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SMÄRRE MEDDELANDEN 

EN NYUPPTÄCKT SIGHRAF-KYRKA I SKÅNE 

En km väster om Gliinmingehus ligger Vallby av konsthistorikerna 
hitintills föga uppmärksammade kyrka. Under århundradenas lopp har den 
varit föremål för så många och genomgripande förändringar, att dess ur
sprungliga utseende i hög grad utplånats. Den senaste tiden har törf. 
ägnat såväl kyrkans arkivalier som själva kyrkobyggnaden en ingående 
granskning i och för upprättandet av en kyrkobeskrivning. Härunder 
blottades en del detaljer av så märklig art, att de torde kunna påräkna 
intresse bland forskare på den kyrkliga konstens område. 

Av den till S:t Laurentius helgade medeltidskyrkan finns endast lång
huset bevarat, bildande de tvenne västliga travéema i den nuvarande 
kyrkans långhus. Dessa travéer äro försedda med enkla, spetsbågiga 
kryssvalv med ribbor av 4-sidig genomskärning. Det medeltida långhusets 
inre mått ha varit 8,6 resp. 6,1 m. Utvändigt har dess sträckning åt öster 
kunnat exakt fastställas, sedan en skarv med huggna hörnstenar blottats 
såväl i den norra som i den södra yttermuren. Längden har varit 10,7 m. 
Murarna, som ha en tjocklek av 1,1 m, äro uppförda av välhuggen kalk
sten. De nedre blocken äro 0,55—0,60 m höga, medan de övre skiften äro 
betydligt tunnare. Den skråkantade sockeln har en höjd av 0,11 m. Lång
husets yttre bredd är 8,3 m. Resterna av den ursprungliga triumfbågsmu-
ren framträda mellan långhusets nuvarande andra och tredje trave. 

Till långhuset har slutit sig ett korparti, vars grundplan icke kunnat 
fastställas. Under detta reddes ett gravkor för riksrådet Holger Henricsen 
Ulfstand (d. 1485) till Glimminge och hans mera namnkunnige son, riks
amiralen Jens Holgerson Ulfstand (d. 1523). Att döma av den berättelse, 
som upprättades av Otto Rydbeck i samband mod gravkorsundersökningen 
1929, måste kyrkans kor ha varit minst 4,3 m brett för att kunna 
rymma gravkammaren. Korpartiet med triumfbågen nedbröts 1560 för 
att lämna plats för den nuvarande tredje traven, som täckes av ett ribb-
löst kryssvalv av 1500-talstyp. Denna trave är invändigt något smalare än 
de båda medeltida men har så mycket tjockare yttermurar, varför man 
utvändigt icko ser någon skillnad mellan do medeltida och de år 1560 upp
förda murpartierna. Till denna nytillkomna trave slöt sig enligt notiser i 
kyrkans äldre räkenskaper ett kor med absid. Delta korparti nedbröts åter 
1782 för att lämna plats för nuvarande norra tvärskeppet jämte en utbygg
nad i öster, som skulle tjänstgöra som sakristia. Först 1870—71 uppför
des södra tvärskeppet, och >sakriftian» ersattes med den nuvarande stora 

149 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Fig. 1. Resterna av den ursprungliga triumfbågen mellan nuvarande andra och 
tredje traven. Den målade inskriptionen minner om 1560 års ombyggnadsarbe
ten. F. Ohlsson foto 1943. — Reste des ursprunglichen Triumphbogens zwischen 
der heutigen zweiten und drillen Trave. Die Inschrift erinnert an die Umbau-

arbeiten des Jahres 1560. 

absiden. Som erinran om 1500-talets ombyggnadsarbeten målades i norra 
sidan av triumfbågens kvarstående del (fig. 1) följande inskription: >Anno 
dm. 1560 blidh denne mur forniet möns ole Inisen tue jensen.> Arkiva
lierna bestyrka inskriptionens uppgift. I ett d. 27 nov. 1559 daterat kunga
brev resolveras, att på Vallby sockenmäns anhållan skall »krönens part 
af tienden» i Vallby socken under ett eller ett par år användas till 
att »samme theris kircke at forbedre», vilken »skal were moget bygfallen» 
(Kancelliets Brevbeger vedrerende Danmarks indre Forhold, 1555—60, 
Kbhvn 1896, s. 339). 

