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Salmesang lämnar i övrigt bara en sak att drömma om, trots vad 
jag skrivit ovan: Tänk om vi hade haft något liknande modernt 
på svenska, tänk om det funnits efterfrågan på något liknande på 
svenska! 

Anna J Evertsson

olof brandt
Korset och kapitälet 
De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten 
Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2017. 144 s. isbn 978-91-7580-838-3

Kyrkan Santa Sabina i Rom utgör startpunkten för Olof Brandts bok 
om tidigkristen arkitektur och monumentalitet. Den bär namn efter 
romarinnan Sabina, en välbärgad änka som enligt helgonlegenden 
blev omvänd till kristendomen av en av sina slavinnor. När slavinnan 
blev avslöjad som kristen och därefter pryglad till döds angav Sabina 
sig själv och dog efter svår tortyr den 29 augusti år 120. Själva kyrkan 
däremot är från 420-talet, byggd på Aventinen i Rom, i närheten av 
vad som sades vara Sabinas hus. I samma område låg också ett tempel 
helgat till Juno vilket fortfarande gör sig påmint. Inskrifter nämner 
gudinnans namn och tjugofyra marmorkolonner med korintiska 
kapitäl som en gång stod i templet återfinns nu i kyrkan. Santa 
Sabina anses vara en av de allra mest typiska fornkristna kyrkorna, 
där klassiska element blandas med kristna symboler i form av bland 
annat väggdekorationer föreställande en nattvardskalk täckt av en 
oblattallrik. 

En av anledningarna till att Brandt tar avstamp just här är att 
Santa Sabina inte bara är ett exempel på tidigkristen arkitektur i 
allmänhet, utan också på monumentalitet. Begreppet monumenta-
litet förstås i det här fallet som att en byggnad, för att betona dess 
betydelse för gemenskapen, görs större än dess praktiska funktion 
kräver. Kostbara material kan vara ett tecken på monumentalitet, 
ett annat är att använda sig av de klassiska kolonnordningarna. De 
korintiska kapitälen i Santa Sabina är alltså inte ”hedniska” inslag 
utan signalerar snarare en monumentalitet som inte är knuten till 
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ett specifikt ideologiskt innehåll. Genom att närma sig den tidig-
kristna arkitekturen utifrån frågor som rör just monumentalitet 
visar Brandt hur dess utveckling bör studeras i relation till samtidens 
kulturyttringar. 

Ett arkitektoniskt fokus genomsyrar bokens samtliga kapitel. 
Läsaren inbjuds till en kronologisk resa från 200-talets första per-
manenta gudstjänstlokaler, domus ecclesiae (ung. huskyrkor), via 
Konstantins maktövertagande år 312 och den kristna monumental-
arkitekturens verkliga genombrott fram till 530-talets Konstantino-
pel och färdigställandet av Hagia Sofia, kronan på det tidigkristna 
verket. Bokens genetiska perspektiv har sina historievetenskapliga 
poänger. Snarare än att blicka tillbaka och fråga sig varför dagens 
kyrkor ser ut som de gör börjar Brandt från början och försöker 
spåra olika utvecklingsmönster. Regionala variationer i form och 
planlösningar i skepp, absider, ingångar och gallerier diskuteras 
och framställningen är hela tiden fast förankrad i aktuell forsk-
ning. Även kortlivade byggnadstrender lyfts fram, såsom biskop 
Teodorus’ hallar i Aquileia, samtida med Lateranbasilikan i Rom, 
som visar hur basilikan inte var det enda möjliga valet för en kris-
ten gudstjänstlokal. Det kronologiskt framåtriktade upplägget gör 
också att kejsarmaktens inflytande blir synligt, och det står tydligt 
klart att det från 300-talet är inom den kristna sfären som den 
grekisk-romerska monumentalarkitekturen fortsätter att utveck-
las. Ett exempel är hur tvärskeppet introduceras under 300-talet 
mellan basilikans skepp och absid. Första gången detta förekommer 
är i den kyrka som Konstantin lät bygga ovanpå Petri grav i Rom. 
Tack vare tvärskeppet skapades ett slags helgedom kring den vördade 
graven. Tvärskeppet kom också att fylla funktionen av att vara ett 
rum för begravningar och möjliggjorde för ett stort antal människor 
att kunna vila nära en vördad grav eller relik.

Konstantin är inte ensam om att stå som beställare av kristen mo-
numentalarkitektur och Brandt är generös med exempel på bygg-
nader runt om i både Väst- och Östrom som tillkom på kejserligt 
initiativ. Överhuvudtaget är en av bokens förtjänster att den spän-
ner över så många geografiska delar av den kristna världen, och 
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att de olika exemplen är generöst illustrerade med ett stort antal 
färgbilder. 

