptkapellet (Íis. +y). F{är sker en förmedling mellan
yttermurens liv och kapellväggen genom den i det rätvinkligt avtrappade mur-
hörnet iagda halvkolonnen.

Denna uppfattning av murhörnet står i den skarpaste motsats till vad vi möta
i det motsvarande norra kapellet (fig. ¡o). Den vida omfattningsbåge, som öppnar
sig mot huvudrummet siras av en profil, som börjar med en karnis, vilken viker
sig inåt mot kapellväggen, ett murspräng Í.öljer och innanför detta en kraftig
rundsrav foljd av ett brett slätt rakstycke. >>Det hela uppenbarligen en omtolkad
arkitravprofil. Märkli gt àr emellertid framför allt hur denna omfattning mar-
kerar sig mot själva kapellet. Detta har murnischens form med stort djup, för-
delat i ett pM avsatser. Omfattningen håller sig i väggens fasadplan, kapellväg-
garna vinkla sig hårt in från detta. Lika distinkt f.ramtràder innerst i kapel-
let altawàggen, som upprepar yttre omfattningens profil med samma utsökt
organiserade reliefplan som denna och gör detta både i en yttre ram och så som

fönsteromfarrning. Kapellets sidor teckna sin djupriktning genom den skulpterade

imposten.>u
Erik Lundbergs analys och framställning av den här ifrâgavarande murbild-

ningen ar av r'äsentlig betydelse för förståelsen av egenheten hos vissa stildrag i
Lunds domkyrka. Vad vi möta i den ovan beskrivna profilen, som i väggens fasad-

plan reliefmässigt omfattar bågöppnin garna, ur en originell och fri omtolkning
av den renr antika profilbildningen. I sin klaraste form framtrader den i detta
kapell på grund av den enhetligt genomförda rumsuppfattningen. I andra sam-

manhang återkommer denna profil tillämpad pi flera ställen i byggnaden, främst
i de inre omfattningarna till de båda sidoskeppsportalerna, kring ingången till
ÍLorra sakristian, i den yttre omfattningen till rLorra transeptingången, i reducerad

form kring samma ingångs inre omfattning samt ursprungligen i de yttre omfatt-
ningarna till de båda västliga sidoskeppsportalerna.u

I omfattningen till den södra transeptingången återkommer samma profil, men

här har den i motsars rill fOrhållandet vid alla de relaterade ställena inte använts i
enlighet med den fasadmässigt reliefbetonade principen, utan har vridits inåt,

så att den avskär murhörnet, alltså romanskt dllämpad (fig. ¡r b).
övriga bågars och muröppningars profilbildningar utgöras av mer eller mindre

komplicerade tillämpningar av den typiskt romanska vulst- och hålkelsprincipen.

5 Lundberg,8., 1949, s.396f fönstret i norra sidoskeppet. Fragment från den

0 Omfattningsbågen från den nordvästra sidopor- motsvarânde portalen i söder förvaras i domkyrko-

ølen 'àt numerâ inmurad över det näst västligaste museet.
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Fig. +g. Sydöstra kapellet.
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Fig. ¡o. Nordöstra kapellet.
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abc
Fig. 5r. P¡ofiler från (a) nordöstra kapellet, (b) sydöstra transeptingången och (c) bågen kring den nord-

västra nischen i no¡ra transeptet.

De âga ingen originalitet i samma mening som d,e särskilt granskade och ha inrresse
huvudsakligen i de Íall, dar de eventuellt kunna kronologiskt bestämmas i förhål-
lande till varandra.

Den för Lunds domkyrka speciella antikiserande profilbildningen finna vi
sålunda i byggnadens portaler och muröppningar i norra transepter samr i sido-
skeppsport alerna. De östliga sidoskeppsportalernas yttre fasader ha däremot en
med kolonner avtrappad öppning i typisk romansk stil. Den anrikiserande profi-
len uppträder på två ställen inte i sin originella funktion som ytmässigt profil-
bildande utan enligt romanskt mönster snedställd som upphäyare av hornet, dels
kring den inre öppningen till nordvästra ädikulan och dels som ytterprofil til!
den södra trânseptingången. En sådan tillämpning skulle kunna forklaias av att
dessa utförts något senare än framför allt nordösrra rranseptkapellet. Man skulle
kunna göra ytterligare ett försök till en ännu snävare kronologisk bestämning av
detta temas utförande. I norra transeptets samtliga portaler och muröppningar
samt inte minst i den med fronton genomförda inre omfattningen rill södra sido-
skeppsportalen löper den reliefmässiga profilen obruten kring hela muröppningen
(fig,. 

5 z). Kring den inre omfattningen dll den norra sidoskeppsporralen samr de
)'ttre omfattningârna till de båda västliga sidoskeppsportalerna brytes däremot
omfattningsprofilen i anfangshöjd av insatta lejonfigurer 

- äter en romansk ten-
dens, som gjort intrång på den övertagna formen.

Att man kan våga sig på en kronologi av detta slag beror pä att utgångspunkten
för den behandling av murhörnen, som kommer till uttryck i den antikiserande
profilen i nordöstra kapellet, är genomförd så fullständigt och med så påtagligt
bevis för ett medvetande om stilens funktion.

Hur förhålla sig de i detta avseende antikiserande tendenserna kronologiskt till
de romanska, sådana de renodlat uppträda i det södra transeptkapellet? Att helt
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Fíg. 52. skärning och innerf¿sad av södra sidoskeppsingången. (Efter Rydbeck 1923.)

göra skillnad mellan de antikise rarLde och romanska tendenserna låter sig göras

ã.rdrrt i de båda transeptkapellen, eftersom de på andra håll upptràda pâ skilda

sätt blandade med varandra. Denna blandning till trots synes det möjligt, att

antyda en skillnad i tid för inträdet av de båda riktningarna. Vi veta, att södra

kapellet invigdes ett ãr tidigare (tr4t) än det ¡'otra (tr46) och torde dàtav

k6r1¿ sluta áss till, att de romanska tendenserna i sin renodlade form voro till-
srädes, innan de antikiserande inträdde. Från den tidigare byggnadsundersökningen

veta vi också, att södra rranseptet torde till väsentliga delar ha uppförts tidigare

än det Ítorra.'
7 Jmf. ovan s. 7z f.
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Den verkstadsgrupp, som företrädde den antikiserande riktningen, arbetade
enhetligt och genomfört endast i norra transeptets ösrmur samr d;lvis även på
södra portalens inneromfattning, men endast delvis, ty med hänsyn till samma
portals yttre gestaltning inträder till synes ett första samarbere med den rent
romanska verkstadsgruppen 

- men icke en de skilda elementens sammanbland-
ning. Det fortsatta samarbetet sådant det kommit till utryck i de övriga sido-
skeppsportalernabär ett tydligt vittnesbörd om en begynnand.e sammansmaltning
av de skilda stilelementen, r'ilket inte endast fuamgär av de här redan anÍörda
exemplen utan än tydligare kommer att framgâ" vid undersökningen av den skulp-
turala ornamentiken.

Den romanska behandlingen av muröppningarnas hörn sådan den förekommer
i domkyrkan är av allmän karakrar. Den här s. k. antikiserande profilbildningen
däremot àr av mera originellt slag och torde därf ör lättare k.rnn" bestämmas till
sin eventuella harkomst. Principen är den reliefmässiga fasadorneringen kring mur-
öppningen" I de senromerska monumenten äger profilen inte den mjuka Lodel-
lering som senare framtràder. I Pantheons bågprofiler t. ex. åstadkommes reliefen
genom grunda rätvinkliga avtrappningar.' Det àr denna profiluppfartning, som
ftamf.ör allt skulle göra sig gällande i den toskanska protorenässaruens arkiiektur
som i t. ex. de yttre arkadbägarna till baptisterier i Florens.o Men i der romerska
rikets ytterområden eller i provinserna möter man under orientaliskt inflytande
en ny tendens. Antingen gåvos de onyanserade profilerna en variation av ljus och
skugga åstadkommen av geometriska ornafiìent,'o eller fick omfattningsprofilen
en nästan överbelastad rik mustighet genom ornamentala växtrankor omvãxlande
med tandsnitt och kymatier." I det senare fallet erholl även profilen som sådan en
mjukare rytm.

Den arkitektoniska utformningen i alla dessa fall anknyter emellertid fort-
Íatande mer eller mindre direkt till det senanrika -onrt."t, där profilerna hålla
sig till bågen, eller om de sira en muröppning äro bundna till dennas rektangulära
form, pointerad av överliggaren. Visserligen kan denna senare krönas ,., .ri båg-
lunett, som upprepar muromfattningens profil, men något organiskt sambancl
mellan dessa båda element existerar inte. En imitation rv d.nnã typiska anrika
formulering finner man i västportalen rill Afrakapellet i Speyer," iiksom inom
huvudparten av protorenässansens arkitekturmonument.

Murhörnens fasaclprofilering fortlöpande längs posrer och båge urâri arr brytas
av överliggare eller anfangsskulpturer finna vi i enstaka .*.r.rp1r, huvudsakligen
8 Lwndberg, 8., r95r, Pl. 39,
s Swobod.a, K. M., ryy, Tafel ¡.
10 Så i Spalato, Løndberg, 8., r95r, s. 554

11 Så i t. ex. Rusafa.
rs Utformningen i Lund är gentemot denna ren-
dens i Speyer mera originell och självständig.
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i Syditalien som t. ex. kring en fönsteromfattning till domen i Bari." Mellan denna

muromfattning och den som vi ha i Lund finns ingen detaljmässig likhet, men
i den arkitektoniska principen råder en stor överensstämmelse. I Apulien utgör
denna tillämpning enstaka företeelser i ett konstskapande, som vuxit fram under
en blandning av antika, bysantinska och islamitiska förutsättningar vid ett nor-
mandiskt furstehov.

Stilar i domkyrkans ornamentølø skulptur

Lunds domkyrkas ornamentik har varit föremål f.ör flera och många gånger

utförliga undersökningar. Det gäller alltså inte, att äter hfu framlàgga eî redovis-

ning av hela materialet utan i stället att tagà upp vissa delar av det till ny analys.

Otto Rydbeck har behandlat ornamentiken i ett flercal sammanhang,' framför
allt i de bâda arbetena frän r9r5 och t94.H:an har endast i undantagsfall och

i huvudsak endasr 'för karakteristiken berört problemet om skulpturens herled-
ning. Han har däremot uppställt en kronologi för djurskulpturen, som alltsedan

dess har varit alknant vedertagen. Den bygger på en typserie, inom vilken urskiljes

rre srilar, som karakteriseras av bl. a. >lejondjurens>> ögonformer. Följden av Ryd-
becks stiltypologi har bl. a. blivit, att de mera medelmåttigt eller ofta konstnärligt
kvalitativt mindre skickligt gjorda djurskulptrLrerna ha placerats som föregängare

till den mera kvalitativt högtstående skulpturen.
Då den i högkyrkan och långhuset f.öretràdda skulpturen uppträder, kan man

i Lunds domkyrka inte konstatera existensen av en inhemsk tradition av något
slag, som skulle ha kunnat vara den egentliga utgångspunkten för denna ornâmen-
tik. Denna ornamentala skulptur måste i sitt första skede helt ha varit beroende

av Írämmande inflytelser. Under sådana omständigheter torde den kvalitativt mest

högtstående skulpturen ha utgjort begynnelsen i denna främmande verksamhet.
Den utförligaste och viktigaste behandlingen av den skulpturala utsmyckningen

har företagits av Ewert \Ørangel.' Med många och ingåencle jämförelser har han

visat, hur den måste ha varit beroende av inflytelser från f.rarnÍör allt Nord-
italien men även stått i växelverkan med den lombardiska konsten sådan den mani-
fesrerade sig i bl. a. Rhenlandet och då främst i Speyer och Mainz. I detta senare

hänseende skriver emellertid \Ørangel: >>Lunds domkyrka är i avseende på den

romanska ornamentiken ofantligt mycket rikare àn vare sig Speyer eller Mainz,
ja, 'àn bådø ttllsarnmans. FIon förenar, kan man säga, bådas ornamentik och ger

ännu mycker mera. De två tyska katedralerna __ hur rika de i andra avseenden

13 Lundberg, 8., .'949, s. 3r3. 2 lYrangel, E., r9ro, r9z3'
1 Jmf. bibliografi utg. av Gierovt, K,, 1946.
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än måtte vara och i storlek övertràffande vår - hava således med all säkerhet
icke varit de ensamt förmedlande, om de än i vissa stycken kunnar förmedla eller
giva impulseina. Lunds domkyrka har också haft direkta förbindelser med det
land som vid denna tid, liksom århundraden förut och århundraden efterät, gav
Europa så mycket kultur och konst; Italien. Men framför allt: Lunds domkyrka
är icke ett imiterat konstverk utan ett självständigt, i många fall originellt och
enastående. >>'

För att ytterligare understryka dessa \Ørangels sista ord samr för att sätta in
ornamentiken i dess byggnadshistoriska sammanhang skall har till ny analys upp-
tagas en begränsad del av materialet med speciell hänsyn till formernas egen
tektonik och deras arkitekturala sammanhang. Ett sådant tillvägagångssätt kan,
som det kommer att visa sig, rättfärcligas genom den omständigheten, att de
analytiskt urskiljbara stilarna på ett par ställen uppträda enhetligt och genom-
fört, samtidigt som de där äro förknippade med var sin redan beskriven enhetligt
genomförd mur- och profilbildning, nämligen i de båda transeptkapellen. Därvid
kommer huvudvikten att läggas på den rent ornamentala skulpturen, eftersom
den genom sin arkitektoniska bundenhet bättre avslöjar såväl sin egen som helhets-
arkitekturens speciella skiftningar och egenart.

I den ornamerital¿ rroo-talsskulpturen i Lunds domkyrka kan man märka tre
skilda stilriktningar, av vilka två synes tillämpade var för sig och därefter blan-
dade med varandra och med en tredje. 'fvå av dessa stilriktningar kunna betraktas
som utgående från två skilda skolor och rubriceras som den comasco-lombardiska
och den antikiserande, den tredje som den bysantiniserande, vilken skulle kunna
ses som en utvecklingsfas från eller del av den antikiserande.

Den förstnämnda av dessa stilar utmärkes av bandslingor, knutmönster samr
växtrankor, som antingen äro enkla eller i sig ha inflätade frukter eller djurfigurer.
De enklaste formerna av denna ornamentik uppträda isolerat i anslutning till syd-
östra transeptkapellet, kring bågöppningens inre omfattning (fig. a8), fönstrets
övre yttre omfattning samt kring den södra sakristidörren.' I en något mera kom-
plicerad form finna vi denna stil i samband med figural skulptur i det yttre av
södra sidoskeppsportalen (fig. 53).

De andra stilriktningarna âro betydligt mera omfattande och komplicerade, och
det är också de, som i fortsättningen synas komma att taga överhanden. Till sina
grundelement utmärkes den antikiserande stilen av de rika kymatiegesimserna eller
enkla kymatier i samband med andra ornament men framför allt av de korintiska
kapitälen. Till denna stil hör främst mittskeppets korintiska kapitäl och som en
utvecklingsform de mer eller mindre fullbordacle i sidoskeppens västligaste delar
t \Vrangel, 8., 1923, s. 33o. a lVrøngel, 8., 192.3, Fig. r99, 259.
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Fig. ¡¡. Södra sidoskeppsportalen. (Efter Rydbeck ry23.)

samt kymatiegesimserna. Den mur- och profilbildning, som kännetecknar det

nordöstra kapellet är också intimt forknippad med denna stil.
Den tredje stilgruppen är den bysantiniserande, som genomgående uppträder i

intim kontakt med den antikiserande. Vad som ändå befogar en boskillnad mellan
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dem är att de antikiserande stildragen i sitt rena uppträdande äro så enhetligt
genomförda och synbarligen först något senare uppblandas med de bysantinise-
rande tendenserna och omformas. Denna pä en gång antikiserancle och bysantinise-
rande stil utmärkes av en växtornamentik med oftast figurala inslag samt är i
dessa motiv präglad av en geometrisk.rytmisering. Hit hör också de blandat korin-
tiska och Íig:urala, enbart figurala samt kompositakapitälen och slutligen lejon
och änglaskulpturen samt övrig figurskulptur. Denna stora ornaments- och
skulpturgrupp synes också efterhand i sig ha upptagir drag frän den comasco-
lombardiska stilen.

Som princip för en relativ kronologisering av ornamentsbeståndet kan man
som arbetshypotes förmoda, att en isolerad och rent ornamental utsmyckning
ligger före den utformnin g, dàr sâmma motiv uppblandats med figurala elemenr.
Vid ett monument som I.unds clomkyrka, där man för den skulpturala utsmyck-
ningen inte hade någon inhemsk tradition att utgå iÍrän, måste man förutsärra,
att arbetena pårbörjades av inkallade redan skolade konstnärer. Finner man då inom
skulpturbestånclet en stilistisk utveckling, som pekar mot en fortskridande upp-
lösning och samtidigt mindre tektonisk behandling av formerna, bör man anraga,
att den mest behärskade och kvalitativt mest fullodiga skulpturen är tidigare àn
den mera >>dekadenta>>. Detta under förutsättning att man inte har anledning att
i en och samma skulpturgrupp se uttryck för kvalitativt skilda arbetssätt.

Eftersom det södra kapellet enligt den byggnadshistoriska utredningen kan anses

vara det först färdigställda partiet med den i detta sammanhang behandlade orna-
mentiken, finna vi därigenom ett stöd för antagandet, att de där förekommande
rena band-, slinge- och växtornamenten av comasco-lombardisk karaktär aro de
tidigaste. Kapellet invigdes samtidigt med högaltaret den r sept. r14¡. Eftersom
ornâmenten àro ofullbordade på flera ställen kan man antaga, att utsmyckningen
påbörjats inte alltför lång tid före invigningen.

Samma dag det följande året, alltså den r sept. r 146, invigdes altaret i det mot-
svarande norra kapellet med de antikiserande tendenserna. Detta innebär, att det
torde föreligga en ringa tidsskillnad mellan de båda skilda stilarterna. Som yttre
avslutande takgesims till det sydöstra kapellet befinner sig en kymatiegesims, som
utmärkes av den inom beståndet förekommande fiiest strängt antikiserande karak-
tären.o Här finns alltså ytterligare ett belägg för den nära samtidigheten i utsmyck-
ningen av de båcla kapellen. Den comasco-lombardiska skolan skulle alltså ha inlett
arbetena i det södra kapellet, och strax därefter kunna de nya skulptörerna ha
bfujat sin verksamhet i det norra.

År r83¡ gjordes vid upptagandet av västra halvkolonnen till den södra sido-
skeppsingången ett myntfynd under grundstenen,o I detta ingingo till övervägande
6 \Yrøngel, E., t923, Fig. r99. 6 Brøniøs, C. G., 1814, s. 46r,
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delen mynt frå"n konung Niels Svensens tid, men även ett, som torde härröru f.rãn
den tronpretendent Olov, som under åren r r4o-43 skulle ha haft makten i L,und.'
Om detta mynt verkligen präglats av Olov, innebär det, att anläggandet av syd-
portalen inte kan ha skett Í.örrän tidigast något är in pä 4o-talet, men sannolikt
först någon tid efter fardigställandet av södra kapellet. Därigenom förklaras också

karaktären på den àrt av mera motiviskt utvecklad comasco-lombardisk skulptur,
som förekommer i sydportalens yttre.

Ewert \Wrangel har framhållit de antikiserande dragen i Lunds domkyrkas orna-
mentik.* Han har i detta sammanhang i synnerhet pekat på de ornerade listverken
med kymatie-, tandsnitts- och äggstavsornering. Den mest välutförda och full-
ständigaste av dessa lister finner man som yttre gesims till det södra kapellet. Under
err kyma Íöljer en äggstav, dàrefter ett tandsnitt och slutligen nederst ett lesbiskt

kyma. Den närmaste motsvarigheten till denna gesims finns i byggnaden på södra

siclan inom raorca nedgången till kryptan (fig. 54).H.àr har emellertid tandsnittet
bytt plats med äggstaven, som för övrigt är vertikalställd i motsats till den horison-

tala placeringen på kapellgesimsen, och slutligen ha vi nederst ett doriskt kyma
i stället för det lesbiska. Trots dessa omkastningar och variationer i gesimsens

enskilda element står den genom sitt noggranna och klara utförande kapellgesim-

sen nära. Dessa båda skilja sig även i någon mån från de övriga gesimserna i kyrkan,
som i allmänhet ha den strängt klassicerande lçaraktären uppluckrad bland aîîat
genom den flitiga förekornsten av borrhålsornering.

Närmast dessa två strängere exempel kommer <ien kring norra kapellets inner-

? Myntet har å adversen en krönt, framvänd bröst-

bild med svärd i högra handen; kring denna en

fö¡virrad omskrift. Reversen är otydbar. Rörande

omskriften skriver Hawberg, P., (r9oo, s.6o):
nAdversomskriften synes at indeholde Navnet
OLVF; Reversen mangler Omskrift. Myntens Ka-
rakter og Enkeltheder i Praeget pege hen mod Val-
demar den Stores tid, og det er derfor sandsynligt,

at Mynten skal henføres til Harald Kesias Søn

Oluf, der under Erik Lam tiltog sig Magten i
Skaane i Aarene rr4o-rr43.o Före Hauberg har

både Lidfors och Tornberg i sina kataloger över

myntkabinettets danska mynt tytt omskriften till
Olov (Person, 8., ,93t, s. 67). Det bör även med

hänvisning till Haubergs ord påpekas, att tyPen

med den frontala gestalten, som fyller hela myn-
tet och omges av en omskrift inom ram, blir van-
lig först med Valdemar den I.
När O¿¿o Rydbeck i samband med domkyrkans

byggnadshistori¿ omtalar ifrågavarande myntfynd
(:-923, s.86), nämner han över huvudtaget ej före-

komsten av detta mynt. Det utgör följaktligen
inget hinder, för att han skall kunna datera den

södra sidoskeppsportalen till början av rroo-talet
(1923, s. 87).

Denna Rydbecks datering av portalen tages där-

efte¡ i en nurnismatisk utredning till intäckt för,
att det omtvistade myntet inte kan ha varit präg-

lat för Olov (Person, 8., tgl¡).Person menar där-

för, att man lika väl skulle kunna läsa omskriften
till NICOLAIJS, varigenom myntet skulle bli ett
unicum bland Niels Svensens kända mynt. Denna

bestämning har senare accepterats av Axel Ernst
(1946) samt Fritze Lindahl þ956, s. 96), men på

grund av det här relaterade tillvägagångssättet kan
en definitiv placering av myntet till konung Niels
inte vidmakthållas, utan den äldre attribueringen
till Olov torde fortfarande vara den mest sannolika.
Vad beträffar Olov som tronpretendent i Skåne

se 1V/eibøll, L., t9r4-r7, s. 196 f .

8 ll/rangel, 8., ryr9.
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Fig. l+. Antikiserancle gcsims i kryptan.

vägg artikulerande gesimsen, som uppvisar sliilda variatiorìer på användander ev
överst ett doriskt kyma, tanclsnitt, förvanskad äggstav och slutligen o{ta ett
mycket förenklat doriskt kyma." Som nu endast fragment bevarade i domkyrko-
museet visa, ha andra del:r av byggnadens yttergesimser bestått av endast två
doriska kyma och mellan dem ett tandsnitt eller en repstav. Två doriska kyma
vända med baserna mot varandra utan mellanled är också ett motiv, som förekom-
mer på andra håll i byggnaden, frarnför allt på täckplattorna rill djurkapitälen;
över tre av dessa i södra sidoskeppet finns är'en tandsnittet med. En förflackning
av motivet lägger man slutligen märke till på täckplattorna rill absidkapitälen."

Eftersom de här skildrade kymatiegesimserna inte förekomma blandade med
varandra inom samma arkitekturdelar, kan man förmoda, att cle återspegla en
sluten utveckling inom den till byggnaden bundna verksamheren. Man bör då rim-
s \Yrangel, 8., 1923, Fig. zo6-2o8. 10 lbid., Fig. zo9-zrr.
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Fig. lt. Ko¡intiskt kapitäl på den nordöstligaste huvudpelaren i mittskeppet.
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ligtvis ha börjat med de mera strängt
utförda gesimserna och fortsatt med de

allt mer och mer >degenererade> for-
merna. Att en sådan utveckling skulle
kunna föreligga kan stödjas av föränd-
ringen i de övriga ornamentâla element,
med villça gesimserna ha ett intimt sam-
band.
. Om vi betrakta kapitälplastiken,
finna vi samma tendens än klarare ut-
tryckt. Renast Íramträder den antiki-
serande stilen i mittskeppsarkadernas
tre korintiska kapitäl (fig. ¡¡) samt
något uppluckrad genom en antydan
om en fliare gestaltbildning i de korin-
tiska kapitälen i sidoskeppens västli-

Fig. ¡6. Kapitäl i södra sidoskeppets västra del. gaste delar (fig. 56) samt under nord-
östra ädikulan (fi1. Sù. Komposita-
kapitälen förekomma i sin klara och

behärskade form i ädikulan till det södra kapellet (fig. ¡S); hit hör vidare det syd-
liga kapitälet till den nordvästra ädilculan samt förmodligen även det ofullbordade
södra kapitälet i sydvästra ädikulan.

Alla de här nämnda kapitälen bära den rena protorenässansens prägel av nàra
samhörighet med de antika förebilderna, en samhörighet, som râger sig utryck
inte endast i detaljutförandet utan även pch främst i fasthållandet av den tekto-
niska byggnaden, där den relativa slankheten och den organiska växren med en
vidgning uppåt hela tiden fasthålles.

Den tektoniska formen är framträdande både i de rent korintiska och kompo-
sitalrapitälen i kyrkans inre liksom i den grupp av djurkapitàL, som återfinnes i
de båda sidoskeppens östligaste delar (fis. ¡g). Ett sådant fasthållande vid en
form med antika traditioner innebär, att figurskulpturen på kapitälen inte behand-
las efter dess egna fordringar utan efter kravet på tektonisk genomföring." Denna
formspråkets stränghet är emellertid koncentrerad till de berörda kapitälen i byss-
nadens inre.

Med de bysantiniserande tendenserna har införts en rikare växtornamentih, som
i det inre bl. a. manifesterar sig i ädikulan framför det nordöstra kapellet samt i
själva kapellets profiler, som möjligen kunna vara ornerade på ett något senare
stadium än då rummet och profilerna gestaltades (fig.76).
" J*f. Ad.hémar, J., ry39, s. t73.
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Borrhålstekniken har, där den an-

vänts i det inre av byggnaden, i över-
ensstämmelse med den tektoniska {orm-
givningen strängt tyglats, så att den de-

taljmässiga plasticiteten hållit sig inom
ramen för den arkitekturala formen
men sarntidigt åstadkommit den påtag-
liga och med tekniken avsedda effekten
ev en kontrastverkan mellan ljus och
skugga i de olika planen. Det bästa
exemplet herpä äro de här som tidi-
gast betraktade korintiska kapitälen på

mittskeppets huvudpelare (fig. tt). I
de kapitäI, som man finner i den yttre
utsmyckningen ser forhållandet annor-
lunda ut. I de båda kapitäI, som ingå
i ädikulan till norra sidoskeppsportalen,
göra sig i synnerhet två tendenser gä1- Fig. sz. Kapitäl under nordöst¡a ädikulan.

lande. I det västra se vi, hur borrhåls-
tekniken drivits över gränsen för sin
tektoniska användning (fig. 6o). I framhävandet av de på bakbenen stående

djuren, som med bakåtvridna huvuden bita om människohuvuden har underskär-
ningen drivits så långt, att de starkt plastiska figurerna visserligen hålla sig till
kapitälformen men genom den utträdande tendensen visuellt upphäva kapitälets
tektoniskt bärande karaktàr. Ett vidareförande av denna tendens torde leda till
den formgivning, som finns t. ex. hos ett av absidkolonnernâs kapitäl, där de resta

fyrfotadjuren inte organiskt ingå som led i kapitälets tektoniska utformning utan
i stället synas stumtlagda mot detsamma."

I den norra portalens östra kapitäl se vi hur de Írigjorda figurerna på ett annat

sätt upphäva den egentliga kapitälformen genom att tekniken övergått i den

skulpterade formens tjänst (fig. 6o). Under voluterna på kompositakapitälet
skjuta i vardera hörnet ut f.yra örnfigurer, som på så sätt ersàtta men sâmtidigt
förgrova de bärande bladens funktion i motsats till den mera strama formgiv-
ningen hos t. ex. det rrorra kapitälet i södra transeptädikulan (fig. l8). Här har

den antikiserande stilen under inverkan av bl. a. den allt vanligare djurskulpturen
helt fått vika undan och förnimmes endast som en underström. Dessa tenclenser

bort från den antika formen göra sig på olika sätt gällande i absidkapitälen, och

varrhän det leder, se vi i tvã andra av mellanvåningens kapitäI, där man dels i
12 lVrangel, 8., :'923, Pl. XIII, 33.
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användanclet av djurfigurerna finner
en ansvällning av själva kapitälformen,
som pekar direkt mot ett senromanskt
schema, och dels i införandet av en all-
deles omotiverad omvandlad palmetr-
ranka i det till andra delar korintise-
rande kapitälet." Denna rankornamen-
tik har helt tagit överhanden i rre av
det övre kolonnettgalleriets sex orne-
rade kapitäL, av vilka åtminsrone de
fem, även de med människo- och fågel-
skulpturer ornerade, ha en typiskt sen-
romansk formgivning med en mera
massiv och något svällande bàrkraft.'r

I4ed hänsyn till kapitälplastiken är
det omöjligt, arr rrots den försiktighet

Fig. 58. Kapitäl under sydöstra ädikulan. man måste iakttaga vid isoleracl typo-
logisering, komma ifrån en inom bygg-
naden försiggående un'eckling av de

skulpturala formerna. Borrhålsteknikens ursprungli ga karaktàr av valörskapande
hjälpmedel för kontrastverkan mellan den sammanhållande ytan och den mörka
bakgrunden kommer till bästa uttryck i de korintiska kapitäI, som äro placerade
på de båda östligaste mittskeppspelarnas västsidor.'" lF,àr bör anmärkas, a6 en av
de med den största precisionen och elegansen utförda kymatiegesimserna befinner
sig nedanför den norra kryptnedgången, just i anslutning till det byggnadsparti
inom vilket vi på norra huvudpelaren finna det mest behärskade korintiska kapi-
tälet ({ig. t4, tr). Därefter följer den nordöstra ädikulans kapitäl och de väst-
ligaste sidoskeppskapitälen. Vi finna i dessa fortfarande samma synsätt både vad
betràÍfar tektonisk utformning och användandet av borrhålstekniken. Men den
senare har i någon mån fått bli medel även för en friarc gestaltbildning. Samticligt
härmed införes ett nytt element i kapitälplastiken. Dels uppträder kompositakapi-
tälen med ställvis insatta djurhuvuden och dels komma de hela djurkapitälen med
sina förnämsta företrädare i de båda sidoskeppens östligaste rraveer.'6 Vi finna fort-
farande inom byggnaden den eleganta behärskningen och den framträdande borr-
lJ V/røngel,8., t923, Pl. XIII, 3r, 32. gen befintliga tärningskapitäI, eftersom täckplat-
14 lbid., Pl. XIV. torn¿ med samm¿ form och form¿t som tärnings-
15 Aven den näst östligaste huvudpelaren i söder kapitälens ä¡o för små för akantuskapitälen. på de
har ett mot öster fullbordat och mot väster endast östligaste huvudpelarna äro täckplattornâ avpassa-
påbc;rjat kapitäl av detta slag. Det synes emeller- de för akantuskapitälen.
tid, som om clessa äro urbytta mot där ursprungli- 1ß rVrangel, 8., 1923, pl. VIII, XI.
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Fig. lg. Djurkapitäl i norra sidoskeppets östra del.

hålstekniken, men motivschemat àr ett aînat. Det är den bysantiniserande stilens

växr- och djurvärld, som synes inträda i samband med nordöstra ädikulan och

fullbordandet av sidoskeppen i de östligaste traveerîa.
En ny urvecklingsrendens finner man sedan i kapitäleri ä norra sidoskeppets

yrrre porralomfattning (fig. 6o) . Hfu har borrhålstekniken i motsats till sin

ursprungliga funktion helt använts i det fria gestaltskapandets tjänst. De gestal-

tade motiven frigöra sig nu ur ytan för att slutligen på nytt bindas till kapitälet,

men nu så att de åstadkomma den senromanska svällande bàrkraft, som är till fin-
nandes å absidens kapitäl.

