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U N D E R S Ö K N I N G A R I L U N D S D O M K Y R K A 

O C H M A G L E H E M S S O C K E N K Y R K A 

Av Otto Rydbeck 

I 

ÄRKEBISKOP KARLS KAPELL I LUND 

r örra delen av 1300-talet kännetecknades i Danmark av en inre 
upplösning, vilken resulterade i landets underkastelse under 
grevarna av Holstein och Skånes överlämnande till Sverige. 
Den man, som stod i spetsen för den skånska delegationen till 
konung Magnus Eriksson år 1332, var den lundensiske ärke
biskopen Karl Eriksson, även kallad den röde. Bland dennes 
insatser i övrigt kan nämnas, att tre fjärdedelar av Bornholm, 
som hans företrädare tidigare innehaft, genom honom åter
bördades till kapitlet, varpå även den återstående fjärdedelen 
1327 förvärvades genom köp.1 

År 1318 utfärdade dåvarande prosten Karl Eriksson samt 
Lundakapitlet, i ärkebiskop Esger Juels frånvaro, ett öppet brev 
med klagomål över det missbruk, som gjorts med den avlat till 
domkyrkan, genom vilken medel skulle anskaffas till repara
tioner åt byggnaden, vars takvalv hotade att instörta (ad fabri
cam aut restauracionem Lundensis ecclesie, cujus testudines 
ruinam minantur). Även ett följande brev av år 1324 omtalar, 
att kyrkvalven voro i sådant skick, att ras befarades.2 Tilläggas 

1 P. F. Suhm, Historie af Danmark, T. X, 742—43, jfr Brunius, Konst
anteckningar under en resa till Bornholm är 1857, Lund, 1360, s. 70. — 

2 P. F. Suhm, a. a., T. XI, s. 931 f. 
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bör att Karl den röde under ärkebiskop Esgers långvariga strid 
med kronan och därmed följande frånvaro från stiftstaden tid
vis blev den verklige ledaren inom kapitlet. Denna mäktige man 
lyckades även knyta sina bröder till Laurenti ikyrkan: brodern 
Knut var sålunda ärkedjäkne, Kristian kanik och samtidigt 
prost i Gamtofte på Fyen efter ärkebiskopen, medan Johan blev 
kyrkans hövitsman på Bornholm. 

Måhända stod tillkomsten av den kapellbyggnad, som ovan
nämnde Karl den röde, ärkebiskop sedan 1325, lät uppföra i 
anslutning till domkyrkan åren 1327—1330,3 i något samband 
med den ifrågasatta valvförbättringen. Kanske ansågs det, att 
denna byggnad, som anlades i hörnet mellan södra sidoskeppet 
och södra tvärskeppsarmen, indirekt skulle avsträva de östligare 
mittskeppsvalven. Man frågar sig dock med ett visst fog, om de 
influtna avlatspengarna verkligen användes till sitt egentliga 
ändamål eller om de kommo det kort därefter påbörjade ärke
biskopliga kapellet till godo. 

Det medgives gärna, att de båda västligaste mittskeppsvalven 
i domkyrkan före 1800-talets restaurering icke voro av 1200-
talstyp som de övriga. De utgjordes i stället av enkelt kon
struerade stjärnvalv av en liggande tegelstens tjocklek. Visser
ligen förekommo halvstensvalv redan under 1300-talet, men 
sådana äro hittills kända endast från århundradets andra hälft. 
De långhusvalv, på vilka en konstnär under 1300-talets senare 
del utförde sina dekorationer i Fjelie kyrka, bestodo sålunda 
av liggande tegel, medan den s. k. Snårestadmästarens mål
ningar från 1300-talets andra fjärdedel voro anbragta på valv 
av stående tegel från århundradets förra del.4 Då de äldsta 
kända valven av liggande tegel tillhöra 1300-talets senare hälft, 
har man numera svårt att hänföra de båda Lundavalven till 
århundradets första tredjedel. Detta sammanhänger särskilt där
med, att de äldsta kända daterbara stjärnvalven i provinsen till
höra tiden omedelbart efter 1420. Nämnda år instörtade näm
ligen Malmö Petr ikyrkas torn, varvid byggnadens västra parti 

3 Script. rer. danic, T. I, s. 300. — P. F. Suhm, a. a., T. XII, s. 196 och 
Kr. Molbech, Hist. Aarböger, III, s. 11. 

4 Monica Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, 
Lund 1943, s. 198 och 205 f. 
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Fig. 1. Plan av ärkebiskop Karls kapell enl. undersökningar åren 1921 och 1941. Ur 
Skånes hembygdsfören. årsbok 1942. — Grundriss der Kapelle des Erzbischofs Kart 

auf Grund der Untersuchungen von 1921 och 1941. 

förstördes och tre nya valv av stjärnvalvstyp inslogos i kyrkans 
västligaste del. Ett tiotal år yngre äro stjärnvalven i S. Annae 
kapell i Vittskövle och i Skanörs kyrkas kor.-' 

Av ovan anförda skäl förefaller det mera sannolikt, att dom
kyrkans stjärnvalv voro ett århundrade yngre än ärkebiskop 
Karls kapell. Skulle de sättas i samband med någon kapell
byggnad, kunde detta snarare passa in på det kapell, som ärke
biskop Peder Lykke uppförde vid samma sidoskepp men längre 
västerut invid södra tornet. Det påbörjades 1424 och stod fär
digt före 1435.° Som en möjlighet bör kanske annoteras, att 
ifrågavarande två västliga stjärnvalv skulle kunna ha uppförts 

1 Ibid., s. 178 och 224 f. — J f r Th. Wåhl in , Ma lmö S:t Pe t r i k y r k a , 
Ma lmö 1919, s. 10 och Monica Rydbeck , a. a., s. 224 f. och s. 282. 

6 J f r Ot to Rydbeck , L u n d s d o m k y r k a s byggnadsh is to r ia , L u n d 1923, 
s. 208. 
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vid tiden ifråga för att ersätta ett par äldre förbrukade, vilka 
inslagits för avlatspengama hundra år tidigare. 

Huru som helst byggde Karl den röde sitt kapell i slutet av 
1320-talet, så att det stod färdigt år 1330, således fyra år före 
ärkebiskopens bortgång den 16 maj 1334. Ännu så sent som den 
8 okt. 1330 skänkte denna prelat en del skånska jordagods till 
uppförandet av ett altare därstädes för sin egen, sina föräldrars 
och sina anhörigas själaro samt till jungfru Marias, S. Mattheus, 
S. Laurentius och S. Dionysius ära. Samma år utsågs magister 
Peder Thorkelsen till kaplan vid kapellet, som då måste ha stått 
färdigt.7 Dess läge har ganska exakt kunnat bestämmas genom 
förf:s grävningar åren 1921 och 1941 (fig. 1), medan exteriören 
framgår av två teckningar av domkyrkans sydfasad från 1700-
talets mitt. Den ena utfördes av S. Abildgaard år 1753 (fig. 2) 
och den andra av okänd mästare troligen vid ungefär samma tid, 
i varje fall före 1769, då ena tornhuven ombyggdes.8 

Av bevarade bilder och av de nämnda grävningarnas resultat 
samt Brunius ' kortfattade beskrivning framgår, att kapellet 
varit uppfört av fogstruket tegel i höjd med södra sidoskeppet 
till en utvändig bredd i öster till väster av 92/s m, medan djupet 
i norr till söder uppgick till fulla 10 m. Den invändiga bredden 
utgjorde omkring 7 m och djupet i norr till söder nära 9 m. 
Johan Corylanders och Ol. Stisens uppgift, att ärkebiskop Karls 
gravsten utgjorde »en höij grav midt paa gulvet» samt Carl 
Wiblings berättelse om dess läge ungefär mitt i kapellet" tyder 
på, att mittpelare saknats och att byggnaden täckts icke av fyra 
utan av två valv, vilkas längsta sträckning i överensstämmelse 
med kapellets form varit i öster till väster, medan de båda val
ven i Peder Lykkes motsvarande kapell haft en motsatt r ikt
ning. 

