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Aren 1945 och 1946 fortsattes och avslutades grävningarna i den här 
omnämnda byggnaden.' Lermurarna nådde pä vissa ställen ännu en höjd 
av 1,8 m. Den i de fyra väderstrecken orienterade byggnaden mätte 
frän norr till söder 35 m i längd, från ö—v 45 m. I byggnadens mitt
parti fanns en kvadratisk sal på 132 kvm. Denna omgavs på de 4 sidorna 
av 20 smärre rum, vart och ett med 28—30 kvms yta. De voro sinsemel
lan förbundna med dörrar. Mittsalen uppvisade 7 dörrar. I sydöstra hörn
rummet upptäcktes en tidigare sökt värmeugn under golvet. Den var 
byggd av stenplattor och mätte 2,80 X 1,60 m. Värmeledningarna från 
denna ugn täckte dock blott on mindre del av huset. Även eldstäder för 
matberedning påträffades. 

Förf. har framlagt tvä rekonstruktionsförslag, beroende pä, om bygg
naden haft tvä eller tre våningar. Ytterligare ett par dörrhandtag med 
demonmasker ha anträffats och även enstaka bitar av hunniska lerkärl. 

T. J. Arne 

ELVAHUNDRATALETS SKULPTUR I JYLLAND 

I sitt livsverk som Danmarks fornvårdare och direktör för National
museets 2:a avdelning har Mackeprang, bredvid sitt officiella uppdrag 
ständigt arbetat med historikerns blick. Som en plog har han blottat 
de djupa jordlagren i medeltidskonsten och nu i emeritusståndets höst 
bärgar han de gyllene skördarna i vederhäftiga monografier. Han är 
jylländing. Jylland är jylländingens favorit. Anno 1941 fick vi dopfunt
boken — hela rikets visserligen, men Jylland är funtarnas huvudgebit 
— nu 1948 fä vi granitportalerna.1 

Mackeprang ser dem i två storgrupper. En med dörröppningen i eller 
nära fasadlivet och mer eller mindre fullständigt omramad av reliefer 
med lejon, gripar och drakar samt då och då en gud eller en ängel: det 
är karmportalerna, den i princip äldre gruppen. Den andra, principiellt 
yngre kan man kalla perspektivportaler, hos dem ligger dörröppningen 
djupare in i muren och smygarna artikuleras av trappvis ställda ko
lonnpar. 

Betrakta först de 115 bevarade perspektivportalerna. De dela sig i un
deravdelningar, som Mackeprang knyter an till de skapande centralerna, 
stiftsmetropolerna. 

Ett stort kompani flockas omkring Viborgs domkyrka och speciellt 
till dess gamla sydportal; i allmänhet med tärningskapitäl på 3 + 3 
kolonner, jämförelsevis fattiga på skulptur, men stundom med två 
affronterade lejon i tympanon. Tid enligt Mackeprang omkring 1160— 

1 L. A. Evtiuchova, Razvaliny dvortsa v zemle Chjakjas (Slottsruiner 
på chakasernas mark), Kratkie Soobscenija XXI, Moskva 1947. 

1 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler (with an English summary). Sel-
skabet til Udgivelse av danske Mindesmaerker, Köbenhavn 1948. 
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Eig. 1. Portal med djurfigurer, däribland ell hoppande lejon i tunn flalrelief i 
rundbägigt fäll, pilastrar med fyrkantkapitäl. Skudstrups kyrka, Jylland. — Portal 
wilh animal figure», among them a jumping Hon in Ihin flat relief in semicircular 

panel, pilaslres wilh sguare capital. Skedstrup Church, Jutland. 
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Fig. 2. Hoppande lejon; tunn flutreliej i rundbågigl fäll, pilastrar med fyrkant-
kapital; kvader från Vänge äldre kyrkas kor, Gotland, åter använd i den nuvarande 
gotiska kyrkans fasad. — Jumping Hon; Ihin flul relief in semicircular panel, 
pilaslres with square capilal; ashlur from the sancluary in the older Vänge Church, 