En troligen på 1860-talet upprättad ritning visar, att kyrkan haft mot
liggande portaler i norr och söder. Utanför sydportalen låg ett medeltida 
vapenhus, medan en liknande tillbyggnad utanför nordportalen utgöres av 
ett år 1697 uppfört gravkor för medlemmar av den Rosencrantzska ätten 
till Glimmingehus. Till gravkoret kom man endast inifrån kyrkan genom 
nordportalen. Först på 1860-talet nedbröts vapenhuset utanför sydportalen, 
och denna igenmurades. Ingång till kyrkan bereddes genom det 1872 upp
förda kvadratiska torn, vilket ersätter det romanska tornparti, som bevis
ligen en gång existerat. 
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Det framgår nämligen av ovannämnda ritning, dels att ett västtorn funnits, 
.-om mod murens tjocklek överskjutit långhusmurens bredd, dels att tornet 
haft 3 strävpelare, därav en i norr och två i väster. Av kyrkoräkenskiipiTim 
Framgår, att det haft tinnar i norr och söder samt takfall i öster och väster. 
1 ron vapenhuset kom man in i tornet genom cn trappa i södra tommuren. 
Uandelgren omtalar, atl tornets bottenvåning vir försedd med lönnvalv. Torn-

Fig. 2. Detalj av sydportalens östra sockelhörn. G. Åberg 
foto 1943. — Detail von der östlichen Sockelecke des 

Sudportals. 

bottenvåningen öppnade sig in mot långhuset med tvenne arkader, avdelade 
genom en mittpelare. Enligt 1830 års kyrkobeskrivning (Landsarkhot, 
Lund), blevo arkaderna igenmurade i samband med kyrkans tillbyggnad 
1782. Ingång till tornet uppbröts i stället i tornets västmur. Dessa upp
gifter visa, att den medeltida kyrkan tillhört den grupp av >de breda 
västtornens kyrkor», som blivit kallade Stora Herrostadsgruppen (William 
Andersson). 

Efter vederbörligt tillstånd har förf. framtagit resterna av arkaderna 
och portalerna. Arkaderna, vilkas omfattning utgöres av välhuggen kalk
sten, ha varit 2,98 m höga. Bredden kan icke exakt fastställas, eftersom 
mittpelaren nedbröts i samband med upptagandet av huvudingången till 
kyrkan genom det nya västtornet. En liknande arkadanordning framtogs 
och restaurerades i den närbelägna ö. Hoby kyrka 1938—39. Mittkolonnen 
var där 0,94 ra bred, medan arkaderna höllo 2,8 ra såväl i höjd som bredd. 
Mittpelarens höjd upp till bågöppningens början var 1,36 m. Mellan vägg-
pilastrarna är Vallby kyrka 5,02 m bred. Om mittkolonnen varit c:a 0,9 m 
bred, måste alltså arkaderna ha varit betydligt smalare än i ö. Hoby, 
cl ler omkr. 2 m. 

De intressantaste detaljerna ha dock portalerna att framvisa. Sydporta
len är tyvärr starkt raserad. Ett vid 1870-talets ombyggnadsarbete insatt 
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stort fönster upptager platsen för dess övre del, varför endast nedre delen 
är bevarad. Portalomfattningen utgöres av huggna kalkstenblock, och 
portalöppningen har en bredd av 1,10 m och ett djup av 0,42 m. Något 
anslag för dörr har icke kunnat konstateras, och bland fyllnadsgodset 
fanns inga rester av tympanon. Tvenne större, huggna block med avfasad 
kant ha troligen utgjort hörnstenar i portalen. Portaltröskeln ligger 0,45 

Fig, 3. Detalj av sydportalens västra sockelhörn. G. Åberg 
foto 1943. — Detail von der westlichen Sockelecke des 

Sudportals. 

