
Stenhuggarmärken i Linköpings domkyrka
Romdahl, Axel L.
Fornvännen 42-50
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1909_042
Ingår i: samla.raa.se



42 Oscar Almgren. 

och i annan form det med inskrift i yngre runor försedda frag
ment af en båtformig stenyxa, som förvaras i Uppsala muse
um och senast är afbildadt i Montelius' Kulturgeschichte 
Schwedens, fig. 99 1. 

Åskgudens symboler uppträda alltså under den yngre järn
åldern i en ganska mångfaldig gestaltning. 

STENHUGGARMÄRKEN I LINKÖPINGS DOMKYRKA 

AXEL L. ROMDAHL. 

jet inre af Linköpings domkyrka har i sällsynt grad 
varit förskonad! från ingripande restaureringsåtgär-
der, hvilka kunnat kränka dess prägel af äkta och 

oförvanskadt minnesmärke. Pelare och murar äro ännu i be
sittning af sin ursprungliga yta, så att i detta fall det kän
da uttrycket "saxa loquuntur" kan tillämpas med den fullaste 
giltighet. Därför ligger det nära till hands att i Linköpings 
domkyrka söka efter de oansenliga tecken medeltidens sten
huggare brukade anbringa å de färdiga blocken, innan de läm
nade dem från sig. I professor S. O. Lidfors uppsatts i Kyr-
kohistorisk Årsskrift 1903, Om stenhuggarmärken och deras fö
rekomst å gamla svenska kyrkor meddelas ett antal sådana 

1 Om inskriftens datering — "troligen endast yngre runraden" — se 
O. von Friesen i Uppland, Bd. 2. s. 450. Stephens, The old northern runic 
monuments I, s. 204 och III; s. 36 hade hänfört den till den äldre runradens 
tid. På sistnämnda ställe omnämner Stephens en i Danmark funnen stenyxa 
med inskriften BROpER i yngre runor. — Till Statens Historiska Museum 
skänktes är 1898 af urmakaren C. Qjörcke i Stockholm en stenyxa af okänd 
härkomst (inv. 10,683) med de ganska svagt inristade runorna r f r t l -
Denna inskrift, som förefaller vara ett klumpigt försök att återgifva ordet 
Thor. ser dock ej alldeles modern ut. Den kan ju härröra frän ett tidigare 
stadium af antikvariskt intresse (1600-talet?). 
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märken ifrån den ifrågavarande katedralen dock utan uppgift om 
de plalser eller delar i kyrkan, där de anträffals. Utan att ha 
tagit kännedom om denna uppsatts kom jag att vid studier i 
domkyrkan våren 1907 fästa min uppmärksamhet vid förekom
sten i densamma af stenhuggaremärken, hvarefter jag i januari 
1908 fullföljde och kontrollerade mina undersökningar i detta ämne. 
Utom de kalkeringar jag därvid själf tagit har jag kunnat an
vända och meddela dylika utförda af K. Vitterhets Akademiens 
tecknare herr O. Sörling och förvarade i Antikvariskt-topogra-
fiska arkivet. Dessa återgifva samtliga märken i det sengo
tiska koret. Alla reproduktionerna äro gjorda i gemensam 
skala. 

Som emellertid väggar och pelare hittills icke blifvit un
dersökta i hela sin höjd med tillhjälp af stegar och ställnin
gar — hvilket vid möjligen inträffande reparationer ej bör för
summas — utan endast de ytor som befinna sig under en nivå 
af 2 till 3 meter från golfvet, och ju dessutom i fall som detta 
alltid sannolikhet finnes för, att det granskande ögat låter ett 
och annat undgå iakttagelse, kan jag icke göra anspråk på att 
lämna ens ett försök till fullständig index öfver stenhuggar-
märkena i Linköpings domkyrka. De meddelade positiva och 
exakla resultalen torde dock äga sitt intresse. 

Börja vi granskningen af kyrkans murar och pelare vid 
korets romanska delar och fortsätla vi sedan i västlig riktning, 
bli vi till en början ganska besvikna. Undantages ett tämli
gen djupt inhugget, ungefär 1 dem. högt grekiskt kors ä den 
norra pelaren af fjärde paret från väster räknadt, om hvilket 
kors tvekan kan råda, om det är ett stenhuggarmärke eller icke, 
snarare ett konsekrationskors1, är det först från och med tredje 
pelarparet stenhuggarmärken förekomma. En detaljerad redo
görelse för, huru de uppträda inom detta västliga parti af kyr
kan kan hafva ett vist värde. 