Trots den dialektik, som kan ligga i den här antagna utvecklin gen, är denna

generella typologisering inte avsedd att ge en absolut ticlsföljd annât än i ett senare
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utvecklingsskede' Hur de karakteriserade stilarna utvecklars samtidigt och vävrs
in i varandra kommer till synes i de enskilda skolor, som klart och tydligt arbetat
vid bygget. Om den antikiserande skolan ypperligt manifesrerar sig i det nordöstra
kapellrummet och mittskeppskapitälen, kommer en sådan med comasco-lombar-
diskt kynne till synes framför allt i ornamentiken i det motsvarande kapellet i
söder. Att det är denna senare, som också varit verksam vid prydandet av syd-
portalens yttre är högst sannolikt. Vad den inre omfattningen till denna portal
betràfÍar, finner man där ett av de förnämsta urrrycken för den antikiserande
arkitekturmoduleringen. Här har tydligen etablerats eæ samarbete, som fortsätter
i den norra portalen, fast där på ett annat sätt. I sydportalen var arbeter fördelat
och till sina skilda uppgifter renodlat, men i norr smälter allt samman, men på
ett sätt, som fortfarande tydligt avspeglar de skilda riktningarna. Den inre omfatt-
ningen bibehåller profilen, men endast denna. Hela omfartningen med fronton
saknas, och även profilen är i vederlagshöjd bruten genom de två djurfigurerna"
I det yttre är sammansmältningen mot romansk klossighet och sammansatthet full-
bordad (fig; 6o). De skilda ornamentsvarianterna från samtli ga pã andra hål| inom
byggnaden mera rent karakteristiska stilar äro inte längre distinkta, myllret är
påtagligt samtidigt som avtrappningen inåt mot djupet onyanserar tränger in
på tympanonfältet, vilket inte som i sydportalen lyftes och lättas av den kring
denna portals tympanon befintliga inre'kransen av hålkälsmodulerande akantus-
blad (fig. ¡3).

Som ornamentala detaljer äga absidens kapitäl och kragstenar någor av samma
synkretistiska karaktär. Men här avslöjar den fullständiga arkitekturmoduleringen
något av det allra viktigaste i Lunds domkyrkas konstnärliga gestaltning. Med
utgångspunkt i den antikiserande arkitekturuppfattningen och genom eæ upp-
tagande av drag från övriga stilriktningar, som gjort sig gällande i Lund, skapar
arkitekten här en fullendad syntes, som kom att bli signum för det unika i Lunds
domkyrka. Denna originalitet består inte så mycket i de skulpturala detaljerna som
i den harmoniska genomföringen av den arkitektoniska formuleringen, vilket tarvar
sin speciella utredning, till vilken vi återkomma nedan.

Den inom Lunds domkyrka nu behandlade ornamentiken utgör enhetligt fram-
trädande grupper, kring vilka man på olika sätt bör kunna sammanföra och ställa
in de enstaka ornamentsmoriv, som endasr ställvis uppträda inom byggnaden. En
möjlighet att utifrån monumentet självt datera ornamentiken och det med denna
sammanhängande byggnadsförloppet ligger i de data, som äro givna för skilda
altarinvigningar. Dessa dataha självfallet länge använts i detta avseende, men man
har i den numera gällande dateringen inte alltid tagit hänsyn rill, om byggnaden
som helhet eller endast till större eller begränsade delar har srått färdig vid invig-
nm8en r r4t.
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Fig. 6o. Norra sidoskeppsportalen.

Utgångspunkten för denna datering blir året rr3r, då det södra altaret i kryp-
tan invigdes, varefter resterna efter rooo-talskyrkan i den nordöstra delen av lång-

huset definitivt torcle ha kunnat undanskaffas. Eftersom det motsvarande norra

kryptaltaret invigdes redan rrz6 skulle man närmast tänka sig, att det övre tran-
seprer här fördes i höjden omedelbart därefter och alltså före det södra, men som i
byggn"dr,.rndersökniigen påvisats har säkerligen södra transeptet först uppförts

o"þ litt vissa delar så tidigt, att ännu det första byggnadsskedets intentioner där

lämnat spår efter sig. Det norra transeptet kunde fullföljas först efter det att den

gamla kyrkan helt undanröjts, med undantag för de rester, som kommo att ingå

i västra transeptmuren.
I överenssrämmelse med clet ovan sagda skulle den första ornamentiken i hög-

kyrkan utgöras av den, som pryder omfattningen till det södra kapellets båg-

öppning, dess fönsters ytrre omfattning och omfattningen kring södra sakristi-

dãrr..r.- Den här uppträdande comasco-lombardiska stilen kan ha satt in under
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rr3o-talet. I slutfasen av detta partis fullbordande, alltså någon tið, före rr45,
har emellertid verksamheten från den antikiserande skolan iniràtt, vilket bevisas
av den yttre kymariegesimsen på samma kapell.

Den senare skolans verksamhet har manifesterats i synnerhet på två ställen.
Först i den gesims, som återfinnes till höger om norra kryptnedgången samt i
mittskeppsarkadernas korintiska kapitäI. Arbetet på dessa ställen torde ha satt in
omkring r r4o, sedan resterna efter den gamla kyrkan bortskaffats, och meclan
man var i Ífud med att uppföra högkoret. Som en försträvning av dettas väst-
vägg torde den östligaste traveen i långhuset med tillhörande pelare och korintiska
kapitäl ha upp{örts." Samtidigt härmed kan man också ha arbetat på de övre
delarna av norra. transeptet, som i det östra kapellet och de angränsande muröpp-
ningarna ger ett av de tydligaste beläggen på denna skolas verksamhet. Fram till
rt46, dä altaret i denna del av kyrkan invigdes, torde verksamheren ha varit kon-
centrerad till högkyrkan och fullföljandet av mitrskeppets östligaste travé.

Som här på annan plats förmodats, kan man i sambancl härmed också ha tänkt
sig att förändra den ursprungliga västingången genom att där placera den ädi-
kula, som nu står frarnf.ör nordöstra kapellet. Om så skulle ha varit fallet, har
denna förändring emellertid aldrig kommit till stånd, och de färdiga delarna even-
tuellt omedelbart före r t46 fätt sin nuvarande plats." lVled de bysantiniserande
stildrag, som uppenbara sig hos ifrågavarande ädikula, synes även den nya figur-
stil inträda, som manifesreras i sidoskeppens djurkapitäl.

Den södra sidoskeppsportalen har även av Otto Rydbeck anserts tidigare urförd
än den r'orra,liksom det södra sidoskeppet över huvud taget,'o dock redan så tidigt
som i början av r roo-talet. Enligt vad som ovan sagts angående mynrfyndet under
den södra portalen, torde den knappast ha utförts före r r4r-43, snarare efter
mitten âv samma årtionde.'o I själva portalen kommer her for första gången till
synes ett samarbete mellan de båda dominerande skolorna, men fortfarande på så

sätt att vars och ens egenart på ett tydligt sätt kommer till uttryck; den comasco-
lombardiska i exteriören och den antikiserande i interiören,

På den norra sidoskeppsportalen finner man dels drag fån den bysantiniserande
stilen, som tidigare manifesterâts inne i kyrkan, och dels ornamenr, som uppståtr
Senom en sâmmansmältning av de tidigare skolornas. Denna portal kan förslags-
vis dateras till tiden mellan rr¡o och rr55. En samrnanställning är kanske ett mera
passande uttryck för den ornamentala sàrart, som här kommer till uttryck. Först
med absiden finna vi den verkliga sammansmältningen, som på en gång är en

1? De västligaste mittskeppspelarna. rorde, som ovan
framgått, ha uppförts redan tidigare i sambancl
med kryptan, medan ännu den östligaste delen av
rooo-talskyrkan låg kvar inom de nordöstliga de-

larna av långhuset.
te ¡mf. nedan s. r9o samr \X/rangel,8., 192.3, s. t94.
1s Rydbeck, O., r923, s. ro4.
20 lbid., s. 87. Jmf. även n. 7 ova;n.

r38



synres och en utifrån den egna verksamheten vid byggnaden åstadkommen origi-
nell skapelse. Ett fullbordande av clenna kan ligga i ticlen mellan rr5¡ och rr6o,
även om den är koncipieracl redan på rr4o-talet.

Av den här skisserade kronologien kan man naturligtvis inte ha rättighet att
draga den slutsatsen, att arbetet skulle ha forlopt på det jämna sätt, som siffrorna
tyckas visa. Vissa arbeten kunna ha slutförts inom en relativt kort tid, liksom man

måste taga hänsyn till, att verksamheten av olika omständigheter för en längre

eller kortare tid kan ha stoppats upp." Bortsett från de förskjutningar som sålunda

kunna ha förekommit, böra dateringarna i stort sett vara hållbara, eftersom de äro

grundade på dels de data, som finnas bevarade för byggnaden själv, och dels den

inom ,ornamentsbeståndet här påvisade morfologi, vars sannolikhet och karaktär
ytterligare skall belysas i ett komparativt sammanhang.

Spridda stilelement från slutet av 1100'talet

Man har menat, att domkyrkan är rr45 i huvudsak varit fullbordad. Därefter
skulle den ornamentala stilen ha blivit en >>bondsk>> och dekadent företeelse. Denna

stil skulle bl. a. âterÍinnas i delar av det norra tornet, som därmed skulle ha upp-
förts först under århundradeff sista tredjedel.' Följden härav skulle bli, att ingen

i<valitativt framträdande skulptur skulle ha utförts för domkyrkans smyckande

mellan mitten av rroo-talet och mitten av rzoo-talet'
Det finns emellertid en rad skulpturala fragment och detaljer i behåll i dom-

kyrkomuseet, vilka aldrig daterats, vartill kommer ett kapitäl funnet vid gräv-

ning utanför kyrkans västparti r9rr." Vid en nàrmare granskning av dessa skulp-

turer måste man komma till en helt annan slutledning
Två ornamentsstenar, av vilka den ena rgro-rr hittades under den nuvarande

trappan mellan mittskepp och kor, anses ha tillhört den ursprungliga anordningen
kring altarnischen vid det s. k. lekmannaaltaret i östra delen av mittskeppet.'
ßrunius hade vid rivningen av lektoriemuren iakttagit ytterligare elva sådana

stenar, som på hans beskrivning väl stämma överens med de ännu bevarade frag-
Irrenten.n Den ena stenen visar mellan två rundstâvar en frontalt stående fågel

med två par vingar. Ett elegant och symmetriskt affa;rgetat bladverk omger dju-
rer. På den andra stenen äro tvã upprättstående från varandra vända fäglzr place-

rade med de nu försvunna huvudena vridna mot varandra. Kroppens bakre del

löper ut i en spirallagd svans. Vingarna, sorn täcka kroppen, ha en Srunt ristad

zr Jmf. härvicllag med den histo¡iska situationen, 2 Kulturhistorisk¿ Museet Invnr. KM 49o93:26.

se nedan s. zoz. 3 Rydbeck, O., t9t5, s' 18 ff'
1 Rydbeck, O., ry46, s. 52. a Brønius, C. G., r8¡4, s. rzo ff.
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fjäderindelning. Även denna bild omges av två rundsravar (fig.6r), varför cle
båda stenarnabgra ha tillhört en och samma anordning, även om man kan kon-
statera vissa skiljaktigheter.' Det torde, som Rydbeck också gjort gallande, knap-
past räda något tvivel om, att dessa fragmenr jämre de av Brunius namnda på
grund av fyndomstäncligheterna tillhört en numera okänd anordning kring del
äldsta altarnischen i mittskeppet. Frågan är emellerrid, från vilken tid denna
anordning liksom en tillhörande altarplats härröra.

Om de av Brunius nämnda stenarna skriver Rydbeck: >>Det kan ej nog bekla-
gas, att dessa dyrbara skulpturer till stor del gått förlorade för forskningen, helst
som de bevarade resterna visa, att de ägt en lika originell som omväxl"nde orrr"-
ring, vilken i konstnärlighet knappast överträffas av någon annan skulptur i
kyrkan. Man skulle nästan vara böjd att tro) att den ledande arkitekten sj:ilv har
visat prov på sin skicklighet.r>u När Rydbeck i annar sammanhang ânser de anord-
ningar vid lektoriemuren, till vilka de i{.râ,gavarande skulpturerna skulle ha hört,
vara f.à,rdigställda i samband med eller strax efrer högaltarets invigning rr4t:
måste man därav sluta, att han även ansett skulpturernr härröra från denna tid.

Det är till en början påtagligt, att dessa skulpturer helt falla uranför den ram,
inom vilken den övriga och här tidigare behandlade skulpturen hör. De väsentliga
skillnaderna utgöras av, att dessa figurer i motsats till den srörre skulpturgruppen
synbarligen ha haft ett dekorativt egenvärde och saknar den tektoniska funktion,
som Senomgående utmärker den övriga skulpturen. Den löpande ram, inom vilken
bilderna varit insatta, kan svårligen antagâs .var:' ett arkitektoniskt funktions-
element. Betrakta vi det högtstående tekniska utförandet finna vi också en helt
ny syn på behandlingen av fïrhãllandet mellan yra och bakgrund. De djupa borr-
hålsintagnin1arna ha förvandlat relieffigurerna till halvt friplastiska gestalter i
ett uppluckrat lövverk utan bundenhet i bakgrunden, men med en stark och på
något sätt självständigt levande dekorativ verkan (fig. 6r).

Denna tendens talar för en skulptu ral uppÍattning, som har en helt annan
grundförutsättning än den övriga skulpturens, men den talar också för en i tiden
mera framskriden period för skulpturernas tillkomst. Det torde röra sig om en
tid, då de naturalistiska tendensernabörja göra sig märkbart gällande. Detta gäller
såväl skildringen av drakarnas eller fåglarnas vingfjädrar, som de mjuka blad-
rankorna, trots deras påtagligt dekorativa användning. Vi behöva i derta samman-
hang endast taga upp ett exempel till jemforelse. På grund av den så 9o6 som
identiska karaktären i utförandet av skulpturerna på ett av kapitälen i södra
tvärskeppet till katedralen i Genève skulle en beskrivning av denna likaväl kunna
gälla de båda adosserade fågldrna Írå,n Lunci. FIans Maurer skriver: >>Feine Diffe-
5 Ryd.beck, O., r9r¡, s. 18.
ß lbid.

7 Rydbeck, O., 1923, s. 88.
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Fig. 6r. Skulpturfragment från slutet av rroo-talet (nu i domkyrkomuseet)

renzieruîg von Flaum- und Schwungfe dern, zarte, schwellende Volumen und
geschmeidige Führung der Konturen zeugen von ausserordentlichem künstlerischem
Können. Schildartig legen sich die Flügel über die zarteî Körper, aus welchen an

Stelle eines fiedrigen Vogelschwanzes ein gerillter, geringelter Drachenschwanz

herausstösst.>>'Maurer daterar dessa kapitäl till tiden omkr. och efter rrSo och
påvisar deras tydliga samband med den samtida franska och framför allt burgun-
diska skulpturen.

Denna hänvisning torde i detta sammanhang v.rra tillräcklig som belagg för,
att de ifrägavarande skulpturerna frän Lund stilmma från samma tid, d. v. s. rrSo-
talet eller tiden närmast därefter, och att de tillkommit under direkt frenskt
inflytande.

Ett förarbere'rill ett kapitäl befinner sig i domkyrkomuseet. De stiliserade pal-

merrrankorna med pâlagda pärlmönster ge tydligt besked om, att det tillhör i stort
setr samma epok som det kapitäl, vilket vid grävning r9r3 hittades utanför dom-
kyrkans västparti (fig. 6z). På detta senare kapitäI, som visserligen är skadat, men

en gång ferdigbearberar, kan man tydligt iakttaga de karakteristiska stiliserade

8 Maører, H., t952, s. r48, Abb. 29.
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bladpalmetterna i typisk senromansk dekorationsstil, med plastiska pärlbancl och
stjärnmönster lagda längs stänglarna eller som mitaxlar i bladen. Det torde inre
úda nâ,got tvivel om, att dessa kapitäl tillhöra tiden omkr. r2oo, vilket kan beläg-
gas av närstående exemplar frän t. ex.'Oberpleiso samt ¡\ndernach,'o vilka alla ära
daterade till denna tid. Det är sannolikt, ett de iÍrå,gavarande kapitälen f.rän Lund
tillhört de delar av södra tornet, som kan ha varit under uppförande vid denna tid.

Bland skulptursamlingarna från domkyrkan befinner sig även en fragmentarisk
lejonskulptur, som i mångt och mycket frarrrför allt i de stiliserade hãrlockarna
har en viss gemenskap med de lejongestalter, som tillhöra der större skulpturskedet.
Vissa drag skilja den emellertid pätagligt från dessa. Det är framför allt före-
komsten av det lilla stjärnbandet som dekorationselement. Likaså ger bilden som
helhet trots sitt fragmentariska skick intryck av eri friare naturalism än vad som
är vanligt hos de ör'riga djurfigurerna. Det torde inte heller räda nägot tvivel om,
att denna skulptur som förmodligen kolonn- eller stödbärare tillkommit någon
gång under slutet av rroo-talet eller vid tiden omkring rzoo.

Nya skulpturala element uppträda dàrefter först med kolonnettkapitälen till
mittskeppsvalvens strålar, som torde ha tillkommit från omkring rz3o-talet.

Med ledning av de ovan behandlade skulpturernâ torde det med önskvärd, tyd,-
lighet framgä, att den skulpturala utvecklingen från absidens fullbordan och fram
till det nya skede, som inledes med valvslagningen under Íörra hàl{ten av r 2oo-
talet, pä ingen punkt ger besked om en försvagning av den konstnärliga kvaliteten
i den skulpturala verksamheten vid Lunds domkyrka. Der rorde därför vara svårr,
att till rroo-talets senare halft hanföra fullbordanclet av det norra rorners nedre
partier upp till i varje fall det nedersta galleriet med dess skulpturala utsmyckning
och därav sluta sig till en dekadent utveckling inom byggnadshyttan. om man
närmare betraktar de såväl arkitektoniska som skulpturala elemenr, som före-
funnits inom detta parti, visar det sig, att de visserligen helt falla utanför ramen
för den här uppdragna utvecklingslinjen, men samtidigt ha de kunnar placeras i
en alldeles bestämd epok, i vilken de genom de byggnadshistoriska slursarserna
infogats på ett naturligt sätt."

Med ledning av vad som här sagts om de först behandlade skulpturfragmenren
kan det vara skäl att återvända till den i olika samlnanhang endast berörda frå,gan
om utformningen av den äldsta lektoriemuren. Den nisch, som reclan vid Brunius'
undersökningar kom i dagen men uncler nuvarande frappan frilades t9ro, har av
Otto Rydbeck betraktats som tillhörande den äldsta anläggningen. Med hänsyn
till den datering, som ovan föreslagits för de på denna plats funna ornamenrs-
s Diepen, H. A., 1926, Tafel LXXXI, z.
10 'Veigert, H., 1943, s. 45,.

11 Se ovan s, ro3
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Fig. 62. Kapitäl funnet vid grävning utanför domkyrkan ry53; fràn tiden omkring rzoo

stenarna, bör man emellertid kunna draga den slurcatsen, att även nischen här-
stâmmar från samma tid som de skulpterade stenarna, d. v. s. slutet av rroo-talet.
Därigenom skulle också de stenhuggarmärken, som bestå av ett litet likarmat kors,
lcunna förklaras som cle allra första och till typen enklaste, som över huvud taget
upptràda inom byggnaden. De återfinnas nämligen, som ovan visats, inte blott i
ett exemplar på, en av sockelstenarna till nischen utan även på de delar av den
västra kryptmuren, som måste ha till vissa delar ombyggts i samband med en för-
ändring på denna plats.

Att ett altare inrättats och fardigställts på clenna plats redan i samband mecl

invigningen rr4t är osannolikt, eftersom man då skulle ha omnämnt en sådan

vigning i samband med de övriga, och för övrigt har såväl byggnads- som stil-
undersökningen givit vid handen, att denna del av byggnaden fullbordats tidigast
err rioral ãr efter högkyrkans invigning. Att det emellertid från det första Íärdig-
ställandet här och till den förmodade förändringen i slutet av r roo-talet existerat
någon art ay lektoriemur är dock högst sannolikt. FIur denna har varit beskaffad,
àr det med nu föreliggande material omöjligt att avgöra. Så mycket kan likväl
sägas, som att här sannolikt inte existerat ett altare, samt att det eventuellt funnits
en mittrappa, som lett till koret."
12 Jmf. nedan s. r87 f.
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Fig. 63. Nolra kryptnedgången sedd från öster och i skärning. (Efter Rydbeck 1923.)

I Consuetudines canonice föreskrives bl. a.: >>fn festivis vero diebus ii Gradualia
et ii alleluia, in pulpito cantabunt.>>" Pulpitum är här detsamma som ambo, vilken
under if.rãgavarcnde tid som regel var förbunden med den avspärrning, som fanns
mellan skepp och kor.'n Inte blott med hänvisning till de citerade orden utan även
med hänsyn till det allmänna bruket irr det därför högst sannolikt, atr det i Lund,
13 Necrologium Lundense, s. zr. bevarade från ltalien. Se Zaaner, F. P., t9r5; Leh-
1a Ett stort antal sådana ambone¡ äro framför allt mann-Brocþhaus, O., r94z-44.
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om inte ãr rt45 så dock en tid däref.ter, funnits en liknande anordning mellan lång-
hus och kor, d. v. s. på den plats, som det har ar tal om. FIur en eller två sådana

pulpeter'sett ut eller var de exakt haft sin plats, àrr det omöjligt att säkert avgöra.
Man torde emellertid kunna förmoda, att delar av de mindre ädikulorna i tran-
septens västmurar, eller i varje f.all den som nu befinner sig i norca transeptet,
frânbörjan gjort tjänst somrstöd för en ambo under r,orra delen av triumfbågen.'u
Med förändringarna efter rrSo-talet skulle sålunda delar av en eller två sådana

amboner ha kunnat flyttas för att sammanställas på så sätt som vi nu finna dem
i transeptet. Det torde ocksã vara vid denna tid, som den första trapparL mellan
taorra sidoskeppet och transeptet anlades. Brunius gjorde nämligen under den äldsta

der befintligatrappanläggningen ett fynd avinte mindre an r4 mynt, av vilka de

senaste härrörde från Knut den VI:s regering (rrBz-tzoz),'u
Som tidigare nämnts torde norra kryptnedgången inte ha upptagits f.örran någon

tid efter rï3r." Sin slutgiltiga gestaltning med bl. a. de eleganta vederlagsskulp-
tlrrerna har den emellertid sannolikt fått först på ett senare stadium, någon gång

mellan fardigstellandet av absiden och de här sist nämnda arbetena i anslutning
till lektoriemuren. Denna datering skulle kunna stödjas dels av figurskulptureri,
som faller utanför ramen för det större beståndet men samtidigt pekar fram mot
den senare altarnischskulpturen, och dels av hela omfattningens sammansatthet.
Der senare forhållandet kommer till uttryck inte endast i västfasaden'u utan även

i östfasadens skarvade kvaderläggning (fig. 63).'n

SPeYer

Domen i Speyer har sedan länge i flera avseenden anförts som förebild för Lunds

domkyrka. Förutom kryptplanen gäller det inte minst i avseende på ornamen-

tiken.' Epokgörande för åsikterna om det nàra förhällandet mellan de två kyrkorna
blir Rndolf Kautzschs arbete, >>Der Dom zu Speier>> f.rãn âr r9zr. FIans nya

reorier och datering av såväl Speyers interna förhållanderl som dess ställning till

15 Dessa ädikulor, vilkas nuvarande platser äro svåra

att Íörklara, ha tidigare tytts som nischgravar (Ryd-
becþ, O., r9rt, s. r44 ff.) eller biskops- och prelat-
stolar (rY/rangel, 8., :'923, s. 326, Fig. 195).
16 Brwnias, C. G., r854, s. 456' RydbecÞ, O., ryr5,
s. 176. Jmf. vad nedan, s. r83, säges om lektorie-
muren i samband med dess figurala utsmyckning.
tu ¡mf. ovan s. ¡8.
18 RydbecÞ, O., :.923, Fig. 78.
1s Oregelbundenheterna i kvaderläggningen förkla-

ras som en ålde¡domlighet av Rydbeck, O., 1923,

s. ro3.
1 \X/eibøll, L., 19o6, har hänvisat till båda före-
teelserna, vilket så gott som alltid senare har varit
fallet. Vad ornamentiken berlá'ffar har Ewert
lYrangel, r9ro, 1922, r9z3 också pekat på en nära
frändskap, men dock tydligt framhållit, att över-
ensstämmelserna närmast voro att betrakta som

parallellf öreteelser.
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Lund ha dàreÍter i huvudsak varit gällande. Från svenskt håll ha hans åsikter frarn-
för allt övertagits av Monica Rydbeck.'

Utifrån Kautzschs forskningar är numera den gängse åsikten, att den sista
betydande ornamentiken i Speyer hàrrör från tiden omkring år rroo, samt arr
ornamentikeni Lund skulle i huvudsak vara slutförd omkring rr4r. Lund anföres
då som bevis för, att den motsvarande ornamentiken i Speyer måste vara utförd i
början av seklet och inte efter branden rr59. Eftersom åsikterna om dateringen
av den sista ornamentiken i Speyer trots allt inte äro fullständigt överensstäm-
mande,' och forhållandet mellan Speyer och Lund inte heller är helt utrett, torde
det vara värt, att taga vpp dessa problem till behandling.

Det grundläggande arbetet för kännedomen om katedralen i Speyer är Meyer-
Schwartaus, >>Der Dom zu Speier>>, som utkom 1893. Vad den ornamentala
utsmyckningerì av transepten, som här framför allt kommer iÍräga, betràÍf.ar,
hävdar han där, att den bör ha tillkommit efrer en farherjande brand, som hem-
sökte domen rrt9.* När Kautzsch rgzr publicerar sin uppsats, stöder han sig till
stora delar på Meyer-Schwartaus arbete men går vidare på grundval av egna
undersökningar och de resultat, som så småningom framkommo av den undersök-
ning, som i början av rgoo-ta,let företogs av kejsargr,avarîa i mittskeppets öst-
ligaste travé.

Kautzsch indelade den ornamentala utsmyckningen i tre formgrupper. Den
första återfinnes å absiden och på långkorets nedre galleri. Framför allt kapitäl-
plastiken bär här en tidig prägel och härstammar från tiden omkr. roSo-raler.'
Vad som i detta sammanhang intresserar oss är de följande stilarna, av vilka clen
andra utmärkes av strängt antikiserande drag. Den återfinnes i de antikiserande
gesimserna på norra sidan av trânseptet och långhuset. Samma gesimser ha tidigare
förekommit även å långkoret, varifrãn de äro nedtagna i samband med ombygg-
naden, vilket förmodligen även skett på transept och långhus, fast man dàr äter-
insatt dem till vissa delar. Vidare hor till denna formgrupp, enligt Kautzsch, de
korintiska kapitälen i det inre av transepten. Den tredje >>formgruppen>), som är
den utan jämförelse mest omfattande, inbegriper hela den övriga ornamentiken
bland vilken transeptens fönsterutsmyckning med rankornament och djurfigurer
är det mest utmärkande stildraget. I de även hithörande transept och långhusgal-

2 RydbecÞ, M., 1936. Hon har emellertid enbart
och utan kritik hållit sig till Kautzschs uppsats
frän tgzr och inte tagit hänsyn till Kaatzschs syn-
punkter på Speyer-\fotms 19z6 eller Röttgers be-
handling av Speyerdomen Íg34.
3 r^rankl, P., r9r}, s. t88; Hauttmann, M., 1937,

ss. 88 och 7r8, anser transeptfönstrens ornamentik
tillkommen efter rr59.

a Meyer-Schwd.rtd.l¿, V., 1893, s. 46.
s Køøtzsch, R., r9zt, s. 88. Han menar, att denna
ornamentik är helt lombardiskt inf luerad, vilket
kan ifrågasättas; snarare synes den vara en mer
eller mindre direkt fortsättning av den ottonska
traditionen, làt yara med mindre inslag av vad
man kallar lombardisk stil.

r46



Fig. 64. Speyer; fönste¡ i södra rransepters väsrra vägg. (Efter Röttger.)

lerierna återfinnes en rad starkt stiliserade och förenklade korintiska och kompo-
sitakapitä1, liksom i Afrakapellet.

>Formgrupperna> II och III anser Kautzsch r/ara samtidiga. och med ledning
av de fönsteromf ettningar, som finnas å skiljemuren mellan kejsarkryptan och
den stora huvudkryptan, och vilkas ornamentik uppvisa stiliserat antikiserancle
akantusblad,o daterar han bägge formgrupperna till tiden omkring rroo. Kaurzsch
förutsätter, att skulptörerna i Lund kommit bl. a. från Speyer, och e{rersom
lundaskulpturen skulle ha utförts senast omkring rr45, måste ornamentiken i
Speyer var,a tillkommen före branden rr 59. }Ian diskuterar möjligheten av arc
en verksamhet skulle ha kunnat försiggå efter en brand, som ägde rum r r37, rrren
avÍàrdar denna tanke, eftersom ingen byggnadsverksamhet vid denna tid àr nämnd
i de litterära källorna. Alternativet blir då endast, att ornamentiken tillkommit
under Henrik den IV:s regering (ro¡o-r ro6).'
8 Röttger, B. H., ry34, Abb. 56. 7 l(awtzscb, R., t9zr, s.9zff.
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Dessa teorier ha senare blivit de allmänt erkända och vad betràf.far sambandet
med Lund på ett egendomligt sätt kategoriskt uttalacle.l Denna sammanställning
skall här ånyo granskas, men först måste dateringarna och den obevisade samman-
ställningen i tid av de båda Speyerformgrupperna II och III göras till föremål för
en kritisk granskning.o

På södra transeptets västra mur, som för övrigt inte är artikulerad av de breda

mittpilastrar, vilka förekomma på de övriga transeptmuratîa, befinna sig två
fönster, vilka helt skilja sig från de övriga transeptfönstren (f.ig. 6Ð. Själva
fönsteromfattningen är profilerad med en rundstav, språng och snett inåt lagd
hålkel. Hela profilen verkar i sin återhållsamhet inte som upplösande av murhörnet
utan som reliefaccentuering av detsamma. Fönsteröppningen flankeras av två
smala kolonnetter, vilka bàra en båge, krönt av ett rakt överstycke. Bågens profil
visar en hålkalvulst, ett litet språng och en rundstav, allt lagt svagt inåt fån f.asad-

linjen. IJtan formell överensstämmelse visar denna behandling dock något av

samma principiella åskådning, som vi i renare form funnit i Lunds domkyrkas
nordöstra kapell.

Morsatsen till transeptens övriga fönsterprofiler, som nedan skola skildras, står
genast klar. Röttger f.örklarar den med den västra murens mindre tjocklek, som

inre rillär den rikare djupprofilering, som återfinnes kring de övriga fönstren.'o
FIan menar således, att de äro samtidiga med de övriga fönstren och räknar dem

i enlighet med Meyer-Schwartaus uppdelning till den sista och fjärde gruppen
av rranseprfönsrer." Kautzsch har heller inte skiljt ut dessa fönster Írãn de övriga
uran i stället tagit dem till intäkt för, att hela den övriga gruppen och således

hans tredje >>formgrupp> skulle vara samtidig med den antikiserande >>form-

grupp>> II."
Denna sammanställning är egendomlig, emedan hela västmuren med sin mindre

och ursprungliga tjocklek uppvisar ett ânnat utseende än de övriga murarna inte
endast i avsaknad av den rikare artikuleringen av muren med pilaster utan även

genom det annorlunda stenmaterialet, både vad betraffx färg och behuggning."
När Röttger menâr, att den tunnare muren i söclra transeptet varit anledningen

till den speciella fönsterutformningen där, underförstår han sannolikt samtidigt,
att behandlingen av de övriga transeptfönstren varit betingad av den tjockare
muren.'o Genom en bredare yttre muröppning önskade man få ett större ljus-

8 Förutom hos Monica RydbecÞ, 1936, och därefter

Otto Rydbecþ, 1946, hos t.ex. Röttger, B. H.,
r9t4, s. 234, och Klimrn, F., 1953, s. 8r'
e Att å andra sidan grupperingen som sådan är

riktig torde vara otvivelaktigt.
ro Röttger, B. H., t934, s. zz8.
tt Ibi.d.; Meyer-Schwartaø, V., r893, s. r rz.