Vid sin undersökning av ärkebiskopsgraven kunde Wibling 
konstatera, att den bortgångne prelaten, iklädd full ornat, ned-

7 Diplom, suec. IV, 182 ff. — J. Corylander, Berättelse om Lunds dom
kyrka, utg. av M. Weibull, Lund 1884, s. 35 f. och 161, nr 110. 

8 Otto Rydbeck, Tre lundensiska ärkebiskopar, Meddel. fr. Lunds univ:s 
hist. museum, 1941, s. 19 f. och Monica Rydbeck, Ärkebiskop Karls kapell, 
Skånes hembygdsförbunds årsbok 1942, s. 18 f., fig. 1. 

9 C. Wibling, Tvänne medeltidsgrafvar i Lunds domkyrka, Månadsblad 
1890, s. 116 f. 
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Fig. 2. Lunds domkyrka från S. Efter teckning av S. Abildgaard 17i3. — Siidunsiild 
des Domes von Lund nach einer Zeichnung von S. Abildgaard von I i i i . 

lagts i en tegelkista med särskild avsats för huvudet. Graven, 
som låg mitt i kapellet, omedelbart under den nya breda granit
trottoaren med bottnen omkring 95 cm under dennas yta, hade 
tidigare skadats, då ett schakt för en åskledarkabel borttagit 
dess nedre parti. Men eljest var skelettet orört ovanför knäna 
samt svept i fragment av vacker guldbrokad. På fingret satt en 
silverring med en magisk inskrift i niello. Skelettet flyttades av 
Wibling till en fristad i kyrkan, där det under arbetet med in
läggande av ny värmeledning hösten 1939 ånyo påträffades. Med 
vederbörligt tillstånd lät förf. år 1941 inhugga en nisch i södra 
tvärskeppsgaveln, och i denna placerades skelettbenen, inne
slutna i en ekkista. Nischen tillslöts med en sten, som försetts 
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Fig. 3. S V hörnet av ärkebiskop Karls kapell, I sockeln t. h. ett ornerat block frun 
sidoskeppets takgesims (jfr fig. 1) och längre bort i sydmuren ruslicernde sandslens-
kvadrar. Inne i kapellet rester av en stor tegtlgrav. Från utgrävningarna 1921. — 

Siidweslliche Ecke der Kapelle des lirzbischofs Karl. 

med en beskrivande inskrift på latin. I golvet framför nischen 
lades ärkebiskopens gravsten, som efter kapellets rasering 1812 
fått en plats i kryptan. 

Förf:s undersökning av skelettdelarna visade, att ärkebisko
pen varit av dåtida medellängd, enligt Manouvriers tabeller 
167,6 cm, med ett vackert dolikocefalt kranium (1. br. ind. 73,16 
och kraniekapac. 1520). Ansiktet är långsmalt med flyende 
panna, rak näsa och markerad haka, ganska stor mun och kraf
tiga men korta ögonbrynsbågar. Kraniets suturer och dess full
ständigt felfria tänder antyda en ålder av 50 till 55 år. Till-
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namnet »rufus», som tyder på att ärkebiskopen varit rödhårig, 
är tidigast belagt från 1500-talet. 

Brunius, som själv sett kapellet, omtalar, att fasaden utgjordes 
av fogstruket tegel och tillägger, att kyrkans sockel- och gesims-
delar påträffats i grundmurarna. Dessa uppgifter bekräftas av 
förf.s undersökningar åren 1921 och 1941. Ett fragmentariskt 
tegelskift låg ovanpå grundmurarna, och ovanpå teglet kom 
ett fasadskift av rustikbehandlade sandstenskvadrar med slät-
huggna kanter. De pilastrar, som åt söder avsträvade kapellets 
båda hörn, vilade på kraftiga sandstenshällar bestående av block 
ur kyrkans äggstavsornerade takgesims, som vänts upp och ned 
för att lämpa sig till grundstenar. Sålunda hade man, förmod
ligen för att få en lämplig passage från sidoskeppets vind till 
kapellets, förflyttat dessa gesimspartier till strävpelarnas grund 
(fig. 1 och 3). Tillbyggnadens gavelmur hade två höga spets-
bågiga fönsteröppningar samt ett t innat och nischprytt gavel
röste (jfr fig. 2). Då Brunius emellertid påstår, att kapellet 
»hade sidoskeppets höjd och stod genom tvenne bågöppningar i 
förbindelse med detsamma»,1" är detta ett uttalande, som krä
ver närmare kommentarer. 

Sedan något år tillbaka har domkyrkorådet igångsatt ett 
arbete på mycket lång sikt, vilket går ut på att utbyta de nu
varande sidoskeppsfönstrens, av målaren Svante Thulin de
korerade cementsmygar mot omfattning av huggen sandsten. 
Början gjordes med södra sidoskeppets östligaste fönster, utan
för vilket ärkebiskop Karls kapell fordom var beläget. Ett en
hälligt domkyrkoråd hade å r 1811 beslutat byggnadens rasering, 
och denna verkställdes följande år. Ännu på engelsmannen J. T. 
James akvarell från 1813 avbildades två arbetare i färd med att 
avlägsna stenblock från platsen,11 och av ärkebiskop Peder Lyk-
kes samtidigt rivna kapell invid södra tornet voro de båda 
arkadbågarna till sidoskeppet samt rester av valvens anfang och 
bågar fortfarande synliga. 

10 C. G. Brunius, Lunds domkyrka, Lund 1854, s. 150 och O. Rydbeck. 
Lunds domkyrka, byggnadens och dess inventariers historia enligt de 
senaste forskningsresultaten i Lunds domkyrkas historia 1145—1945, I, 
s. 81, Lund 1946. 

11 Jfr Otto Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, pl. II och 
fig. 183. 
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Fig. 4. Ö sidan uv S sidoskeppets östligaste fönstersmyg. Ö omfattningen av ingången 
till ärkebiskop Karls kapell vid A; fönsterbänken vid B. — Ostseite der östlichsten 
Fensterlaibung des sudlichen Seilenschiffes, in der die Osleinfassung des Einganges 

zur Kupelie des Erzbischofs Karl bei A sichlbar ist. Bei B Fensterbank. 