Gotland-

1225. En mindre grupp på 5 exemplar är samlad omkring Slesvigs dom. 
Dessa portaler är arkitektoniskt lika Viborgarne men ha rikare skulp
turdetaljer. Det skapande huvudarbetet är domens s. k. Petersportal, på 
vars tympanon Kristus tronar omgiven av apostlafurstarna och en dona
torsbild, Danmarks kung, med kyrkomodell i händerna. Tid omkring 
1180—1200, 

En tredje underavdelning strålar ut från Ribe domkyrkas s. k. 
kathoved-dor = södra korsarmens portal. Dess praktfulla nuvarande ge
stalt med reliefer i två våningar ovan dörröppningen och 2 + 2 kolonner, 
varav det yttre på lejonbaser sätter Mackeprang till Valdemar den 
stores tid (1157—82). Det ursprungliga tillståndet, vartill den egentliga 
tympanonreliefen, korsnedtagningen, hört, skulle ligga före 1134. Vi 
komma tillbaka till denna enastående skulptur. Det som skapades i por
talens sekundära byggnadsskede tycks bl. a. ha varit kolonnernas två-
parighet, alltså perspektiviteten. Det är helt enkelt detta som återvänder 
i den omgivande kretsen av landskyrkoportaler, stundom med samma 
kotteliknande bladkapitäl som i kathoved-doren. Dateringen för de 13 
Ribe-artade portalerna går enligt Mackeprang från kathoved-dorens 
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Fig. 3. Portal, infattad OD kvadrar med tittand» djur med blad i munnen. Grin 
derslev kyrka, Jylland. Portal fru/ned hy oshlars wilh animals in a sitting 

pusliire. Iruf in inimlh. Grinderslev Gliurrh, Jullund. 

obestämda »Valdemar den stores tid» ända in i gotisk stiltid. Kanske de 
spetsbågiga formerna, som föranlett ett så sent slutdatum, i verkligheten 
äro gotiska ombyggnader. I varje fall är det symptomatiskt för Danmark 
att använda romanska kapitalformer in i gotiken. Gotiken ropade på en 

176 



SMÄRRE MEDDELANDEN 

Fig. 4. Sittande grip med blad i näbbet; detalj ur dopfunt av mästaren »Bestia-
rius». Svartorp kyrka, Småland. — A grifjin in a sitting posture, wilh a leaf in 
ils bcak; detail from the baplismal font by the master »Besliarius». Svartorp 

Church, Småland-

mer ingripande skulptural behandling, men graniten trivdes med de enk
lare äldre formerna. 

Den andra huvudavdelningen, karmportalerna, räknar hundratals ex
emplar på Jylland. Ett stort antal är skulpturprydda och det är bland 
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dem man finner den danska nationella romanska skulpturens mäster
verk: i deras överstycken och karmar samt i vissa med karmportaler 
närbesläktade funtar. Främst i kvalitet, men, i min uppfattning, icke 
främst i datering, står Starups portal med S. Mikael i kamp med dra
ken. Mackeprang tycks här i enlighet med Becket datera den till 
omkring 1140. Men det är svårt att förlika ett så tidigt år med den 
europeiska utvecklingen i allmänhet. Denna frihet i rörelsen, kroppens 
mjuka fyllighet, det slående riktiga i rörelsen. Allt detta är snarare 
1200-talets sätt att se, med ett undantag, den genialiske mästaren Mateo, 
som går 1200-talet i förväg i Portico della Gloria i Santiago da Com
postella, vars dörrar monterades 1188. Mateo arbetade i Santiago 1166 
och var ännu 1217 i tjänst som domkyrkobyggmästare. Ett liknande sinne 
för plastisk volym, om än på ett mera barnsligt och rustikt sätt finner 
man i toskanska predikstolsreliefer och portaler från slutet av 1100-
talet av mästarna Guglielmo da Inspruck, Biduino, Gruamonte o. a. i 
Pisa, Pistoia, Lucca och Cagliari. Se A. Kingsley Porter, Romanesque 
Sculpture of the Pilgrimage Roads och Walther Biehl, Toskanische Plastik, 
Leipzig 1926. Den nordfranska klassiska skolan förblir fången i den 
eleganta konturen och i allmänhet inom den enskilda linjens intressen. 
Starup måste ha ett sammanhang med någon mediterrean skola frän 
slutet av 1100-talet och det är rimligt att sätta dess datum till slutet av 
12:e seklet eller omkring 1200. Bland de vackraste av Jyllands granit-
dopfuntar, de s. k. lejoncupporna, finns det vissa som stå Starup nära, 
t. ex. Munkbrarup. För Munkbrarup ger Mackeprang i sin dopfuntbok 
av 1941 en plausibel datering, nämligen 1100-talets slut. I samma arbete 
sätter han kyrkan Munkbrarup till omkring 1200. Man får väl antaga 
att han därmed också något föryngrat sitt datum för funten? Och att 
alltså såväl de klassiska lejoncupporna som helhet (t. ex. Adslev fig. 268, 
Ydring fig. 272, Sjarslev fig. 265 a och b, figurnummer i Mackeprangs 
dopfuntsbok) som deras fränder i Starup och absidreliefen i Viuf (avb. i 
Mackeprang s. 170) skulle kunna få innefattas inom ramen »1100-talets 
slut och omkring 1200». 