12 Kaøtzsch, rR., r9zr, s. 8¡.
18 Meyer-Schwartdu, \Y/., r893, s. rr6. .Att man

har va¡it förhindrad att omkläda denna mur var
sannolikt beroende av det tidigare och nedanför
liggande Katharinakapellet.
ra Röttger, B. H,, 1934, s. zz8.
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t-ig. 65. Speyer; södra transeptets södra fasad. (Efter Klimm.)
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insläpp. Detta är säkerligen alldeles riktigt, men det motiverar inte den speciella
både profilmässiga och ornamentala utformning, som en hel rad av i synnerhet
den övre våningens fönster begåvats med. Om vi se på de båda nedre fönstren
i södra transeptets södra vägg, som Meyer-Schwartaú hänfört till fönstergrupp I
(Íig.65),'u à, det inte endast avsaknaden av ornamental utsmyckning utan även
den arkitektoniskt stramare profilbildningen, som måste tyda pä, atr de höra till
en epok med en annan uppfattning av fördelningen mellan mur och öppning än
vad vi finna i de övre fönstren. H.àr är det inte skillnaden i murtjocklek, som gör
att de nedre fönstren med sina strâmt livande profiler bibehålla förnimmelsen a\r
massa och genombrytning och som clärmed ställer dem närmre cle båda västfönst-
ren, än vad den övre våningens fönster stå.

Vad slutligen de till Meyer-Schwartaus grupp II och III hörande fönstren betraf-
far, finna vi där en profilbehandling, som inte vad de enskilda elementen angàr
skiljer sig i nämnvärd grad från de övriga men väl vad det gäller sammanställ-
ningen av profilerna till en vidgning av muröppningen, vartill kommer den i dessa
sammanhang företrädda ornamentiken. Det norra transeptets övre sydliga väst-
fönster visar ett av de tydiigaste exemplen på denna överdåcligt sammansarra
profilbildning (fig. 66). F{ur denna ännu arkitektoniskt bundna form genom
ornamentiken når en målerisk effekt, som förstärker tendensen mot murens inte
längre arkitektoiriska men dekorativa genombildning, kan studeras i det södra
transeptets bägge övre sydfönster (fig. 6¡).

För en härledning och datering av denna de andra och tredje fönstergruppernas
ornamentik har man Íramför allt vänt sig till Lombardiet.

Som nämnts anser Kautzsch >>formgrupperna>> II och III som samtidiga.'u Ffan
framhåller emellertid den enhetliga och strängt klassiserande karaktären inom
grupp II. >Die zweite Formengruppe ist ausgezeichnet durch ein überaus streng
antikisches \Øesen.>>" Samtidigt förklarar han, att grupp III karakteriseras av
missförstådda antikiserande bladband och figurer, ibland föga genomarbetade och
ibland mycket långt stiliserade." Här föreligger alltså inget skäl f.& att uran en
starkare motivering förutsätta en sâmtidighet mellan de båda skilda grupperna.

Samtliga formgrupper har Kautzsch härlett från Norditalien, vilket i all synner-
het gäller grupp III, i det han skriver: >>Nun ist folgendes entscheidend: die dritte
Speierer Formgruppe gehört, abgesehen von den Elementen, die sie von der zweiten
übernimmt, durchaus dem älteren oberitalischen Stil an. Es scheint mir ausschlag-
gebend, dass nichts, auch nicht ein eínziger Zug dre Bekanntschaft mit der Art des
tüØiligelmus verrät.'o Da es sich in Speier unmöglich um Arbeiten einer einheimi-

15 Meyer-Schwartau., \,(., r893, s. r ro.
1ß Kaatzscb, R., r9zr, s. 87 1,

17 lbid., s. 88.

18 Ibid., s. 89.
10 Om karakteriseringen av de no¡ditalienska stil-
a¡terna, som i sitt morsats- eller ömsesidiga förhål-
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Fig. 66. Speyer; fönster i norra transePtets västra vägg. (Efter Röttger.)

schen, oder überhaupt nur rein deutschen, sæhengebliebenen \Øerkstatt handeln

kann,'o müssen wir also mit Arbeitern rechnen, die frisch aus Italien zvgezogeî

waren: dann aber ist es meiner überzeugung nach ausgeschlossen, dass diese ober-

italischen Steinmetzen erst nach r ry9 nach Speier kamen. Um diese Zeit müsste

ihre Ktrnst anders aussehen. Dagegen ist es sehr wohl möglich, dass sie zwischen

lande inre i och för sig äro utslagsgivande för en 20 .Ã.sikten om cn tysk originalitet har dock senare

clatering se Francouich, G. de, 1952, s.7. hävdats av Reinhardt, H., t934, Lehmann, E., r95r.
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roSo und rogo kamen: damals stand das, was sie mitbrachten, in Oberitalien offen-
bar in voller Blüte.>>"

Som hänvisning till vad italienarna förde med sig till Speyer anser Kaurzsch
det räcka med en hänvisning till S. Abondio i Como," som dareras till rogo-talet.
S. Abondio är förvisso en av utgångspunkterna och det tidigaste exemplet på den
comasco-lombardiska stil, som efterhand når sin koncentrerade och renodlade
spridning i Italien Írarnför allt till Milano och Pavia, men också fär ett enormr
inflytande på den mellaneuropeiska stenhuggarkonsten under hela rroo-raleß
{örra hälft." Men Írägan är, om det egentligen existerar någon överensstämmelse
mellan Speyer och just det stadium, som representeras av S. Abondio.

Belysande för karaktären hos den comasco-lombardiska skulpturutvecklingen
àr en jämförelse mellan de synnerligen representativa monumenten S. Abondio i
Como frän rogo-talet, S. Ambrogio i Milano med den i detta sammanhang aktuella
ornamentiken från rrro-rt, S. Pietro in Ciel d'Oro (rt3z) och de övriga Pavia-
kyrkorna frän tr3o- och 4o-talen.'n

Framträdande för S. Abondio àr ä ena sidan avsaknaden av anrikiserande ren-
denser och å den andra inslagen av bysantinism i förhållandet mellan mur, öppning
och ornamentik. Detta tager sig uttryck i fönstrens och den västra portalens
omfattningar, som sakna profilering i flera språng. Den yttre omfattningen är i
fasadens plan ornerad med ett brett reliefband.'u Den platta reliefen i dessa tre-
strängade comasco-lombardiska ornament kännetecknas i S. Abondio av en sträng
regelmässighet. Detta gäller såväl bandÍIàtorna som de i rankor eller cirkelbancl
inskrivna djurfigurerna. De senare överskrida aldrig bandflätans arkitektoniska
ralr:r vare sig i cirkelkompositionerna eller i den strängt symmetriskt anordnade
vågrankan. Samma tendenser vad beträffar cle enskilda ornamentmotivens utform-
ning göra sig fortfarande gällande i S. Ambrogio.'o Men här kommer en rikare
pro{ilbildning till samt även en större yppighet och variation inom de enskilcla
motiven. I S. Pietro i Pavia är schemat inte mycket förandrat, även om steger från
S. Ambrogio tydligt märks inte endast i den rikare kompositionen uran kanske
också i den större lössläpptheten i ornamenten och deras kombination med de
typiska frän framför allt Milano och Pavia kända comasco-lombardiska krag-
kapitälen."

Ett sista stadium i utvecklingen inom gruppen representerar S. Michele och de
övriga Paviakyrkorna. Tendensen till en rikare, eller kanske rikligare, utsmyck-
21 Kaøtzscb, R,, t9zr, s. 9r. 25 Martin, C., 1924, P|. 23.
22 lbid.., s. 89. 28 Klacþbobn, E., r94o.
23 Francoaicb, G..de, 1936-37. 27 Martin, C., 1924, Pl. 24.
2a Ibid., s. 53.
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Fig. 67. Verona, domen; detalj från absiden

ning har släppt det drag av antikiserande behärskning, som ännu fanns i S. Pietro
(västportalen) och forfallit till ett slags >>barbarism>>. Fasadens översållande med
skulpturer ar ett tecken hàrpä, men det återfinnes även i en finare nyans i de,

ornamentala rankor, som i sig ha inflätade djurfigurer.'* Från att tidigare ha intagit
sin plats inom ramen för rankans begränsning spränga dessa nu ramen och flätas
ofta in i densamma.Detta stadium, som torde utvecklats i Pavia under rr3o- och

4o-talen, synes ha varit förebildande för motsvarande motiv i såväl Italien som i
en stor del av Europa under dessa och de följande årtiondena. Det är denna art av
comasco-lombardisk ornamentik, som vi finna i Lund.

Ett intressant exempel på detta motivs användning i samband med antikise-
rande och bysantiniserande tendenser se vi i frisen till huvudabsiden på domen i
Verona (Íig. 6ù, stildrag, som inte ha med de senare Nicolo Pisano-arbetena i
f.ramför allt väster att göra. ir53 invigdes huvudaltaret,"o och någon tid före
denna datum torde frisen ha utförts. Betecknande nog svarar denna detalj i Verona
mot den blandning av antikiserande och bysantiniserande drag i Lund, som med

hjälp av den enbart till denna kyrka bundna kronologien här ovan ha placerats i
samma tid, som motsvarande företeelse i Verona.

28 Martin, C., r9rz, PI. 6z-66 2s Jullian, R., 1945, s. rr7
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.Ã.tervända vi nu till Speyer f.ör att se i vilket forhållande till den här skisserade
utvecklingen den tyska ornamentiken står, visar det sig, att med S. Abondio har
den inte något gemensamt. Den sista fasen i Speyer synes representeras av södra
transeptets övre södra fönster (fig. 68). De rankor och Írarnför allt kombinerade
djur- och växtrankor, som här förekomma, röja inte endast i sitt något grova och
stiliserat kantiga utförande utan också i den enskilda kompositionen ett helt annat
kynne än vad vi finna i S. Abondio. Speyerornamentiken står i alla avseenden när-
mast Pâviakyrkornas. Det är inte endast den nästan överlastade rikedomen, fast i
andra utföranden och delvis i kombination med andra element, utan även sättet
att i ornamenten kombinera de olika motiven, som här äger en större överensstäm-
melse. Speyer kan t. o. m. sägas gã ett steg längre än Pavia. Kombinationen mellan
djur och ranka har inte längre skett endast genom överskärning och inflätning,
utan i Speyer äro djuren lagda pâ, rankorna.

Denna olikhet kan inte förklaras som en kvalitetsskillnad. Både den oorganiska
kombinationen och de enskilda figurernas utförande àr av omisskännlig sen-
romansk karaktàr,liksom den omgivande akantusfrisen, som i sin stilisering mist
allt av antik prägel. Stilen tillhc;r slutskedet inom den romanska ornamentsutveck-
lingen, just den variant av densamma, som innebär slutet utan en organisk över-
gång till den gotiska formen.'u

Samtidiga med den här behandlade fönsterornamentiken anses kolonnettgalle-
riernas och östkupolens kapitäl vara." Hfu àr det emellertid ytterst viktigt att
lägga märke till, att Kautzsch själv senare har deklarerat, att östkupolen i enlighet
med Vorms måste vara tillkommen först efter rrjg."" Efter detta har inte
Kautzsch tagit ny ställning till dateringen av ornamentiken, men det är underligt,
att i andra behandlingar av densamma förbigås detta Kautzschs påpekande, vilket
han själv i en not har förebrått Röttger." Står alltså sambandet mellan den senare

fönsterornamentiken och kapitälen i östkupolen fast, vilket inte torde betvivlas,
måste alltså i varje f.all det sista skedet av Speyerornamentiken enligt Kautzschs
>formgrupp> III vara senare än rr59, vilket här stilistiskt visats och tidigare av
Meyer - S ch w ar talr h ävclats.' *

Kautzschs tredje >formgrupp>> synes således med sina olika avsnitt karakterise-
rade av Meyer-Schwartaus fyra fönsterstilar ha omspänt en längre tidrymd än vad
man i allmänhet ânser, men framför allt torde den tillhöra en senare tidsperiod, än
vad Kautzsch menat. Med sina närmaste överensstämmelser i den comasco-lombar-
diska skulptur, som främst representeras av Paviakyrkorna, bör den första och på

to J-f. Focillon, H., t9tt, s. rz4 ll.
31 Kautzscb, R., r9zr, s. 88.
32 Kaatzsch, R., 1926. Ibid., 1938, s. t99
33 Kautzsch, R., 1938, s. r99, n. 6.

3a Vidare bör hänvisas till den även av Kautzscb
påpekade överensstämmelsen mellan delar a.y

Speyerornamentiken och några ornamentsmotiv i
Vorms östparti (1938, s. z¡6 f.).
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Fig. 68. Speyer; detalj av övre södra fönstret i södra transeptet. (Efter Röttger.)

flera ställen ej avslutade fönsterornamentiken tillhöra ett eller ett par pâ vatandta
följande skeden, med begynnelsen eventuellt i rr3o- eller 4o-talen, då däremot den

sista fasen av fönsterornamentiken torde ha tillkommit först efter branden rr¡9.'u
s5 Vad berräff¿r <len förmodade hänsyftningen av s. ro4), anför Röttger sannolikt med all t'àtt, att

Ebbos uttalande om naequam fenesrrarum...' på denna beskrivning i stället torde hänföra sig till
,transeptfönstrens ornamenrik (Kautzscb, R., r9zr, mittskeppsfönstren och deras förhållande till de
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Antagandet att såväl den antikiserande som den lombardiska utsmyckningen
av Speyer ägt rum under Henrik den IV:s tid, har numera blivir ett ariom. Därav
har man försökt draga den slutsatsen, att Speyer icke främst skulle ha mottagit
intryck från ltalien utan tvärtom varit vägleclande och impulsgivande för en
senare utveckling i Lombardiet.'o Med utgångspunkt från de korintiska kapitälen
i Speyer har Edgar Lehmann {örsökt grundfästa teorien om Speyers italienska
oberoende. FIan menat, att de antikiserande tendenserna ätergä på det i Rhen-
landet sedan senromersk tid befintliga antikâ materialet, som i Speyer representeras
av bl. a. senantika kapitäI."

Inom de områden av Europa, dàr protorenässansen utvecklades, fanns inte minst
genom de äldre monumenten en påtaglig kontakt med antiken. Men denna för-
nyelse tog sig uttryck i en mer eller mindre modifierad men ändå fullständig genom-
bildning av monumentet som helhet. Detta är på intet särr förhållandet i Speyer.
}{är àr det enstaka element som upptagits. För en sådan receprion ligger som för-
klaring en vilja till imperial manifestering närmast till hands.u' Men den är i Speyer
typiskt romanskt genomförd, liksom pä andra ställen i Europa, där man för övrigt
saknar varje spår av senanrik byggnadstradition, som r. ex. i Lund.

Ett stöd för Speyers prioritet gentemot Italien finner Lehmann även i den
omständigheten, atr de kapitäl inom detra land, med vilka han jämför Speyers, i
allmänhet dateras till rrro- och zo-talen. Om cle kapitäl, som enligt den gängse
Speyerdateringen, omkr. r roo, skulle i tid ligga de tyska närmast, nämligen i Flo-
rens, säger Lehmann, att >>die Blätter scheinen am Kern zu kleben. Nichts von
dem geheimnisvollen Helldunkel und dem zugleich drängend Plastischen der
Speyerer Stücke.>'n f)et är att làgga märke till, att det är just denna i Speyer
konstaterbara (fig. 6fi och av Lehmann själv karakteriserade plastiska gestalt-
ningsprocess, som först efter r r ro- och zo-talen uppträder som en målerisk ten-
dens inom vissa delar av den romanska skulpturen i Europa, vilket också bör vara
ett indiciurn på, att Speyerkapitälen bora tillhOra först denna tid.nu

Som de utan jämförelse närmâste motsvarigheterna till de korintiska kapitälen
i Speyer har Kluckhohn betraktat motsvarigheter i förhallen till domen i Casale
Monferrato samt i portalen till S. Maria Maggiore i Vercelli i Lombardier.n' Pro-
blemet synes emellertid för honom ha bestått i, arr Speyerkapitälen enligt den
gängse dateringen skulle vara betydligt tidigare än de italienska; han anför ingen
datering för de senare, men viclrör dock problemet.n' Å ena sidan är jämförelsen
förstärkta huvudpelarna (Röttger, B. H., ry34, s. 40 FIur denna tendens fö¡s vidare inte minst i an-
rz8 f.)' slutning till figurskulpturen skall visas nedan i sam-
36 Reinhardt, H., ry14. bancl med Mainz.
37 Lehmann, 8., r91r, ar Klackhohn, E., 1955, s. 7.
38 Detta framhålles även starkr av Lehntønn, az lbid., s. rcf.
Ðs lbid., s. to[.
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Fig. 69. Speyer; korintiskt kapitäl i norra transeptet. (Efter Röttger.)

befogad, men å den andra kan man med hän.syn till dateringen konstatera det
paradoxala, att de italienska kapitälen, som daterats till tidigast rr30- och

4o-talen,1" uppvisa en betydligt större slutenhet i formen, vilket tyder på en större

bundenhet till den antika traditionen, som framf& allt kommer till synes i Casale.

Speyerkapitälen ha däremot, som ovan visats, genom måleriska tendenser till sina

detaljer blivit plastiskt frigjoña.
Därmed är emellertid inte sagt, att Speyerkapitälen skulle -vara senare än de

italienska, dessa voro i de flesta delar av Italien längre bundna till den där existe-

rande antika traditionen;'n vacl vi kunna konstatera är endast två skilda utveck-
lingslinjer inspirerade av olika tendenser. Tidsskillnaden mellan dessa två grupper

torde dock inte kunna vara sä stor, som följden skulle bli, om Speyer daterades till
tiden omkr. rroo."

det bör också understrykas, att de italienska kapi-
tälen h¿ en betydligt mera direkt motsvarighet i
de lundensiska, som kännetecknas av den någor

strängare formen i förhållande till vad fallet är

med de rhenländska. Denna starka ôverensstäm-

melse tyder på ett mera direkt samband mellan
Lund och It¿lien, vilket ytterligare styrkes av att
dessa kapitälgrupper oberoende av varandra kunna

dateras till samma tid.

a3 Porter, Kingsley, r9r6-t7, II, s. z¡6; Frønco-

øich, G. de, ry53, s. z3r.
aa Så har t. ex. de korintiska kapitälen till en ambo

i kyrkan S. Mari¿ i Bominaco helt bevarat sin

slutenhet; ambon dateras till rl8o, Lebmann-Brocþ-

haus, r94z-44, s. 364.
a5 Påtagliga tendenser i Vercellikapitä1en kunna
emellertid anses direkt förebåda den utveckling,
som något senare skulle återfinnas i Mainz. Men
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Med hänvisning till det ovan sagda kunna de antikiserande rendenserna i Speyer,
d. v. s. Kautzschs >>formgrupp> II inte anses sätta in pä allvar f.örràn under Henrik
den V (rrö6-rrz¡). Röttgerhar också gjort gällande, am clet är först med eller
efter Flenrik den IV:s begravning rrrr, som de mittre kryptnedgångarna igen-
murats.*u Detta har beq.delse, eftersom det är i samband med detta byggnads-
företag, som vi finna de av antikiserande ornament prydda kryptfönstren.n'

Speyerdomens storhet över huvud taget har alltid förklarats med hänvisning
till dess karaktfu av >>Kaiserdom>>. Även om detta romanriska begrepp (Heer)
just i Speyer till stora delar har fog för sig, àr det inte alldeles säkerr, att det àr
tillämpligt som förklaring till den här behandlade senare utsmyckningen av bygs-
naden. Efter investiturstridens slut blir det politiskt-religiösa forhållandet mellan
kejsaren och biskoparna efterhancl ett helt annat, än vad det hade varit i det
>>gamla riket>>. Biskoparna bli andliga furstar med en lokal makrurövning av
delvis ny karaktär. Med denna maktställning, som stod i stark spänning till den
världsliga makten, kan kyrkan ha strävat till en manifestarion av sin makr, som
tog sig helt andra uttryck än under en tidigare period.n' >Die fortschreitende
Auflösung der primären Ganzheit des 'Heiligen Reiches' an sich geht Hand in
Hand mit einer steigenden neuen Integration in den 'Reichen' dieser Bischöfe.
Kaiserdienst bedeutet für sie: F-örderung ihrer eigenen fnteressen, Fortschritt in
der Ausbildung ihrer Landesherrschaft. Die grossen rheinischen Dome - Mainz,
\Øorms, Speyer, dann Bamberg und Naumburg -_ sprechen eine deutliche Sprache:
ihr selbstsicherer Glanz,lhre barocke \X/eltfreudigkeit ist nicht Ausdruck der reno-
vatio imperii, sondern der aufsteigenden 'Herrlichkeit' dieser hohen Reichskirchen-
herren; es sind keine Kaiserdome,no sondern Bischofsdome. Ihr 'Barock', der Stil
des feudalen Lebens, alle Urkunden und geistige Dokumente des ausgehenden rz.
und beginnenden r¡.Jahrhunderts, verweist ¿uf den Barock des späten 17. und
beginnenden r 8. Jahrhunderrs.r>uo

Det är just under det första skedet av den av Fleer sålunda karakteriserade tiden,
som enligt de ovan gjorda undersökningarn\ det sista skedet i utsmyckningen av
Speyerdomen faller. Den självhävdande överlastning, som känneteclcnar en sror
del av transeptfönstren, är en adekvat illustration till Fleers ord om den >>barocka
stilen>>. Argumentet att vi från denna tid i motsats dll Henrik den IV:s sakna
dokumentariska antydningar om dylika arbeten betyder ingenting, eftersom vi
också sakna >>vitae>> över de ifú,gavarande biskoparna.

aß Röttger, B. H., t934, s. r74.
47 Ibid.
n. J-f. Köbler, O., t93t.
48 

'rerst in zweiter Linie kann allein ein Bau wie

Speyer als 'kaiserlich' bezeichnet werden.o Heer, F.,
19t3, s.3r.
50 ÊIeer, F., t952, s. 3o.
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Møinz

Liksom Meyer-Schwartaus arbete är grundläggande för kännedomen om domen
i Speyer, är Friedrich Schneiders, >>Der Dom zu Mainz>> från 1886, det för denna

dom. För denna kyrkas byggnadshistoria under rroo-talet finns en rad fasta ãrta7

som hållpunkter. Det första àr rr37, då dels ärkebiskop Adalberts Gothardskapell
vid hans död torde ha stått fàrdigt, och då dels en brand berjade staden, en brand,
som också kan ha åsamkat domen vissa skador. Ãr r 146 intrã{far en jordbävning,

vars följder man likaledes räknar med kan ha inneburit vissa skadegörelser å domen.
Mera omfattande anses emellertid dessa ha varit under upprorshärjningarna rr59.
Slutligen ha vi årtaler rr83, då arkebiskop Konrad tillträder sitt ämbete; i detta
sammanhan g pätalar han det bedrövliga tillstånd, som domen befann sig i.

Här gäller f"râ,gan om tiden för tillkomsten av domens östparti, frånsett de äldre
cielar, som utgöras av de bäda trapptornen, eller i varje fall tillkomsten av den

skulpturala utsmyckningen i detta byggnadsparti. Schneider har menat, att nägon
väsentlig byggnadsverksamhet inte kan ha försiggått mellan åren r r37 och rt83
på grund av de ogynnsamma omständigheterna. Han vill av den anledningen för-
lägga i varje fall färdigställandet av ifrägavarande östparti till tiden efter rr83.
I detta inräknar han även den skulpturala utsmyckning, som vi hàr äro intres-
serade av.

Kautzsch kan emellertid ej gå med på Schneiders datering av östpartiet. I en

uppsats Írän rgrz utreder han dfuf.& först de byggnadshistoriska och arkeologiska
omständigheterna kring detta parti, och stöder sedan resultaten härifrån med en

analys och komparativ undersökning av de skulpturala elementen i denna bysg-
nadsdel i en följande uppsats f.rãn r9r9. Som slutresultat kommer även Kautzsch
fram till, att ingen väsentlig byggnadsverksamhet torde ha försiggått mellan åren
rr37 och rr83. I stället borde östpartiet bortsett {rån vissa kompletteringar och
ändringar på absiden ha i sin helhet fullföljts mellan nãgra år in på rroo-talet
och tr37.

Huruvida stora delar av iÍrãgavarande byggnadsparti verkligen fullföljts under
den av Kautzsch föreslagna tiden skall här varken ifrågasättas eller diskuteras.
Vad som emellertid kan diskuteras àr, om de skulpturala detaljerna i framför allt
det södra partiet av denna östra tvärbyggnacl verkligen tillkommit från begyn-
nelsen under denna epok. I princip föreligger inget hinder Íör att just dessa bygg-
nadsdelar, f.rarnför allt sydöstra portalen och hallen därinnanför, ha kunnat skulp-
turalt smyckas vid en genomgripande restaurering eller ombyggnad av redan till
stora delar uppförda murar, som utsatts för skador under de här ovan nämnda
orosåren.
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Förutom med hänvisning till Lund stöder Kautzsch sin daterin g av ifräga-
varande skulptur till tiden före rr37 med hänvisning till en rad italienska monu-
ment. De närmaste överensstämmelserna till de korintiska kapitälen i Mainz' öst-
portal stã, att finna på ambon i S. Giulio på den lilla ön med samma namn.' S. Giulio-
kapitälen falla emellertid utanför ramen för den för övrigt inom Milanoområdet
vanliga skulpturen, varÍöt det inte är helt osannolikt, aæ man, som framhållits,'
även skulle kunna se dessa italienslca kapitäI, som resultatet av en årerverkan från
Mainz.'

Men hos kapitälen i Mainz finns ett annat drag, som däremot synes vara mera
inspirerat av den allmänna utvecklingen i Norditalien, nämligen de i de korintiska
kapitälen inställda figurerna. Så som dessa utförts i Mainz àga de en påtaglig
plasticitet, i det att de nästan som rundskulpturer bryta sig ur ramen o.h der-
igenom mista en arkitektonisk dekorativ effekt. En sådan tendens är obekant för
den egentliga comasco-lombardiska skulpturen i varje fall i dess skede fram till
mitten av rroo-talet, men däremot utmärkande för de högromanska tendenser,
som från denna tid göra sig gällande. Vi finna denna behandling redan i förhallen
till S. Ambrogio i Milano på kapitäl, som Kautzsch anfört som jämförelse och
stöd för en tidig datering av Mainzskulpturen.o Men enligt Kluckhohns nyare
gruppering och datering av kapitälen i S. Ambrogio kunna dessa skulprurer inre
dateras tidigare än till andra fjärdedelen av r roo-taler.u

Kautzsch har framhållit, att figurskulpturen i Mainz såväl i den ytrre portal-
omfattningen som i förhallens inre till hela sin karaktàr är närbesläktad med skulp-
turen pä nâ,gra kapitäl i domen i Parma.u Den något större elegansen hos Parma-
figurerna ser Kautzsch som ett tecken pã, att de skulle vara nãgot senare än de i
Mainz. Detta är emellertid endast en kvalitetsskillnad, som ej k"n .rrrryatjas till
en kronologisk bestämning. Under alla omständigheter tillerkänner Kautzsch
Parmakapitälen en alltför tidig tillkomsttid, då han daterar dem till omkring
rr2o.' I nàra anslutning till både Kingsley-Porter och Toesca daterar Francovich
dem utan tvekan till tiden omkring r r4o-¡o.' De tidigare nämnda kapitälen i
Vercelli samrnanställes av l(luckhohn även med Mainzkapitälen.o Han går därvid
emellertid, liksom i fallet Speyer,'o ej in på det ofrånkomliga problem, som måsre

I Kautzsch, R., r9zz, s. rz5.
2 Dess,r kapitäl betraktas närmast som resultatet
av en återverkan från Speyer, av Lehmann, 8.,
r9tr, s, ro.
3 Man daterar ambon i S. Giulio i allmänhet tili
rrzo-talet, Porter, Kingsley, 1916-17, II, s. 472;
Francovicb, G. de , ry36-37, s. 285. Huruvida den
till alla dela¡ i sin nuvarande sammanställning verk-
ligen kan sättas så tidigt torde knappast vara helt

säkert.
a Kaatzsch, R., r9zz, Tav. XX, Abb. 16.
s KLucþhobn, 8., r94o.
8 Kautzsch, R., r9zz, s. rzB, Tav. XVI-XVII;
XXII, 29, 3o.
7 Ibid.
8 Francooicb, G, de, r95r, s. rr, Tav. r.
s KlucÞhobn, 8., ryjt, s. 16, Tafel r2_r3,
to ;mf. ovan s. r¡6 f.
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Fig. 7o. Mainz, domen; s)'döstportalen.
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uppstå, om man fasthåller vid en datering av de tyska kapitälen till tiden omkr.
rroo, men samtidigt inte kan komma iÍrän, att de italienska motsvarigheterna
inte äro äldre än från r r4o-talet." De måleriska tendenser, som ovan berörts i
samband med Speyerkapitälen äro lika päfallande i Mainz, inte endast i de sig
frigörande figurskulpturerna utan även i själva akantusen (fig. 7o). I det senare
fallet har denna tendens bidragit till att akantuskapitälen i sydöstportalen över-
gätt Írän rena arkitektoniska element till närmast en kragbandsdekoration."

Med hänsyn till både Mainzskulpturernas egen karaktär och jämförelserna med
Italien synes det inte finnas någon möjlighet att placera sydöstportalens och den
tillhörande förhallens skulpturer till ett tidigare skede än rr4o-talet eller det föl-
jande årtiondet.'*

De byggnadsundersökningar, som Kautzsch stöder sin daterin g pä, ge inget
definitivt besked om att de ifrigavarande delarna av östpartiet i Mainz nödvän-
digtvis skulle vara frân tiden före rr37. Det negativa beviset, att inga dokument
omnämna en byggnadsverksamhet under tiden rr37 till rr83,'n ha har lika liten
betydelse som i fallet Speyer.