Under det ovan omtalade, nu pågående fönsterombyggandet 
ha vissa nya bidrag till kännedomen om konstruktionen av ärke
biskop Karls kapell kommit i dagen. Vid avknackning av den 
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Fig. 5. Bågöppningar till kapellet, funna i sidoskeppets östligaste traves vägg: A = 
arkadöppningen till kapellet, B = öppningen till gravrummel under kapellet, C «= 
tvärskeppels golvnivå, E = Zettervalls fönstersmyg, F m Brunius fönstersmyg. Efter 
teckning av Greebe.-Bogenöffnungen zur Kapelle des Erzbischofs Karl von der Stid

wand der östlichsten Trave des sudlichen Seitenschiffes. 

invändiga putsen öster om det östligaste fönstret å den tegel
vägg, som nådde ända upp till takvalvet i sidoskeppet, fram
trädde sålunda nedtill i smygen till ifrågavarande fönster, unge
fär en decimeter väster om smygens östra begränsningslinje, 
märken efter den tegelomramade sneda fönstersmyg, som upp
murats av Brunius. I samma ovannämnda fönstersmyg, ytter
ligare en decimeter åt väster, påträffades rester av en rakt 
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genomgående fog, som visade sig ha tillhört östra omfattningen 
till en spetsig arkadbåge, vilken gjort tjänst som själva ingången 
till Karl den rödes kapell (fig. 4). Denna arkadbåge mätte ca 2 m 
och 48 cm i bredd och omkring 3 m i höjd. Läget av öppningens 
ovannämnda östra vertikala omfattningslinje kan bestämmas 
till omkring 1 m och 70 cm väster om södra sidoskeppets syd
östra hörn och av motsvarande västra omfattningslinje till om
kring 3 dm öster om sidoskeppets östligaste valvpilaster. Höjden 
har kunnat beräknas med nedre utgångspunkt från ett tunn
valv, som fordom uppburi t det golvplan, vilket förmedlat pas
sagen från tvärskeppet till kapellet. Golvplanet ifråga måste ha 
legat omkring 2 m och 40 cm över det nuvarande sidoskepps-
golvets nivå och omkring ett trappsteg över tvärskeppets nu
varande golv (fig. 5). Det finnes emellertid intet hinder för att 
1300-talets tvärskeppsgolv legat ca 20 cm högre än nu, då intet 
supplerande trappsteg behövts. 

Till jämförelse avbildas här (fig. 6) den motsvarande norra 
sidoskeppstrappans båda tidsskilda silhuetter, avtecknade mot 
ytterväggen år 1835. Den undre silhuetten visar konturen av 
1100-talstrappan, vars nedersta trappsteg nådde fram till den 
östligaste halvkolonnpilastems postament. Det var under detta 
steg, som ett, troligen på 1180-talet nedlagt fynd av ett 50-tal 
silvermynt påträffades vid restaureringen.12 ö v e r denna t rapp-
kontur framträder silhuetten av den högre belägna trappa, som 
ärkebiskop Jakob Erlandsson anlade på 1250-talet och som 
sträckte sig ett par trappsteg väster om den ovannämnda pil
astern. Till denna trappa bör på 1320-talet ha funnits en mot
svarighet i söder. Av konturen till ifrågavarande övre trappa 
förefaller det avgjort, som om det översta planets nivå varit 
högre än den undre trappans och, analogt med förhållandet i 
söder, även högre än det nuvarande tvärskeppsgolvet. 

Kapellöppningens golvnivå bestämmes i huvudsak av den un
derliggande, bärande valvbågen, vars övre hjässa befunnit sig 
ca 2 m och 30 cm över det nuvarande sidoskeppsgolvets yta, 
medan motsvarande höjd för dess inre hjässa uppgått till 2 m. 
Valvbågen ifråga utgör resten av ett bortbrutet tunnvalv, som 

12 Otto Rydbeck, Bidrag till Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 
1915, s. 176 1. 
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^<n 
Fig. 6. Teckning utförd Is:',', pu Brunius' initiativ. 1'ndersl nivån uv den pä 1100-
lalel anlagda kortrappan i norra sidoskeppet saml ovanför denna konturen uv den 
förlängda och förhöjda trappan från 1250-talet. — Auf Brunlus' Initiative 1835 aus-
gefiihrte Zeichnung. Zuunlersl Niveau der im 12. Jahrhundert ungelegten Chortreppe 

im nördlichen Seitenschiff, dariiber Kontur der Treppe uus den 1250er Jahren. 

dels uppburi t arkad- och delvis kapellgolvet och dels täckt den 
underliggande passage, vilken tjänstgjort som förbindelseled 
mellan kapellets för gravläggning avsedda undre våning och 
själva kyrkointeriören. Nämnda valvbåge återfinnes på en lave
ring, som Brunius år 1834 låtit utföra vid kyrkans restaurering 
och som visar bågens läge bakom den raserade sidoskepps-
trappan samt en kammare söder om denna. Det förefaller ej 
osannolikt, att sistnämnda ut rymme använts som gravkam
mare ännu så sent som åt den 1777 avlidne domprosten Jonas 
Wåhlin, vars epitafium uppsattes på »sidomuren vid södra 
kortrappan» och sedermera förflyttades till mittskeppets syd
västligaste huvudpelare.1 3 

13 Jfr Monica Rydbeck, Ärkebiskop Karls kapell, s. 28 och s. 29, fig. 7 
samt C. G. Brunius, Lunds domkyrka, Lund 1854, s. 150. 
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1 

Fig. 7. Ö anfangsslenen (1) lill ärkebiskopskapcllels gravkammares rundbågiga öpp
ning. Från denna går ål höger (S) gravkammarens putsade Ö sidovägg (2) jfr fig. 10. 
Kortrappans med bräder inklädda »sidopanel» ligger under (3). —• Östliches Au/lager 
(1) der Kapelle. Nach rechts (S) von ihr die verpulzte Seitenwand (2) der Grabkammer 

(vgl. Abb. 10). Das tSeilenpaneel* der Chortreppe liegt unter (3). 

Av undersökningarna kan man bl. a. draga den slutsatsen, att 
ärkebiskop Karls kapell, åtminstone i huvudsak, uppfördes i 
två våningar. Den övre våningens golv låg omkring 2,40 m över 
det nuvarande sidoskeppsgolvet och ytterligare ca */t m över 
den yttre marknivån. Rummet täcktes av två valv. Den under 
kapellet liggande gravkammarens storlek kan icke med be
stämdhet fastställas. Från södra sidoskeppets yttervägg utgick 
här, mitt i kapellet, en skiljemur rakt åt söder med valvanlägg
ningar, vilka säkerligen i öster anslogo mot en vid grävning
arna 1941 påträffad, längs södra korsarmens västra yttervägg 
gående metertjock mur av gråsten med insprängda sandstens
block samt ytterst klädd av en nu skadad enstensmur av tegel. 
Från denna mur, vars fortsättning åt norr påträffats vid den 
nuvarande undersökningen, utgingo rester av sekundära tegel
murar, vilka tillhört förstörda gravrum (se fig. 1). Såväl denna 
östra begränsningsmur (fig. 7) som den motsvarande västra 
mittmuren har under det pågående rivningsarbetet kunnat iakt
tagas. Båda murarna voro invändigt putsade och övervittade 
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samt flankera och tangera, enligt vad undersökningarna visat, 
utgångspunkterna för den rundbågiga öppning, som ledde in till 
den undre gravkammaren (fig. 7—8). 