iu och sockelns överkant 0,85 m över nuvarande markytan. Portalomfatt-
ningens sockelhörn äro egendomligt utformade. På östra sockclhörnet 
(fig. 2) är övre delen bäst bibehållen, medan den nedre delen av dekora
tionen har blivit bäst bevarad på västra sockclhörnet (fig. 3). Hörnens 
ursprungliga utformning har vari! följande: I höjd med sockelns skråkant 
utgår en kon med spetsen uppåt. Könen övergår nedtill i ett mindre halv-
kolonnparti, som avsmalnar nedåt. Området omkring denna hörnprydnad 
är något insänkt och avskiljes från sockelns övriga yta genom en regel
bunden, inhuggen kurva. Hela hörnprydnaden verkar som bas lill cn 
utomordentligt smal kolonnett, vilken dock aldrig existerat. Endast basen 
-lar där som pars pro toto. 1 slälloi fiir fullständig kapitiibiiiordiiiiig liar 
på liknande sätt bas och kapital endast substituerats på Rogslösa kyrkas 
(Östergötland) portal, såsom Erik Lundberg har påvisat för förf. Roosval 
har välvilligt ställt lill förf:s förfogande sitt för Sveriges kyrkor upp
rättade manuskript rörande Lye kyrka på Gotland. Det visar sig, att 
denna kyrkas nordportal har vissa drag gemensamma med den här be
handlade sydporlalen i Vallby, övre delen på kolonnbasen i Lye-portalen 
har sålunda erhållit samma konformiga utformning som i Vallby-porta
len. Men i Lye uppbär basen en verklig kolonn, medan on sådan aldrig 
funnits i Vallin portalen. Som jämförelsematerial kan också anföras Hörby 
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kyrkas sydportal och den på Statens historiska museum förvarade porta
len från Högby kyrka i Östergötland. Den ovan nämnda båglinjen har 
också, ehuru på ett annat sätt än i Vallby, kommit till användning pa 
ett fåtal andra ställen i Skåne och på Bornholm. 

Fig. 4. Den framtagna nordportalen i restaurerat skick. 
Hilden tagen i Rosencranizska gravkoret. F. Ohlsson 
foto 1943. — Das wiederhergestellle Nordportal in re-
staurierler Gestalt von der Rosenkrantz'schen Grabka

pelle hergesehen. 

Nordportalen (fig. 4) har kunnat framtagas i sin helhet. Sedd från 
det Rosencrantzska gravkoret framträder don som en enkel rundbågig 
öppning i murlivet, 2,43 ra hög och 1 ra bred. Inre anslag för dörr finnes 
men intet tympanon eller konstruktioner för att uppbära ett sådant. Por-
talomfattningen utgöres av huggna kalkstonsblock. Längst ned ha place
rats tvenne kantställda block, som ga ända ut till portalSppningen. De 
hålla 0,57 m i längd och 0,54 m i brodd. Pa del vänstra, som är bfel beva
rat, har i [lack relief avbildats en lejonfigur (fig. 5), som upptager så 
gott som hela stenens yta. Djurets huvud, framställt en face och vänt mot 
portalöppningon, har en kuttliknande kontur mod små, utstående öron, 
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påminnande om lejonen av Rydbecks typ I i Lunds domkyrka (Lunds dom
kyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, s. 116 f. Jfr fig. 101:7 och 101:8). 
Ögonen äro runda och »utstående», och tungan hänger långt nod på den 
långa halsen. De parvis ställda benen trampa nå baslinjen, och svansen 
svänger in mellan bakbenen, går bakom oeh övor kroppen för att sluta i 
en treflikig spets. Tyvärr är den högra bildstenen så förvittrad, att en
dast obetydliga konturer av en liknande djurkropp kunna skönjas. Av 

Fig. 5. Sighraf-relief en i nordportalens vänstra omfattning. 
F. Ohlsson foto 1943. — Das Sighraf-Relief in der linken 

Umrahmung des Nordportales. 

konturteckningen att döma har också denna djurbilds huvud varit vänt 
mot portalöppningen. De flankerande vaktlejonen höja betydligt portalens 
monumentala verkan. Sockeln är under den vänstra bildstenen delvis av
slagen, medan den högra visar den ursprungliga anordningen. Den går ända 
fram till portalöppningen, där den avslutas tvärt utan att gå om hörn. 