Då cle srörsra delarna av byggnaden äro uppförda i kalksten, äro de gamla öst-
tornen, den östra tvärbyggnaden samt Gothardkapellet uppförda i en rödaktig
sandsten.'u Kautzsch anser kronologien mellan dem vara i den ordning de har
nämnrs. Med hänsyn till den här framförda dateringen av ornamentiken i sydöst-
partiet till tidigast rr4o-talet, kan man dock förmoåa, att tvärbyggnaden i sin
helhet ej färdigställts före Gothardkapellet, som saknar varje spår av ornamental
utsmyckning av det slag, som finns i öster. Sydöstpartiet har förmodligen efter
partiella avbrott och eventuella förstörelser, från och med omkr. rr3Z renoverats
och fullbordats under de följande årtiondena. Härför talar också den synnerligen
begränsade omfattning, i vilken vi finna den ifrågavarande skulpturen företrädd
inom domen.'u Slutligen torde den senare karaktären hos skulpturen i absidens

kolonnettgalleri hänföra detta till en tid, då t. ex. S. Servatius i Maastricht full-
bordades, d. v. s. rr6o-talet."

tt ¡mf . ovan s. r tZ.
12 Man kan lägga märke till hur de två skilda ele-

menten kapitäl och figurskulptur från sin tidigare
arkitektoniska bundenhet, i den fortsatta gemen-

samma utvecklingen gå två skilda vägar: kapitä-
let mister sin tektoniska funktion och går över till
dekorationselement; figurskulpturen mister sin de-
korativa karaktär och frigöres i strävan mot ett
framhävande av sitt egenvärde.
13 Det enda hindret för denna senare datering av
Mainzskulpturen skulle utgöras av ambon i S. Giu-

lio. Men med hänsyn till den osäkerhet, som råder
kring dateringen âv denna (Jmf. Kaøtzsch, R.,
a922, s. rz5), torde det vara säkrare att taga sin
utgångspunkt i bättre daterbara monument.
ra Kaøtzscb, R., r9:.z, s, zzo.
16 Ibid., s. zr5.
1ß Förutom de mest kända skulpturerna i och i an-
slutning till sydösrra förhallen finnas enstaka spår
av liknande skulpturverksamhet i den nor¡a tvär-
byggnadens inre.
r7 Diepen, H. 4., 1926.
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Speyer-Mainz-Lund

I sin behandling av Lunds domkyrkas ornamentik skriver Ewert \Ørangel: >I det
hela torde det vara så, att Lunds domkyrkas ornamentik har sina både flesta och
närmaste förvanter i ltalien. Två av dess huvuddrag, de antikiserande motiverna
och den lombardiska bandslingan, torde i ganska få germanska byggnadsverk norr
om Alperna f.örefinnas så talrikt och i sådan utsträckning som här och väl icke i
något förenade med varandra i så rika kombinationer. Från Italien har det deko-
rativa inflytandet tvivelsutan varit starkast; under det att de srcra arkitekto-
niska form delvis t. ex. vad valvsystem och absidens yttre indelning betraf-
far, kanske först under byggnadsarbetets fortgång utvecklade 

- 
närmast blivit

överensstämmande med den germanska konstens {rambringelser i Tyskland, sär-
skilt vid Rhen.>>'Man kan också hänvisa till vad Johnny Roosval samma år skriver:
>Lombardiet tycks också verkat på den tyska konst som förut ställts i samband
med Lund, domerna i Speyer och Mainz. Men huru mycket omedelbarare i Luncl!>>'
Både då det gäller de antikiserande dragen och vad \Ørangel kallar den lombardiska
slingornamentiken menar han, att inget direkt samband finnes mellan Lund och
Speyer,' fastmera ser han det så, att >>la Cathédral de Spire est un phénomène
parallèle à la Cathédrale de Lund.>>'

Det är först med Kautzschs tre uppsatser om Speyer och Mainz frän ären 19rz,
r9r8 och r92r, som problemet fâr en ny utformning. Här gör han gällande, att
sambandet mellan de tre katedralerna àr av direkt karaktàr, ja, i vissa fall så

intimt, att samma mästare och verkstad flyttat från det ena stället till det andra.
Dessa teorier övertagas dàrefter av Monica Rydbeck, som bl. a. uttrycker det så:

>>De överensstämmelser, som redan påpekats mellan skulpturer från Mainz och
Lund, äro så rnänga och så karakteristiska, att man endast kan fastslå, att samma
hand varit verksam i bãrda fallen. Liksom lundadomens anläggning och äldsta
ornamentik kan direkt härledas från byggnadshyttan i Speyer genom Donarus, så

visar det sig nu, att den yngre ornamentiken i Lund till hela sin komposition är
så lik den yngsta skulpturen å absiden i Nlainz. att den måste ha skapats av bygg-
mästare och stenhuggare, som efter Maínzerdomens fullbordande omkr. mitten
av rr3o-talet flyttade sin verkstad frãnMainz till Lund. . .>>u

Eftersom detta >>fastslående>> därefter har blivit ett axiom inte endast i den
svenska forskningen,o utan även i den utländska och dä Íramför allt i den ryska,'
| \Yrøngel, E., t9to, s. r54 f.
2 Roosaal, J., ryrc, s. 423.
3 tï/rangel, 8., t9r9, s. 56.
4 Ibid., 1922, s. r32.
5 RydbecÞ, M., ry36, s. tzz.
ß Rydbeck, O., ry46, s. ¡9 ff.

7 Röttger, B. H., 1934; Klimrn, F., t9t3; Karnp-
haøsen, A., t9¡,6; ett yttrande hos den sistnämnde
författaren bör dock citeras: ,IJm 116o wird die
ganze Kirche erst einmal vollendet gestanden
haben" (s. rz).
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àr det all anledning att inte endast med hjälp
av de här citerade tidigare åsikterna utan även
genom den ovarì genomförda detaljgransk-
ningen försöka klarlägga forhållandet.

Vad först sambandet mellan Speyer och
Lund betràffar, har det pekats på de antikise-
rande tendensern a påt bäda ställena, sådana de

taga sig uttryck i framför allt kymatiegesim-
serna och akantuskapitälen. Att likheterna
finnas är uppenbart, men vad jag vänder mig
mot är det clirekta samband, som man velat
utläsa av dessa likheter. \Ørangels understry-
kande av att detta måste ses som en parallell-
företeelse har redan påpekats.' Härtill kom-
mer det fundamentala faktum, att man ingen-

Fig. 7r. Mainz; kapitäl från absid- stans i Speyer eller över huvud taget någonstans
galleriet. utanför protorenässansens eller de bysantinise-

rande områdena finner en antikiserande ut-
formning av omfattningar och profiler av det

slag, som förekommer i Lund. Det är otänkbart, att en verkstad, som en längre tid
arbetati t. ex. Speyer Íleraär senare i Lund plötsligen skulle på ett oerhört mycket
omedelbarare sätt anknyta till den antikiserande och bysantiniserande traditionen.

Se vi sedan på de detaljmässiga överensstämmelserna sådana de framträda i syn-
nerhet i kapitälplastiken, framstå följande Íakta. De korintiska kapitälen i Speyer
sådana de äro utformade i t. ex. tvärskeppsädikulorna uppvisa ett långt fram-
skridet stadium, i vilket bladkransarna inte endast ha gestaltmässigt frigjorts och
{ått en mot det måleriska strävancle effekt, utan de ha därigenom även bemäktigat
sig kalken i dess helhet. I Lund ha de korintiska kapitälen någon gång nått en viss

förflackad gestaltbildning, men de ha aldrig formats i överensstämmelse med clen

utbildat måleriska, halvt barocka form, som återfinnes i Speyer (Jmf. fig. ,,
och e9¡. H.àr torde å ena sidan föreligga två skilda utgångspunkter, samtidigt som
man å den andra kan iakttaga en skiftande fortsatt utformning på grundval av de

lokala förutsättnir'garr,a. Samma speciella utvecklingsstadium som i Speyer fr¿m-
träder även i Mainz i akantusen till kapitälen kring den sydöstra portalen (Íig.7o).
Liknande tendenser göra sig gällande i kompositakapitälen och deras skilda utveck-
lingsformer. Från Speyer har man framför allt jämfört Afrakapellets kapitäl med

dem, som återfinnas vid den sydöstra och ett vid den nordvästra ädikulan i Lund.n
Den upplösta gestaltbildning, som såväl kompositakapitälen i Speyer som ett från
8 'X/rangel, 8., t9r9, s. 56. e Rydbeck, M., t936, s. rro.

di
¡
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Mainz äro i besittning av, svarâr helt mot '
utformningen av de korintiska kapitälen
inom samma monument. I Lund däremot
ha motsvarande kapitäl bibehållit den
arkitektoniska slutenheten, inte minst ge-

nom der forhållandet att kalken inte full-
ständigt dolts av akantusbladen. Att se de

av bysantiniserande impulser påverkade
lundakapitälen som efterbildningar eller
en senare utvecklingsform av vad som

uppträder i Speyer eller Mainz är darÍör
fullständigt omöjligt.

Vad som präglar utgångspunkten för
de antikiserande kapitälen i såväl Speyer
som Mainz är den större plasticiteten

r .. t or . r t..--- Fis,.7z. Lunds domkyrka; djurkapitäl i södrameo sf,ravan mot clet malensKa. De Dasta

italienslca förebilderna härvidlag torde 
sidoskeppet'

vara blandningen av antikiserande och
emiliansk skulptur i norra ltalien.

Då det gäller att bestämma förebilderna för ornamentiken i Lund, måste man
först göra klart för sig, att det här har försiggått en lokal utveckling. Utgångs-
punkterna för den antikiserande stilen finner man i mittskeppsarkadernai korin-
tiska kapitäl. Gentemot de tyska motsvarigheterna uppvisa dessa en större slutenhet
i den tektoniska formen. Denna gestaltning àr mer befryndad mêd den italienska
behandlingen sådan den framträder inom Íramför allt Mellan- och Syditaliens
bysantiniserande områden, men återfinnes också någon gång hos de korintiska kapi-
tälen i Lombardiet som i Casale Monferrato och Vercelli, vilka dateras till samma tid
som utifrån monumentet självt föreslagits för Lund.'o Man kan tydligt iakttaga,
hur den tektoniska slutenheten och kapitälets ursprungliga element bibehållas i syn-
nerhet inom de bysantiniserande områdena, även sedan genom borrteknikens hjälp
en långt driven uppluckring skett av de skilda delarna, som i t. ex. kapit:à,I frãn
Troja." Så är också i högsta grad Íallet med kapitälen till en ambo i Bominaco i
.!¡bruzzerna." Deras stil betecknas som besläktad med de tendenser, som göra sig
gällande inom de angränsande delarna av Apulien och Kampanien. f)essa italienska
kapitäl äro visserligen daterade så sent som till rr8o,'u men till sin struktirrala
karaktàr uppvisa de en överensstämmelse mecl de tidigaste korintiska kapitälen i
Lund till skillnad från den måleriska frigjordheten i Speyerkapitälen. Trots tids-
ro ¡mf. ovan ss. r38 och r57. 12 Lebmann-Brocþhaøs, O., ry44, s. 363ff.
11 lYackernagel, M., r9rt, Tafel XXb. 13 lbid.., s, 358,
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skillnaden mellan Lund och Bominaco torde denna ör.erensstämmelse förklaras av
gemensamma förutsättningar i den blandning av antika och bysantiniserande drag,
som är så utmärkande för skulptur,en i vissa delar av Mellan- och Syditalien. Det
torde ocksâ vara från dessa områden av Italien, som incitamentet till den mot-
svarande ornamentiken i Lund emanerat.

Den andra huvudsakli ga iämförelsepunkten mellan ornamentiken i Speyer och
Lund utgöres av den comasco-lombardiska rankornamentiken. För Speyers'vid-
kommande har tvärskeppsfönstrens ornering har varit utgångspunkten. Det har
redan tidigare framhållits, att denna ornamentik står på ett i viss mån självständigt
och från i varje fall den tidigare italienska ornamentiken något avlägset stadium.'n
Som representativt jämförelseobjekt i Lund har den södra sidoskeppsportalen
anförts (fig. ¡l)." Ornamentiken här visar emellertid ett rent comasco-lombar-
diskt inflytande, som närmast àr att hänföra till det stadium, som i Italien repre-
senteras av de tidigare Paviakyrkorna. Det är alldeles otänkbart, att ornamentiken
i Speyerdomens övre västra fönster i södra transeptet (fig. 68) i sin förenklade
stilisering skulle ha kunna haft någon förebildande betydelse for de mjukt och
elegant komponerade rankorna i sydportalen i Lund.

Gå vi över till rankorna i den nordöstra ädikulan i Lund (fig. 76), som Kautzsch
även dragit f.ram som jämförelseobjekt, är motsatsen till Speyer än påtagligare.
Den lundensiska överlägsenheten beror bl. a. på en i förhållande till den rent
comasco-lombardiska stilen ny tendens, som torde k-unna förklaras genom ert
inslag från den bysantiniserande riktningen i Italien. Dessa nya impulser smälta
i Lund samman med den lokala utvecklingen, och man finner dem tydligt bl. a. i
sidoskeppens östliga djurkapitäl.

Dessa ha ständigt framhållits som nàra paralleller till kolonnettgalleriets kapitäl
i Mainz. Med eftertryck har detta påpekâts av Kautzsch och därefter av Monica
Rydbeck.'u Man har härvid emellertid endast fäst sig vid den ytliga likheten i
motivvalet, men helt åsidosatt den tektoniska formen och de enskilda figurernas
betydelse i denna. Mainzkapitälen äro till sin grundform senromanska tärning-
kapitäl, på vilkas hela ytor figurer i relief äro utbredda över sidorna (fig.7t).
I Lund ha de östliga sidoskeppskapitälen en helt annan karaktär. Deras tektoniska
form är övertagen från det korintiska kapitälet, vilket Íramgãr inte endast av den
omständigheten, att en akantusbladkrans ännu fått komma med på ett av dem.
De eleganta djurfigurerna i Lund ha genom borrtekniken fått en betydligt friare
och mera rundplastisk behandling, än vad som ar fallet i Mainz, men de äro
framför allt inkomponerade i kapitälet, så att de markerar dettas tektoniska
funktion (fig. 7z)."
tn J-f.ovan s. rt4. 16 Ibid., s. rzof.
r5 RydbecÞ, M., t936, s. ro7. 1? Att denna eieganta genomföring av kapitälens
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Sammanfattningsvis kan vad betràfÍar Lunds fc;rhållande till Speyer och Mainz
sägas, aæ det inte finns nägra punkter, dfu ett direkt samband kan påvisas, men

efrersom skulpturen på båda ställena är tillkommen under i viss mån likartade
utvecklingsbeiingelser och under ungefär samma större tidsskede, uppvisar den

därför vissa överensstämmelser av konventionell art.
Genom detaljanalysen av respektive domers skulptur f.rarngär, att dàr ålders-

skillnader kunna föreligga, den lundensiska skulpturen i de flesta fall måste betrak-
tas som något äldre än den mainzska. I fallet Speyer ha vi att taga hänsyn till
>>formgrupperrìa>> II och III. Vad grupp II beträffar, synes det inte finnas någon

anledning att 
^ntaga, 

att den på något sätt varit förebildande för Lund, även om
den skulle vara nägot tidigare." Inom grupp III är det tvärskeppens fönsterorne-
ring, som hàr varit föremål för behandling. Inom denna grupp ha vi redan tidigare
funnit, att man i Speyer kan urskilj a ÍIera frän varandra i tid skilda stadier." Det
sisra av dessa har en ovedersägligt yngre karaktàr än den i Lund uppträdande
comasco-lombardiska stilen. Man kan visserligen finna pâtagliga likheter mellan
vissa detaljer inom den tidigare fönsterornamentiken i Speyer och ornamentiken i
Lund, men de torde vara av så allmàn karuktàr, att man därav inte kan draga

nãgra närmare slutsatser. Vidare saknas i såväl Speyer som Mainz fullständigt den

för Lund synnerligen Íramtràdande lejon- och änglaskulpturen samt de bysantini-
serande ornamentstendenserna.to

Slutligen kan påpekas, att de från skilda håll kommande skulpturala influen-
serna i Lund ha sammanfogats till en helhet och fått en lokal enhetlighet, till vilken
de två rhenländska dor.r'erna inte äga någon motsvarighet.

Absiden

Ovan har visars hur i samband med en omläggning av byggnadsföretaget hela

absidens sträckning och utseende torde ha förändrats.' Sådan dess exteriör seder-

mera fullbordades, har den emellertid fått stå relativt orörd och är därigenom

byggnad i Lund efter hand förflackas och försvin-
ner har ovan, s. r35 f., behancllats i samband med

den nor¡a sidoskeppsportalens och absidens kapitäl.
En viss överensstämmelse kan man emellertid finna
mellan de nämnda Mainzkapitälen och ett par i
Lund, nämligen lú.n ¿bsidens kolonnettgaileri.
Dessa kapitäl i Lund torde tillhöra det allra sista

skedet av den samlade skulpturala verksamheten

från omkr. rr6o, och deras konventionella överens-

stämmelse med Mainzkapitälen torde bero på att
de i stort sett tillhöra samma tid.

tt J-f.ovan s. r¡8.
to ¡mf. ovan s. r ¡4 f.
20 Det bör âven framhållas, att man starkt bundits
i en förutfattad mening om förhållandet mellcn

Speyer och Lund genom att inte ge akt på de från
varandra skilda byggnadsskeden, som ovan utskiljts
för lundadomen. Därvid har inte minst den för-
hastade slutsatsen om identitet i kryptpianerna
varit missledancle.
1 Ovan s. ¡6.
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den del av kyrkan, som genom bevarandet av sin arkitektoniska genomfördhet
i dag bäst bär vittne om det specifika och mest fullandade hos Luncls domkyrka
(fig. 7o).

Mot slutet av rToo-t^let hotades emellertid. dess existens betänkligt. De svåra
sprickor och bristfälligheter, som då konstaterades i murverket, gåvo upphov till
olika restaureringsförslag, varav ett t. o. m. gick ut på ett fullständigt nedrivande.'
Lyckligtvis kom denna radikala ätgàrd aldrig till stånd. Hela ytterbeklädnaden
nedtogs emellertid, men varje sten numrerades för att åter kunna insättas på sin
ràtta plats. Den skada, som åstadkoms, skedde genom en behuggning inte endast
av kvadrarna utan till synes också av en del av skulpturerna samr en förändring
av vissa profiler, f.rarlr,för allt sockelprofilen. >>Man måste likväl fägna sig der-
öfver, att pã en tid, då medeltidens byggnadskonst icke studerades och densamma
ansågs mera såsom besynnerlig än skön, detta ornamentsrika parti hufvudsakligen
ãter{âtt sitt ursprungliga utseende>>, slutar Brunius sin beskrivning av dessa hän-
delser.'

Den mest insiktsfulla beskrivningen av absidens exteriör har gjorts av Erik
Lundberg. Flans ord förtjàna d;rÍæ att citeras in extenso: >>Ovan clen stabila
sockeln'reser si'g ett dubbelbågat blindgalleri som ligger dovt bunder i murmassi-
vet. Fönstervåningens blindbågar bindas än starkare, men dess kolonnetter mecl
skulpterade kapitäl lösgöra sig till gengäld friplastiskt. Samtidigt bryta fönsrren
sig genom muren i varannan båge, förlänande kontakt med murens omslutande
mäktighet och utformande muren till sig resande gestalt" Kolonnerterna och undre
våningens pilastrar samla sig till en gemensam resning i avsatser, ett motiv som
àr pä väg mot den verkliga ledfogningens grepp. I fönsteromfattningens profile-
ring är man också pä vàg mor en litet yngre tids utbuktning - sammândragning
i gestaltbildande 

^îda - 
men dock blott på väg.

Det är kolonnettgalleriets krönande parti som ger sugande resning åt denna
absid. Det är den som samlar stigningen, som engagerar undre pilastrar och kolon-
netter i växtartad stigning. I galleriet kommer också de friaste gesrakerna, de luft-
omspolade kolonnetternas rad. Samtidigt àr kraften häruppe mindre än i fönster-
zonens murmäktiga parti. Lekmomentet, d. v. s. friheten råder.>>n

Som ett komplement till denna beskrivning kan fogas, att. de skulpterade kapi-
tälen och krâgstenarna genom sin egen tektoniska form ingå som följsamma elemenr
i den arkitektoniska helhetsrytmen. Kragstenarna ha ensartad kvadratisk urform-
ning med svag ansvällning, men inte större án att de inte bryta bågarnas rytm
och framträda som pockande bild,er, vilket blir vanligt i den senromanska skulp-

2 Braniøs, C. G., 1854, s. 39r ff
3 lbid., t. yt [.

a Lundberg, 8., t949, s. 398 f
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Fig.zl. Lunds domkyrk¿s absid.
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turen.o Andra våningens kolonnkapitäl ha i stort sett bevarat sin antikiserande
tektonik på grundval av de korintiska kapitälens form, som bidrager till ^tt ge
den sig spänstigt välvande bågen en friare l)'ftning. Ett kapitäl utgör i detta
avseende ett undantag (det andra från söder). Dess ansvällning måste förklaras
av den för kapitälplastiken flamtradande tenclens, som hänger samman med dess

>romaniseritrgrr.o Samma tendens àr pätagligt märkbar i kolonnettgalleriets sex
skulpterade kapitä1.

Placeringen av kolonnetterna med skulpterade kapitäl àr vàrd att làgga märke
till. De befinna sig var och en över kolonnen i den underliggande våningen. I detta
se vi en så gott som omärklig markering av de givna vertikalerna, som på så sätt
föras upp ända i den våning, som på en gång bildar den sista horisontalen och
samlar den vertika,la stigningen.

Vad som sammanfattningsvis kan sägas känneteckna absidexteriören är dess
bredd med ett trevåningssystem, vilket med hjälp av arkadmoriven och det
skulpturala ackompanjemanget samlar sig till en sällsynt genomförd arkitektonisk
helhet.

Jämföra vi såväl de arkitektoniska som ornamentala motiv, vilka förekomma i
absiden, med vacl som finns pã andra håIl inom byggnaden, visar det sig, att eî
exakt upprepning inte föreligger, trots att flera element äro de samma. Fönstrens
profilomfattningar gå i sin komposition tillbaka till de rena rnönster, som möta i
det nordöstra kapeller. Aæ kapitälen ligga i sluter av utvecklingen inom bygg-
nadens skulpturala bestånd har ovan påvisats. Absiden visar alltså en vidareutveck-
ling av de såväl arkitektoniska som ornamentala motiv, som redan tidigare funnits
inom byggnaden. Där ingick emellertid dessa motiv endast i enstaka fall, som i
nordöstra kapellet, i ett arkitektoniskt helt, på grund av att byggnadskroppen
med stor sannolikhet redan uppförts i stor utsträckning innan den skulpturala
orneringen med de antikiserande och bysantiniserande inslagen kom till stånd.
Absiden har däremot kunnat koncipieras som byggnadsmässig helhetskomposition.

Rörande absidernas exteriörartikulering skriver Leopold Giese: >>Von grösster
Bedeutung für diese Periode (rroo-talet) ist die Komposition des Apsis-Aufbaus;
er entwickelt sich seit der frühromanischen Zeit immer reicher. Das Gefühl für
Rhytmus uncl Proportion bringt auch für die Apsis eine sysrematische Durch-
gliederung der \üZand, deren Túger Lisenen, \ùØandsäulen, Blendnischen, Rund-
bogenfriese, Zwerggalerien uncl Gesimse sind. Vertikale Gesamtgliederung in der
ganzeî Höhe der Apsis und horisontale Geschossgliederung bilden die zwei gros-

5 Denna karaktär àga t.ex. de kraftigt utformade ridigt som Lundberg anser (rr3¡) utan från tiden
kragstenarna på absiden till kyrkan i Königslutter. rrto-7o, Paatz, \y., 1955, s. 9o.
Se fig. hos Løndberg, 8., t94g, s. 388. Dock ej så 6 Jmf. ovan s. r35.
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sen Flauptsysteme. Eine eindeutig bestimmte Entwicklung von dem einen zum
anderen ist bei dem Reichtum der deutschen romanischen Architektur nicht
gegeben, wohl aber treten landschaftliche Hauptgruppen hervor, zwischen denen

sich manni gfaltige Fäden spinnen. >>'

Man anser i allmänhet att övergången f.rän tvãvänings- till trevåningsabsid för-
siggått inom Rhenlandet genom en utveckling av de dàr befintliga monumenten.
Härvid nämnes Speyer med sitt kolonnettgalleri över en hög och vertikalbetonad
blinderingsvåning som utgångspunkten.'Denna påtagligt vertikalbetonade artiku-
lering är emellertid allmän i området kring mellersta Rhen samt i lokal utform-
ning i bl. a. Elsass. Den har vidare en fast förankring i Norditalien.

Den typiska trevåningsindelningen uppträder först i en speciell utformning i

Trierdomen och senare i Maria Laach, Bonn, S. Servatius i Maastricht samt Köln-
kyrkorna. Bortsett frän Trier, där artikuleringen är helt präglad av det genom-

Í.örda lisensystemet,n skulle Maria Laach (efter tr56) i avsaknad av kolonnett-
galleri vara det tidigaste exemplet på nederpartiets uppdelning i två våningar, ett
system, som under 7t äî framät. skulle komma att bli vanligt och vidareutvecklas
vid den nedre vàstra rhenstranden och i Limburg. Om det här finns en tradition
från Speyer skulle den i Maria Laach inte bestå i den nya horisontalbetoningen utan
i den mjuka och flytande genomföringen av arkadmotiven. Denna utformning
finns också kvar i S. Servatius i Maastricht (rr6o-70),'o men har dàrefter i Köln-
kyrkorna, som också i sin tillblivelse ligga något senare, erhållit en senromansk

förgrovad utformning, i vilken de arkitektoniska detaljmotiven synas behandlade

mera efter ett dekorativt mönster än med den tektoniska spänst, som kännetecknar
dessa arkadmotiv fram till mitten av århundradet.

Det är också med dessa senare drag man kan karakterisera lundaabsiden, som

då utgör den sista möjligheten av denna uttrycksform. Detta förhållande kan

belysas av en jämförelse mellan Lund och den absid, som ytligt sett liknar den

mest, nämligen Andernach från omkr. rz3o," Här finna vi exakt samma vånings-

indelning, men med den skillnaden, att den för Köln typiska attikan inskjutits
mellan kolonnettgalleriet och den underliggande våningen. Den mjuka rytmen
i blinderingsarkaderna àr borta, även om dessa ha samma form som i Lund. Vidare
kan framhållas, att som en senromansk företeelse ha också kolonnetterna i galleriet
genomgående f<;rclubblats och över varje underliggancle kolonn fyrdubblats för
att kraf.tigare framhäva den ãter intràdande vertikala betoningen i dess senare

kynnesart.

7 Giese, L., tg37, sp.867. A., 19z6lz7 och Meyer-Barþbausen, 1X/., 1952.

8 lb;d., sp. 868. r0 Schippers, A., t9z6lz7, s.78.
e Bandrnann, G., t9j3, Abb. 19. För de i detta 1r Klein, P., 1932.

sammanhang nämnda kyrkorna se f. ö. Scbippers,
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Av 'det sagda torde fram gä, att den för t. ex. Lunds absid kännetecknande
våningsindelningen inte direkt kan härledas ur en tradition från Speye r-'Mainz,
utan har sina till synes först utbilclade motsvarigheter i Maastricht och Bonn."
Trots de stora likheterna mellan Lund och dessa två nämnda kyrkor uppvisar
dock det lundensiska systemet en känsligare och mera konsrnärlig genombildning.
Bonn och S. Servatius anses utförda pä rr6o-talet." Der har i en tidigare utred-
ning konstaterats, att lundaabsiden torde ha färdigställts mot sluret ev rrSo-talet
eller omkring rr6o.'* Den nära överensstämmelsen mellan den allmänna stiltypen
hos vissa av kolonnettgalleriets kapitäl i Lund och kapitälplastiken, sådan den kom
att utvecklas vid S. Servatius, styrker antagandet att dessa absider äro ungefär
samtidiga. NIen samticligt utesluter clateringen av lundaabsiden en direkt rhen-
landsk förebild, liksom farhållander är vad beträÍÍar den tidigare behandlacle
ornamentiken.

Konceptionen av Lunds absid torde i hög grad ha varit beroende av främmande
impulser, men dessa impulser ha inte haft karaktären av ett schematiskt över-
tagande av fixeracle motiv och former. De torde däremot ha mottagits som prin-
ciper för ett arkitektoniskt system och under skicklig och konstnärlig ledning for-
mats till ett självständigt verk. Det behöver dlrför inre vara hos det som är mesc
likt, som man i första hand kommer rltt finna de egentliga beröringspunkrerna
och impulskällorna. Av denna anledning kan man inte heller göra gällânde, arr
lundaabsiden trots sin till synes kronologiska prioritet skulle ha varit förebild f¿r
det senare r roo-tale$ absider i Rhenlandet.

Som grund för det system i absidernas innerarkitektur, som från rroo-talers
mitt uppträder i I(öln- och Maasområdet, har Ernst Gall pekat på ett normandiskt
inflytande.'u f dessa kyrkor finns en artikulering av absidernas såväl inreriör som
exteriör. I Lund saknas emellertid en sådan interiörartikulering.

Det ser ut som om det vore den normandiska triforieartikuleringen av absidernas
interiör som i trevåningsabsiderna i sammandragen form återkommer i exteriören.
Helt skulle genomförandet av en sådan intention i så fall endasr ha lyckats i Lund,
där det till synes sammandra gna triÍoriesystemet i absidexteriören ger en stark
förnimmelse av tvåskalighet. I Lund kunna vi emellertid konstat era, att medan
triforiemuren saknas i absidens interiör, har den yttre artikuleringen givits en
klarare gestaltning än i cle rhenländska kyrkor, där både den inre och den yttre
artikuleringen äro för handen. ziven om det skulle kunna föreligga ett samband
mellan den normandiska triforiemuren och trevåningsabsidens exteriörsysrem,
torde emellertid för Lunds vidkommande absidexteriören inte direkt kunna för-
klaras med en dylik sammanställning.
12 Schippers, A., 19z6/27, fig. å s. 78
13 Bøndmann, G., 1953, s. 28.

t' J-f. ovan s. r39.
16 Gall, E., r9r5 och r9z5
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I de rhenländska kyrkorna finna vi antingen den antikiserande tendensen att
stapla arkad pä arkad medelst halvkolonner eller kol,onner förbundna i de två
nedre våningarna genom en mer eller mindre utbildad arkitrav, som i Maria Laach
eller S. Servatius,'u eller också finna vi dessutom som i Andernach, Bonn och de

senare Kölnkyrkorna arkadmotiv med närmast dekorativ verkan," vilket visar, att
man gjort vissa avsteg f.rân den ursprungligt tektoniska principen. f)enna senare

tendens framtràder genom att lisenerna ensamma fä utgöra bàrare, rundbågarna

4nvändas ornamentalt (S. Gereon) och en attika inskjutes under galleriet. En
sådan yttäckande artikulerin g àr betydligt mindre märkbar i Lund. Våningarna
äro har klart avgränsade av mindre murpartier i ytterskalet, som i den nedre
våningen bäres av halvkolonner på pilastrar vtara förmedling av kapitäl eller för-
kragningar. Trots den bundenhet till muren, som Erik Lundberg har påtalat,"
framhäver ändä detta system de båda skikten genom att de arkadbärande elemen-
ten i den nedre våningen låter det )rttre murskiktet framträda.

Utbildandet av en d|upzon meclelst ett tri{oriegalleri återfinnes även i det inre
av baptisteriet i Florens. Att systemet dàr àr besläktat mecl det normandiska, har
frumför allt påpekats av Swoboda.'n I Florens finner man även ett påtagligt dub-
belskikt i ytterarkitekturens arkadartikulering, som i detta hänseende visar den
största överensstämmelsen med Lund, trots olikheterna hos de element ¿rv vilka
arkaderna i Lund respektive Florens äro uppbyggda. På sistnämnda ställe är det
protorenässansens strängt antikiserande arkadbildning som genomförts, då där-
emot i Lund, där samma principiella skiktsystem tillämpats i exteriören, de helt
genomförda bå"garkaderna i förbindelse med murskikt i stället för arkitrav torde
ätergä på ett inflytande av bysantiniserande art. Processen skulle således vara den-
samma, som vi tidigare ha kunnat lägga màrke till i Lund.'n

Den originella skapelse, som Lunds domkyrkas absidexteriör àr, har sålunda visat
sig vara tillkommen, inte i direkt överensstämmelse med de rhen- och maasländska

absiderna, utan genom inflytelser av mera komplicerad art. Förutsättningarna ha

inte stått att, finna i formellt likartade verk utan i den konst, som i det arkitek-
toniska synsättet uppvisar principiella överensstämmelser. Konceptionen har där-
efter i hög grad varit beroende av de starka antikiserande och bysantiniserande
tendenser, som kunna härledas från ltalien. Det torde också vara vid den tidpunkt,
då dessa stilinflytelser gemensamt och pä allvar göra sig gällande i det inre av

1ß Schippers, A., ryz6lz7, s. 77 l.
r7 Meyer-Barkhaøsen, V., ry52.
r8 Lundberg, 8., ry49, s. 398.
ls Srøoboda, K. À,1., 1933, s, 7o.
Hans Jantzen har menat (r9z7lz8, s. r¡ ff.) att

det normandiska triforiesystemet skulle ha antika
förutsättningar. Därigenom få vi en förklaring på

Swobodas sammanställning av Florens och Nor-
mandie, samtidigt som detta fc;rhållande även kan
bidraga till att belysa såväl de likheter som de

skilln¿der man kan iakttaga mellan lundaabsiden

och utf ormningen av trif oriesystemet i Norman-
die-Rhenlandet.
zo ¡mf. ovan s. r32.
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kyrkan, på. rr4o-talet," som absidexteriören koncipierats. Dess ursprungliga hel-
hetskonception torde aldrig ha frãngätts, men de skiftningar i stilen, vilka försig-
gått inom monumentet fram till absidens förmodade fullbordan omkr. 116o, ha
tydligt avspeglats i den ornamentala plastiken, utan att den arkitektoniska hel-
hetsbilden blivit påverkad dtuav.
et Jmf. ovan s. r38.