Då gravar påträffats ej blott i kapellets östra hälft utan även 
i dess sydvästra hörn (se fig. 3), förefaller det troligt, att valv
konstruktionerna ej inskränkt sig till östra delen av kapellet 
utan att de uppburit golvet i hela byggnaden. Tilläggas kan att 
grundmurar till sydvästra hörnet av Knut den heliges tusentals
tvärskepp upptäcktes i norra delen av kapellet (se fig. 1, A).14 

Av gravstenar och epitafier i ärkebiskop Karls kapell, vilka 
uppräknas av Olaus Stisen och Johan Corylander, framgår, att 
under loppet av 1500- och 1600-talen jordats 22 personer i 
kapellet, nämligen 7 med var sin hustru och 1 med 2 hustrur 
samt 5 enstaka individer. 15 Därjämte omtalas, att ärkebiskop 
Karl låg i »en höij grav midt paa gulvet». Vid grävningarna 
1941 påträffades dessutom i nordöstra delen av kapellet ärke
biskopens broders, Lundakaniken Christian Erikssons sigill 
(fig. 1, S), vilket visar, att denne jordats nära brodern. Han nam
nes som kanik i Lund åren 1325—48 och från slutet av 1334 även 
(jfr ovan) som prost i Gamtofte på Fyen, en befattning som 
ärkebiskopen haft före sin broder. Christian Eriksson levde 
ännu i slutet av år 1352, men omtalas icke sedermera i urkun
derna.16 

Medan sålunda icke mindre än 22 personer begravts i kapellet 
under 1500- och 1600-talen, äro de kända gravarna från 1300-
och 1400-talen blott 2. Att detta skulle bero på hänsyn till ärke
biskop Karls och hans broders minne förefaller mindre troligt 
än att vissa medeltidsgravar förstörts för att lämna plats för 
yngre kistor. Till jämförelse kan nämnas, att från det omkring 
ett århundrade senare uppförda Peder Lykkes kapell uppräknar 
Corylander17 10 gravlagda individer, den yngsta avliden 1665. 
Av dessa äro tre medeltida, nämligen ärkebiskoparna Hans 
Laxman (t 1450), Tuve Nielsen (t 1472), och Jens Brostrup 
(t 1497), medan 5 härröra från 1500-talet och 2 från 1600-talet. 

14 Otto Rydbeck, Knut den heliges Laurentiuskyrka, Meddel. fr. Lunds 
univ:s hist. museum, Lund 1942, fig. 49. 

15 J. Corylander, a. a., s. 159 ff. 
18 Monica Rydbeck, Ärkebiskop Karls kapell, s. 26 f. 
17 J. Corylander, a. a., s. 156 f. 
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Det förefaller dessutom naturligt, om kapellets byggherre, ä rke
biskop Peder Lykke, också jordats där, men verkliga bevis för 
ett dylikt antagande saknas. Måhända kan förhållandet sam
manhänga därmed, att han på grund av hög ålder, 77 år, be
gärde avsked från sin befattning, varpå han år 1436 erhöll en 
årlig pension av 300 floriner i guld ." Förmodligen har han se
dermera flyttat från staden Lund. I vilket fall som helst tyckas, 
om man vågar döma av bevarade gravuppgifter, något olika 
principer ha tillämpats vid upplåtandet av gravplatser i ärke
biskop Karls kapell och i Peder Lykkes. 

Det återstår emellertid att söka utreda den närmare karak
tären av de båda passager, som förmedlade tillträdet till ärke
biskop Karls kapell och underliggande gravkammare. Det är 
självklart, att den trappa, som ledde från södra sidoskeppet till 
tvärskeppet, varit en olämplig utgångspunkt för en kapell
ingång. Den i inre murlivet ännu synliga undre valvringen, 
vars öppning ledde till gravkammaren under kapellets golv, 
måste därför, i form av ett åt norr förlängt tunnvalv, ha burit 
ett trapplan beläget i nivå med tvärskeppsgolvet och samtidigt, 
under detta trapplan, förmedlat förbindelsen mellan gravkam
maren och kyrkan. 

Mera tveksamt är att avgöra, huru denna förbindelsegång 
mynnat inne i kyrkan och huru långt trapplanet sträckt sig åt 
väster. För behövliga processioner till själva kapellet måste 
passagen dit ha varit plan, bred och bekväm samt upptagit hela 
den nuvarande trappans utrymme. Det är också givet att det 
för ändamålet behövliga trapplanet måste ha sträckt sig minst 
så långt fram som t. o. m. den sydöstligaste kolonnpilastern, vil
ket framgår både av den nu funna kapellöppningens läge och 
av den underliggande valvbågens bredd 

Om endast en arkadbåge lett in till kapellet, behöver t rapp-
planet ej ha gått längre åt väster än t. o. m. den sydöstligaste 
kolonnpilastern i sidoskeppet. Men om Brunius ' yt trande, att 
kapellet »stod genom tvenne bågöppningar i förening med» 
sidoskeppet, tolkas på enklaste sätt, så skulle även den näst 
östligaste sidoskeppstravén ha genombrutits av en liknande 
arkadbåge. Och om så varit fallet, måste trapplanet ha sträckt 

18 Otto Rydbeck, Lunds domkyrka, Sthlm 1946, I, s. 86. 
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* -ät • 

Fig, S. Nedre V tredjedelen uv den igenmurade hågöppningen (I) lill gravkammaren 
under ärkebiskopskopelhi. Vid 2 den V (eller mellerstu) väggen lill gravkammaren. 
Millan voteringen oeh den långsmala, till kolonnpilasleru hörande »andsienskvadern 
synas vid 3 några lill ell förstört vulvparli hörande tegelstenar. T. v. föMtret* nya 
sandstensomfallning. — Wesll i c hes unleres Dritlel der vermauerten Bogenöffnung (1) 
zur Grubkummer unter der Kapelle. Bei 2 die Westwand der Grabkammrr. Zwischen 
drni 1,1'ivölbering und dem Sandsleinquuder des Kolonnpilasters sind bei 3 einige Reste 

eines llacksleingewölbes. 
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Fig. 9. Försök till rekonstruktion av passagerna till ärkebiskop Karls kapell och till 
den underliggande gravkammaren. Skiss av förf. —• Rekonslruktionsversurh der 
Durchgänge zur Kapelle und zu der unter ihr liegenden Grabkammer. Skizze des Verf. 

sig förbi även sistnämnda bågöppning. Det är ju möjligt att det 
ur kultsynpunkt varit bekvämare att vid vissa tillfällen ha till
gång till två arkadöppningar. Men detta skulle medfört byg
gandet av en stor tung murklump, som måste i hög grad ha 
missklätt interiören. En enklare förklaring vore, att Brunius i 
sin egendomligt nog mycket knapphändiga beskrivning av ka
pellet med dessa »tvenne bågöppningar» avsett dels den egent
liga arkadbågen och dels den nedanför denna belägna, till grav
kammaren ledande öppningen (fig. 8), som han bevisligen både 
sett och låtit avbilda. I den angränsande västligare travens mur-
verk sittande, synliga sandstenskvadrar tyda närmast på att 
ingen västlig arkadöppning funnits, men först en renknackning 
av muren kan med säkerhet besvara frågan. Om en sådan båg
öppning funnits, måste trapplanet ha fortsatt fram till och med 
andra pilasterkolonnen österifrån räknat, då öppningen icke 
kan ha mynnat direkt på sidoskeppsgolvet. Att för ändamålet 
anbringa en 2,40 m hög trappa genom en 1,40 m tjock yttermur 
skulle dessutom ha medfört den olägenheten, att trappan måst 
fortsätta ett gott stycke ut i sidoskeppet eller in i kapellet. 
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Fig. 10. T. v. vid B den Zellervallska, numera med sandslen ombyggda fönstersmygen 
och, vid A, utgångspunkten för den spelsbägiga valvring, som i V begränsat öppningen 
lill kapellet. Bakom C kapitalet till pilasterns halvkolonn. — Bei B die Zettervall'»che 
fetzl mil Sandstein umgebaute Fenslerluibung und bei A das Auf lager der spilzbogigen, 