Fullkomligt unik för Sveriges vidkommande är reliefernas placering i 
höjd med portaltröskeln. I fyra östjylländska kyrkor — Grinderslev och 
Rom, Stjeer och Starup — linnas dock exempel på liknande låg placering. 

Icke mindre märkliga äro bildstenarna ur stilhistorisk synpunkt. De 
visa sålunda påfallande likheter med figurframställningen på flera av 
de vi-rk. sum Roosval hänfört till den gotländske stenmästaren Sighraf. 
Närmast i åtanke komma Hammenhögs dopfuntsfot med två lejon, ett 
agnus Dei och en hjort samt fasadreliefer på Grötlingbo kyrka på Got
land. Lejonet på den bäst bevarade Vallby-reliefen har samma stela, 
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»assyriska» hållning, som utmärker denne stenmästares människo- och 
djurframställningar. 

Hitintills ha endast två arbeten av Sighraf varit kända från Skåne, 
nämligen dopfuntarna i Hammenhög (4 km från Vallby) och Hannas (8 
km från Vallby). Båda äro liksom den av Sighraf signerade funten i 
Aakirkeby på Bornholm huggna i sandsten. Monica Rydbeck håller före, 
att Sighraf aldrig själv arbetat vare sig i Skåne eller på Bornholm. Om 
så varit förhållandet, borde han som flintmaterial ha använt den lättill
gängliga och lättbearbetade kalksten, som så rikligt förekommer i dessa 
trakter. Hon anser därför, att de tre nämnda funtarna »möjligen» kunna 
betraktas som »resultatet av en enhetlig import». Eftersom de nyupp
täckta Vallby-relieferna äro huggna i skånsk ortocerkalksten, lämna de 
ott annat vittnesbörd om denne stenmästares förbindelser med Skåne. Pro
fessor Assar Hadding har efter undersökning av reliefernas material läm
nat följande utlåtande: »Bergarten utgöres av tät grå ortocerkalksten av 
en i sydöstra Skåne vanlig typ och fullkomligt överensstämmande med 
vissa bankar inom den vid Komsta brutna kalkstenen. Vid övriga fynd
orter för ortocerkalksten i södra Sverige påträffas inte bankar av denna 
typ, däremot är den bornholmska ortocerkalkstenen mycket lik den skån
ska.» Vallby-relieferna tillhöra kyrkans »fasta» utsmyckning. Ingen dop
funt eller andra lösa inventarier, som kunnat vara till gagn vid bevisfö
ringen, finnas i kyrkan. Därför kan man med en viss sannolikhet antaga, 
att reliefernas mästare varit med om att uppföra kyrkobyggnaden. Sighraf 
skulle sålunda ha verkat sora kyrkobyggare i Skåne. 

Utöver relieferna finns det i Vallby kyrka andra detaljer, som peka på 
förbindelser med Gotland och som därför styrka sannolikheten av en got
ländsk stenmästare såsom kyrkobyggare i Vallby. Att sydportalen i vissa 
avseenden påminner om portalen i Lye har förut påvisats. Här må endast 
tilläggas, att Lye-portalen härstammar från Sighrafs tid. Ett synnerligen 
viktigt bevis utgör också måtten på själva kyrkobyggnaden. 

I sin intressanta studie »Sockenkyrka och Salomos tempel» har Roosval 
påvisat, att måtton på det av Moses uppförda tabernaklet och det av Salomo 
byggda templet ha tjänat som förebild för de stenmästare, som uppförde 
de små romanska sockenkyrkorna av sten. Tabernaklets totala längd var 
30 alnar (60 fot) och templets 60 alnar (120 fot). Helsingelagens stadgai
för kyrkobyggandet inledas med påpekandet, att konung Salomo var den 
förste, som byggde sockenkyrka. 