174



BILD OCI{ SYMBOL

Tronande Kristus

I domkyrkomuseet befinna sig två reliefer föreställande en tronande Kristus
samt en ärkeängel. Kristusfiguren, som är utförd i två sammanfogade block,'
IyÍter den högra armen i en välsignande gest, den vänstra håller han över en bok,
som stödes mot knäet. Den med korsgloria försedda gestalten är strängt frontalt
framställd. Häret är som en peruk utfört i stora lockar, som falla ned över axlarna.
Kristus ar kladd i en alba, som är vinkelveckad över bröstet och i det högra hörnet
Íaller i korta vertikala strecktecknade veck. över alban àr kastad en mantel, som
över högra axeln ligger slät; den àr horisontalt svept om midjan och faller d;rif.rãn
snett ned åt vänster i korta veck interfolierade av hakornament. Under manteln
nedÍalla över varie ben de tofsprydcla ãndarna av en stola (Íig. 7$.

Ärkeängeln i ett block, motsvarande hälften av hela Kristusbilden,' uppvisar
en nästan omärklig vridning av överkroppen mot vänster men är {ör övrigt fron-
talt framställd med en spira i den högra handen och en glob i den vänstra. Den
korta skjortan är otnerad med runda rosettmönster, och under denna synes ett
stycke av en livklädnad, vertikalt veckad i samma mönster som Kristi mantel.
Vingarna äro överst försedda med små och för övrigt med större fjàdrar (fi1.Z).

Fram till Brunii restaurering voro dessa bilder inmurade över bipelaren i båg-
f.eltet till den sydöstligaste arkaden i mittskeppet.u Brunitrs beskriver dem och anser,

att detta varit deras ursprungliga placering.n Otto Rydbeck gör emellertid redan
r9o4 gàllande, att de ursprungligen varit placerade i den romanska västport¿leno
och darifrån âr ry68 flyttats till sin senare plats.u Denna åsikt har sedan dess varit
allmänt vedertagen.

I Ytrje block har en höjd av 6t cm.
2 Sannolikt har till ängeln hört även ett nedre
block, på vilket den framställts stående på en pall
elle¡ mindre estrad. Man har aldrig antagit, atr
ängeln skulle ha varit större, eftersom den då inte
skulle ha fått plats i ett portaltympanon tillsam-
mans med Kristusfiguren.

3 Man kan se figurerna på denna plats i en akva-
rell, som Brunius lät utför¿ t834, RydbecÞ, O.,

ry23, [ig. 29.
a Bruniøs, C. G., t854, s. roz f.
5 Rydbeck, O., r9o4, s. 84.
a Rydbeck, O., :'923, s. zoo f.
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FiS. Z+. Tronande Kristus, från mitten av rroo-talet.



FiS.Z¡. Arkeängel.

De grunder, på vilka Rydbeck stöder denna förmodan,.äro emellertid inte håll-
bara. I{an hänvisar till Brunii påpekande, att dörrfältet'till västingången t76B

nedtogs, en âtgärd, som genom befintlig räkning pâ arbetet, är säkert daterad.'
Till Johan Corylanders handskrivna >>Berättelse om Lunds domkyrka> är en rad
teckningar f.rân kyrkan fogade. På en av dessa ser man de ifrâ,gavarande relieferna
på den nämnda platsen i mittskeppet. Likaså har Corylander omnämnt dem i orda-
lag, som på grund av den dåtida uppfattningen om bildernas innehåll, f.örtjàna
att citeras. Efter en beskrivning av den lilla ängeln över södra kryptnedgången
fortsätter han: >Lika beskaffenhet är med andra stycket, med den åtskilnaden
allenast, att det tyckes vata nâgot îyare; varföre ock klädebonaden syns bättre
och vingarna, som jämväl äro helgonetecken tydligare. Jungfru Maria, som i dessa

tider aldrig fick vara fâÍàng, utan skulle alltid vara bestälsam, sitter bredvid med

en öppen bok i den ena handen, och den andrz i sådan ställning, som hon antingen
hade eller skulle inskriva den fromma konungens namn i lifsens bok. Och således

1 Brøniøs, C, G., 1854, s. 388 f.
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menar jag mig hava både med black och stenskäl utmärkt domkyrkans rätta ålder
och grundläggning, under konung Knut den IV eller helige.>>'

Rönbeck, som i sina samlingar ar.skrivit Corylander, anser, att berättelsen ned-
skrivits mellan ären t75z och ry54. Enligt denna datering är det omöjligt, att det
ry68 nedtagna dörrfaltet i västportalen skulle vara identiskt med de ifågavarande
relieferna, eftersom de redan omkring r ¡ år tidigare sutto på den plats, från vilken
Brunius lät taga ned dem. Rydbeck har emellertid hävclat: >>Enär Brunius frarn-
håller, att dörrfaltet nedtogs Íörst ry68, så torde, om denna notis är riktig,n ífräga-
varande handskrift hava fullbordats något senare än hitintills anragirs.>>10

Corylander, som var docent och adjunkt vid universitetet, lämnade 1766 Lund
för en kyrkoherdebefattning i Jämshög. Viktigare äro omständigheterna kring
manuskriptets tillkomst. Anledningen var en uttrycklig önskan {rån drottning
Lovisa Ulrika att erhålla en beskrivning av domkyrkan. Det var denna önskan
Corylander ville tillmötesgå. Men innan han var fardig och hunnit trycka sitt
arbete, blev han förekommen av Gustav Sommelius, som utgav en liten och för
övrigt Corylanders betydligt underlägsen skrift om domkyrkan. Corylanders
arbete hade då redan fått en prydlig utstyrsel för att överlämnas till drottningen,
men så skedde aldrig, och arbetet blev liggande i manuskript," tills Martin \ùØeibull

làt trycka det 1884." Eftersom Sommelii skrift trycktes och urgavs r71y, finns
det ingen anledning att betvivla Rönbecks datering av det Corylanderska arberer,
och följaktligen kunna inte heller relieferna härstamma från det dörrfält, som

ry68 nedtogs från rzoo-talets västportal.
Med detta är endast sagt, âtt man inte kan bevisa, att figurerna suttit i västpor-

talen. En möjlighet förefinnes, att de redan pä rzoo-talet eller senare före rToo-
talet frãn västportalen flyttats till sin plats i mittskeppet. Att så knappast àr Íallet,
torde framgâ av den följande utredningen.

Kristus är iförd stola, vilket första gången påpekats av Roosval,'u sedermera ay
Oscar Antonsson,'o och efter honom av Ewert ìØran¡;el." Antonsson pästär, att
den målade maiestasfiguren i absiden till S:t Patroklus i Soest, med vilken han
stilistiskt jàmf& lundabilden, också bär stola,'u och mecl ledning av detta påstående
förklarar \Ørangel, att stolan på Kristus också förekommer i samtida konsr." Detta

8 Corylander, J., t. 6. På sin plats i mittskeppet
var ärkeängeln placerad på Kristi högra sida. I dom-
kyrkomuseet befinner den sig på hans vänstra sida.
0 Riktigheten av denna notis kan icke betvivlas,
enär en daterad räkning för arbetets utförande
bev¿rats. Jmf . Brunias, C. G., r854, s. 389.
ro RydbecÞ, O., :'923, s. zot.
11 Manuskriptet förvaras nu i Uppsala universitets-
bibliotek.

12 Uppgifterna om Corylander äro hämtade ur
Martin \Øeibulls opaginerade föro¡d till utgår'an
av den fö¡¡es skrift.
13 Roosoal, J., r9r8, s. t75.
la Antonsson, O,, t9zz, s. t34.
16 1X/rangel, 8., 1923, s. 3o8.
16 Antonsson, O., t9zz, s. t37.
17 Jmf. n. r¡.
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totde yara för mycket sagt. Kristus i Soest bär iclçe någon stola, utan vad Antons-
son där sett, är de i de flesta fall förekommande s. k. clavi. De här nämnda fors-
karna äro de enda, som över huvud taget påpekat denna ikonografiska egenhet,
men något försök att förklara stolans förekomst i detta sammanhang har aldrig
gjorts. I)en torde inte ha tillkommit âv en tillfällighet eller på grund av en okunnig
efterbildning från en främmande f.örlaga.

Stola eller orarium ár ett brett band vanligen i àndaxna avslutat med en frans
eller tofsar. Den bäres av diakonen, prästen eller biskopen som tecken på den präs-
terliga värdigheten. Diakonen l¡är stolan över r'änster axel snett över bröstet, så

att den faller ned på höger sida. Såväl prästen som biskopen bära .den om halsen
med den skillnaden, att prästens stola är korsad över bröstet, medan biskopens
Íaller rakt ned vid varje sida." Fluruvida den stola, som Kristustiguren från dom-
kyrkan bàr, àr draperad i enlighet med det prästerliga eller biskopliga bruket, är
inte helt lätt att avgöra. Det nedfallande bandet på den högra sidan av Kristi
bröst, kan tydas som den övre clelen av stolan, vars andra band på motsatta siclan
då skulle vara dolt under manteln. Att det på Kristi bögra sida verkligen rör sig
om en del av stolan, bör framgä av att mantelfållen också finns med över axeln.
Av den anledningen är det troligast, att den hàr àr lagd efter det biskopliga bru-
ket. Detta är också det vanligaste i samband med en helt annan art av framställ-
ningar, i vilka Kristus i den bysantinska ikonografien utdelar kommunionen till
apostlarna.'o

Den tronande Kristus framställer följaktligen Kristus i hans översteprästerliga
värdighet i överensstämmelse med t. ex. F{ebreerbrevet 9: rrt >>Men Kristus kom
såsom överstepräst för det tillkommande goda.>> Den teologiska betydelsen av denna
framställning hänger sammân med föreställningen, att det är l(ristus själv, som
är den egentlige Írambärare-n av clet eukaristiska o{.Íret, Han är egentlig Sacerdos,
för vilken prästen är ställföretràdare i synlig måtto. En betoning av denna Kristi
karaktfu i sambancl med eukaristien tillhör {örutom den fornkristna tidens även
förskolastikens och den tidiga skolastikens teologi. Enligt Jungmann framträder
denna åskådning klart hos t. ex. Remigius av Auxerre (f 9o8) och FIugo av
Amiens (f tr64).'"

Ffos en av den tidigare medeltidens kyrkogestalter eller ràttare sagt i de skrifter,
som gå under Dionysius Areopagitens namn, återfinnes samma understrykande av
denna karaktar." De pseudo-dionysiska skrifterna voro under olika tider föremål
för teologernas intresse; sålunda kommenterade under rroo-ttlet Flugo av S:t
Victor dem i en betydelsefull skrift om den himmelska hierarkin, det ämne som
intagit den viktigaste platsen i Dionysii skrifter.
18 Braøn, J., t9o7. 20 Jungrnann, J. A., tg+g I, s. z3r.
1s Stet'anescu, J. D., rylS. 21 Stiglrnal'r, 1., 1898, s. r83.
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Den tidigaste framställningen av Kristus iförd stola anser Joseph Braun vara
en bild på ett altare i S. Matino i Cividale." Altaret är stiftat av konung Ratchis
mellan ãren 744 och 749 och framställningen skulle enligt Braun vara nära sam-

tidig med stolans uppträdande som prästerligt insignium över huvud taget. Inom
en mandorla buren av änglar tronar Kristus mellan två keruber. Framställningen
som sådan har i denna utformning inget samband med de apokalyptiska doms-

framställningar, som vi närmast tänka på i samband med majestasframställningar,
utan torde helt syfta på en tillbedjan av den vid altarets eukaristi tronande och
agerande översteprästen. Såväl Cividale som uppkomsten av stolan ha ett intimt
samband med den gallikanska riten.

I den norra förhallen till S:t Emmeran i Regensburg befinna sig mellan och på

ömse sidor om de båda egendomliga nischingån garna tre) r m höga kalkstens-
reliefer föreställande S:t Emmeran, S:t Dionysius och i mitten en tronande Kristus.
Under Kristus befinner sig i en medaljong en stiftarbild, föreställancle abboten
Reginward (rc48-64) med omskriften, >Abba Reginwardus hoc fore iussit
opus.>>" Därmed äro skulpturerna daterade, men hur det forhåller sig med forhal-
lens ursprungliga funktion samt reliefernas primâra placering àr dessvärre omöj-
ligt att avgöra.'n

Vad som berättigar omnämnandet av l(ristusbilden i detta sammanhang àr, att
den bär stola. Egendomligt nog har man inte tidigare lagt märke till detta faktum.
Karlinger anser, att de båda i tofsar slutande band, som nedhänga över vardera
knäet, äro ändarna pä ett cingulum, d. v. s. ett skärp, med vilket alban snördes

till om livet. Detta kan dock inte vara riktigt, eftersom ett cingulum vanligtvis
àr en relativt smal snodd, som i varje fall inte faller ned lika Iångt med de båda

àndarna.I allmänhet hänger det vid sidan, eller om det skulle synas framtill, skulle
det endast vara den làngre nedhängande ändan, som då skulle framtrãda mellan
benen.

Anledningen till att man bland de skulpterade bilderna i S:t Emmeran även ser

den helige Dionysius framställd, är att man vid klostret omkring mitten av rooo-
talet menade sig ha mottagit hans reliker. Om denna fråga uppstod en strid mellan
klostret S:t Denis vid Paris och S:t Emmeran, som utgick som segrare rot2.

Men det är inte endast i denna bild, som man i Regensburg spårar en anknytning
till Dionysius Areopagiten. De tankegängar, som äro utmärkande för en av de

främsta skrifterna, vilka gå under hans namn, >>Flierarchia ecclesiastica>>, har som

nyligen påpekats av Albert Boeckler legat till grund för de märkliga bildframställ-
ningar, som återfinnas i det s. k. Uta-evangeliariet (nu i München), vilket torde

22 Braan, J., t9o7, s. 577.
28 Karlinger, H., t924.
2a Rörande diskussionerna om förhallen i S:t Emme-

ran och de ifrågavarande nischerna se Schuäbl, F.,
r9t9; Beenken, H., t924, s. z6; Zahn, K., ry3r.
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ha tillkommit vid S:t Emmerans kloster under första fj;rdedelen av rooo-talet."
Redan eæ rjugotal är f.öre den nu kända första translationslegenden rörande S:t
Dionysius, har man tydligen vid S:t Emmeran stått under starkt inflytande av
hans skrifter. Den med flera symboler och inskrifter försedda korsfästelsebilden
i denna codex visar nämligen Kristus, som genom sin död på korset frambär sig

själv som offer genom att sarntidigt frarntràda som Sacerdos. >>Der Gekreuzigte
trägt nämlich, was - soviel ich sehe - singulär ist, die Stolø. Damit aber nimmt
der Illustrator die Stufenfolge cler Pseudo-Dionysianischen Hierarchi wieder auf>>,

skriver Boeckler.'u

I samband med lundaskulpturen flarntràda två ikonografiska karakteristika;
för det första bär Kristus stola och för det andra har han sannolikt varit omgiven
av två ärkeänglar, av vilka numera emellertid endast den ena finns bevarad.

I vilken mån passar nu det innehåll, som denna ikonografi ger uttryck for, till
en framställning avsedd för en ingångsportal? Den tronande Kristus uppträder
såväl i portalskulptur som i monumentalmåleri och småkonst i samband med skilda
kompositioner som uttryck för olika sidor av {rälsningslàran. I portalskulpturen
finna vi överlämnandet av lagen och nycklarna, Deesis- och helgonframställningar
samt framför allt den apokalyptiska visionen med dess skilda framställningsformer,
ur vilka himmelsfärden och yttersta domen utvecklas." För den senare gruppen,
som under romansk tid och darefter blir den vanligaste. utgör närvaron av de fyrc
evangelistsymbolerna ett frâmträclande karakteristikum.

Ärkeänglarna rpptràda så gott som aldrig i portalskulpturerna i samband med
dessa framställningar. Det finns emellertid två exempel pâ att de äro med. Det
ena är på det märkiiga tympanet i S. Silvestro i Nonantola i Italien," och det
andra på katedralen i Troia i Apulien." I båda fallen äro bilderna influerade av

den bysantinska ikonografien, inom vilken àrkeanglarna liksom helgonen före-
komma som förebedjare inför tronen. I denna funktion upptràda änglarna àven
här. Men vid sidan av denna àrkeànglarnas funktion förekommer inorn den bysan-
tinska konsten ett motiv, där de frontalt och hieratiskt framställda utgöra väktare
för den tronande Kristus, samtidigt som de representera den hierarkiska orclningen.
De ha därvid inte samma direkta handlingsfunktion i scenen, som i de nämnda
framställningarna.

De vaktande ärkeänglarna ãterfinner man så gott som uteslutancle i bysantinsk
ikonografi och aldrig i portalskulpturen. Däremot tillhöra de den typiska Panto-

25 Boeckler, A., t9 j4. dateras till tiden rr2r-4o, Ibid., s. z5r.
2s lbid., s. zz4. 2s 'Vackernagel, M., t9rr, Tafel XIVb. Relicfcn
27 Berger, R., 1926. bör vara utförd omkr. ttzo, Ibid., s. tzz.
28 Kraatheimer-Hess, 7., r928, Abb. r7. Reliefen
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kratorframställningen, som i de bysantinska kyrkorna hör hemma i absiden eller
korkupolen, i varje fall i omedelbar anslutning till sanctuariet. Som en illustration
till detta bysantinska pantokratorbegrepp krn citeras l)ionysii ord: >>L'ordre divin
des grands prêtres est donc le premier ordre de ceux qui contemplent Dieu, lui-
même tout ensemble le premier et le dernier, cat en lui se termine et s'achève toute
I'ordonnance de la hiérarchie humaine. De même, en effet, que nous voyons toute
hiérarchie aboutir à Jésus, ainsi chaque hiérarchie a comme terme propre son grand
prêtre particulier. >>'o

Det är denna art ay framställning, som vi finna i bilderna från Lunds dom-
kyrka. Men här tillkommer ytterligare ett förtydligande tecken nämligen stolan,
som uttryck för Kristi översteprästerliga värdighet. Kristus som allhärskaren över
den hierarkiska ordningen har, som ovan visats, i det citerade stycket, behand-
lats av Dionysius. Det har också ovan framhållits, att denna översteprästerliga
funktion under inverkan från Dionysii skrifter spelade en stor ro11 framför allt
inom vissa kretsar i synnerhet under rooo- och rroo-talen och i direkt samband
med eukaristien.

Innan vi göra ett försök att lokalisera bildernas ursprungliga plats, skall ett par
ord sägas om varför man kan finna en framställning med en så speciell betydelse
just i Lund. Om liturgien här under den tidigare delen och mitten av rroo-talet
veta vi mycket litet eller så gott som ingenting. Den gällande liturgiska ordningen
sådan den framgår av Consuetudines canonice är av allmän art och ger för mäss-
liturgien inga speciella hänvisningar. I ett stiftelsebrev av ärkebiskop Eskil, vtfär-
dat i samband med invigningen av högaltaret, clen r sept. rr45, âterÍinnes emeller-
tid en passus av stort intresse. Bland annat läser man clär: >Et duo ex fratribus suo

loco letaniam Christus vincit dicant.>>" Bengt Strömberg har påpekat, att vi här
ha ett tydligt bevis för ett gallikanskt inflytande på den liturgi, som introduce-
rades av ärkebiskop Eskil."

Kristi översteprästerliga värdighet, såden den framstår i Hebreerbrevet, kom i
samband med eukaristien redan tidigt att ingå i den bysantinska liturgien, där clen

alltsedan kom att utgöra en speciell formulering med nàra anknytning till panto-
kratorbegreppet. >In der Anschauung, die in der byzantinischen Messe hervortritt,
sind nun die clrei Faktoren: Christus als Auftraggeber, der kirchliche Priester als

30 Gandillac, M. de, s. 297.
31 Dipiomatarium Suecanum I, 3¡.
32 Strömberg, 8., t949.
Man kan konstatera, att vissa delar av Frank-

rike, som har varit föremål för gallikanskt infly-
tande, framför allt kan ha fått detta via de nor-
mandiska områdena. Av dessa områden bOr Sici-
lien ursprungligen ha varit inkörsporten för dessa

bysantinska impulser. När det gäller de övriga nor-
mandiska rikena, torde det var¿ mest sannolikt, att
dessa impulser nått hit från Sicilien, Kantorouicz,
E. H., 1946. Det bör dock tilläggas, att vi såväl i
Kristusfigurens egen stil som i en stor del av den

tidigare här behandlade ornamentiken ha kunnat
konstatera ett påtagligt bysantiniserande inflytan-
de, säkerligen förmedlat direkt från Syditalien.
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Bevollmächtiger und der allmächtige Gott, in zwei zusammen gezogeîi der kirch-
liche Priester, der das Vort spricht und der unsichtbare Hohepriester Christus,

der nicht nur den Auftrag gegeben hat, sondern auch selbst in seiner Gottheit das
-Verk vollzieht.>>" Utanför den rent bysantinska liturgien uppträder emellertid

denna föreställnin g afta, dock inte i den romerska, men framför allt i den av

orientalisk liturgi influerade grrllikanska. Inom en Sren av clenna, den s. k. moz-

arabiska liturgien, inledes i en Missa omnimoda praefationen med följande ord:

>>Dignum et justum est nos tibi semper gra:tias a3;ere) omnipotens Deus noster, per

Jesgm Christum Filium tuum Dominum nostrum, verum pontificem et solum sine

peccâti macula sacerdotem.>>"

Vi se alltså, art gallikansk liturgi, av vilken spår i andra avseenden påvisats i
Lund, i sig upptager föreställningen om Kristi översteprästerliga värdighet med

framÍör a|lt hänsyftning på det eulçaristiska mysteriet. Det ligger för den skull

mycket nära till hands arr se den märkliga ikonografiska framställningen av

Krirtu, som biskop eller överstepräst som en direkt hänsyftning på en sådan litur-
gisk tankegång. Sambandet mecl ärkeänglarna stärker ytterligare' som ovan fram-
hållits, en sådan helhetsbetydelse.

Detta innebär, att bilderna inte böra ha varit placerade i en portal, wtan pä

en plats, som hafr direkt anknytning till det rum, till vilket de i liturgiskt hän-

,".rrd" höra. Eukaristiens starkt mysteriebetonade karaktàr, sådan den framstår

i den bysantinska riten och i det romanska västerlandet inom de områden' som

voro influe rade av denna, hade till följd, att man eftersträvade en rumslig sluten-

het för själva altarplatsen och presbyteriet. I Bysans kom ikonostasen, i väster-

landet lektoriet att gör4 tjänst som den avskiljande muren mellan pr,esbyteriet,

respektive presbyteriet och koret och den för allmänheten tillgängliga delen av

kyrkan.
Vad beträffar Lunds domkyrka veta vi, att ett sådant lektorium frän tzoo-

talet skilde hogkyrk an frãn mittskeppet. Men det finns ingen anledning att

betvivla, att ett lektorium funnits även i den tidigaste utformningen, vilket också

allmänt har antagirs.'u FIur detta första lektorium har sett ut veta vi ingenting

om, men -.d ,to, sannolikhet ha bilderna av den tronande Kristus och ärkeängeln

i överenssrämmelse mecl deras ovan beskrivna innehåll haft sin plats på detta halvt

ikonostasbetonade lektorium.'o
Den bysantinska ikonostasen var och är översållad av bilder, i allmänhet utförda

,om *å|åri." över mittingången tronar här alltid Pantokrator. De västerländska

33 Jangtnann, J. 4., ry25, s. zrS,.

3a Ibid., s. 9o.
85 RydbecÞ, O., r9r5, s' 34.
36 Ovan har i annat sammanhang förmodats, att

även de lejonburna keruberna som stöd för en

ursprunglig ambo haft sin plats i anslutning till
denn¿ lektoriemur. Jmf. ovan s. r4t.
37 Braøn, J., t924, II, s. 67o.
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lektorierna hade under romansk tid inte samma rika utsmyckning. Arkitekturen
var har det viktigaste, men enstaka bildframställningar uppträdde även, men då i
motsats till vad fallet var i Bysans, utförda som reliefskulpturer." Ursprungliga
romanska lektorier finnas inte bevarade, men av rester och uppteckningar veta
vi, att de ofta varit smyckade med framställni ngat av Kristus omgiven av aposrlar
och profeter. Av vad som finns beva rat fràn t. ex. Tyskland anser man, a¿ dessa
reliefer framför allt smyckat korets sidoväggar som i t. ex. S:t lv{ikael i Hildes-
heimun och i Bamberg.no Men man måste också tänka pâ, att den ursprungliga
avgränsningen åt väster ingenstans finns bevarad i sitt tidigromanska skick. Vad
som finns är anordningar frãn tidigast rzoo-talet, som i t. ex. Halberstadt, från
en tid med ett helt nytt program, dikterat ¿v en genomgripande förändring i det
eukaristiska tänkandet och därmed följande liturgiska funktionsyttringar.

Bland de länder, som bevarat cle flesta vittnesbörden om de äldsta lektorierna,
är England. Om det mellan rtgz och rzoo i Lincolns minsrer urförcla lektoriet
heter det i >the tr'Ietrical Life of St. Hugh>: >>Intriorumque chori maiesras aurea
pingit.>>n' Det bör även anmärkas, arr påven Nicolaus den I (gzg-67) över
ikonostasingången i S:t Peterskyrkan lät uppsätta en framställning av den rro-
nande Kristus omgiven av två àrkeànglar.n'

Joseph Braun menar, att bilderna på de västerländska lektorierna hade en mera
dekorativ funktion än de bysantinska ikonostasbilderna, som voro starkt liturgiskt
funktionsbetonade." Antingen derra antagande är riktigt eller ej, ha vi i Lund
dock sett ett starkt bysantiniserande inflytande, som tagir sig utrryck inte minst
i den innehållsmässiga formuleringen. Här synes med andra ord en sammansmälr-
ning ha kunnat ske av de starkt bysantiniserande impulserna och de rent väster-
ländska, av vilka framför allt de senare fått komma till utryck i de i vidare
bemärkelse arkitektoniska gestaltningsprinciperna.'*

sril

Kristus- och ärkeängelsrelieferna frän domkyrkan ha på err undanrag när'n inre
ansetts äga någon direkt eller mera påtaglig likhet i detaljerna med någon annan
38 Holl, K., 19o6.
3s Beselcr, H., t9j4.
ao Pinder, ll/., 1927.
ar Hope, V/., r9r6-t7, s. tt,
a2 Holtzinger, H., 1889, s. rj7; Cøbrol, F. et
Leclercq, H., 1926, s. 3r ff., fiC. ¡ZZl.
a3 Braøn, J., t924, lI, s. 67o.
aa Pontilet som den iralienska motsvarigheten till
lektoriet är f. ö. smyckat med en serie reliefer. I

Modena t. ex. se vi den centrala och dominerande
framställningen utgöras av en nartv¿rdsscen, vid
vilken Kristus framträder som överstepräst och
eukaristiens instiftare; Francoaich, G. de, t952,
Tav. 38. Här se vi också hur ambon på norre
sidan är förbunden med pontilet.
a5 Anderson, rV., 1926, s. r18 ff. Anderson anser,
att relieferna äro samtidiga med den övriga figur-
skulpturen.

r84



figurskulptur inom kyrkan.ou Av den anledningen har man för det mesta ansett

dem tillhöra en senare epok än den övriga skulpturen. Man har därvid inte beaktat,
att den övriga figurskulpturen, som framställer människor och änglar, trots att
den har hänförts till i stort sett samma period, uppvisar en påfallande variations-
rikedom, samt att de skilda skulpturerna och i synnerhet den ifrägavarande relie-
fen till sin stilistiska utformning starkt präglas av sin arkitektoniska och även

betydelsemässiga funktion. I den nordvästra ädikulan àr àngla- och kerubgestal-

rernas friplastiska karaktär inte självändamål utan betingad av deras funktion
som kolonner. Människoparet på ett kapitäl i södra sidoskeppet fu pä samma sätt
arkitektoniskt infogat som ersättare av voluter och utgör därmed bararc av

abaken. Simsonframställningen i det norra sidoskeppets portaltympanon har där-
emot icke någon arkitektonisk funktion av detta slag och {ordrar genom den dra-
matiskr och rörligt berättade episoden en halvt rundplastisk reliefÍramställning.

Flelt annorlunda är förhållandet med den tronande Kristus och ärkeängeln; de

äro hieratiskt representativa gestalter för vilka den skulpturala reliefmöjligheten
använts inte som framhävande av deras formala och naturliga utan fastmera sym-
boliska dimensioner (fig. 74och7).Yi finna ett analogt forhållande i det södra

sidoskeppets tympanon med den symboliska framställningen av Agnus Dei och

evangelistsymbolerna (fig. l3). Det frarngär med andra ord, att naturliga hän-
delser i människans liv, även då de användas som symboler, och i synnerhet om

det ligger en dramatisk skildring i dem, utformas efter tidens möjligheter till
skulptural frigörelse. Samma bör ha varit förhållandet med en skildring av kon-
krera scener ur Jesu liv, om sådana hade funnits i detta sammanhang. Men då det

blir f.rägan om de mera abstrakta begreppen, som den representativa sidan av

Kristi gudomliga natur eller mysteriet som helhet, tillämpas en hieratisk formule-
ring. Denn a arbetar mecl reliefen inte i främsta rummet som ett konstnärligt
självändamål utan för att framhäva bildens betydelsemässiga funktion.

Med hänsyn till det ovan sagda kan man inte med avseende på de här behand-

lade grupp elraa àv figurskulpturer i domkyrkan tala om skilda kvaliteter. Man
torde inte heller kunna göra nägra alltfor vittgående stilistiska jämförelser mellan
relieferna och den övriga figurskulpturen. Vad man på stilistiska grunder kan
sàga, àr art der inte finns någon direkt anledning att förmoda en större tidsskill-
nad dem emellan.n'

a6 Den enda skulptur, va.rs nära samhörighet med

de här berörda relieÍerna inte har ifrågasatts, är

den mindre änglabild, som befinner sig över södra

nedgången till kryptan.
a7 Att man talat om en underlägsen kvalitet hos

Kristusbilden (som t. ex. Borelius, A., t954, s. ro4)

torde bero på, att man ej tagit hänsyn till den ovan

behandlade gestaltningsprincipen. Det torde inte i
första hand ha varit viljan till skulptural gestalt-

ning, som varit bestämmande, utan den konstnär-
liga utformningen har tjänat som medel för ¿tt
uttrycka symbolinnehå1let.
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Oscar Antonsson är den förste, som gjort en mera ingående stilistislc jämförelse
mellan de ifrågavarande lundarelieferna och material utanför landet.n" ]fl'an frarn-
håller släktskapen mellan Kristusfiguren i Luncl och två tympanonskulpturer i
Soest, den ena i S:t Fatroklus och den andra i S:t Peter. Till detta fogar \X/illiam
Anderson ett par skulpturer i det Soest närbelägna Erwirre.'n Då de westfaliska
skulpturerna dateras till rr6o-talet, menar Antonsson, att mästaren, som utfört
dessa, dàref.ter och förslagsvis mellan rrSo och rzoo kommit till Lund och arbetat
där. Anderson däremot, som daterar lundaskulpturen till omkr. rrto, menar, att
mästaren först arbetat i Lund, som lärjunge rill Majestatis, och därefter under
äteú.àrden till sitt hernland i Mellaneuropa urförr relieferna i 'Vestfalen. Det intima
sambandet mellan de ifrägavarande skulpturerna har dàrefter helt accepterats.on

I jämförelsen mellan lundaskulpturen och relieferna i \Øestfalen har särskilt en
detalj varit utslagsgivande för åsikten om den nàra f.ràndskapen. De små dubbla
vinkelornament, som så genomgående återfinnas på dräkten till Kristusfiguren
från Lund, finner man nämligen också på enstaka ställen hos skulpturerna i Soest
och Erwitte. Detta tekniska motiv, som i och för sig är ytterst sällsynt, är prak-
tiskt taget den enda likhet, som verkligen kan åberopas i de berörda fallen. Maje-
stasfiguren i S:t Patroklus i Soest är för det första en bröstbild, och för det andra
Íörrãder behandlingen âv såväl själva figuren som ciräkten en påfallande vilja till
>>naturalism>>, som emellertid genom en inte allt f¿r hög kvalitet medfört en viss
rustik okänslighet.