Låt oss nu se på de övriga karmportalerna med skulptur. I min bok 
av 1918 Studier i Danmark försökte jag, i syfte att klara upp dateringen, 
att gruppera jylländska 1100-tals stenskulpturer efter deras släktskap 
med gotländska skulptörer. Mackeprang har en annan indelning, huvud
sakligen ur ikonografiska synpunkter som ge anledning till utomordent
ligt intressanta påpekanden och utblickar. Men jag mäste i egoistiskt 
arbetsintresse vända mig till det stilistiska och kronologiska och be
gagnar därför mitt gotländska rutnät. Mackeprang har vänligen flera 
gånger visat uppskattning av dylika sammanställningar. I själva verket 
är denna metod ännu mer lockande nu än 1918, eftersom det jylländska 
förrådet nu ligger framför oss fullständigt klart och utan luckor och 
eftersom man kan anse det gotländska dateringssystemet nu väsentligt 
säkrare än det var 1918. Metoden är verkligen logiskt berättigad, ty de 
gotländska skulptörerna lärde ofta sin konst vid Lunds domkyrka och 
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vad som vid min första erfarenhet tedde sig som släktskap genom in
flytande från Gotland, kan i själva verket snarare anses som direkt 
påverkan från Lund, Danmarks ärkebiskopssäte och andliga huvudstad, 
som vid denna tid var en naturlig huvudkraftcentral för konstnärliga 
strömningar i riket. 

Man finner paralleller till stenmästaren Byzantios' stil i reliefdekoren 
å bl. a. följande kyrkor i Jylland (siffrorna i parentes betyda figur-
nummer hos Mackeprang). Skedstrup (23), Hasle (201), Lyngby (200), 
Vitved (263) — samtliga i Aarhus amt; Gording (275) nära Ribe. Därtill 
kommer Sanderum vid Odense på Fyen (164), som har en fönsterom
fattning i klar Byzantios-stil. 

Dessa samband äro onekliga. Jämför avbildningar från Gording med 
Hogrän på Gotland i Studier frän Danmark och jämför med varandra 
de här avbildade (fig. 1 och 2). 

Dessa återgå förmodligen på nu förlorade detaljer å Lunds domkyrka 
och på de bakom dessa skymtande italienska förebilderna. Liksom i 
många tidiga italienska 1100-talsportaler bestå de jylländska karmpor
talernas karmar ofta av flera på varandra staplade kvadrar, oftast med 
djurreliefer. Dörröppningarna täckas av ett kraftigt långblock, en »lig-
gare», latin lintellus. Sålunda just i portaler av Byzantiosgrupp eller 
närstående såsom Velling, Hind herred (215), Gjol (en ö i Limfjorden, 
182, 208). Ofta ser man dessutom ett tympanonblock med figurrelief ovan
för lintellus. Portaler i slottet Merans kapell i Tyrolen är ett gott exem
pel på motsvarande italiensk typ, se Kingsley Porter a. a. 