Ett lärorikt exempel på en romansk småkyrkas måttsättning i detalj 
utgör Akebäck på Gotland. Långhusets längd är där något över 11 m, 
d. v. s. i gotländskt medeltida mått lika med 40 Stångafot. Alnslikaron 
hänger ännu på Stånga kyrkas dörr. Därav namnet »Stångafot». Alnen är 
55,4 cm och foten hälften därav, 27,7 cm. Foten är alltså 2 cm kortare än 
på den på fastlandet begagnade svenska alnen. Långhusets bredd är 
omkr. 8,4 m, d. v. s. 30 Stångafot. Korets längd är 20 Stångafot. Kyrkans 
längd (utan torn och absid) är 60 fot, sålunda i enlighet, med den bib
liska regeln. Likheten med Vallby-måtten är påtaglig. Det medeltida 
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långhusets yttre bredd (8,3 m) är exakt 30 Stångafot, medan dess längd 
(10,7 m) är 39 Stångafot. Långhuset udda »39» i Vallby skiljer sig från 
Akebäck med en fot, vilken väl kompenserats genom en korlängd av 21 
i stället för 20 Stångafot. 

Antingen Sighraf själv eller någon av hans lärjungar byggt Vallby 
kyrka, utgöra de funna relieferna ett viktigt bidrag till dateringen av 
Skånes breda västtornskyrkor. William Andersson har sökt påvisa, att 
det stora flertalet av dessa kyrkor tillkommit under 1100-talets första 
hälft. Hans dateringar ha emellertid av Otto Rydbeck och Roosval bli t i t 
utsatta för skarp kritik. Rydbeck hävdar (Do äldsta kända byggmästarna 
i Skåne, Tidskrift för konstvetenskap, 1927, 3.15 f.), att de flesta skånska 
landsortskyrkorna måste ha uppförts, sedan Lunds domkyrka blivit fär
dig, alltså under 1100-talets senare hälft. Av Roosval (Revision av got
ländska dateringar, Fornvännen 1925, s. 295 f.; Dens., Elsass, Lund och 
Gotland, a. a. s. 77) förlägges Sighrafs verksamhet till tiden 1170—1214. 
Eftersom Vallby kyrkas breda västtorn är rivet, kan man icke avgöra, om 
det uppförts samtidigt med kyrkan eller först senare. Med Sighraf eller 
någon av hans lärjungar såsom byggmästare måste kyrkan ha byggts 
efter 1170. Den utgör sålunda ytterligare ett belägg för riktigheten av 
Rydbecks och Roosvals uppfattning om tidpunkten för uppförandet av de 
skånska kyrkorna med breda västtorn. En datering av Vallby kyrka till 
tiden 1180—1190 torde kunna vara försvarlig. 

Curt Wallin 

STRALSUND 1947 

Wer sich heute von der Land- oder Seeseite Stralsund nähert, den grillat 
von weitem noch immer die alte charakteristische Silhouette mit den drei 
mäohtigen Pfarrkirchon von St. Nikolai, St. Jakobi und St. Marien und er-
weokt dio Hoffnung, hier eine der wenigen deutschen Städte zu finden, welche 
der Krieg verschont hat. Nur der mit dem Stadtbild sehr Vertraute wird 
zwischen dem Gewirr der roten Ziegeldächer das einst leuchtende Griin des 
Kupferdaches und Dachreiters der kleinen Johanniskirche vermissen. Betritt 
man aber dann die Altstadt, ist man von dem Werk der Zerstörung hier umso 
mehr erschiittert, weil der fast unversehrte Gesamteindruck aus der Ferne 
einen darauf, im Gegcnsatz zu Rostock oder Wismar z. B., gar nicht vor-
beroitot hat. 

Stralsund ist nur von einem, allerdings schweren, Luftangriff heimgesucht 
worden, der vor allem dem nach dem Hafen zu liegenden Teil der alten 
Innenstadt unwioderbringliche Verluste zugetiigt hat. Durch einen Volltreffer 
ist das siidliche Seitenschiff der Jakobikirche schwer beschädigt, und leider 
war es bisher nicht möglich, das Bauwerk durch ein Notdach wenigstens 
vorläufig vor den zerstörenden Einwirkungen der Witterung zu schiitzen, um 
damit seine spätere Wiederherstellung sicherzustellen. Die Nikolaikirche am 
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