Med lundaskulpturen synes det vara helt annorlunda. lH'àr förråder bilden
ingenting om att skulptören haft en intention till naturalistiskt formande, uran
att han tvärtom genom den något kompakta slutenheten i förening med en viss
stilisering velat skapa en bilcl av monumental verkan. För att nä detta mål använder
sìg konstnären bl. a. av den egendomliga behandlingen av dräktens yt- och veck-
markering med täta streck avbrutna av de små vinkelhakarna. Det finns i denna
dräkt icke någon lugn och slät yta, som låter blicken fànga gestalten som narura-
listiskt skildrad. I detta maner återfinnes utan tvivel inte så lite bysantinism, ej
blott i själva stiliseringen utan även i viljan till illusionistisk prakt hos dräkten.

Detta sista drag kommer med all önskvärd tydlighet även fram hos ärkeängeln,
i framför allt den korta skjortan, som är översållad med stiliserade rosmönsrer i
ren överensstämmelse med de bysantinska dràkt{ramställningarna. Det bör också
framhållas, att skulpturerna ursprungligen varit målade i huvudsakligen röda,
gula och gröna f.ärger, av vilka ännu tydliga resrer återstå.

ae Antonsson, O,, r9zz.
as And,erson, 'lY',, 1926, s. r18 ff. samt 1928, s. 64.
õ0 Monica Rydbeck (r936, s. r48 ff.) relaterar de
skild¿ utredningarna, men trots att forskarna i

sina slutsatser skilja sig från varandra på en så

väsentlig punkt som prioritetsfrågan, tager hon
icke ställning till detta problem och följaktligcn
inte heller till dateringen.
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Allt detta visar en helt väsensskild uppfattning av de formella uttrycksmedlen
samt en monumentalisering av annân art àn den, som kommer till uttryck i west-

falenskulptvterr'a. De eventuella likheterna àro konventionella utom möjligen det

rent tekniska användandet av vinkelhakarna. Men dessa äro så sporadiskt använda

i de tyska figurerna i förhållande till Lund, der de äro konsekvent genomförda,

att man trots allt ställer sig mycket tvekande inför antagandet av en direkt för-
bindelse.

Man torde dock böra räkna med någon förebild för detta egenartacle hakmotiv,
och det finns ingenting som hindrar, att ett. inflytande från en grupp av speciella

förebilder har kunna t göra sig gällande inom två skilda områden. Det ligger när-
masr rill hands âtt som fOrebild ràkna med clen i Europa spridda bysantinska

konsten. Inte endast inom manuskriptkonsten utan även blancl elfenbenssnide-

rierna finner man ornamentala rnarkeringar av dessa vinkelhakar närstående art.51

De uppträda emellertid inte inom den kvalitativt mest högtstående konsten utan
på föremål av relativt medelmåttig kvalitet, som torde ha haft en stor spridning
och lätt kunnat tjäna som förlagor för även monumentalare arbeten.

I förhållande till eventuella förebilder finns det en bestämd skillnad mellan den

wesrfaliska och den lundensiska skulpturen. Den förstnämnda är som helhet prag-
lad av inhemsk tradition, då däremot lundaskulpturen saknar inhemska förutsätt-
ningar och såväl stilistiskt som innehållsmässigt Íörräder ett bysantinskt inflytande.

Denna undersökning är inte avsedd att påvisa direkta förebilder {ör lunda-
skulpturen, sådana torde fortf arande vara omöjliga att finna. Detta torde förkla-
ras av dels den europeiska internationalism, som behärskade en stor del av konsten

under denna tid, och dels av den faktiska originalitet, som förefinnes inte endast i
den skulpturala utsmyckningen utan även i Lunds domkyrka som helhet.u'

Det har redan anrytts, att man av stilen hos de här berörd a figurerna inte kan
sluta sig till en nàrmare datering. Denna måste grunclas på undersökningen av cleras

ursprungliga placering och erhållas av clen byggnadshistoriska kronologien. Det
har därvid framkommit, att bilderna torde ha varit placcradc i anslutning till eller

närmast på den första lektoriemuren eller den avstängningsanordning, som funnits
mellan kor och mittskepp. Enligt ovan gjorda utredning torde detta parti av

51 Den hos lundaskulpturen typiska veckmarke-
ringen genom korta parallella streck återfinnes i
s¿mma utförande på bl. a. två elfenbensreliefer,
vilka av Goldschmidt betraktas som provinsial-
bysantinska ¿¡beten från ¡ooo-talet; Gold¡chtnidt,
A., und Veitzmann, K., t934, s. ¡4 f., Tafel
XXXVII, 97, 98.
52 Vissa överensstämmande drag mellan lunda-
skulpturen och ungefär samtida bysantinskt influe-

rad italiensk skulptur bör dock nämnas. Det i detta
sammanhang ofta förekommande bruket att pryda
klädedräkten med cirkulära rosmönster finner man

tillsammans med den tättplisserade veckbildningen
på en biskopsfigur i Museo Civico i Pavia, från
förmodligen rr3o- eller 4o-talec (Ventøri, 4., r9o4,

s. rz7 f[., fig. rro). Men framfö¡ allt präglas den

italienska bilden av samma slutna höghet som

lundabilden.
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byggnaden i sitt första skick ha färdigställts på rr¡o-ralet,"'varför Kristus och
ärkeängeln tillsammans med övrig skulprural ußmyckning i dessa delar av byss-
naden kan ha färdigställts vid denna rid.u' Som i annat. sammanhang framgått,
torde den äldsta lektoriemuren ha nedrivits och förändrats redan under de sista
âren av rroo-talet.'o I detta sammanhang kunna de ifrã,gavarande relieferna ha
placerats på den mest närbelàgna platsen, d. v.s. i det östligaste bågf âltet av
mittskeppets sydarkad, varifrãn Brunius under rSoo-talet làt taga ned de ännu
bevarade resterna.

" Baldakin" - skulp turen frømför nordö s tra kap e IIe t

Under den framför nordöstra kapellet befintliga ädikulan sitta några skulp-
turer, vilkas innebörd aldrig tolkats (Íig. 76).' Err försök till tydning av dem
skall här framföras. I mitten reser sig en kerub, under denna se vi bilden av ert
människopar, omf.amnande varandra. Gestalterna ha gemensamt hållit i någon-
ting, som kan ha varit en kvist. Detta par vilar i sin rur pä tvä, djurhuvuden. I
sammansättningen av dessa figurer finns det ingenting som tyder pä, att de inte
ursprungligen hört samman. Denna mittgrupp flankeras av tvä stora lejondjur.
över det hela välver sig ädikulans båge, vars ytterst breda hålkal orneras âv en
vinranka, i vilken fabeldjur och fäglar röra sig, de sistnämnda livnärande sig av
druvornas saft. En liten människofigur knäböjer i en av rundlarna och stödjer
sig på en stav, som i den övre ändan avslutas som en liljestängel.

Man känner i den romanska konsten skilda framställni ngar ay en människa eller
ett människopar, som av en ängel föres upp till de saligas boning.' Det lundensiska
människoparet lyftes emellertid inte, utan gestalterna äro framsrällda i ert vilande
tillstånd. Så är också fallet med de par på portalimposrerna till kyrkorna i Lauren-
bach och Salzburg, som slutna intill varandra och hållande i ett äpple eller en
kvist sitta i ett lövverk, som representerar det himmelska paradiset.'

Keruben är högste väktaren i den himmelska hierarkin, men den represe rrterat
också i denna egenskap Guds närvaro n i enlighet med Psaltarens ord om F{erren,
>>Fran for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar.>> (Ps. r8: rr). Lik-
som man i en mera berättande skildring, på en halvkolonn till absiden i Speyer,
ser det av profeten Jesaias förkunnade fridsriket med människor och vilda djur i
53 Se ovan s. r38.
5a \Øilliam Anderson daterar skulpturerna till sam-
ma tid. Jmf. n. 45.
55 Se ovan s. 14¡.
1 Etøert rY/rangel (1924 s. rrr) har dock uttalat
sig sålunda: nDer hela torde - skulle jag tro -utgöra en sinnebild av människosläktets vandring

genom världsvimlet unde¡ gudomligt hägn."
2 Sådana scener mörer man på en relief i Sele-
stadt och en gravsren från Ely; V/ill, R., 1948, Fig.

38, 39.
3 lbid., Pl. XI. - I Salzburg avses franciskankyr-
kan.
a \Yult't', O., r894, s. z.
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Fìg. 76. Nordöstra ädikulan

god sämja,u torde den förenklade eller till sin ikonografi stiliserade symboliska
framställningen med djurhuvudena under det mänskliga paret i Lund hänvisa till
samma profetia.u

Den dubblalçaraktären a\r representant for både I(ristus och djävulen gör lejonet
till en av de vanligaste cljursymbolerna. I den tidigmedeltida litteraturen återkom-
mer mycket ofta lejonet som symbol for l(risti uppståndelse och för uppståndelsen
över huvud taget.' Med samma betydelse har man också framställt pantern,' och
det är inte otänkbart, att den slankare och mera långhalsade gestalten till höger
under ädikulans båge är en panter, som tillsammans med lejonet flankerar den tre-
faldiga gruppen i paradiset.

Utifrån Kristi ord, >>Jag är det sanna vinträdet>> (Joh. rf :r), betraktade man
under hela medeltiden vinrankan som symbol för Kristus och livet i I{onom genom

5 Blankenburg, \Y/, oon, 1943, s. 186
6 Jes. r r: 6-8.

7 Saøer, J., r9oz, s. 222, n, r.
8 Blankenburg, \Y. oon, r94j, s. 2J7
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Hans frälsande kraft. Druvans saft är Kristi blod, genorn vilket människan blir
delaktig av Flans frälsning och livet med Flonom. De f.âglar, som i ädikularankan
i Lund picka på druvorna, symbolisera LLta,n tvivel de saligas själar, som äro del-
aktiga av denna gemenskap i paradiset. Den lilla knäböjande människan med
liljestängeln, som tecken på hennes salighet, befinner sig även i paradiset. De
skilda djurgestalterna representera hela skapelsen, som med Psaltarens ord (Pt.
t48: 7-rr) lovprisar Flerren.o

Med hänvisning till de här nämnda gängse symbolbegreppen synes det vara
högst sannolikt, att de ifrägavarande skulpturerna representera det himmelska
paradiset, och att de Írân början ingått i samma helhetskomposition, i vilken cle
ännu befinna sig.'u

Porten till himlen är Kristus själv (Joh. ro:9). över den norra sidoskeppspor-
talen i Lund är Simson framställd som en prefiguration för Krisrus i gamla resra-
mentet, över den södra är Kristus framställd i sin fullbordade f.ràlsargàrning genom
Agnus Dei. I väster är hela fasaden initialbegreppet för livet i det himmelska Jeru-
salem. >>Die gesamte Basilikafront ist Flinweis, ein Schauretabel, auch Tor zur
anderen Velt.>>" >>Diese ldee der 'Porta coeli' bestimmt auch die gesamte lkono-
logie der Kathedralen-Fassade in allen ihren Abwandlungen.>>" Rikast kommer
detta till uttryck i de gotiska katedralerna, men redan i den romanska katedralen
är denna symbolik genomförd. Framställningarna präglas emellertid i det romanska
skedet inte av allmänt vedertagna helhetssymboler i samma grad som under goriken
utan av till synes unika lösningar av skenbart skiftancle karakrär."

Med hänsyn till symboliken i västfasaden samt tydningen av de iÍrägavarande
skulpturerna som en samlad bild av det himmelska paradiset synes det högst troligt,
att skulpturerna med tillhörande ädikula varit avsed da att plaberas i anslutning
till västportalen: kolonnerna, som numera àro förlängda, med bågen framför por-
talen, samt figurerna över ädikulan på fasaden.'n Som ovan i annat sammanhang

s BlanÞenbarg ger flera exempel på dylika fram-
ställningar och hänvisar bland annat till det tym-
panon från Lunds domkyrka, som nu befinner sig
över norra torningången, (1943, s. r8;).
t0 Det bör tilläggas, att man i början av rSoo-talet
ännu kunde iakttaga rester efter målningar i det
norra hörnet av det fält, som omger skulpturerna
under bågen (Rydbeck, O., :'923, s. z4B). Fram-
ställningen av en ängel, som synres i de fragmen-
tariska målningarna, kan tyda på, att man även
sedan skulpturgruppen erhållit denna ursprungligen
ej avsedda plats haft klart för sig och vel¿t fram-
häva innebörden av bildern¿s betydelse och av den
anledningen även sammanfogat dem på ett sätt,

som nära överensstämde med det ursprungligen
¿vsedda.
11 \Y/øllrath, R. aon, r953, s. 6.
12 Sedlmayr, H., r95o, s. r4z.
13 Detta framgår i någon mån av en utredning om
fasadprogrammen under rroo-¡¿let av Bandmann,
G., 1952.
ta Otto RydbecÞ har (r9r5, s. rj9) kommit till
s¿mma slutsats vad beträffar placeringen, men rned
den skillnaden att han ansåg, att ensemblen skulle
ha avserrs för en från början tornlös fasad. När
to¡nen sedermera under senare delen av ¡roo-talec
tillkommit, skulle skulpturerna ha flyttats till sin
nuvarande plats.
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visats skulle den ursprungliga västfasaden ha bestått av en forhallsbyggnad med
tre bågöppningar mellan de båda tornen. Den mellersta bågen har enligt den före-
slagna rekonstruktionen haft ett mått, som direkt stämmer överens med ädikula-
bågens vidd och de ursprungliga kolonnernas höjd." Ett insättande av ädikulan
här skulle emellertid ha fört med sig en viss förändring av den sannolikt redan i
det första byggnadsskedet uppförda förhallsarkaden. Det är derÍör troligt, att
man efter skulpturens färdigställande frângätt den ursprungliga avsikten med
dess placering och i stället insatt den på dess nuvarande plats.

Domkyrkøns symboliskø helhetsbetydelse

Den viktigaste delen i kyrkan àr altarrummet eller sanctuariet. I stifts- och
Llosterkyrkorna ligger i anslutning därtill koret rned plats för munkarna eller
kanikerna. Det ökade utrymme, som det stigande antalet kaniker vid stifts-
kyrkorna kom att fordra, tillgodosågs alltifrån karolingisk tid genom att man
mellan korskvadrat och altarrum insköt ytterligare ett rum. Detta benämnes ofta
kor, men kom i stället att tjàna som sanctuarium, då den egentliga korskvadraten
blev kor.'

Även i Lund har fördelningen varit av detta slag. Ända fram till r8oo-taleß
början var mittkvadraten skild från den östliga rumskvadraten med tvã, trapp-
steg.'Själva altarplatsen under tribunbågen vâr hojd ytterligare tre steg över den
västliga delen av presbyter,iet. Att man verkligen gjorde skillnad på dessa rum i
Lund torde vara ställt utom tvivel. Det var allmänt skick, och det framgår med
full tydlighet av vissa bestämmelser i Consuetudines canonice, där det i kap. XIV
heter: >Ab hinc (advent) usque ad pascha sine cappis chorum non intrabunt.>>

- 
>>Ffoc etiam per totum annum observamus ut nemo cappatus quacunque ex

causa sanctuarium intret. >>3

I förhållande till dessa centrala delar i byggnaden ha transept^rnarna med sina

sidoaltaren varit avsedda for läsandet av privatmässor. Men dessutom kan man för-
moda, att de olika transepten haft speciell anknytning till skilda befattningshavare

15 De skarvar, som uppstått, då ädikulans kolon-
ner förlängdes för att bågen skulle kunna placeras

över kapellets muröppning, á,ro lortlarande fullt
synliga.
I Från senmedeltiden och framåt ha samtliga rums-

enheter i kyrkans östligaste del i anslutning till
huvudaltaret kommit att benämnas kor. En sådan

generell beteckning förekommer aldrig under den

tidigare medeltiden; utan där göres alltid skillnad
på sanctuariet och det egentiiga koret, ochorus

psallentium". Gall, 8., r9j4, sp. 487f.; Brawn, J.,
1937, sp. 495 [Í.
2 På en teckning, som är utförd 1833, kan man

se dessa steg, V/rangel, 8., r93o, Plansch 4. Natur-
ligtvis voro dessa steg och denna golvläggning från
¡8oo-talet inte de ursprungliga; stegen torde dock
morsvarâ i huvudsak förhållandet i en första anord-
ning.
3 Necrologium Lundense, s. 26. Jmf. Hamrnar, A.
N., 1868, s. 32.
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inom kyrkan. Ärkebiskopen hade sin borg norr om kyrkan, och det finns all anled-
ning att antaga, att han för privat bruk begagnat sig av det norra transeptrummet
med tillhörande kapell. Vi ha också i den östra delen av den norra väggen bevarat
resterna efter en ingång, som förmodligen via en tratrappa varit avsedd for bisko-
pens personliga bruk.

På samma sätt skulle man kunna förmoda, att det södra transepter framför allt
ttgiort kanikernas kyrka. F{àrpä tyder den omständigheten, att de spridcla kloster-
byggnaderna torde ha legat söder om kyrkan utanför detta transepr.l I detta tvär-
skepp hade också den ovan konstaterede läktaren sin plats.u Den torde framför allt
ha hyst konverser och scolares, vilka inte hade tillgång till det egentliga koret och
ännu mindre till presbyteriet.

Efter högkyrkans färdigställande i funktionsdugligt skick tt46 torde även
altarna i kryptan ha kommit att användas för privatmässor. FIur många altare
som anlagts under rroo-talet, förutom de i memoriale fratrum nämnda, veta vi
inte. Möjligen ha under de sista årtiondena tillkommit först och främst det s. k.
lekmannaaltaret framför lektoriemuren och eventuellt även de första altarna ä
transeptens nord- och sydmurar.u H.älla vi oss till de altarplatser, som från begyn-
nelsen varit förutsedda, och vilkas vigningar fram till rt46 vi kànna, kunna vi
lägge märke till ett gemensamt drag, som utmärker den rumsliga utformningen
kring dem.

>Hvad högkoret (d. v. s. sanctuariet) betràf.fat àr det otvifvelaktigt, att ett
tunnvalv anslutit sig till absidens ursprungliga halfkupol>>, skriver Otto Rydbeck.'
Han stöder sitt uttalande på Sesselbergs påpekande, att den ännu befintliga gesim-
sen på presbyteriets norra och södra väggar inte kan ha haft någon annan funktion
än som stöd för ett sådant tunnvalv.* Vid en undersökning av tribunbågen ovanför
valven visar det sig också, att här befinna sig rester efter ett ursprungligt tunn-
valv, nämligen de avhuggna delarna av dess östra förtagning i tribunbågen. Det
har bestått av tuffsten. Samma material återfinnes i de båda tunnvalven över
högkyrkans transeptkapell. En välvning av altarrummet var i romansk tid i all-
mänhet regel, där den var genomförbar. Förekomsten av valv över altarrummen
bor dock understrykas här, eftersom det visar sig, att den synes ingå i en symbo-
lisk betoning av rummet, vilket tydligt framträder i Lund."

a Rydbeck, O., t946, s. 7r.
5 Se ovan s. rr4.
ß Rydbeck, O., r923, s. zz6.
7 RydbecÞ, O., r9r5, s. 77.
8 Sesselberg, F,, :'897, s. rr2.
0 Det är förklarligt, att sidokapellen i kryptan i
överensstämmelse med de övriga kryptvalven äro
täckta av kryssvalv, men det bör dock understry-

kas, att de i detta avseende skilja sig från der
genomgående bruket i högkyrkans altarrum. Vi se

i denna skillnad inte blott en anpassning till de
olika bruken i de skilda byggnadsdelarna uran även
de nya tunnvalven i högkyrkan som uttryck för en
helt ny byggnadsform, som tillhör ett helt annat
skede än det unde¡ vilket kryptrummet tillkom.
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Som ovan framgått,'o har man sannolikt i det andra byggnadsskedet i Lund
frângätt den ursprungliga tanken om välvning av de större rumsenheterna, men

man har slagit valv över bestämda rum, även ett så stort som presbyteriet. För-
klaringen härtill är säkerligen väsentligen symbolmässigt funktionsbetingad. Altar-
platsen som den centrala delen i kyrkan har haft en speciell betydelse, där valvet
represenrerade himlen." Det vanligaste arkitektoniska uttrycket härför àr balda-
kinen." Under den tidigare romanska tiden placerade man därför i de för övrigt
icke välvda basilikorna och transeptkyrkorna antingen ett fristående ciborium
över altaret (Italien) eller, om t. ex. sânctuariet àr placerat i korskvadraten, välvde
man denna med ett kupolvalv eller ett kryssvalv."

Tunnvalver som sådant har inget egentligt samband med den arkitektoniska
baldakinen, men måste ändå, när det som i Lund förekommer i motsvarande

funktionssammanhang, betraktas som en ersättar e av baldakinèn med dess bety-
delse." Tunnvalvets förekomst i Lund torde i cletta sammanhang vara beroende

av de italo-bysantinska inflytelser, som göra sig gällande under det andra bySS-

nadsskedet och äro mest märkbara i ornamentiken. Det tunnvälvda altarrummet
återfinnes t. ex. i baptisteriet i Florens."

Kyrkobyggnaden betraktades ända från fornkristen tid som symbolen för det

himmelska Jerusalem. Under inverkan av den liturgiska och historiska utveck-
lingen kom denna primärbetydelse visserligen aldrig att {örsvinna, men den

kom i den formala gestaltningen att fä skilda uttryck.'u I de romanska bygg-

naderna framhäves starkt platsen för den himmelska tronsalen med själva hiert-
punkten i altaret. Denna centrala betoning av altarcummet som den egentliga

himlatronen blev ytterligare understruken genom den romanska kyrkans karak-

tar av borg- och stadssymbol som uttryck för clet himmelska Jerusalem. Valvets

betydelse som bild av himlen var av gammalt ursprung," och denna symbolik

kommer särskilt tydligt till uttryck i det välvda akarcurnmet hos de flattäckta
basilikorna.

Betoningen av huvudaltarets centrala betydelse kan i Lund synas manifcstcrat

i ännu en accentuering. Som ytterligare ett uttryck för den romanska uppfatt-
ningen om slutenheten och bilden av det himmelska Jerusalem som borg och

stad ha i allmänher yrtermurarna inte varit föremål for någon artikulering annat

10 Ovan s. r77.
11 Srnitb, E. 8., r95o.
12 Sedlmayr, H., t95o, s. r49.
13 Forsytb, G. H., ry53, s. r5¡, n. 287.
1a Jämsides med kupolen användes tunnvalvet i
fornk¡isten och bysantinsk byggnadskonst som be-

teckning för himlen, fr¿mför allt utgående från en

tradition från Mesopotamien; en symbolfunktion

som även åberopas av Cosmas Indicupleustes. Smith,
E. 8., r95o, s. 87 l.
15 Tunnvalvets karaktär av baldakin framhäves häi

genom att det i alla fyra hörnen bäres av kolon-

ner. Anthony, E. 1N/., 1927, fig. 6.
16 Sed.lrnayr, H,, 195o, s. ¡zo ff.
17 Bandtnann, G., t91r (lI), s. 9r, 97.
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än vid de funktionsbetonade platserna, d. v. s. portalerna. Ett undantag i detta
avseende utgör lundaabsidens exteriör.

Bandmann har i en uppsats t913 forf;ktat, att de rhenländska trevånings-
absiderna äga sina förutsättningar i en betydelseförändring, >>der die Apsis nicht
mehr als Thronnische sondern als von aussen wahrnehmbares Heiliges Grab ver-
anschaulicht, in dessen Mittelpunkt der Altar steht, der Golgatha, Grab und
Auferstehungsort Christi ist.>>" I en recension av Bandmanns uppsats ställer sig
Kubach skeptisk gentemot denna tydning med hänvisning till att inte endast
absiden utan även övriga delar av de av Bandmann anförda monumenten blivit
föremål för en artikulering av liknande slag.'n

Utformningen av absiclen i Lund skulle emellertid kunna anföras som stöd för
Bandmanns teori. Som vi ha sett skiljer sig absiden från övriga yttermurar genom
sin artikulering; vi kunna med andra ord inte komma ifrån en påtaglig betoning
i detta sammanhang. Denna àr än mera pätaglig med hänsyn till den omsrändig-
heten, att de rhenländska kyrkornas absider även i interiören varit föremål fOr
en arkitektonisk artikulering, vilket i Lund aldrig har varit fallet.'u

I dessa omständigheter skulle man kunna finna en förklaring tiil de trors srora
ythga likheter pätagliga skiljaktigheterna mellan lunclaabsiden och de rhen-maas-
ländska. Förutsättningarna för det konstnärliga helhetsskapandet voro i Lund av
en annan art àn i Rhen-Maaslandet. På det förra stället fanns ingen fastare tradi-
tion för utvecklanclet av den rika verksamhet, som manifesterades i den fullbor-
dade domkyrkan. Rhen-Maaslandet däremot hade en flera hundra är gammal
kristen kulturtradition, som i alla avseenden måste ha satt sin prägel på kultur-
livets formala gestaltning. Genom sitt läge var detta område även på ett synner-
ligen komplicerat sätt direkt mottagligt för inflytelser från kringliggande områ-
den." Allt detta kom i viss grad att innebära en bundenhet av traditionen på ett
sätt, som knappast kan ha varit fallet i Lund. Men denna traditionsbundenhet
torde också ha medverkat till att såväl de recipierade som i synnerhet de redan
inhemska formsystemen i många fall kunna ha kommit till användning som en
konvention.

Vid den första helhetskonceptionen av ett kyrkligt byggnadsverk under denna
tid torde sannolikt den symboliska betydelsefunktionen, medvetet eller omed-
vetet,22 ha legat till grund för den första intentionen." Den f.orrnala utformningen

18 Band,mann, G., 1953, s. 37.
1s Købøch, H. E., ry55, s. r6t.

'o J-f. o\an s. r72.
2r Købach, H. 8., 1956, s. z7 ff.
22 Självfallet har den symboliska betydelsefunktio-
nen f ör dåriden inte fattats på samma sätt som

i dag, då vi måste närma oss den analytiskt reflek-
terande.
23 Det andra byggnadsskeder vid Lunds domkyrka
under rroo-talet to¡de i detta avseende innefatte
en i viss mån ny helhetsintention.
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torde därefter ha blivit medel för att i synlig måtto gestalta och uttrycka den
prir-;'ära intentionen till symbolens förverkligande. Originaliteten i det slutliga
verket Íramstãr härigenom inte framför allt som något nytt, utan som resultatet av
ett ärligt och kunnigt skapande buret av det oupplösliga sambandet mellan de båda
funktionerna. Den >>belastning>> som en rikt och länge utveclclad formtradition
kan utgöra, behöver inte - såvida den ej utvecklas till ren konvention eller
schablon - innebära ett undertryckande av den symboliska funktionen, men den
kan kanske i vissa fall åstadkomma ett undanskymmande av densamma. Obunden
av, d. v. s. icke okunnig om utan fri i förhållande till, en dylik traditionell >>belast-

ning>> har den skapande konstnären 
- 

hàr den romanske arkitekten med allt vad
detta innebàr 

- 
en rikare möjlighet att skapa ett verk, som även i resultatet är

förnimbart som det oupplösliga samspelet mellan betydelse och form. Men sam-
tidigt som här formen, genom f.ränvaron av det >>konventionella trycket>>, kan
underordnas betydelsen, kommer denna senare án klarare till uttryck.

Kan kyrkobyggnadskonsten i Rhen-Maaslandet i någon mån betecknas som
betingad av de här berörda traditionsfenomenen, kan Lunds domkyrka i samma
grad anses tillkommen under de förutsättningar, som det >>fria skapandet>> inne-
bar. Därigenom förklaras också, att denna kyrka pâ. ett tydligare sätt än de rhen-
maasländska ger rttryck för symbolens primãra betydelse för helhetsgestaltningen.

Vid rekonstruktionen av de nedre delarna av västpartiet funno vi en öppen
förhall mellan två flankerande torn. Förhallen öppnade sig åt väster med tre bägar,
varav den mellersta sannolikt Írän början varit större än de två omgivande. De
tre bågarnas representations- eller symbolkaraktär under hela den tidigare medel-
tiden är ett numera välkänt faktum.'n Det finns talrika belägg för, att man
ännu i romansk tid såg tornfasaden omgivande den trebågiga öppningen som en
>Abbreviatur der Gesamtkirche unter dem Symbol der Stadt.>>"

Med hänsyn till det immanenta symboltänkandet komma vi därför svårligen
ifrån uppfattningen, att även det tidigaste västpartiet i Lund varit uttryck för
stadssymbolen. Detta överensstämmer vidare med byggnadens helhetskaraktär av
romansk stads- eller borgabbreviatur för det himmelska Jerusalem.

Utan att gå in på en detaljgranskning av sidoskeppsportalernas symboliska
betydelse kan också deras funktion i detta sammanhang framhävas. Genom att
dessa portaler hade en symbolisk betydelse, som tidigare framhållits,'u gåvos de en
skulptural utformning, som framhäver dem gentemot de i övrigt sparsamt artiku-
lerade rrrlJrarna. De utgöra därigenom tillsammans med absidexteriören och väst-
portalen ett led i kyrkans helhetssymbolik."

2a Bandrnann, G., r95t (I), s. rro.
25 lbid., s. ttz.
26 Ovan s. r9o.

27 Den sekularisering, som i ¿lla avseenden gör sig

gällande redan under r¡oo-talet och för den bil-
dande konsten och ikonografien yttrar sig i ett
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Det som blev grundläggande för efterbildning och reception måste således ha

varit betydelsefunktionen; den f.ormala gestaltningen betingades därefter av tradi-
tionen eller de dåtida förbindelserna, men det är heller icke helt osannolikt, att
betydelsefunktionen påverkat valet av formala förebilder.'*

Transsubstantiationen i mässoffret är själva kärnan i den kultiska symbolen.
Kyrkan som mysterium är Kristi fortsatta och objektiva nàrvaro i eukaristien.
I motsats till den under gotiken begynnande tendensen till individuellt momentan
och subjektivt förnimbar upplevelse står under romansk tid mysteriets objektiva
förverkligande, som ger det rangen av rent sakrament.'o Allt talar för, att det àr
denna den tidigromanska kultuppfattningen med sitt symboltänkande, som präg-
lat utformningen av Lunds domkyrka. Man finner stadsportssymbolen vid inträdet
i den himmelska staden med dess gator i skeppen, där kapitälen i ett fall i norra
sidoskeppet erinrar om den värsta av synder, högmodet, som i Alexanders gestalt
höjer sig mellan fäglarna i ett kapitäl,''o i ett ennat om syndastraffen genom det
i skärselden lidande människoparet pâ, ett kâpitäl i södra sidoskeppet." Visserligen
hotad av de djävulska makterna i odjursskepnader av skilda former inträder man
mera direkt mot målet genom sidoportalerna, d. ä. Kristus, som är porten till
himlen. Flans universalitet kommer till uttryck som redan förebildad i det gamla

testamentet i Simsons gestalt i den norra portalen och genom nya testamentet för-
klarad i sin uppenbarade mysteriekaraktàr genom Agnus Dei och de av Hesekiel
skådade fyra väsendena, som bàrare av F{ans allmakt, detta i södra portalen. Allt
leder fram till själva den himmelska tronplatsens port, över vilken FIan som

överstepräst kan ha tronat, in till det slutna rum, det allra heligaste, i vilket själva
mysteriet genom vilket FIan utverkat vår frälsning aktualiseras.