Parallellt med genomgången av den arkitektoniska utvecklingen 
driver Brandt tesen att den tidigkristna monumentaliteten strävade 
efter en allt större arkitektonisk komplexitet. Han argumenterar 
övertygande för att det går att följa en utveckling hos arkitekturen, 
från basilikan till den korsformade kyrkan, vidare till åttkantiga och 
runda byggnader till byggnader med inre kolonnad, som inte i första 
hand har något med byggnadens funktion att göra. Dock går det inte 
att helt utelämna funktionella aspekter, och Brandt gör det inte hel-
ler. Basilikans förmåga till ljusinsläpp är ett exempel på hur form och 
funktion samspelar, introduktionen av det ovannämnda tvärskeppet 
ett annat. Brandt stannar inte heller vid planer och ruiner utan dis-
kuterar också det som inte längre finns bevarat, såsom olika former 
av inredning och dekoration. Var det kanske snarare där, i altarets 
eller korskrankets placering, som en kyrkobyggnad anpassades för 
olika liturgiska behov? 

Brandt refererar ofta till den österrikiske konsthistorikern Alois 
Riegl (1858–1905). Riegl för fram idéer om ett kristet formspråk som 
skulle lyfta besökarens tanke till Gud, och Brandt bygger vidare på 
dem och resonerar kring hur den tidigkristina arkitekturen utveck-
lades för att möta en önskan om komplexitet och estetik, snarare än 
för att svara mot funktionella behov. Trots att Riegls Die spätrömische 
Kunstindustrie (1901) är ett standardverk så är det ovanligt att läsa 
en modern vetenskaplig framställning som stödjer sig på teorier 
med så många år på nacken. Mycket i Riegls tankegångar är dock 
lockande, och Brandt frågar retoriskt om baptisteriet i Fréjus verk-
ligen byggdes för en annan liturgi än baptisteriet i Marseille, bara 
för att det senare har en inre kolonnad som saknas i den förra, eller 
om mausoleet Santa Costanza av samma anledning hade en annan 
funktion än Helenas mausoleum?

Brandts argumentation är övertygande, och monumentalarkitek-
turen har säkert, åtminstone till viss del, alltid drivits av en önskan 
om det mer komplexa. Han följer vidare Paul Veynes tankar om hur 
komplexitet och tilltalande arkitektoniska former skänkte prestige 
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till både byggherren, som varit generös med sina pengar, och till ar-
kitekten som varit generös med sin begåvning. Men i det monumen-
tala ligger, tänker jag, också det ideologiska, och den tidigkristina 
arkitekturen var en produkt av en grekisk-romersk värld där makt 
och monument hörde samman. Brandt tar själv upp ämnet när han 
citerar Konstantins brev till Makarios, biskop i Jerusalem, angående 
byggandet av Gravkyrkan i samma stad. Av brevet framgår det att 
kejsaren i första hand är intresserad av kolonner, marmor och guld, 
och av att hans basilika ska överträffa andra monument i termer av 
skönhet och prakt. Överlägsenhet uttrycks genom överflöd, för att 
återvända till Veyne. Det är här, i spänningsfältet mellan form, funk-
tion och ideologi som jag önskar att Brandt hade tagit sin diskussion 
ett steg längre. Även om vi inte kan belägga intentionen hos vare 
sig beställare eller byggherre när en ny kyrka skulle byggas, så är det 
faktum att den byggs en symbolhandling i sig själv. Just att dess form 
inte svarar mot funktion går att läsas ideologiskt, och att ha möjlig-
het att bygga en kyrka större än vad liturgin kräver är för mig en 
maktdemonstration. Kanske är min önskan om en vidare ideologisk 
diskussion ett utslag av min egen profession. Som romersk histori-
ker är jag van vid att monumentalitet diskuteras i nära relation till 
begrepp som makt och minne. Det å sin sida är en god påminnelse 
om vikten av att delta i vetenskapliga samtal utanför sitt eget snäva 
forskningsområde. 

Avslutningsvis så är det lovvärt att Brandt, till vardags professor i 
tidigkristen arkitektur i Rom, har valt att förmedla sin kunskap till 
en svensk publik. Framställningen är lättillgänglig och texten blir 
aldrig tung, trots många fotnoter och hänvisningar till planritningar, 
och läsaren ges en initierad inblick i hur det tidigkristna formspråket 
etablerades.

Lovisa Brännstedt