westlichen Öffnung zur Kapelle. 
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Om vi stanna inför det sannolika antagandet, att blott en enda 
arkadbåge kommunicerat med själva kapellet, är emellertid den 
ditledande passagens utformning icke därmed helt given. Det 
gäller först att avgöra, hur passagen avslutats mot väster och 
dessutom hur den välvda gången från gravkammaren kommu
nicerat med yttervärlden. Det förefaller troligt att det t rapp-
plan, som förmedlade passagen till kapellet, slutat omedelbart 
på västra sidan om första kolonnpilastern från öster räknat och 
därpå fortsatt i en trappa ned till sidoskeppsgolvet. Den rund
bågiga öppningen till gravrummet kan i så fall ha lett till en 
tunnel under trapplanet, vilken genombrutit planets norra vägg 
och mynnat i det då över 2 m breda utrymmet mellan ned
gången till kryptan och trapplanets avslutning västerut (fig. 9). 
Möjligheten att trapplanet skulle ha slutat lodrätt åt väster och 
där lämnat plats för gravkammarpassagen med eller utan en 
smal trappa till sidoskeppet förefaller mindre sannolik än det 
förstnämnda alternativet. 

Då de första spåren av arkadöppningen till ärkebiskop Karls 
kapell kommo till synes (fig. 4), satte domkyrkoarkitekten Eiler 
Graebe sig i förbindelse med riksantikvarien och förf. Arbetet 
på en modell av murverkets bevarade äldre arkitekturdetaljer 
igångsattes på förf:s förslag, varjämte behövliga fotografier 
togos av de viktigaste detaljerna, och domkyrkoarkitekten lät 
verkställa en uppmätningsritning av det hela (fig. 5). Vidare 
överenskoms att de bevarade partierna av bågöppningen till 
gravkammare och kapell (fig. 8 och 10) icke skulle ersättas 
med sandstenskvadrar, som eljest utgöra den nya omfattningen 
till det ombyggda fönstret, utan att teglet på dessa ställen skulle 
överdragas med tunt murbruk i samma färg som sandstenen. 
På liknande sätt skulle det murpart i behandlas, som högre upp 
visade, hur arkadbågens vertikala västra fog övergår i den till
hörande valvbågen (fig. 10). Sålunda komma de nyligen an
träffade spåren av en av domkyrkans medeltida kapellanlägg
ningar icke att helt utplånas, utan för framtiden antyda hur de 
till synes enhetliga domkyrkomurarna under gångna århund
raden omvandlats. 
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UNIK PUTSDEKOR FRÅN 1200-TALET SAMT 1400-

TALSMÅLNINGAR AV VITTSKÖVLEMÄSTAREN 

I MAGLEHEMS KYRKA 

Den direkta färdleden från den forna ärkebiskopsstaden Lund 
till Magiehems kyrka i Gärds härad går under sitt sista avsnitt 
genom de rundade åsarnas, de krokiga vägarnas och de öde 
bygdernas landamären. Åtminstone förefaller det så för en syd-
västskånsk slättbo, som nästan får en känsla av, att Magiehem 
förlagts till världens ända. Men denna trakt har också sin all
deles särskilda tjusning, och ingen naturälskare kan stå oberörd 
inför det storslagna panorama, som under en vacker solskens
dag utbreder sig mot öster från kyrkogården i Magiehem. Ut
sikten sträcker sig från Stenshuvuds monumentala båglinje i 
söder och vidare norrut längs Hanöbuktens vatten för att 
sedan följa den leende Blekingekusten, till dess denna för
svinner i soldiset. 

Av arki tekturen att döma uppfördes Magiehems tegelkyrka 
(fig. 11) vid mitten av 1200-talet och bestod då av långhus och 
rakslutet kor. Västgaveln försågs med långsmala, svagt spets-
bågiga blindnischer (fig. 12), vilka förmodligen motsvarades i 
korgaveln av smala fönster med liknande bågar, nu tyvärr u t 
plånade av en sent tillbyggd sakristia. Under tidernas lopp 
fogades nu försvunna vapenhus till kyrkan, varpå långhusets 
båda ingångar igenmurades och en dörröppning upptogs i väster. 
Dessutom uppfördes ett enkelt bret t västtorn, försett med 
»vapenhus» 1832 samt, år 1760, en större tillbyggnad i norr10 

och slutligen, år 1883, den ovan omtalade, föga tilltalande 
sakristian i öster. 

Kyrkans datering bestyrkes av dopfuntens ålder. Denna till
hör den s. k. Vitaby-Maglehemgruppen, som i huvudsak kan 

19 På denna läses utvändigt årtalet 1760 samt därunder initialerna 
A. S. B., vilka antagligen syfta på dåvarande kyrkoherden Andreas Siö-
bohm (1753—1770), enligt godhetsfull upplysning av kyrkoherden Erik 
Söderberg i Magiehem. Jfr G. Anshelm, Stiftets kyrkor, Lunds stift i ord 
och bild, Lund 1947, s. 601. 
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Fig. 11. Kyrkan i Magiehem från SÖ. •-- Kirche von Magiehem von SO, 

F ig. 12. Spelshågsnischer. dn> mellersta genombruten, i Magiehem» kyrkas västgavel.— 
Spitsbogennischen im Weslgiebel der Kirche von Magiehem, die mittlere durchbrochen. 
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tillskrivas 1200-talets förra hälft. Även korvalvets typ med dess 
svagt spetsbågiga, treklöverprofilerade ribbor och konsolkolon-
netter samt triumfbågens analogt formade, spetsbågiga kontur 
bestyrka antagandet, att kyrkan uppförts vid tiden omkring eller 
strax före 1250. 

Anledningen till att förf. på riksantikvariens uppdrag vid 
flera tillfällen besökt Magiehem var, att målningar av olika slag, 
delvis mycket märkliga, påträffats i kyrkan. Redan av första 
besiktningen, som skedde den 7 oktober 1948 tillsamman med 
landsantikvarien Harald Olsson och konservator Hans Erlands
son, framgick, att kyrkan i dess helhet dekorerats av den så 
kallade Vittskövlemästaren, en tydligen mycket gouterad, fast
än konstnärligt föga begåvad målare, elev till den vida skick
ligare, från den samtidiga Vadstenakonsten inspirerade Nils 
Håkansson, som här i Sydsverige år 1459 signerat och daterat de 
delvis "försvunna bildverken i Ysane kyrka i västra Blekinge 
samt lett utsmyckningen av den närbelägna kyrkan i Knislinge, 
ö. Göinge hd i Skåne.20 Själv har Vittskövlemästaren utom i 
Magiehem målat i kyrkorna i Torna Hällestad (Torna hd), Rav
lunda (Albo hd), Djurröd, Gärds Köpinge (Magiehem), Vitt
skövle (Gärds hd), Gladsax (Järrestads hd), Långaröd (Färs hd), 
N. Strö (ö. Göinge hd) samt Rinkaby, Nymö och Råbelöv (Vil
lands hd). Dessa arbeten ha av allt att döma utförts under 
1400-talets tredje fjärdedel — Hällestadmålningarna äro date
rade 1460. Dessutom har Vittskövlemästaren säkerligen assiste
rat sin lärofader Nils Håkansson i de båda ovannämnda kyrkor, 
som denne dekorerat. 