Det andra byggnadsskedet, som har fãtt sin speciella pfägel framför allt av clen

skulpturala utsmyckningen och den genom denna avspeglade sakrala symboliken,
torde enligt de byggnadshistoriska och stilistiska slutsatserna i huvudsak tillhöra
det tidigare skedet av Eskils ärkebiskopstid (fr. rr38). Vi veta, att Eskil var djupt
engagerad i tidens religiöst-politiska rörelser och att han därvid stod på den rätt-
mätiga påvemaktens sida i kampen för >>sacerclotium>>. Vi veta också, att Eskil i en

av tidens förgrundsgestalter, Bernharcl av Clairvaux, hacle en nära vän.

största möjliga naturliga åskådliggörande - i kate-
,dralen som helhetsøpplevelse -, har vid denna ti<l

ännu inte gjort sig gällande i Lund.
28 Karaktären ¿v det medeltida imitationsbegrep-
pet framstår klart i en utredning av Kraatbeimer,
R., 1942.
28 Ett kraftigt understrykande av den objektiva
karaktären i det kultiska tänkandet under den tidi-

gare medeltiden i motsats till den subjektiva under
gotiken har gjorts av Herwegen, 1., 1928, t929.
3o \Yrangel, E., ry23, Plansch XI, 24.
31 lbid., Plansch IX, r¡. Den här föreslagna tyd-
ningen är gjord i överensstämmelse med vad man
ansett om en motsvarande framställning i Ripoll.
Schneider, M., ryt3, Abb. 6o.
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Det europeiska rroo-talet kännetecknades av en kamp mellan två världar, den

religiöst-politiska och den spiritual-humanistiska." I gestaltningen av den förra
ingick det sakralt symboliska tänkanclet som en grundfaktor. Den senare yttrade
sig bland annat i ett försinnligande, som i konsten ledde till gotikens naturalism.
Tidens ideologiska problemställningar synas väl komma till uttryck i Bernhards
personlighet, som utmärktes âv en dualism, vilken engagerade honom pårbäda sidor,

ett viktigt fOrhållande, som först på senare àr har uppmärksammats tillräckligt.uu
När Bernhard t. ex. vänder sig mot konsten är det inte mot konsten som sådan

utan mot njutandet av den för dess egen skull, mot att i densamma >>magis mirantur
pulchra quam venerantur sacra.>>" Anklagelsen gäller alltså främst de tendenser,

som förde konsten bort från den sakralt symboliska innebörden. Det är en sida

av samma religiöst-politiska tänkande, som behärskade Bernhards ställningstagande

i den allmänna politiken. Den úttrnàtige konungens okränkbarhet, men samtidigt
hans absoluta lydnad under >>Christus, der König und Priester>>, var ett ledmotiv i
Bernhards politiska åskådning."

I den gemensamma kampen torde Eskil i varje fall till en början ha kommit i
beröring med denna sida, den äldre och ofrånkomligt traditionsbundna hos Bern-
hard. Dett a förklarar, att vi finna en ideologisk överensstämmelse mellan den

religiöst-politiska ideologi, som Bernhard i detta avseende f.är stã som representant
för, och den symboliska helhetssyn, som formalt gestaltats i Lunds domkyrka under
Eskils tidigaste ärkebiskopstid.

Härmed är ingalunda sagt, att Írraî a priori måste ràkna med formala överens-

srämmelser av påtaglig karaktär mellan Lunds domkyrka och den franska konsten.
Utvecklingen i Lund under detta skede formades parallellt med vad som på olika
sätt kom till uttryck i det övriga Västeuropa. Men genom sitt relativt periferalàge,
det sena kristnandet och förmodligen beroendet av en gammal tradition frân för-
kristen tid var Lund inte utsatt för den ideologiska utveckling mot det >>gotiska>>,

som vid denna tid kännetecknade frarnför allt det franska Västeuropa. De bety-
delsemässiga betingelserna och clärmed även cleras forrnala uttryck i arkitektur och
skulptur synas därigenom med en naturlig dragning ha hämtats från en miljö med

en morsvarande religiös begreppsföreställning, det traditionsbundna bysantinise-
rande ltalien, som genom korstågen och normanderna för den tidens danskar inte
vat >>terra incognita>> eller så avlägset, som det kan synas.

32 Heer, F., t949. rnann, G., r9¡r (I), s. 18 ff.
BB lbid. s5 Heer, F., 1949, s. 186.
aa ¡mf. lVeisbach, rX/., ,94t, s. :'o9 samt Band-
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AVSLUTNING

Ifirtorísk överblick

Årtalet ro6o innebar för den danska kyrkan den tidpunkt, från vilken hela den
senare utvecklingen framgick. Detta år genomfördes den uppdelning av de tidi-
gare danska stiften, vilken bland arrr'at hade till följd, att tvä^ biskopsstift inrätta-
des i Skåne, ett i Dalby och ett i Lund. Samtliga då nytillsatta biskopar utom en
ordinerades och vigdes av den bremensiske ärkebiskopen Adalbert, under \rars
primat Norden i sin helhet löd. Förhållandet var emellertid annorlunda i Lund,
vars nye biskop, FIenrik, inte enclast vad orclinationen betñfÍar utan också genom
sin härkomst skilde sig från de mer eller mindre tyskorienterade biskoparna. Vem
som vigde Henrik vet man ej, han skulle emellertid ha härstammat från England
och varit biskop på Orkneyöarna. Efter fâ fu, förmodligen to66, dog Henrik och
stiftsledningen övertogs av biskopen i Dalby, Egino, som flyttade till Lund, sam-
tidigt som Dalby upphörde att vara biskopssäte.'

Initiativet till den nämnda stiftsdelningen synes helt ha utgått från konungen,
Sven Estridsen (ro4z-74),sorn var systerson till Knut den store. I och med detta
initiativ och den fastare ordning av den kyrkliga organisationen, som därigenom
ävàgabragtes, torde den internationellt giltiga frã"gan om reg',xu/n och søcerdotium.
ha aktualiserats även för Danmark.' Genom att det danska väldet uppbars av de
storbondeätter, som rekryterade landets egentlige ledare, konungen, kom tyngd-
punkten ännu en lång tid flamãt attliggahos regnunt.Detta tog sig uttryck inte
endast i Sven Estridsens redan nämnda stiftsdelning utan även i de strävanden,
som likaså utgångna från honom och fortsatta av hans ef.terföljare resulterade i att
konung Erik Ejegod lyckades frigöra den danska kyrkoprovinsen från det tyska
primatet och inrätta en egen ärkebiskopsstol i Lund. Biskop Ricwal, Eginos efter-
tràdzre i Lund, vars speciella ställning berörts i samband med behandlingen av
rooo-talskyrkan, torde ha varit helt underställd den i kyrkliga angelägenheter
flitigt verksamme Knut den IV.' Det finns inte heller nãgra belagg för att den

1 \{/eibøll, L., t9t4-r7, s. rr4 ff. 3 Jmf. ovan s. 39.
2 Koch, H., 1936, s. 44.
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följande biskopen Ascer under Erik Ejegods regering skulle mera initiativrikt ha

påverkat den utveckling, som genom denne konungs starkt omvittnade strävanden

ledde fram till att Ascer något av åren rror-rro4 blev ärkebiskop i Lund.

Sedan kyrkans ställning genom konungarnas tillskyndan sålunda stärkts och

stabiliserats torde under konung Niels Svensens regering (rro4-rr34) och Ascers

ärke-episkopar ( rro4-rt37) ett visst jämviktsforhållande ha inträtt mellan stat

och kyrka. Det är under denna tid, som den nya ärkebiskopskyrkan grundlägges

och får sin första utformning. Vi ha sett hur arbetet mot detta mål präglats av

en srändig kamp med de tyska maktanspråken. Vi torde också kunna konstatera,

att rillskyn darna av utvecklingen, Sven Estridsen och de av hans fyra söner, som

successivr avlöste honom, i sin familje- och kulturpolitik framför allt voro inrik-
tade mot England. Den på Kontinenten framtràngande gregorianismen kunde

under clessa härsk bortsett från de modifierade former i vilka den uppträdde

under Niels Svensen4 - 
inte göra sig gällande. Politiken gick i huvudsak ut på ett

stärkande av kungamakten, och i denna strävan understöddes sannolikt kyrkan inte

för att den skulle nâ Í.ram till egen maktställning utan för att den skulle bliva ett
pålitligt och dugligt redskap.o

Ända sedan Knut den stores dagar hade de danska konungarnahaft sina intressen

riktade mot England. Till det anglo-normandiska kulturområdet horde både före

och efter to66 inte endast Sydengland och Normandie utan även Flandern och

Nordfrankrike, de delar,som man gemensamt kallar Kanalområdet.u Knut den IV:s
gemål Edel var dotter till greve Robert I av Flandern, och dit fördes Knuts och

Èd.lr ro1 Carl efter faderns död ro86. Han blev själv rrrg greve av Flandern och

regerade som sådan tills han ãr rrzT gick samma död till mötes som sin fedet.'

Edel gifte sedermera om sig med normanden Roger, som blev hertig av Apulien

och Calabrien. I Bari befann sig för övrigt Erik Ejegod under sin pilgrimsresa till
det heliga landet något av åren omkr. rroo.'Att biskop Ascer i Lund stod i kon-

takt med ärkebiskop Anselm av Canterbury veta vi av ett bevarat brev.n Det torde

med andra ord knappast råda något tvivel om att det existerade en gemenskap

mellan det danska konungahuset och de normandiska områdenas främste män

under den tid, då deras riken kring Europas kontinent i Kanalområdet, Sicilien-

a Koch, H., 1936, s, 7zf .

5 Denna åsikt, som i synnerhet omhuldas av Lau-

ritz \ùØeibull, bör dock icke överbetonas. Man kan

nämligen inte helt bortse från det faktum, att de

ifrägavarande härskarna själva voro kristna.
6 Jmf. ovan s. 63 f.
? Hisrorisk Tidsk¡ift för Danmark, r84o, s. 5zo ff.
8 Man ansåg länge, att Erik Ejegod på sin resa till
clet heliga landet skulle ha varit i Bari ro98 i sam-

band med det kyrkomöte, som påven Urban II då

holl där. Anselm av Canterbury befann sig även på

detta kyrkomöte, och man har menat, att Erik Eje-
god då sammanträffat med denne. Sammankopp-
lingen av Eriks besök i Bari och kyrkomötet ro98

anses emellertid obestyrkt av \X/eibøll, L., r9r4-r7,
s. t37 11.
o Jmf. ovan s. 4r.
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Syditalien och korsfararriket i Palestina'n intog en betydande ställning i den euro-
peiska politiken. Ascer har naturligtvis jämsides med konungen spelat en sror roll
för lrkebiskopskyrkans uppbyggnad, men samtidigt borjar också under konung
Niels tid de kyrkliga anspråken på en större självständighet att göra sig gällande,
dock utan att någon allvarligare konflikt ànnu intràffar.

Vi finna i detta skede alltså ett sakligt och målmedvetet arbete på kyrkans upp-
byggnad, åvägabringat och framfört av konungen men med stöd av biskopen. Det
gällde ännu inte kyrkan mot staten utan den danska kyrkan gentemot den tyska.
Vidare finna vi, att de för det första byggnadsskedet av rroo-ralskyrkan påvisadc
inspirationskällorna befinna sig inom Kanalområdet, med vilket de danska regen-
terna hade och kanske fuamför allt hade haft en när;r gemenskap." En sådan fastare
anknytning åt ett visst håIl torde ha varit naturligare för den slekt- och narions-
bundna kungamakten, äri det skulle komma att bli för kyrkan med dess inrer-
nationella ställning.

Redan under slutet av Ascers ärke-episkopat inträdde en rad störningar, som hade
sin grund i såväl de från Hamburg-Bremen kommande anspråken på den gamla
primatsvärdigheten som i inre stridigheter mellen stormanna- och kungasläkterna.
I dessa strider blev Ascer själv genom sin släktskap med de danska srormännen på
ett mycket kännbart sätt inblandad. Strider mellan de varandra llitigt avlösande
konungarna, utgångna frän samma släkter, förvilla i hög grad den politiska situatio-
nen under årtiondena efter Niels Svensens dod r r34. En stabilisering av kunga-
makten åstadkoms inte förrän Valdemar blev ensam konung rr¡7.

Efter Ascers dod rr37 tilkràdde Eskil ärkebiskopsämbetet rr38." F{an var
reformman, d.v. s. han gjorde starka försök att genomdriva den kanoniska lagens
fordringar i den kyrkliga styrelsen i överensstämmelse med Gregorius den VII:s
program. Men i den hårda strid för søcerdotium gentemot reginn1,r., i vilken han
nådde framgå,ng enciast genom vissa kompromisser, måste han samtidigt föra en
kamp mot eller för de skiftande tronpretendenter, vilka understöddes av de sror-
mannasläkter, som i verkligheten regerade Danmark, släkter till vilka han själv
i någon mån var bunden. De komplicerade f<;rhållanden, som pragla den danska
10 I slutet av r¡6o-talet försågos kolonnerna i
födelsekyrkan i Betlehem med målade bilder av en

lång rad skilda helgon; bland dessa finns även Knut
den helige avbildad. Denna medvetna anknytning
till den nordiska r¡aditionen är säkerligen ingen
tillfällighet, i synnerher som Knut tillsammans med
Olov den helige äro de enda västeuropeiska hel-
gonen bland de för övrigt framför allt grekiska
och italienska. Biskop i Betlehem var vid cletta till-
fälle anglo-normanden Fra.oul. Boase,7. S. R., r938,
s. rz ff.

11 Det torde inte vara en tillfällighet, att norerna
i Colbazårsboken för tidsrummet ro66-rrz5 risa
en nogg¡ann och ibland ordagrann överenssräm-
melse med anglo-normandiska annaler, Jörgensen,
8., r93r, s. 6.

Docent Sigurd Kroon har haft vänligheten att för
mig påpeka, hur man för den nordiska kyrkomusi-
ken kan påvisa ett starkt inflytande från Belgien
¡edan under tidig medeltid. Se Kroon, .f., r9i j,
s. r78 f, n. r.
12 |X/eibøll, L., r9r4-r7, s. r89 ff.
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politiken under hans tid, skola icke relateras här, ej heller de skiftande uppfatt-
ningarna om den verkliga innebörden i dessa händelser. Det skall endast framhållas,

att samtliga forskare àro eniga om, att Eskil var en man av betydande resning, och
att han har haft ett mycket stort inflytande på den danska kyrkans utveckling.

Genom sin utbildning på Kontinenten och tack vare sin genom hela livet nära
anknytning till och rränskap med Bernhard av Clairvaux och efter dennes dod med
hans kloster, .var Eskil behärskad av en reformiver, som inte endast hade makt-
politiskt syfte utan även torde ha burits upp av en uppriktig fromhet i enlighet
med tidens religiöst-politiska anda. Allt detta torde ha givit verksarnheten under
hans tid en internationell prägel av nytt slag för Norden. Om det tidigare kunde
ha varit så, arr förebilderna för kyrkans och lçulturlivets nydaning som helhet f rarn-
fAr allt synas ha hämtats från vissa bestämda områden, kom man nu att få en liv-
ligare kontakt med l(ontinenten som helhet. Denna större internationalism kom
till en början inte att taga sig uttryck inom de skilda verksamhetsgrenarna som

sådana, utân genom att dessa sinsemellan voro inspir erade Í.rän olika håll. Sålunda

visar der andra skedet i domkyrkans byggnadshistoria på förbindelser med framför
allt Italien, då cläremot diplomatiken vid århundradets mitt synes vara hàmtad [rän
Kölnområder," och strax däref ter förnyas klosterlivet och liturgien genom impul-
ser från norra Frankrike.'n

Domkyrkan kan på ett sätt även betraktas som en parallell till Eskils'lagstift-
ningsarbete. Är det senare frukten av gregoriansk reformiver med klart hänsyns-
tagande till den inhemska, från hednisk tid ärvda traditionen," så är den förra på

sammâ sätt en skapelse av kärv och klar sakramentalitet, som i form och tanke-
gestalt talar nã.got av samma till synes dunkla men oändligt betydelsemängda språk.

Det är av intresse ^tt 
jàr.rrf.öta de på byggnadsarkeologisk väg nådda dateringarna

för domkyrkans byggnadshistoria med de perioder inom Eskils ärke-episkopat, då

möjligheterna att utveckla den mest fruktbärande verksamheten böra ha varit för
handen.

Orolighete rna efter morclet på Knut Lavard r r 3 r kom att fortsätta en tid frarnât.
under Erik Emunes regering (tt34-18), men också under de första åren av hans

efterÍöljare Erik Lams styrelse, vilken bland ar'îat hotades av tronpretendenten
Olov. Att åren mellan rr38 och rr43 torde ha inneburit en osäkerhetsperiod i
frarrrför allt Skåne och Lund hänger samman med att Erik Lam huvudsakligen
uppehöll sig i denna stad, och att även hans motståndare Olov där hade sitt egent-
liga fotfäste.'u År r r 3 8 hade Eskil i samband med tillträdet till ärkebiskopsstolen
med kaniken F{ermans hjalp visserligen lyckats ãterfä den nordiska primatsvärdig-
13 Köcber, A., r9zr. 15 \Y/eibwll, L., t946, s. 249ff.
la Strömberg, 8., t9tt, s. 3r ff. r8 \Yeibøll, L., r9r4-r7, s. 196 1.
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heten, som Flamburg-Bremen återtagit rr33, men genom de inre stridighetenra i
landet var det allmänna läget synnerligen f.örvirrat.

Först efter Olovs clod r r43 intràdde en lugn period, som utmärktes av ett syn-
nerligen gott samarbete mellan Erik Lam och Eskil, och som sträckte sig fram till
tt46, dä konungen gick i kloster. Sven Aggesen berättar om en >överdådig rike-
dom på allt>> under denna tid," och Knytlingasagan Íörtäl¡er, att konungen åstad-
kom en stark utveckling av staden Lund." Han åstadkom genom att Íörlàîa ärke-
biskopen en fjerdedel av den kungliga mynträtten i staden ett för kyrkans ställ-
ning och verksamhet ekonomiskt underlag, som torde varit betydande.'o Tydliga
bevis på den intensiva uppbyggnaden av kyrkan är Eskils inrättande av tvä nya
digniteter vid domkyrkan och utökandet av prebendeinstitutionen.'o Denna febrtla
verksamhet synes ha kulminerat i och med att högkyrkan r 14¡ och r 146 kunde
invigas för gudstjänstbruk. Vi ha med andra ord övertygande vittnesbörd om
en synnerligen intensiv uppbyggnadsperiod under de lyckliga åren mellaî rr4\
och rt46.

Denna fredsperiod stördes emellertid helt under de följande åren genom stridig-
heterna mellan såväl de båda konur'garna Sven och Knut som mellan dem och
Eskil. En period av relativt lugn inträdde åter under Valdemar den I:s regering,
från rr57 till brytningen med ärkebiskop Eskil 116r." Liksom den föregående
fredsperioden präglades denna om än inte i samma omfattning av en fruktbärande
verksamhet i samarbete mellan ärkebiskop och konung. Huruvicla de sista åren av
Eskils ärkebiskopstid mellan åren r r7o och try7 rned relativt lugn i huvudsak ha
varit pràglade av ärkebiskopens resignation," eller ett samförstått jämviktsläge
mellan reglcu'tr'î. och søcerd.otiutn'u är av stort principiellt intresse, men fordrar inget
ställningstagande i detta sammanhang.

Med hänsyn till de här skisserade perioderna kan det tänkas, att byggnadsverk-
samheten till stora delar legat mer eller mindre nere under de oroliga ären av rrJo-
och 4o-talen, liksom under åren kring rr¡o. Men det visar sig också, att de båda
lugna perioderna mellan tr43 och r146 samt mellan rrlZ och rr6r sammanfalla
med de ungefärliga data, som i den byggnadsarkeologiska och stilhistoriska uncler-
sökningen kunnat fastställas för den huvudsakliga utsmyckningen och fullborclan
av de viktigaste delarna av domkyrkan.'o Liksom vigningarna i högkyrkan r 14¡
och r t46 infalla under clen lugna perioden tr43-46, stämmer den förmodade
dateringen för flrdigställandet av norra portalen och absidens exteriör med freds-
perioden rr57-6r. Av detta torde framgä, att det andra skedet av rroo-talskyr-

17 Scr. min. I, s. r36.
18 l{och, H., t936, s. 87.
1s \Y/eibøll, L., t9r4-r7, s. t99.
20 lbi.d., s. zo5.

21 Kocb, H., 1936, s. 98 f.; Danstrup, J., 1946, s. 76
22 \Yeibull, L., ry46, s. 259.
2t Kocb, H., 1936, s. ro6.
to J-f. ovan s. r3B.
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kans byggnadshistoria med dess nya tendenser och vissa förändringar av byggnads-

planerna infaller någon gång under rr3o-talet. H:ar arkitekten Donatus avlidit i
början av rr3o-talet, är det byggnadsmässigt det gamla och första skedet, som

avslutas med honom.'u Organisationen lägges dàref.ter om, men även den konst-
25 I Memoriale Fr¿trum under den z7 okt. Iäset

man: >Donøtøs arcbitectøs møgister operis bwius

obiit." (Necl. s. ror). I Libe¡ daticus lyder notisen:
,Obiit Donatøs magister operis huius ecclesie,,

(Libri Memoriales, s. 274). Den omständigheten att
Necrologiets Donatus-notis till synes är fragmenta-

riskt ¿vfattad torde kunna ge vid handen, att den

är en avskrift efter en annan notis. Liber daticus-

notisen, som emellertid har en fullständig och syn-

barligen korrekt avfattning, torde utan tvivel vara

en ¿vskrift efter ett äldre necrologium. Fasthålla vi
vid \Øeekes och \Øeibulls dateringar av de ifråga-
varande handstilarna men samtidigt förutsätta i
'enlighet med \Øeeke, att ett tredje och tidigare
necrologium eller annan dðdsanteckning legat till
grund för dem båda, skulle Donatii dödsår kunna
skjutas tillbaka till vilken tid som helst före rr3o-
talets mitt, då handen i Necrologiet enligt 'Veibull
anses ha skrivit.
Den gängse uppfattningen om arkitekten Donatus

och den omfattning hans verksamhet hade fuamgär

bl. a. av följande ord: "Lundadomens italienske

arkitekt, skaparen av den rhenska byggnadsstilens

vackraste monument, avled den z7 oktober någon

gång mellan ãren tr35 och rr4o ..." (Rydbeck' M',
1936, s. rr¡; Jmf. även lbid. 1953, s. ¡9). Otto
Rydbeck rlkar r9r5 ut för en felcitering av Necro-
logiets notis, när han skriver: ,,Donatøs archi'tectøs

operis haius, (t. ,+ù. Ordet magister är här bort-
tappat. Donatus blit från denna ordalydelse nbygg-

nadsverkets mästare> och får allt framgent, även

om clen ko¡rekta or:clalydelsen i fortsättningen an-
vándes (Ryd.beck, O., 1923, s. r¡¡), gälla som sådan'

Följden har alltså blivit, att operis vtd läsningen

kommit att föras till huiøs, resp. bøiøs ecclesie.

Operis h& emellertid utan tvekan ihop med rna-

gister, i en fras. Magister operis àr den för tiden
vanliga benämningen på arbetsledaren. Uttrycket
srår alltså som ett förtydligande av arcbitectws,

som också upplyser om en bestämd kompetens vid
planläggningen av a¡betena.

Ordet arkitekt hade från karolingisk tid och fram-
åt i medeltiden i allmänhet den betydelse, som defi
nierades av Isido¡ av Sevilla, nämligen "Architecti
aøtem caenentarii sønt qui disponwnt in fwndarnen-

tis, (Pevsner, N., 1942, s. ttr). Även om denn¿

speciella betydelse av planläggare bibehålles medel-

ticlen igenom, kommer den dock att vidgas och

förskjutas på skilda sätt. För närmast rooo-talet

och det tidiga rroo-talet, dà arcbitectø¡ dessutom

uppträder relativt sparsamt, gives även beskydda-

ren och initiativtagaren till byggnadsverksamheten

denna titel (Jüttner, V., ,93t, s. rz f'). Av denna

anlêdning synes den sakliga beteckningen rnagister

operis i de lundensiska böckerna ha fogats tili
arcbitecta¡ som en förklaring, att det rörde sig om

en praktisk byggnadsledare.

Kunna vi nu i byggnadsförloppet vid en viss tid-
punkt iakttaga en mer eller mindre raclikal föränd-
ring av såväl den arkitektoniska som skulpturala

utformningen, to¡de det inte vara allt för djärvt
am förknippa det fönsta skedets upphörande med

en viss byggmästares död, även om detta inte varit
den direkta anledningen. Donatii dödsår skulle i så

fall även ungefärligt kunna bestämmas av.den date-

ring, som man på byggnadsarkeologisk väg kan ge

för inträdandet av denna förändring, d. v. s. under

rr3o-talet (ovan s. r37 f.). Men eftersom med led-

ning av notiserna ovan antagits, att hans död in-
träffat före rr3¡, bör den med stöd âv den bygg-

nadshistoriska dateringen ytterligare kunna bestäm-

mas till rr3o-talets förra hälft. När en arkitekt på

detta sätt omnämnes i minnesböckernal bör han

rimligtvis vara den, som planlagt och påbörjat upp-
fö¡andet av kyrkan.
Av dessa slutsatser skulle framgå' att Donatus

ingenting haft att göra med de italienska och skulp-

turala tendensernâ, som uppträda i kyrkans andra

byggnadsskede. Man har emelle¡tid alltid fäst stort

avseende vid namnets härledning från Italien (se-

nast Pddtz, I{/., t9t j, s. r ro). Genom dess romerska

ursprung och vanligaste anknytning till framför allt
en italiensk martyrbiskop Íràn Arezzo i Toscana

(3oo-talet) möter man namnet flitigast i detta land.

Det är emellertid på intet sätt ovanligt i det övriga

Europa. Pâ, 6oo-taler. ba¡ en frankisk biskop av

Besançon, bl. a. känd som klostergrundare, detta

namn; han blev sedermera helgonförklarad (Doyé,

Fr. o. Sales, r9z9 l, s. 287). Under fortsättningen

av medeltiden dyker namnet upp i skilda delar av
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närliga intentionen blir en annan. Eskils goda förhållande till påvestolen och den
livliga kontakten både med denna och med Frankrike har inneburit, att. det lunden-
siska ärkesätet både andligt och materiellt på ett nytr och mera verkningsfullt sätt
kom att ingå i den europeiska gemenskapen.

Den verksamhet, som kan ha försiggått vid Lunds domkyrka under Eskils senare
år och under hans efterföljare Absalon (try7-98), har för byggnadens vidkom-
mande inte varit av samma betydancle omfattning, som den tidigare. Vad som
ntförts under Andreas Sunesens tid (tr98-lzz}) àr svå,rt att rrrera bestämt
avgöra. Det torde emellertid inte ha rört sig om några större ingrepp i det under
Eskils tid fullbordade verket. Man kan emellertid arkeologiskt konsrarera, att den
konstnärliga kvaliteten i verksamheten aldrig slappnat uran vidareförts på samma
linje, som sist utstakades genom de av Eskil inspirerade franska förbindelserna, i
synnerhet med Reimsområdet, under såväl rr6o- som 7o-talen.

Slutpunkten för det skecle, som här behandlats , faller inom ärkebiskop Uffos tid
med den stora brandeî r234. På grund av den förstörelse, som clå åstaclkoms, fanns
det inte längre någon anledning, att i det nya återuppbyggnadsarbetet taga hänsyn
till den monumentala form, som betingades av den romanska tidens betraktelse-
sätt. Med domkyrkans återuppstående under de följande årtiondena är det helt
andra tankegångar, som göra sig gällande, och i enlighet med dessa. den unga
gotikens tongångar, Íormas den nya funktionsgestalten av Lunds domkyrka.

Sammønfattning

Med hjalp av såväl litterfua notiser som arkeologiskt material kan det konsra-
tetas) att den tidigast påvisbara domkyrkan från Knut den IV:s tid varit en full-
bordad byggnad, belägen innanför murarna till den senarc domkyrkans |ånghus.
Denna första kyrka har varit relativt oansenlig och sannolikt tillkommir genom
traditionella förbindelser med framför allt det anglo-saxiska England.

Det har visat sig va.ra av stor betydelse, att man kunnat fastställa leget för denna
kyrka med hänsyn till klarläggandet av rroo-talskyrkans byggnadshistoria. Det
visar sig nämligen, att resterna av den gamla kyrkan en längre tid upptagit platsen
för den senare kyrkans östra långhusparti.

Med ärkestiftets inrättande omkring rroj skapades behov av en srörre dom-
kyrka. Det är framÍ.ör allt undersökningarna av denna som i rre huvudavdelningar
framförts med utgångspunkt från det byggnadsarkeologiska materialet över en
stilistisk undersökning till en bestämning av kyrkobyggets symboliska karaktär.
Västeuropa och i slutet av 7oo-talet möte¡ man m.ed namnet Donatus, som författade S:t Trudos
t. ex. vid klostret S:t Trond i Belgien en diakon vita (Borrrans, s., rg7g, sp. rr9 f.).
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Undersökningen har visat, att rroo-talskyrkan präglas av två markanta byss-
nadsskeden. Det tidigaste har i huvudsak varit avgörande för den grundläggande
planbilden och stora delar av mursystemet, det andra skedet har förutom vissa för-
ändringar i arkitekturen framfö r allt pràglats av den skulpturala utsmyckningen.

Det första byggnadsskedet, som från det första årtiondet av rroo-talet synes ha

sträckt sig till omkring rr3o, har kunnat bestämmas som mer ellermindre direkt
avhängigt av en byggnadstradition inom det s. k. Kanalområdet. Därigenom skulle

traditionen från rooo-talet i flera avseenden kunna betraktas som fortsatt under
denna tid, även om nya impulser samtidigt gjort sig gällande. Undersökningen av

den äldsta lundensiska kryptplanen med sin nära överensstämmelse i kyrkan S:t
Flermès i Renaix i Flandern har visat, att de likheter, som föreligga mellan ktyp-
rorna i Lund och Speyer, inte àro av väsentlig betydelse. Samtidigt med kryptan
har sannolikt de västligaste clelarna av k¡trkan i övrigt tillsammans med de nedre
delarna av västpârtiet grundlagts och till vissa delar även uppförts. I det system, som

kommer till synes i de tidigaste delarna av mittskeppet, kan man spåra en intention
att vàlva hela kyrkan, även mittskeppet. Möjligen har man i samband härmed

även avset t att utföta ett triforiegalleri, som emellertid aldrig hann komma till
utförande i mittskeppet. Ett fragment av det påbörjade galleriet ãr 'ànnu bevarat
i det södra transeptets västra vägg. Tillvägagångssättet att pä en gång bygga frän
öster och r'äster har varit betingat av den omständigheten, att den gamla kyrkan
i varje fall till sina väsentligare delar legat kvar på platsen för långhusets nordöstra
del, eftersom den inte bör ha slopats, förràn den kunde ersättas av ett dugligt
kyrkorum i kryptan rr3r. Detta tillvägagångssätt var en vanlig företeelse under
medeltiden. Läget för den äldsta kyrkan utgör vidare förklaringen till att den

östligaste mittskeppstraveen erhållit en gentemot de övriga arkaderna avvikande
gestaltning, då den utförts under det andra byggnadsskedet, sedan man frångått
de intentioner, efter vilka de äldsta västliga delarna av långhuset till en viss höjd
hade uppförts. Man fullföljde inte avsikten att slå valv över mittskepp och tran-
sepr, men det ser ut som om man ända fram till valvslagningcn av dcssa dclar cftcr
branden t44 bibehållit de lägre transeptarÍr.ar, som torde ha utförts enligt det
första skedets intentioner. Inte endast mittskeppets förtunnade övermurar vtar.
även den stora samlingen av stenhuggarmärken tyder pä, att man i det andra byss-
nadsskedet aldrig slagit valv i dessa delar. Stenhuggarmärkena kunna nämligen
inte ha tillkommit tidigare än omkring rzoo, och de befinna sig i huvudsak i anslut-
ning till de murpartier, som måste ha förändrats i samband mecl valvslagningen.