Byzantios-parallellerna kunna med tanke på att motsvarande verk 
var avslutat i Lund 1145, ha begynt i Jylland vid samma tid. En av 
Byzantios närmaste efterföljare är Semibyzantios. Vi erinras inför fasad-
relieferna pä Lems kyrka i Viborgs stift (300, 301) om Semibyzantios' 
drakar på Jumkils funt i Uppland. Drakar med ormbakkropp, lik ett 
fjällbeklätt band med dubbla konturränder, ringlad i öglor. 

Om Bestiarius, den i Östergötland och Småland verksamme byzan-
tinoiden, som prydde sina funtar med lejon och gripar i stolt sittande 
ställning, erinras vi genom tympanon eller karmreliefer på följande 
kyrkor i Viborgs stift: Grinderslev (209), Odense (213), Rom (210). I 
Randers amt: Soby (212), Kristrup (214), Vindblaes (216). I Aarhus stift: 
Stilling (248, 249), Blegind (250). Därtill kommer Skamby (202) på Fyen. 
Enligt min datering av Bestiarius i Steinmeister Gotlands skulle hans 
stil levat omkring 1180—1215 i Linköpings stift, vilket nästan samman
faller med den av Mackeprang och Becket angivna tiden för hit
hörande: omkring 1180—1220. Men jag misstänker att vi alla föryngrat 
Bestiarius orättvist. Han står dock Byzantios ganska nära, bör haft nära 
anslutning till Byzantios verksamhetstid och stannat innanför 12:e sek
lets gräns (se fig. 3 och 4). 

Av Majestatis, som dock är så starkt representerad i Skåne, ser jag 
inget spår på Jylland. Likväl påminnas vi om Majestatis i en jylländsk 
portalrelief i 0rsted, Rovgso herred, av Horder där ett donatorspar, man 
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och hustru, vänligen beröra varandra. Vi erinra oss där människoparen 
i omfamning på Majestatis Tryde-funt i Skåne och, genom Tryde, en 
gemensam frände i Colmar och en i Nancy. Mera därom längre fram! 

Sighraf, vars funtar äro kända både från Slesvig Själland och Born
holm är icke heller närvarande på Jylland, varken i egen person eller 
genom någon alfcr ego, men man påminnes om honom därigenom att 
hans förkärlek för repstavsornament delas i måttlös grad av jylländingen 
Horder. 

Globus, som dock fått avsättning för en funt till Danmark i 0ster 
Broby, Själland (se Gotländskt Arkiv 1942) har ingen frände i Jylland. 

Calcarius-verkstadens produkter i Sydslesvig har Mackeprang utför
ligt påpekat i sin dopfuntbok. Dessutom är Peters-portalens tympanon 
i Slesvig domkyrka en frände till Calcarius' figurstil. 

Men nog med gotländsk-lundensiska likheter. Av karmportalerna 
ordna sig de flesta in under personligheter utan namn som säkerligen 
äro av inhemsk börd och skola. En bland dessa, mästare till bl. a. 
Tulstrups portal och samma kyrkas funt (111 a, 124, 126) förenar en naivi
tet i figurteckningen med en stämning i berättelsen och en levande svikt 
i konturerna. Han har rytm, rörelser, uttryck i all sin rusticitet, något 
av spiritual songs. Han tycks haft sin central i stiftshuvudstaden Aar
hus, ett fragment av en relief av hans hand är funnet i staden. Macke
prang tyder den starkt skadade stenen som en uppståndelse, men det är 
nog en replik av hans korsfästelserelief i Tulstrup (124). 

Två nämnda jylländingar Horder (171—180) och Goti (183) äro kända 
sedan länge, men komma först nu till sin rätt genom Mackeprangs nog
granna skildring och präktiga avbildningar. 