1 Se Camille Enlart: Manuel D'Archéologie Francaise. Paris 1902 I. s 
724, fig. 360 D 
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c 1 , (se fig. 1). Den södra pelaren i tredje paret har märkena: 
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (se fig. 2). 

a'-. Den norra pelaren i tredje paret har märkena: 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

b K Den södra pelaren i andra paret har märkena: 
II, 12. 

b ' . Den norra pelaren i andra paret har märkena: 
7, 13. 

fäster 

Fig. 1. Linköpings domkyrkas västra del utom tornet. 

c \ Den södra pelaren i första paret har (hvardera en gång) 

märkena: 
14, 15. 

c'-. Den norra pelaren i första paret har märket 
16. 

d '. Väggpelaren på södra muren har märkena: 
12, 17, 21. 

d*. Väggpelaren på norra muren har märkena: 
8, 11, 19, 20. 
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e '. Den södra väggpelaren på västra muren har märket 
11. 

e K Den norra väggpelaren på västra muren har märket 
12. 

/ . Å arkaderna pä norra sidan förekomma märkena: 
6, 7, 11, 17, 18. 

Af det meddelade framgår, att lokalt vidt skilda bygg
nadsdelar inom det ifrågavarande västliga partiet af domkyr
kan uppvisa samma märken, och att samtliga märken uppträ
da tillsammans och om hvarandra. 

Den södra pelaren i tredje paret har sålunda märkena 3, 
4, 6, 7 gemensamt med den norra pelaren i samma par, ett 
märke, 11, med den norra pelaren i andra paret, väggpelaren 
på norra muren, södra väggpelaren på västra muren, arkader
na på norra sidan, samt ett märke, 8, med väggpelaren på sö
dra muren. 

Om vi få antaga, — hvariill forskningen på detla speci
alområde ger oss rätt — att ett märke betecknar en stenhuggare, 
så skulle vi i det påvisade förhållandet se ett vittnesbörd, om 
att det västliga partiet af Linköpings domkyrka från och med 
det tredje pelarparet från väster räknadt blifvit uppfördt under 
en enhetlig och sammanhängande byggnadsperiod, medan sam
ma personal varit sysselsatt vid arbetet. Detta öfverensstäm
mer ock med, hvad en stilkritisk granskning af arkitekturen ger 
vid handen. Denna del af domkyrkan företer som bekant i 
motsats till den närmast öster därom belägna en ulprägladi 
gotisk prägel, hvilken väl är mera ulvecklad mot väster än 
mot öster, men dock i stort sett homogen. 

Som förut nämndes saknas stenhuggarmärken i östra delen 
af långhuset och i tvärskeppet. Dessa partier äro uppförda i 
senromansk och öfvergångsstil med många drag erinrande om 
gotländsk byggnadskonst — ett af flera forskare påpekadt faktum, 
hvilket för tanken på, att stenhuggarmärken äro sällsynta på 
Gotland. Alltså bestyrka iakttagelserna om stenhuggarmärkena 
och stilstudierna återigen hvarandra. Frånvaron af märken 
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i ett parti tyder gifvetvis på att arbetet vid dess uppförande 
varit organiserad! på annat sätt än vid byggandet af de delar, 
där märken förekomma. I förra fallet fanns ingen "hytte", hvar-

Fig. 2. Stenhuggarmärken i västra delen af Linköpings domkyrka. V2. 

emot en sådan måste tänkas i det senare. I domkyrkans öst
ligaste del, det sengotiska af Henrik Tidemansson uppförda koret, 
möta vi ånyo stenhuggarmärken (fig. 3). Då vi äga både stilistiska 
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Fig. 3. Stenhuggarmärken i koret till Linköpings domkyrka. Vi. 
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och dokumentariska bevis på byggnadspartiets enhetlighetx 

är det onödigt att styrka densamma med uppvisande af mär
kenas identitet i olika delar. I stället må vi observera ett par 
andra omständigheter. Den ena af dessa är den, att å en del 
stenar finnas två eller flera märken bredvid hvarandra och det 
så, att samma märken förekomma i olika kombinationer, fig. 4. 
Hvad detta har att betyda, ser jag mig äfven med rådfrägande af 
speciallitteraturen ej i stånd att nöjaktigt utreda. Då två märken 
äro för handen kan man måhända få antaga, att det ena är 
gesällens, det andra den granskande "parlierens" '-. Beaktas må 
i detta sammanhang att af två märken pä sammasten det ena, 
såsom de meddelade exemplen visa, äger en mera flyktig ka
raktär än det andra och väl bör kunna vara ett knapphändigt 
kontrolltecken. När tre lika omsorgsfulla och invecklade mär
ken uppträda tillhopa är det svårare att finna någon förkla
ring. Hvad de s. k "samlingsplattorna" innebära är ännu 
höljdt i ett dunkel, som ej skingrats genom någon hypotes. 