Utom dessa 1400-talsmålningar i Magiehem, till vilka vi se
dermera återkomma, visade de fortsatta undersökningarna, 
den sista den 16 sept. 1949, att även en betydligt äldre dekor 
funnits, förmodligen ungefär samtidig med kyrkan eller till
fogad kort efteråt. Den utgöres av på muren anbragta puls
platåer, ungefär en halv till en centimeter tjocka men av väx
lande längd och bredd, på vilka bl. a. ornamentala målningar 
av olika slag blivit anbragta. Till samma tid eller mitten av 

20 Monica Rydbeck, Nils Håkansson, »Vittskövlemästaren», Fornvännen 
1940, s. 233 f. — Dens., Valvslagning och kalkmälningar i skånska kyrkor, 
Lund 1943, s. 263 f. 
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Fig. 13. Målade putsplatåer kring och över triumfbågen i Magiehem samt, vid sidorna, 
målningar av Vittskövlemästaren, vilka markera gränsen för de båda nu rivna östli-
guste långhusvalven. — Bemalle Putzflåcken um und iiber dem Triumphbogen in 

Magiehem, seitlich Malereien des Vitlskövlemeislers. 

1200-talet hör säkerligen även behandlingen av korvalvets tre-
staviga ribbor, vilkas glättade putsyta genomfåras av omkring 
40 cm långa, diagonalt gående, linealräta skåror, som skilja 
röda och vita bandytor från varandra. 

Ovannämnda egendomliga, i Sverige hittills icke beaktade de
korationsform gjorde sig särskilt gällande i långhuset, innan 
detta blivit försett med valv. I den ursprungligen flattäckta 
interiören harmonierade denna målade putsdekor förträffligt 
med den röda tegelytan, vars stenhårda glättade fogar upp-
dragits i en violettröd ton. Runt triumfbågen löper exempelvis 
ett omkring 62 cm brett, alltjämt synligt putsband, genom tre 
koncentriska skåror uppdelat i fyra sektioner, målade i, ned
ifrån räknat, grått, vitgult, rödbrunt och vitgult. 

Från triumfbågsbandets hjässa sträcker sig dessutom vertikalt 
uppåt ett annat putsband av samma tjocklek som det förra och 
37 cm i bredd. Det omfattar överst en kritstensplatta 21 X 22 cm 
i storlek, i vilken nedhuggits ett kugghjulsliknande kors med 
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försänkt bottenyta. Kritstensplattan inramas av en rödbrun 
linje, medan en annan något ljusare kontur markerar putslag
rets skråkant. Utrymmet mellan kritstenskorset och triumf
bågens ovan omtalade putsplatå utfylles av ett målat kors, 
uppdraget med en bred rödbrun linje, utåt begränsad av en ljust 
grårödbrun kontur (fig. 13). 

Vid en nivå, som motsvarar mitten av kritstenskorset, utgår 
från korsets sidor en horisontal putsbård av omkring 40 cms 
bredd (fig. 14). Dess 
övre begränsning, 
nu delvis dold av de 
sekundära valven, 
men skönjbar å vin
den, betecknar t rä
takets ungefärliga 
läge i den ursprung
ligen flattäckta kyr
kan. Bården, som 
upptagit långhusets 
hela bredd, begrän
sas av horisontella 
linjer och fylles av varandra tangerande sexekriga hjul, vilkas 
såväl ringar som ekrar med skåror uppdragits i putsen. Bården 
ä r målad i olika nyanser av rödbrunt, gult och vitt. 

En fortsättning av denna bård kan iakttagas på långhusvindens 
båda långsidor i form av horisontella band med något tunnare 
putspåläggning och av ungefär samma bredd eller resp. 34 cm 
i norr och 32 i söder. Den norra av dessa två taklister uppdelas 
medelst skåror i t re parallella band, det mellersta målat i rött, 
de övriga i grått , medan den södra bården analogt härmed ut
göres av tre genom skåror markerade, parallella delar, av vilka 
den mellersta består av långa snedställda diagonalband i röd
brunt och vitt. Ä långhusets västgavel kunde inga spår av någon 
motsvarande taklist återfinnas. 

De enkla linjerankor, som dekorera en nu mot vinden vet
tande fönstersmyg, äro icke samtidiga med putsornamentiken 
utan höra till Vittskövlemästarens dekorationer. 

Den ovan omnämnda originella putsdekoren torde, såsom 

Fig. 14. Mutad pulsfris ä Iriumfhågsväggen (jfr fig. 13), 
bäst synlig ovan valven. — Bemalter Putzfries auf der 
Triumphbogenwand (vgl. Abb. 13), am besten iiber der 

Wölbung sichtbar. 

117 



O T T O R Y D B E C K 

redan framhållits, vara ungefär samtidig med kyrkan. Att den 
är äldre än Vittskövlemästarens målningar kan tillfullo bevisas 
bl. a. därigenom, att triumfbågens putsplatå ännu delvis täckes 
av dessa (se fig. 13). På 1200-talet som tillkomsttid häntyder 
f. ö. den efter romansk sedvänja hårt glättade putsyta, som 
utgör underlaget för den äldsta rent lineära ornamentiken. I 
samma riktning peka även de skåror, som begränsa denna orna
mentik, en dekordetalj, som icke var ovanlig just i 1200-talets 
skånska måleri. Även den sirliga östra taklistens varandra tan
gerande sexekriga hjul (fig. 14) höra bäst in under det nämnda 
århundradet. Tilläggas kan att putsdekoren i Magiehem i sin 
här antydda egenart står utan känt motstycke åtminstone i 
Skåne. 

Vi övergå nu till kyrkans yngre målningar. Från de nedre 
två tredjedelarna av det ovan omtalade putsbandet kring 
triumfbågen löper på båda sidor ett brett, vitgrågult, med mål
ningar av Vittskövlemästaren försett vittningsparti, som avtager 
uppåt och slutar mot den röda tegelfonden i en svag båge (se 
fig. 13). En noggrann undersökning har givit vid handen, att 
detta vittningslager även fortsätter bakom det tillstötande östra 
långhusvalvet, vilket sålunda är yngre än Vittskövlemästarens 
målningar. Mot ovannämnda vitgrågula fond avtecknar sig på 
var sin sida om triumfbågen en figurframställning nämligen i 
söder en bild av evangelisten Johannes med fryntlig uppsyn 
trots ormen i kalken och i norr av madonnan med ett päron i 
handen och barnet i skötet, de sistnämnda flankerade av en 
knäböjande, adorerande manlig figur (fig. 15). 

Denna adorant i Skåne vilken motsvaras av en i år på triumf-
bågsväggen i S:t Olofs kyrka, Albo hd, framtagen S:t Olofs-
adorant från 1400-talets andra fjärdedel samt i de 1303 date
rade valvmålningarna i V. Sallerups ödekyrka, Harjagers hd, 
av den inför madonnan knäböjande gestalten i västra korvalvets 
norra kappa,21 kan endast uppfattas som ett återgivande av 
antingen målningarnas donator eller deras upphovsman. Må
hända konfronteras vi sålunda här i Magiehem med en bild av 
Vittskövlemästaren. 

21 Jfr Monica Rydbeck, Medeltidsmålningar från tre århundraden i 
V. Sallerups ödekyrka, Fornvännen 1947, s. 204, fig. 3 b. 
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Fig. 15. Triumfbågsväggen visar i \ en hild av Maria med barnet mh I. v. den knä
böjande adoranten. — Nordteil der Triumphbogenwund mil Maria mil Kind und 

dem knicenden Adoranten links. 