Men hur mycket vi än slår i den stora boken efter granitreliefer eller 
beundrar dem i verklighet på Jylland, det kommer alltid att fattas nå
got väsentligt: färgen. Mackeprang nämner saken men är försiktig 
t. o. m. med rent verbala färgrekonstruktioner. I Sverige släpper man 
sig mera lös: nyss hörde jag att en Fornminnesförening ämnade måla 
hela landskapets runstensförråd röda i konturerna för 50 000 kr.! Man 
aktar sig för dylika retuscher på Jylland. Likväl har Mackeprang före
bilder till hands, om man någonstädes skulle väga ett rekonstruktions-
försök, ett stycke målad stavkyrka. Jag finner beskrivningen i Macke
prang Vore landsbykirker, Kbhvn 1920, s. 2: ». . . vingelose Drager skaarne 
i lavt, men overmaade skarpt Relief og staaende gule med röde 0jne, 
Nakketop og Snudebaand paa den sorte Grund .. .» Dessutom existerar 
det en dansk dopfunt med behållen polykromt, avbildad på färgplansch 
i den Mackeprangska dopfuntsboken. 

Alla »karmportaler» återgå ytterst på den italienska kolonnlösa typ 
som San Michele i Pavia erbjuder och kapellet vid Schloss Meran i 
Tyrolen. I Italien är denna typ klarligen äldre än perspektivkolonn-
portalerna, ja som skapelse även äldre än baldakinportalerna med ett 
par alldeles fria kolonner (som i Lund). Huruvida någon av de jylländska 
karmportalerna absolut taget är äldre än alla perspektivportaler är dock 
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ovisst. Säkert är blott att karmportalerna upphöra redan omkring 1200. 
medan perspektivportalerna fortsätta att byggas länge därefter. 

I hela Mackeprangs bok är Ribe Korsnedtagning det ur allmän kultur
historisk synpunkt märkligaste monumentet. Det är synd att just detta 
är det enda som icke avbildats riktigt bra. Fotografin är gjord efter 
en gipsavgjutning, vars vita yta skapar alltför hårda kontraster mellan 
ljus och skugga. Granitmaterians karakteristiska homogenitet och tyngd 
går förlorad. Korsncdtagningen i och för sig förefaller mig tydligt ita
liensk och, som jag redan skrev i Studier i Danmark 1917, närstående 
till Guglielmo da Modena's Genesis-reliefer av är 1099 på domen i 
Modena (fig. 5 och 6). 

Denne Guglielmo framstår, såsom han tecknats av Arthur Kingsley 
Porter i hans Lombard Achitecture som en av Europas allra främsta 
skulptörer, en banbrytare av samma betydelse som Giotto, ehuru 200 år 
tidigare, och i samma art som Giotto: en verklig italienare, realist och 
monumentalist på en gäng. Det förefaller som om Mackeprang sym
patiserade med min attribution, ty i den sällsynt intressanta tolkningen 
av tympanets inskrift går han tillbaka till en korsnedtagning i Santo 
Domingo de los Silos i Spanien, detta märkliga kloster, vars betydelse i 
skulpturens historia den store medievalisten A. K. Porter hävdat i Rom-
anesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. Den spanska och akvitanska 
skulpturen frän slutet av 1000-talet och omkring 1100 (i S. Sernin i 
Toulouse) är den skola som står Guglielmo da Modena närmast och 
varifrån han, enligt Porter, möjligen utgått. Som attribuering vill 
Mackeprang dock icke gå längre än att betvivla skulptörens danska 
börd. Han citerar därvid Francis Beckets i Danmarks Kunst 1924 gjorda 
hänvisning till Italien. Becket nämner dock icke Guglielmo da Modena, 
utan den vida yngre Benedetto Antelamis korsnedtagning i Parma av 
1178. Beckets datering är dock »före 1134». Wilhelm Lorenzen ansluter 
till samma datering i sin nya bok Danmarks Domkirker. Det är intres
sant, med tanke på ett förmodat italienskt ursprung, att Ribe har ett 
verkligt kupolvalv över mittkvadraten, enastående för Norden. 