En annan observation af ett visst intresse är den, att det 
orginella sakramentshuset vid södra sidan af högkoret uppvi
sar flera märken, äfven på tinnkransen med dess krigarfigurer. 

Slutligen några ord om själfva märkenas beskaffenhet. I 
den västra delen äro samtliga rätliniga, flertalet konstruerade 
ur kvadraturens, några ur triangulaturens "nycklar". Korets mär
ken tillhöra dels dessa båda grupper, dels fyrpassets och tre
passets. Enligt Rzika' skulle man på grund af de olika teck
nens geografiska förekomst kunna sluta till, att af de fyra hytte
provinserna ("Hiittengane") Strassburg konstruerat sina märken 
ur kvadraturen, Köln ur triangelaturen, Wien ur fyrpasset, Bern 
ur trepasset, som dock är vanligare i Prag och Böhmen än i 

1 Se förfs. uppsatts Sköldemärken i Linköpings domkyrkas kor i Kult 
och Konst 1908, h. t. 

2 Se Ferd. Janner: Die Bauhutten des Deutschen Mittelalters, Leipszig 
1896, Abth. 2, Cap. 3. 

3 Franz Rzika. Studien iiber Steinmetzzeichen, Wien 1883. 
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Schweiz. Den anförda indelningen af de tyska hyttorna är lik
väl urkundligt påvisbar först efter 1459, ehuru den kan an
tagas hafva existerat redan långt förut. Emellertid torde man 
icke få tillmäta märkena i Linköpings domkyrka någon direkt 
betydelse i afseende på denna fråga, som hör till de många 

Fig. 4. Två eller flera stenhuggarmärken förenade pä samma sten. Lin
köpings domkyrka. 1l2. 

rörande stenhuggarmärkena, hvilka kräfva ytterligare utredning. 
Bland märkena i koret finnas flera, som återgifva föremål af 
en eller annan art: hammare, horn, månskära. Enligt hvad 
som framgår ur Rzikas arbete, äro dock äfven dessa tecken, 
mot den flyktige granskarens förmodan, konstruerade ur "nyck-

Fornvännen 1909 4 
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larne". Detta kan äfven vara fallet med somliga af de före
kommande bokstafsmärkena. En isolerad företeelse utgör där
emot den en gång i midtkapellet påträffade skölden med tvenne 
bokstäfver och ett geometriskt tecken. Utförandet af märke
na är i den västra delen af kyrkan likartadt, ett enkelt inris
tande, i koret växlande mellan denna teknik och ett sorgfälli-
gare inhuggande. 

FORSVARSKYRKOR I NORRLAND. 
AF 

J O H A N N O R D L A N D E R . 

»enom arbeten af C. G. Brunius, Hans Hildebrand och 
Emil Ekhoff vet man, att ganska många af våra äld
sta stora kyrkor voro så byggda, att de skulle kunna 

fylla tvenne mycket olika behof. Först och främst skulle de 
naturligtvis vara rum för dem, som firade sin gudstjänst. För 
att kyrkorna skulle bättre trotsa tiden, gaf man dem starka 
murar. För våra förfäder med deras praktiska sinne stod det 
snart klart, att dessa bastanta byggnader lätt skulle kunna an
ordnas så, att de i krigstider kunde bereda skydd för inträn
gande fiender. 

Om de äldsta kyrkorna i Norrland och deras byggnadssätt 
vet man litet eller intet. Hittills har ej någon gjort dem lill 
föremål för några fullständiga undersökningar. Så mycket vet 
man dock, att Styrnäs gamla kyrka, belägen omkring sex mil 
upp efter Ångermanälfven, haft tvenne torn, som varit uppför
da med tanke på försvar. De finnas afbildade hos H. Hilde
brand, Sveriges medeltid 2: 679. 