De egendomligt formade, uppåt bågformigt avslutade vitt-
ningspartier, som giva långhusets östra vägg ett karakteristiskt 
utseende, få i det följande sin naturliga förklaring. Vid bort
tagandet av den sena vittningen på södra långhusväggen visade 
det sig nämligen, att de nuvarande valven icke äro medeltida. 
På väggen ifråga framträdde sålunda dels tydliga märken efter 
tre valv i st. f. de nuvarande två och dels på dessa valvs arkad-
fält ganska väl fördelade figurkompositioner av Vittskövle
mästaren. Både valvens och de bärande pilastrarnas konturer 
stodo fullt klara och tydliga (fig. 16). 
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Fig. 16. Den S långhusväggen i Muglehem visar konturerna efler del rivna mellersta 
valvet saml, inom dessa, t. v. heliga tre konungar lill häst och t. h. ell träd framför 
vilket del igenmurade SV fönstrets ena smyg avtecknar sig. — Die S Langhauswand 

in der Kirche von Magiehem. 

Man kunde naturligtvis tänka sig, att det omkring 12 m långa 
och 7 m breda långhuset haft tre långsmala valv i stället för, 
som nu är fallet, två nästan kvadratiska. Men de båda förut om
nämnda, uppåt bågformigt avslutade vittningsytorna på östra 
långhusväggen visa otvetydigt, att valvens antal uppgått till sex 
i st. f. tre. Dessa sex valv erbjödo också fördelaktigare kom
positionsytor för målaren än tre långsmala. Framför triumf
bågen har sålunda rest sig en pelare, som uppburit ett valv på 
varje sida, och de båda avslutande, svagt bågformiga vittnings-
gränserna upptill utgöra just märken efter de två sköldbågar, 
från vilka de båda ovannämnda östligaste valven utgått. Två 
fristående pelare och en vid västväggen anbragt pilaster — den 
västra ingången är troligen sen — bidrogo jämte triumfbågs-
pelaren till att uppbära de sex valv, som under 1400-talets 
senare hälft täckte långhuset, analogt med exempelvis för
hållandet i Everlövs kyrka i Torna hd i Skåne. 
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De part ier av sydväggens målningar, som kunnat framtagas 
— två stora moderna fönster ha tyvärr uppbruti ts i samband 
med den nya valvslagningen, medan de båda ursprungliga igen
murats — visa i mitten, således i den forna mellersta traven, 
heliga t re konungar till häst (se fig. 16) och längst österut Maria 
med barnet mottagande deras skänker. Nedåt begränsas dekora
tionen av en st järnprydd bård och avslutas under denna av ett 
summariskt tecknat draperi. Färgerna i långhusets målningar 
utgöras, liksom i korets, av de för Vittskövlemästaren karakte
ristiska nyanserna av rödbrunt (caput mortuum), stundom med 
dragning åt violett, gult, grönt och svart. 

Bildframställningarna i koret ha varit ganska omfattande. 
Norra väggen upptages i sin helhet av den traditionella kom
positionen med yttersta domen, där Kristus är huvudfiguren, 
ur vars mun svärd och lilja utgå. Han flankeras på östra sidan 
av Johannes döparen och på den västra av jungfru Maria, medan 
nedtill uppståndelsen samt bakom Maria det himmelska Je ru 
salem och bakom Johannes helvetesscener avsluta skildringen 
(fig. 17). 

Motsvarande södra vägg har tidigare visat en scen med S:t 
Göran och draken. Mittpartiet, prinsessan och delvis draken, 
har tyvärr förstörts vid upptagandet av ett stort fönster. Men 
S:t Göran till häst samt drakens stjärt ha i huvudsak bevarats, 
varjämte en bild av prinsessans fader och slottskomplexet fyller 
väggens västra del. 

Korvalvet torde vara samtidigt med kyrkan liksom dekoren 
på dess trestaviga ribbor, vilka, såsom redan framhållits, orneras 
med snedställda diagonalband, begränsade av långa, efter linjal 
uppdragna skåror i putsen. Valvkappornas figurer ha däremot 
målats av Vittskövlemästaren. Så är också fallet med svick-
larnas växtfyllda krus och de kraftiga sköldbågarnas orna
mentik, där bl. a. bilder av fyrbladiga rosor omväxla med origi
nellt tillbucklade kungakronor (se fig. 17). Även den breda, 
akantusbetonade växtranka, som täcker triumfbågens undre 
sida, har Vittskövlemästaren till upphovsman. 

ö s t r a valvkappan upptages av en fragmentarisk, endast i 
ganska osäkra konturer bevarad rex-gloriasgestalt med uppåt-
sträckt höger hand och en bok i den vänstra. I norra valvkappan 
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Fig. 17. Vittskövlemästarens framställning av den yttersta domen å N korväggen i 
Magiehem. — Das Jtingsle Gericht in der Darstellung des Vittskövlemeisters auf 

der N. Chorvand der Kirche von Magiehem. 

åter framträder nedre hälften av en biskopsfigur, vars mitra 
ännu skymtar mot vittningen, och en liknande gestalt, vars övre 
del fullständigt utplånats, har en gång utfyllt den motsvarande 
södra kappan. 

I den sistnämnda bildens sköte kan ännu urskiljas en i liv 
med valvkappan avsågad plankända, och på motsvarande ställe 
å biskopsfiguren i norr skymtar av allt att döma märket efter 
en borttagen liknande tingest. Man frågar sig, om de möjligen 
tillslutit en relikgömma. Plankändans slätskurna yta talar emot 
antagandet att den blott skulle utgöra återstoden av en över 
koret tvärgående furuplanka. Västra kappans målningar ha 
tyvärr helt utplånats. 

Anledningen till det skadade skick, i vilket korvalvets mål
ningar nu befinna sig ligger förmodligen däri, att en fönster
öppning på gaveln till det rakslutna koret saknar både lucka 
och glas. Stora anhopningar av kvistar och grenar på ifråga-
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varande valv visade dessutom, att korvinden varit ett tillhåll 
för kajor o. d., vilkas föroreningar jämte nederbörden utifrån 
måste ha bidragit till at t målningarna skadats. Vederbörande 
uppmärksamgjordes på behovet av att fönster insattes i den 
oskyddade öppningen. 

Beträffande de äldre och viktigare inventarierna i Magiehems 
kyrka kan tilläggas, att utom den förutnämnda, vackra 1200-tals-
funten av sandsten, vars mässingsfat siras av ett Billevapen, och 
en av Herman klockgjutare22 förfärdigad malmklocka, som upp
ställts i »vapenhuset», finnes även en yngre medeltidsskulptur 
bevarad i kyrkan, nämligen ett triumfkrucifix från 1400-talets 
senare del, till vilket fogats en numera något stympad trabes-
planka med den signerade och daterade inskriften: (I)HESUS § 
NAZARENUS § REX IU/DEORUM § ECCE AGNUS DEI QUI 
TOLLIT PECATA MUNDI § IOHAN § NISI 1604.23 Följande år 
tyckes den ovanligt rustikt skurna och därför i och för sig något 
svårdaterade predikstolen ha tillkommit. Enligt en gammal an
teckning i kyrkans arkiv skall nämligen »på sidan av predik
stolen» ha funnits en inskrift av följande lydelse: »Anno Do
mini M.D.C.V. Die Divi Severini Dominus Sveno Andreas 
Gothus. Fide sed qui vide Homo.» Denne »Sven Göinge» var 
kyrkoherde i Magiehem åren 1589—1616.21 Till ungefär samma 
tid och samma verkstad torde altarbordets med predikstolen 
stilistiskt närbesläktade antemensale höra, medan den mera 
konstnärligt skurna altaruppsatsen är åtskilligt yngre. Tilläggas 
kan att kyrkans med ett pånitat krucifix prydda altarkalk av 
silver bär årtalet 1572. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Otto Hydbeck: Untersuchungen in der Lunder Domkirche und der 
Kirche von Magiehem. 