Som ett speciellt kännemärke för det andra byggnadsskedet framstår den stora

samling av ornamental och figural skulptur, som i väsentlig grad bidragit till att
ge kyrkobyggnaden dess slutgiltiga karaktär. Vid behandlingen av denna skulp-
turala utsmyckning har medvetet den stilistiska behandlingen främst kommit att
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beröra sådan skulptur, som har ett mera direkt samband med arkitekruren. I derta
avseende intaga kapitälen en Íramträdande plats. Man kan urskil la tvä huvud-
riktningar inom ornamentiken, yarav den ena och som något tidigare betraktade
karakteriserats som den comasco-lombardiska och den andra som den antikiserande.
Denna senare visar dock pä ett relativt tidigt stadium inslag av vad som här kallats
italo-bysantiniserande stildrag. Samtidigt som dessa båda huvudriktningar inom
den skuipturala ußmyckningen i sina begynnelseskeden, framför allt företràdda i
de båda transeptkapellen, äro bundna till vissa bestämda rumsgesraltningar, synas
dessa stilriktningar efter hand ha vidareutvecklats inom monumenrer och samtidigr
blandats med varandra. Denna process synes ha lett till en lokal rradirion, som
avslutades med absidexteriörens fullbordan omkr. rr6o. En sådan bestämning av
ornamentiken, som erhållit en ungefärlig tidfästning genom de rranseptkapell,
vilkas altarinvigningar rr45 och tr46 vi känna, srämmer välöverens med de byss-
nadsmässiga avvikelser, som betingats av att långhusets östra och västra delar i viss
utsträckning uppförts under skilda byggnadsskeden.

I föreliggande iammanhang ha i främsta rummet de rhenländska domerna i
Speyer och Mainz tagits upp till jämförelse, emedan dessa i den gängse litteraturen
ansetts ha va.rit direkt förebildande. En begränsad behandling, efrer samma prin-
ciper som bestämningen och analysen av lundaornamentiken, av den ornamentala
skulpturen i Speyer och Mainz har emellertid fört fram till den uppfatningen,
att den här berörda tyska skulpturen i allmänhet daterats för tidigt. Den skulle
således, vilket även jämförelser med den italienska konsten visat, till vissa delar
vara samtidig med och till andra eventuellt något senare än lundaskulpturen och
därigenom klart framträda som en parallellföreteelse till Lund, vilket också intill
början av rgoo-talet varit en mera allmän uppfattning.

Hela den här nämnda skulpturen i Lunds domkyrka tillhor genom sin direkt¿
anknytning till det andra byggnadsskedet en sluten grupp. Med utgången av detta
skede kan domkyrkan också anses om inte helt fardig så dock avslutad i err repre-
sentativt skick. Under den följande tiden från omkr. tt6o och fram till början av
rzoo-talet, ha emellertid med all säkerhet skilda ombyggnader och komplerreringar
i mindre skala företagits vid byggnaden. Om en sådan verksamhet ge spridda Írag-
ment av skulpturer besked. Samtidigt som de uppvisa en spridning över i srorr sett
den senare romanska epoken, ge de också ett klart besked om, att den konstn àrliga
kvaliteten hos arbetena vid domkyrkan inte sjunkit utan med nya impulser från
framför allt Frankrike hållits i nivå med den allmän-europeiska konsren.

Figurskulpturen har inte varit föremäl f¿r en rent stilistisk behandling urom
i ett fall, i samband med en ikonologisk undersökning. Det är nämligen huvud-
sakligen ur denna synpunkt, som två skilda skulpturgrupper ha behancllats. Det
gäller i första hand den tronande Kristusfigur med ärkeängel, som numera för-
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FiC.ZZ. Lunds domkyrka sedd från öster

varas i domkyrkomuseet, men som tidigare ansetts ha varit placerad i den romanska

västportalen.
Mcd utgångspunkt från det ikonografiska faktum att Kristusgestalten bär stola

och är kombinerad med en vaktande ängel, samt att relieferna genom sin stilistiska
karaktär uppvisa en medvetenhet om formen som uttrycksbärare, har här gjort
gällande, dels att Kristus i sin översteprästerliga värdighet är uttryck för en bestämd

kultisk uppfattning, och dels att den funktion, som darav härleder sig, skulle ha

förutsatt bildernas placering inne i kyrkan i anslutning till det lektorium, som

skiljt mittskeppet från koret. I överensstämmelse med en tidigare uppfattning har
också gjorts gällande, att. de skulpturer som numera sekundärt befinna sig i anslut-
ning till det nordöstra trânseptkapellet utförts med avsikt att placerus i anslutning
till västportalen. De skulle emellertid aldrig ha kommit att. iîtagà denna plats. Men
den betydelse, som dessa skulpturer ge uttryck för, nämligen en symbolisk franr,'
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ställning av det himmelslça paradiset, torde i hög grad styrka antagandet, att de
âvsetts för västportalen.

Den specifikt romanska symbolkaraktàr, vilken inte endast de enskilda behand-
lade bilderna utan även den skulpturala utsmyckningen och gestaltningen av kyr-
kan som helhet ge uttryck för, har betecknats som klart framhävd i Lunds dom-
kyrka. Denna betoning når sitt starkaste uttryck i den konstnärligt genomförda
absidexteriören såsom omslutande det allra heligaste. Denna symbolkaraktär torde
främst ha grundat sig på den för tiden självklara men oreflekterade uppfattningen
av det analoga forhållandet mellan det övernaturliga och det naturliga. Att det
bysantinskt influerade Italien i den konstnärliga utformningen Íramf.ör allt har
varit befruktande för det andra skedet av domkyrkans byggnadshistoria kan därför
bero på en likartad grundsyn i det för den romanska tiden representativa sakramen-
tala och symboliska tänkandet. Att denna gemenskap så klart manifesterar sig i
den konstnärliga formen utesluter inte, att Lunds domkyrka, ej minst som insti-
tution, varit ytterst mottâglig för impulser av mera praktisk karaktär Írâ,n övriga
delar av Europa.

Det komplicerade kyrkopolitisha och allmänhistoriska skeendet under hela r roo-
talet motsäger inte de olika slutsatser, som här framförts. I de kyrkopolitiska
system, som under den äldre medeltiden behärskade Danmark, torde till en början
konungen och därefter ärkebiskopen ha spelat en frarfiràdande roll. Såvitt vi
kunna bedöma tidens ledande gestalter, synas även deras intentioner stämma överens
med vad domkyrkan konkretiserat.

Den behandling av Lunds domkyrka, som här framlagts, gör inte anspråk på
fullständighet. Vissa resultat bygg direkt på byggnadsarkeologiska undersök-
ningar; andra slutsatser, som framförts mer eller mindre hypotetiskt, kunna kanske
även komma att bidraga till att forskningen förs vidare rörande ett för den nor-
diska medeltidskonsten och kulturen så centralt monument som Lunds domkyrka.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Dom zu Lund in romanischer Zeit

Im Jahre ro6o wurde auf Anregung des Königs Sven Estridsen eine Teilung der
älæren dänischen Bistümer vorgenommen, derzufolge in Schonen, das früher
Roskilde unterstand, zwei Bischofssitze - der eine in Lund und der andere in
Dalby - eingerichtet wurden. Als der erste Bischof von Lund, Heinrich, der eng-
lischer Herkunft war, im Jahre to66 starb, wurde der Bischofssitz in Dalby auf-
gehoben und die Übersiedlung des dortigen Bischofs Egino nach Lund angeordnet,
der noch in demselben Jahre seinen neuen Bischofssitz in Lund einnahm. -üØelche

Kirche während der ersten zo Jahre der Geschichte des lundensischen Bischofssitzes
als Stiftskirche gedient hat, ist uns nicht bekannt. Auf Anregung König l(nuts IV.
wurde jedoch zu Beginn der achtziger Jahre des XI. Jahrhunderts eine zu diesem

besonderen Zweck bestimmte Kirche gegründet. Die ökonomische Grundlage für
die neugegründete Kirche wurde durch eine bedeutende Donation des Königs
sichergestellt, der seine Schenkungen in einer Schenkungsakte bestätigte, deren
Abschrift sich u. a. in dem aus der ersten Helfte des XII. Jahrhunder$ stlmmenden
>>Necrologium Lundense> befindet. Dank verschiedenen in diesem Manuskript ent-
haltenen Notizen ist uns bekannt, dass die erste Stiftskirche bis r r 3 r in Anwendung
gcwcscn ist, und dass sic dann durch dic Krypta cincr im Bau befindlichen neuen
und grösseren Kirche ersetzt werden konnte.

Mit den Grundmauerresten im nordöstlichen Teil des heutigen Langhauses als

Ausgangspunkt (Abb. r), sowie einer Mauerpartie der zwischen dem nördlichen
Dachstuhl des Seitenschiffes und dem nördlichen Querhaus gelegenen \Øand (Abb.

4-6), wird hier eine Rekonstruktion der Kirche aus dem XI. Jahrhundert vorge-
legt, deren Südmauern und totale Ausdehnung mittels eines auf Quadraten und
dem Goldenen Schnitt basierenden Proportionssystemes errechnet wurden (Abb. s ).
Die auf diese tVeise rekonstruierte Kirche bestand demnach aus dem mit einer
geraden Vand abschliessenden Altarhaus (zo Fuss), dem Chor (3o Fuss), das

eventuell von turmförmiger Gestalt war, sowie dem Langhaus von insgesamt roo
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Fuss Länge. Der auf diese \Øeise rekonstruierte Grundriss, sowie die ungewöhnlichen
Höhenverhältnisse stimmen sehr wohl mit einem Kirchentyp überein, der im angel-
sächsischen England zut romar,;ischen Zeit üblich war (Abb. rr-rz).

Dass Lund im XI. Jahrhundert, im dem die Kirche angelegt wurde, in intimem
Kontakt mit England stand, wird durch historische Verhältnisse bestätigt.

Die traditionelle Politik vom Anfang des XI. Jahrhunderts wurde also fortgesetzt
und dürfte somit auch für die Endperiode des XI. und den Anfang des XII.
Jahrhunderts im Hinblick auf das kirchenpolitisch gegensätzliche Verhältnis zu
Deutschland zu erklàren sein. Die Bestrebungen der dänischen Könige waren zv
der Zeit darauf. gerichtet, das Land von der Oberhoheit des Erzbistums Flamburg-
Bremen freizumachen, und dabei kann man in erster Linie Unterstützung in Eng-
land gesucht haben, das ja seit jeher schon mit Deutschland um die Mission im
Nordeg konkurrierte. Die Bestrebungen der dänischen Könige führten dann auch
schlieælich dazu, dass um das Jahr r ro3 ein Erzbischof in Lund eingesetzt wurde.
Damit war auch die Notwendigkeit der Errichtung einer grösseren Bischofskirche

çgeben.
Die Untersuchung dieser Kirche ist hier in drei Hauptkapiteln durchgeführt,

angefangen mit dem architektonisch-archäologischen Material, über die anschlies-
send folgenden stilistischen Untersuchungen bis zur Bestimmung des symboli-
schen Charakters des Kirchenbaues. Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Kirche des XII. Jahrhunderts ihr rñ¡esentliches Gepräge von zwei markanten Bau-
perioden erhielt, von dènen die frühere Bauperiode in der Hauptsache für die
Grundanlage und für grosse Teile des Mauersystems entscheidend gewesen ist, wäh-
rend die zweite, spätere Bauperiode ausser durch gewisse Veränderungen in der
Architektur, vor allem durch skulpturale Ausschmückungen gekennzeichnet wird.

Man hat u. a. fesfftellen können, dass der Baustil der ersten Bauperiode, die sich

- wie es scheint ersten Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts bis ungefähr r r 3o
erstreckt, sich mehr oder minder von einer im Kanalgebiet vorherrschenden Bau-
tradition herleitet. Somit dürfte man die im XI. Jahrhundert herrschende Tradition
in verschiedener Hinsicht für eine zu dieser Zeit fortdauernde Tradition ansehen,
'wenn auch gewisse neue Impulse sich gleichzeitig bemerkbar gemacht haben. Den
lundensischen Krypta-Plan hat man früher mit Speyer inZusammenhang gebracht.
Die ausgeprägten besonderen Zuge, die ihren Ausdruck in dem quadratischen, an

die Ostwände des Transepts angeschlossenen Kapellenraum, sowie in der zwischen
dieser Kapelle und dem Presbyterium belegenen Sakristei finden, haben jedoch in
Speyer kein Gegenstück. Auch nirgendwo anders hat man früher eine ähnliche
Raumanordnung festgestellt. Man kann sie jedoch in prinzipiell genau derselben
Ausformung in der St. Hermès-Kirche in Renaix in Flandern wiederfinden (Abb.
z4). Als von der anglo-normannischen Tradition abhängig können einige andere
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Details der ersten Bauperiode der Krypta angesprochen werden; so z. B. clie nied¡i-
gen, breiten Sockel gewisser Krypta-Säulen (Abb. 17), sowie die Tierköpfe und
das Kreuzornament im Anschluss an die nördliche Kapelle der Krypta und die

nördliche Sakristei (Abb. 2r, 23). Gleichzeitig mit der Krypta sind wahrscheinlich
auch die westlichen Teile der Kirche 

- 
übrigens zusammen mit den unteren Teilen

der \Øestp afüe - begonnen und auch ausgeführt worden. In dem System, das in
den ältesten Teilen des Mittelschiffes mit seinen ungewöhnlich breiten Flauptsäulen
in Erscheinung tritt, kann man eine gewisseTendenz verspüren, die ganze Kirche
möglichst auszuwölben, möglicherweise mittels Tonnengewölbe und Stichkappen.
Es ist denkbar, dass man in diesem Zusammenhang auch die Absicht hatte, eine Tri-
foriumsgalerie zu errichten, die aber im Mittelschiff nie zur Ausführung gelangt
ist. Ein Fragment des in Angriff genommenen Galeriebaues ist sogar bis auf den
heutigen Tag an der westlichen'$Øand des südlichen Transeptes,erhalten geblieben
(Abb. ze).

Das hier angewandte Verfahren, gleichzeitig von der Ost- und \Øestseite her zu
bauen, war durch den lJmstand bedingt, dass die alte Kirche ._ jedenfalls in ihren
wesentlicheren Teilen - awf dem Platz, der für den nordöstlichen Teil des Lang-
hauses bestimmt war, weiterbestand, d¿ sie nicht eher abgebrochen werden konnte,
als sie durch einen anderen anwendbaren Kirchenraum der neuen Kirche ersetzt
werden konnte (Abb. zo). Dieses Yerfahren bildet eine weitere Erklärung dafiúr,
dass die östlichsten Mittelschiffsarkaden eine gegenüber den übrigen Arkaden
abweichende Ausgestaltung erhalten haben (.,q.bb. 33, 34), weil sie in der zweiten
Bauperiode ausgeführt wurden, als man die fräheren Pläne aufgegeben hatte, nach
welchen die ältesten westlichen Teile des Langhauses bis zu einer gewissen Höhe
aufgeführt worden waren. Der Plan, ein Gewölbe über dem Mittelschi.ff und dem

Transept zu errichten, wurde nicht durchgeführt, aber es sieht doch so aus, als ob
man bis zum Gewölbebau, der an diesen Kirchenpartien erst nach dem im Jahre
r234 stattgehabten Kirchenbrand erfolgte, die niedrigeren Transeptarme beibe-

haken habe, die auf Grund von Plänen der ersten Bauperiode ausgeführt sein dürf-
ten. Nicht nur die dünneren Obermauern des Mittelschiffes sondern auch die grosse

Anzahl der Steinmetzzeichen weisen ðarauf. hin, dass man in der zweiten Bau-
periode die vorerwähnten Kirchenpartien nicht mit Gewölben versehen hat. Die
Steinmetzzeichen können nämlich nicht früher als um r2oo entstanden sein, und
sie befinden sich hauptsächlich in der Nähe der Mauerpartien, die im Zusammen-
hang mit dem Gewölbebau verändert werden mussten (Abb' 36).

Bei einer in den siebziger Jahren des XIX. Jahrhunderts vorgenommenen Re-

staurierung wurden die alten Türme bis zum Fundament niedergerissen und durch
neue ersetzt. Eine der unteren Turmpartien ist aller \Øahrscheinlichkeit nach noch

in der ersten Bauperiode erbaut worden. Vor allem dürften zu jener Zeit die Yor-
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halle und die unteren Teile des nördlichen Turmes errichtet worden sein. Die Vor-
halle öffnete sich von Anbeginn in 3 Arkadenbögen nach \Øesten, von denen der
mittlere wahrscheinlich doppelt so breit war wie die ihn einschliessenden Bögen
(Abb. 39). Dasselbe Schema finden wir in Maursmünster wieder (Abb. 44), dessen
ZweiturmÍassade jedoch auÍ französische Impulse zurückgehen dürfte. Da die lun-
densische Vorhalle älter als die von Maursmünster sein soll, so dürfte hier keine
direkte Verbindung zwischen diesen beiden Kirchen mit dem Elsass als Vorbild
vorliegen, und beide Muster gehen vielmehr auf heute nicht mehr existierende
gemeinsame Vorbilder zurick, die vermutlich im nordwestlichen Frankreich zu
suchen sind. Von diesen Gebieten und der Normandie stammen auch die Vorbilder
ftir die Turmkapitelle, die sich in der unreren Galerie des Nordturmes befunden
haben (Abb. 4r, 42). Sie können aus derselben Zeit, den ersten Jahrzehnten des
XII. Jahrhunderts, und im grossen und ganzen auch aus demselben Gebiet herge-
leitet werden, das auf die ga.nze erste Bauperiode anregungsreich eingewirkt hat.

Besonders kennzeichnend für die zweite Bauperiode ist vor allem die grosse Menge
ornamentaler und figuraler Skulptur, die in wesentlichem Masse dazu beigetrageî
hat, dem Kirchengebäude seinen endgültigen Charakter z1r verleihen. Bei der Be-
sprechung der skulpturalen Ausschmückungen wurden im Rahmen der stilistischen
Betrachtungen absichtlich vor allem solche Skulpturen behandelt, die in einem
engeren Zusammenhang mit der Architektur stehen. In dieser Hinsicht nehmen
die Kapitelle einen vorherrschenden Platz ein.Im Bereich der Ornamentik können
zwei Flauptrichtungen unterschieden werden, von denen die eine, ein wenig früher
geschätzte, als comasco-lombardische Ornamentik charakterisiert worden ist und
in den dreissiger Jahren des XII. Jahrhunderts ihren Anfang genommen haben kann.
Die zweite Richtung, die als die antikisierende charakterisiert worden ist, zeigt in
einem relativ frühen Stadium einen Einschlag italisch-byzantinisierender Stilfor-
men. Beide Stilrichtungen sind in ihren Anfangsperioden auch an gewisse Raum-
und Mauerausgestaltungen gebunden, die ebenso klar wie die Skulpturen einerseirs
romanische und andererseits antikisierende Zige zum Ausdruck bringen. Am deut-
lichsten kommen diese Unterschiede in den beiden Transeptkapellen zum Aus-
druck, von denen die südliche von romanischen und comasco-lombardischen (Abb.
49) und die nördliche von antikisierenden Zigen geprägt ist (Abb. ¡o). Diese
beiden Stilformen wurden in einer - wie es scheint - im Verlaufe der Bauarbeiten
erfolgten Entwicklung allmählich verschmolzen und miteinander vermischt. Aus-
gehend von der tektonischen Form des rein korinthischen Kapitells (Abb. t t ) isr
somit eine Morphologie geschaffen worden, innerhalb welcher das rein korinthische
Kapitell durch ein K.ompositakapitell und Tierkapitell mit beibehaltener tekto-
nischer Formbildung ersetzt wurde. Aber allmählich verflacht sich die Formgebung
auf die \Øeise, dass die einzelnen skulpturalen Elemente sich nicht ebenso streng
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wie früher der ursprünglichen Form unterordnen, und sie verändert sich dann all-
mehlich gemäss einer nach einem Eigenwert strebenden Entwicklung. Dies spätere
Stadium tritt sehr deutlich in der Ädikula des nördlichen Seitenschiffsportals (Abb.
6o), sowie in den skulpturalen Details an den Kapitellen und Konsolen der Apsis
in Erscheinung. Aus Bemerkungen im Necrologium Lundense ist uns bekannt. dass
die Altare in den beiden Transeptkapellen in der Mitte des XII. Jahrhunderrs, und
zwar der südliche Altar im Jahre r r45 und der nördliche im Jahre rt46, eingeweiht
wurden. Venn man in Betracht zieht, dass der erstgenannte Stil, der u. a. in der
Südkapelle und im südlichen Seitenschiffsportal repräsentierr isr, in der Zeit um
rr3o und der zweitgenannte Stil, der u. a. in der nördlichen Kapelle auftritt, vor
oder um r r4o ihren Anfang genommen haben, so dürfte die hier skizzierte skulp-
turale Entwicklung mit der Fertigstellung der Apsis um r16o ihren endgültigen
Abschluss gefunden haben.

Diese Datierung des Exterieurs der Apsis (Abb. 7) besagt also, dass sie mit
ihrer typischen Dreigeschossigkeit zu einem der frühesten Exponenten dieses Archi-
tekturtypus gehört. Teils aus diesem Grunde und teils mit Rücksicht darauf, dass
sie eine grössere Originalität und strengere Ausführung als die anderen in Frage
kommenden Apsiden, vor allem die des Rheinlandes, aufweist, kann nicht angenom-
men werden, dass unsere Apsis ihre Voraussetzungen in den rheinischen Apsiden
hat. Sie dürfte vielmehr aus den Voraussetzungen hervorgegan¡;en sein, die mit den
oben charakterisierten architektonischen und skulpturalen Tendenzen gegeben
waren und dürfte somit um r r4o konzipiert worden sein. À4an kann dabei die
Beobachtung machen, dass die Apsis in architektonischer Hinsicht dieselbe klare
und strenge Durchführung aufweist wie die Raum- und Ornamentdetails, die im
fnneren des Gebäudes erst zu dieser Zeit auf.treten. In den skulpturalen Einzel-
heiten der Apsis jedoch zeigt sich - ohne das Ganze zu beeinflussen - ebenso klar
die spätromanische Verflachung z.B.der tektonischen Form des Kapitells, wie wir
sie in der letzten Periode dieser Skulptur-Entwicklung vor allem auch im nörd-
lichen Seitenschiffsportal beobachten können.

Im vorliegenden Zusammenhang sind an erster Stelle die rheinischen Dome in
Speyer und Mainz zu einem entsprechenden Vergleich heran gezogerr worden, da
sie in der diesbezüglichen Literatur als direkte Vorbilcler angesehen werden. Eine
begrenzte, nach denselben Prinzipien wie die Bestimmung und die Analyse der
Lunder Ornamentik durchgeführte lJntersuchung der Ornamentik von Speyer und
Mainz hat jedoch zw der Auffassung geführt, dass die hier besprochene deutsche
Skulptur im allgemeinen in eine zu frühe Zeit datierr worden ist.

Vas Speyer betrifft, so'w'ar man in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass der
antikisierende Stil oder Kautzsch's >>Formengruppe II> hauptsächlich der Zeit
Heinrichs IV. angehört. Die halb >barocke>> Formgestaltung, die z. B. die korinthi-
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schen Kapitelle kennzeichnet (Abb. 69), ìst von malerischem Charakter, der der
strengen Form, welche die-koriirthischen Kapitelle von Lund aufweisen, völlig
fremd ist. Selbst wenn die Speyrer Kapitelle im Vergleich mit den Lunder Kapitel-
len um ein paar Jahrzehnte älter sein sollten, so kann hier unmöglich ein direkter
Zusammenhang zwischen beiden vorliegen. Soweit es sich um die Ornamentik des

Querhausfensters von Speyer, d. h. um Kautzsch's Formengruppe III handelt,
könnte man verschiedene, zeitlich voneinander getrennte Ornamentikstadien unter-
scheiden. Das erste kann seinen Anfang kaum vor rr30 genommen haben, und das

Ietzte 
- 

in übereinstimmung mit Meyer-Schwartau - erst nach dem Kirchen-
brand im Jahre rr¡9. Insbesondere weisen die späteren Stadien dieser Ornamentik
(Abb. 68) eine schematische Vereinfachung auf, die in ihrem Charakter weit von
der Ornamentik abweicht, die wir in den ältesten Kirchen von Pavia finden, mit
welcher die betreffende Lunder Ornamentik synchron sein und in engerem Kon-
takt stehen dürfte. Das Verhältnis der 'in Mainz relativ sparsam angebrachten
Ornamentik zu der in Lund reichlicher vertretenen ist durch dieselben Züge
gekennzeichnet. Dass die Mainzer Skulptur ftir die lunclensische kein Vorbild gewe-

sen sein konnte, sondern in Virklichkeit eine im Vergleich mit der Ietztgenannten
spätere Parallelerscheinung ist, geht u. a. aus dem [Jnterschied hervor, der zwischen

den korinthischen Kapitellen der beiden vorgenannten Orte besteht. Im Südost-
portal des Mainzer Domes sind die Kapitelle malerisch in ihrer freien Ausgestaltung,
mit eingefügten figuralen Skulpturen von herausforderndem, freiplastischem Cha-
rakrer. Sie entbehren jedoch der tektonischen Umbildung, welche ftir die frühesten

korinthischen und Tierkapitelle von Lund kennzeichnend ist. \Øie auch die Tier-
figuren von Mainz eine rein dekorative Gestaltung erhalten können, im Gegensatz

zu der tektonischen Umbildung des lundensischen >>Tieres>> im Sinne eines sich dem

Ganzen unterordnenden Kapitellgliedes, geht mit garrzer Deutlichkeit hervor,
wenn man ein Apsidenkapitell von Mainz mit einem Seitenschiffskapitell von
Lund vergleicht (Abb. 7r,72).

Die rheinische Skulptur in den beiden vorgenannten Domen stellt somit kein
Vorbild für Lund dar, sondern ist eine Parallelerscheinung, die clurch die lombar-
dische, die emilianische und in gewissem Masse auch durch die toskanisch-italie-
nische Skulptur schöpferisch beeinflusst wurde. Soweit es sich um die Lunder
Skulptur handelt, so weist der eine Skulpturstil deutlich auf eine direkte Verbin-
dung mit dem comasco-lombardischen Gebiet hin, während der andere vielmehr
auf ein Abhängigkeitsverhältnis zu den rnehr byzantinisierenden Gebieten Mittel-
und Süditaliens hindeutet.

Die Figuralskulpturen wurden in der vorliegenden Arbeit nicht in erster Linie
vom rein stilistischen Standpunkt, sondern im Zusammenhang mit einer ikonogra-
phischen lJntersuchung von zwei verschiedenen Skulpturgruppen behandelt. Es
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geht hier in ersrer Linie um die thronende Christusfigur mit dem Erzengel, die nun-
mehr im Domkirchenmuseum aufbewahrt wird, und die - wie früher angenom-

men wurde - im romanischen \Øestportal untergebracht war. Ausgehend von dem

ikonographischen Faktum, dass Christus eine Stola trägt und zusammen mit einem

wachthabenden Engel auftritt, sowie davon, dass die Reliefs durch ihren stilistischen

Charakter eine bewusste Auffassung von der Form als Ausdrucksträger vermit-
teln, ist geltend gemacht worden, dass Christus in seiner hohepriesterlichen \Øürde

einen Ausdruck für eine bestimmte liturgische Auffassung darstellt. Diese Beto-

nung des Christus als Hoherpriester und eigentlicher Sacerdos soll u. a. unter dem

Einfluss der gallikanischen Liturgie gestanden haben, deren Spuren übrigens auch

in Lund gefunden wurden. In einem von Erzbischof Eskil verfassten Briefe befin-
det sich nämlich eine Bestimmung, dass die gallikanische Litanei >>Christus vincit>>

gesungen werden solle. Diese Funktion, die aus dieser Bilddeutung hergeleitet wer-
den kann, setzt aber voraus, dass die Bilder im Innern der Kirche in der Nähe des

Sancruariums, und in diesem Falle wahrscheinlich auf dem ältesten Lektorium
unrergebrachr waren, das das Mittelschiff vom Chor abtrennte. Stilistisch sind

die vorgenannten Figuren früher mit einigen Skulpturen von Soest-Erwitte in
Zusammenhang gebracht worden. Ihre Ähnlichkeit ist jedoch rein konventionell.

Die Lunder Skulpturen können nicht direkt auf irgendwelche gegebene Vorbilder
zurückgeführt werden. Sie weisen jedoch nicht nur durch ihre ikonographische

Bedeutung, sondern auch durch ihren hieratischen Stil deutlich auf italisch-byzan-

tinische Einflüsse hin.
Die Skulpturgruppe, die sich unter der Ädikula vor der nordöstlichen Kapelle

befindet, dürfte zusammen mit dem sie umgebenden Bogen den Zweck gehabt

haben, das himmlische Paradies darzustellen (Abb. 76). Im Hinblick darauf, dass

die \Øestfassade in der romanischen Kathedrale symbolisch das Paradies und ðen zu

ihm führenden Eingang repräsentierte, ist es höchst wahrscheinlich, dass ursprüng-

lich der Plan existierte, die Ädikula zusammen mit den Skulpturen vor dem älte-

sten Vestportal unterzubringen. Dieser Plan dtirfte iedoch niemals zur Ausführung
gekommen sein, statt dessen wurde sie dann auf ihrem jetzigen Platz eingesetzt.

Der spezifisch romanische Symbolcharakter, der sich nicht nur in den einzelnen

hier behandelten Bildern, sondern auch in der skulpturalen Ausschmückung und

Ausgestaltung der Kirche als Ganzes ausdrückt, ist in der Lunder Domkirche als

klar erkennbar bezeichnet worden. Diese Betonung findet ihren stärksten Aus-

druck in dem künstlerisch durchgeführten Apsidenexterieur, als dem das Aller-
heiligste umschliessenden Teil. Dieser symbolische Charakter dürfte sich vor allem

auf die für diese Zeit selbstverständliche, bislang aber nicht in Erwäguîg gezo-

gene Auffassung vom analogen Verhältnis zwischen dem Übernatürlichen und

Natürlichen gegründet haben. Dass das byzantinisch beeinflusste Italien vor allem

21,



auf dem Gebiet der künstlerischen Ausformun g auf die zweite Periode der Bau-
geschichte der Lunder Domkirche befruchtend eingewirkt har, kann daher auf
einer gleichartigen Grundauffassung in der für die romanische Zeit reprà,senra-
tiven und symbolischen Denkungsart beruhen. Dass diese Gemeinschaft sich so
klar in der künstlerischen Form manifestiert, schliesst natürlich nichr aus, dass die
Lunder Domkirche - nicht zumindest als Institution - auch für Impulse mehr
praktischer Art aus den übrigen Teilen Europas stark empfänglich war.

Das komplizierte kirchenpolitische und weltgeschichtliche Geschehen des XII.
Jahrhunderts steht in keinem Viderspru ch zu den in clieser Abhandlung vorge-
brachten verschiedenartigen Schlussfolgerungen. In dem kirchenpolitischen"System,
das im älteren Mittelalter in Dänemark herrschte, dürfte anfänglich der König
die vorherrschende Rolle gespielt haben. Dank seinen Bemühungen wurde Lund
zum Bischofssitz bestimmt, und die erste Periode der Baugeschichte der Lunder
Domkirche dürfte im grossen und ganzen weiterhin unrer den Einwirkungen dieser
Politik gestanden haben. Als ein Ergebnis dieser Verhältnisse dürfte man wohl auch
den während der ganzer, ersten Bauperiode bestehenden Kontakt mit den norman-
nischen Gebieten, genauer gesâgt mit Flandern, bezeichnen. Es war dies ein Kon-
takt, der bedingt war durch die seitens der Könige auf alte Traditionen gesrützre
dynastische Politik. Mit dem Amtsantritt des Erzbischofs Eskil ( tr3B-76) änder-
ten sich die Verhältnisse. Durch die stärkere und selbständigere Stellung der Kirche
erhielt die Kulturpolitik einen mehr vom Internationalismus als von dynastischen
Verbindungen geprägten Charakter. Eine solche Tendenz lässt sich auch hinsicht-
lich des Kirchenbaus selbst feststellen. Die in skulpturaler Hinsicht nahe Anknüp-
fung an verschiedene Gebietsteile Italiens dürfte nämlich als ein Zeichen dafür
anzusehen sein, dass man in Lund begonnen hatte, sich fremder Arbeitskràfte zu
bedienen, deren internationale Verbreitung vor allem durch die Kirche bedingt
war. \Øie die Lunder Erzbischofskirche somit davon zeLLgt, dass der Norden gegen
die Mitte des XlL iahrhunderts auf eine wirkungsvolle Art in die europäische
Gemeinschaft eingeführt wurde, so erscheint sie doch gleichzeitig als eine originelle
Schöpfung von entscheidender Bedeutung für die weirere Kukurenrwicklung im
Norden.
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