Som förklaring till den italienska reliefen kan man, med Francis 
Becket, gissa att Erik Ejegod lät engagera italienska konstnärer ur 
Guglielmos krets dä han 1098 var i Italien för att utverka brodern kung 
Knuts kanonisering. Men det är ocksä möjligt att stilen rört sig från 
söder till norr mera långsamt genom skulptörers vandring från land till 
land. Det är nämligen möjligt att en mellanlänk funnits I Elsass, i 
Andlau kyrka, i en portal vars tympanonfigurer stå Guglielmo nära, 
såsom Julius Baum visat i The Art Bulletin vol. XVII, Chicago 1935. 
Huvudfigurerna i portalen, en Kristus, en Paulus, en Petrus, äro lika 
modenesaren, men icke av honom själv. Icke heller av Ribeskulptören, 
de sakna hans starkt patetiska drag. Ribereliefen kan mycket väl vara 
en egen emanation ur den italienska skolan. Hur som helst behäller 
Andlau sin betydelse som geografisk mellanlänk, ävenså sin betydelse 
för dateringen. Baum påpekar att ett i Andlau-portalens karmkvadrar 
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Fig. 5. Nedtagandet från korset; tympan å Ribe domkyrkas t Kal-hoveddar» (efter 
gipsavgjutning). — Deposition from the cross; tympanon relief of the northern portal 

of Ribe Cathédral (after east). 

avbildat härskarepar bär namn som äro kända som Andlaus beskyddare 
i ett dokument av 1150. Men intet tycks hindra att paret tillträdde sin 
protectorsställning långt dessförinnan och att portalen fått sin relief-
smyckning vid en tid som rimligen och naturligen kan tänkas gå sam
man med stilrörelser i Guglielmos land. 

Mellanlänken skulle då komma i harmoni med de danska auktorite-
ternas övertygelse om Ribe korsnedtagnings datum före 1134. Men till 
någon visshet i dateringen nä vi icke. Man kommer 1. ö. ingen vart 
heller med Ribe kathoved-dorens rekonstruktion förrän den övre reliefen 
med inskriften Civitas Dei blivit tillfredsställande analyserad. Som den 
ter sig i illustration efter en gipsavgjutning gör den ett olustigt intryck. 
I verkligheten minns jag den dock som imponerande vision av »den 
store hvide Flok». Det är betecknande för reliefens problematik att 
Beckets och Mackeprangs dateringar skilja sig med över 100 år från 
varandra. 

Mackeprangs beskrivningar i hans målande kraftiga prosa och hans 
336 nästan alla utmärkta textillustrationer göra återigen levande i ögo
nen vad jag såg barvintern 1916—17 i Jylland, då min hustru och jag 
:yklade från kyrka till kyrka, med stigande förtjusning och beundran, 
lika varm hos skulptrisen som hos konsthistorikern vid varje ny uppen
barelse av de gamla stenmästarnes konst i portaler, funtar, fasadreliefer. 
Då konstaterade vi, att Jylland var ett storartat reservat för nordisk 
medeltidskonst, jämförligt med Gotland, med den skillnaden, att Got
land bjuder på 100, där Jylland bjuder på 735. 
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Fig. 6. Relief med scener ar Adams och Evas historia på domen i Modena; av 
Guglielmo da Modena 1099. (Efter Kingsley Porter). — Relief from lhe scenes 
of the history of Adam and Eve on the Modena Cathédral; by Guglielmo da 

Modena 1099. 

Mackeprangs bok gör så nära som det är mänskligt möjligt samma 
tjänst som en resa, den utgör en konserverad resa, en djupfrusen läcker
het. Man äger materialet och kan njuta det när som helst. Visserligen 
måste vi, såsom Mackeprang påpekar, avvakta »Danmarks Kirker»-ver-
kets behandling av arkitekturhistorien innan vissa problem kunna bli 
lösta, men med den jämna farten på det danska statliga inventerings-
verket kan det icke dröja länge innan Jylland blir komplett. Halvöns 
nordligaste amt, Thisted, med 93 romanska granitkyrkor är redan slut-
publicerat 1948. Emellertid förefaller det som om skulpturernas vär
dering, stilbestämning och datering vore, i stort sett, i Mackeprangs bok, 
färdig och tillfredsställande. 

Man gläder sig åt den respektfulla behandlingen av det historiska ma
terialet, åt författarens taktfullhet gentemot det andliga liv som utgjort 
konstverkens atmosfär. Hans redogörelse för dessa väsentliga stycken av 
Danmarks medeltidskultur har gjort hans land rikare och kommer att 
visa sig fruktbärande för en ny och bättre förståelse av hela Nordens 
1100-tal. 

Johnny Roosval 
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