I 
Erzbischof Karl Eriksson liess gegen Ende der 20er Jahre des 14. 

Jahrhunderts in der Ecke des sudlichen Seitenschiffes und des sudlichen 
22 Enligt F. Uldall, Danmarks middelald. Kirkeklokker, Kbhvn 1906, 

s. 172 f., verksam 1432—80. 
23 Jfr Ofto Rydbeck, Trabes och lectorium i Skånska kyrkor, Äldre 

kyrklig konst, Lund 1921, s. 166, fig. 6—7. 
24 Enligt välvilligt meddelande av kyrkoherden Erik Söderberg, som 

påträffat anteckningen ifråga. 
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Querschiffarmes der Lunder Domkirche fiir sich eine Kapelle erbauen. 
Der Bau war im Jahre 1330 vollendet und er wurde 1812 abgerissen. 
Seine Lage konnte durch Grabungen des Verf. recht genau festgestellt 
werden. Diese Untersuchungen bestätigen in den Hauptpunkten die Be
schreibungen, die C. G. Brunius vom Äusseren der Kapelle gegeben hat, so
wie das Totalbild des Domes wie es in zwei Zeichnungen von der Mitte des 
18. Jahrhunderts wiedergegeben wird. Brunius gibt an, dass die Kapelle 
die Höhe des Seitenschiffes hatte; wenn er jedoch bemerkt, dass sie 
»durch zwei Bogenöffnungen mit demselben in Verbindung stånd», so 
erfordert dieser letztere Ausspruch nähere Erklärungen. 

Bei neulich vorgenommenen Restaurierungsarbeiten im Dome hat man 
die Cement-Fensterleibungen der östlichsten Fenster des sudlichen 
Seitenschiffes mit solchen aus Haustein ersetzt. Dabei sind Reste des 
Spitzarkadenbogens aus Ziegel ans Licht getreten, der auf dem Niveau 
des Querschiffbodens die Verbindung zwischen der eigentlichen Kirche 
und der Kapelle hergestellt hat. Die Verhällnisse lassen jedoch vermuten, 
dass Brunius' Angabe iiber noch einen Arkadenbogen als Pendant zu 
dem obengenannten unrichtig sind, oder dass er mit der zweiten Bogen-
öffnung eine unmittelbar unter der ersten liegende rundbogige öffnung 
meinte, die unter dem nach links verlängerten Treppenabsatz hindurch 
die Verbindung mit dem wenigstens teilweise tonnengewölbten »Grab-
keller» herstellte, der den Boden der Kapelle trug. In der Mitte dieses 
»Grabkellers» hatte Carl Wibling im Jahre 1890 Reste des ziegelge-
mauerten Grabes des Erzbischofs Karl gerettet, iiber dem sich in der 
Kapelle »ein hohes Grab mitten auf dem Boden» gefunden hat. Das 
Skelett sowie spärliche Reste des erzbischöflichen Ornates wurden vom 
Verf. im Jahre 1939 in eine in der sudlichen Giebelwand des Querschiffes 
ausgehauene Nische uberfuhrt, vor der der Grabstein des Erzbischofs 
im Boden angebracht wurde. 

Die um die neuen Fensterumrahmungen herum sichtbaren Reste von 
Arkadenbogen und dazugehöriges Ziegelmauerwerk sollen nicht durch 
Sandstein ersetzt werden. 

II 
Das Studium neu herauspreparierter mittelalterlicher Malereien in der 

Kirche von Magiehem, Gärds hd. in Schonen, hat ergeben, dass das ge-
samte Kircheninnere von dem sog. Vittskövlemeister dekoriert worden 
ist, einem vielbeschäftigten, wenn auch wenig hervorragenden Maler, der 
mehr als ein Dutzend Kirchen in Schonen mit Bildern geschmiickt und 
in einer von ihnen, der Kirche von Torna Hällestad, die Jahreszahl 1460 
angebracht hat. Weitere Untersuchungen ergaben indessen, dass es auch 
eine ältere Ausschmiickung gegeben hat, die vermutlich zugleich mit der 
Erbauung der Kirche, also Mitte des 13. Jahrhunderts, entstanden ist. 
Sie besteht aus auf die Mauer gelegte Putzflächen von %—-1 cm Dicke, 
aber von wechselnder Länge und Breite, auf denen ornamentale Malereien 
ausgefuhrt wurden. Diese eigentiimliche, in Schweden bisher kaum be-
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achtete Dekorationsform machte sich besonders im Langhaus geltend, 
bevor es eingewölbt wurde. So läuft z. B. ein ca 62 cm breites, auch jetzt 
noch sichtbares Putzband rund um den Triumphbogen, das durch kon-
zentrische Furchen in vier grau, hellgelb, rotbraun und hellgelb bemalte 
Sektionen aufgeteilt ist. 

Vom Scheitel des Triumphbogenbandes erstreckt sich ein weiteres 
Putzband von gleicher Dicke wie das soeben beschriebene senkrecht 
nach oben. Zuoberst fasst es eine Kalksteinplatte ein, in die ein zahn-
radähnlich ausgeformtes Kreuz mit vertiefter Bodenfläche eingehauen 
ist, während der Raum zwischen dem Kalksteinkreuz und der Putz-
fläche des Triumphbogens von einem in rotbrauner Farbe konturierten 
Kreuz ausgefiillt wird. Von der Mitte des Kalksteinkreuzes geht ein 
horizontales Putzband nach beiden Seiten aus. Seine obere Begrenzung 
bezeichnet die ungefähre Höhe des urspriinglichen hölzemen Flachdaches. 
Die Borte wird von Horizontallinien begrenzt und von einander tan-
gierenden sechsspeichigen Rädern ausgefiillt, die mit Furchen in den 
Putz eingeritzt sind. Die Borte ist rotbraun, gelb und weiss gemalt. 
Ihre Fortsetzung känn auf den beiden Langhauswänden in Form von 
horizontalen, durch Furchen und Farbstreifen aufgeteilten Bändern aus 
etwas diinneren Putzlagen beobachtet werden. Beim Westgiebel konnte 
keine Spur einer Dachleiste festgestellt werden. 

Die fortgesetzten Untersuchungen zeigten, dass beide Gewölbe des 
Langhauses spät sind und dass die Kirche, Mitte des 15. Jahrhunderts 
oder in seiner ersten Hälfte, mit sechs Gewölben eingedeckt war, die auf 
Mittelpfeilern und Langhauswänden ruhten. Die Malereien auf diesen 
Gewölben und den angrenzenden Wänden sowie im Chor sind, wie 
schon erwähnt, vom Vittskövlemeister ausgefuhrt worden. Von beson
derem Interesse sind die Bilder auf der Triumphbogenwand, darunter 
eine knieende männliche Adorantenfigur. Dieser Adorant känn nur als 
der Donator oder als der Maler der Ausschmiickung aufgefasst werden. 
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