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Fortitudo i kyrkans grund — 
ett bidrag till diskussionen kring 
Lunds domkyrkas kryptskulpturer 

Av Frans Carlsson 

De i nordisk kulturhistoria mest diskuterade monumenten är krypt-
skulpturerna i Lunds domkyrka.1 Enligt sagan föreställer dessa jätten 
Einn samt hans hustru och barn och denna betydelse är så fast rotad 
att de väl för all framtid kommer att bära dessa namn, trots att forsk
ningen mestadels övergivit denna tolkning. Den norra skulpturen före
ställer en man med skägg och axellångt hår, som famnar den kolonn, 
på vilken han är skulpterad. Han är klädd i skor, knälång rock med 
vida ärmar och ett bälte, som vidgar sig i ändarna och i ryggen. 
Bältet är draget runt kolonnen och är knutet med dubbelt slag. Ko
lonnens kapital visar fyra liknande figurer, vilka likt atlanter bär 
upp dess abakus. Den södra kolonnen har två figurer applicerade på 
sig; en man sitter på huk och håller ändarna av ett rep, som han 
kastat runt kolonnen, medan ett barn ligger över hans armar och 
drar honom i håret. Båda är klädda likt mannen på den norra ko
lonnen. Vad dessa figurer betyder kan ej anses klarlagt trots att en 
stor mängd teorier har framförts, ty ingen forskare har fått sin teori 
allmänt accepterad. Ytterligare tre skandinaviska »Finn»-figurer har 
diskuterats. Två av dessa bildar på dopfunten från Gråmanstorp en 
grupp lik den södra kryptkolonnen.2 Här kan man dessutom se att 
det, som i Lund antagits vara en kvinna, är en man med skägg. Dessa 

1 lien här redovisade framställningen framfördes första gången vid ett seminarium 
höstterminen 1969 vid Konstv. Inst. Lunds Univ. En sammanfattning av forsknings
resultatet finns i G, Axel-Nilssons »Jakin och Boas i Lunds domkyrkas krypta», Rig 
1948. Samme författare har lämnat en litteraturförteckning i »Nya studier om krypt-
bilderna i Lunds domkyrka», Rig 1967. Undersökningar, som dock inte är med här 
är S. Karlings >Kolonnskulpturerna i Lundadomens krypta», Nordisk medeltid, Studier 
tillägnade Armin Tuulse. Uppsala 1967, och E. Lassen: »Jätten Finn i kryptan». Syd
svenska Dagbladet Snällpo.sten, 6.9.1969. 
• L. Tynell, Skånes medeltida dopfuntar, Stockholm 1913-21, s. 112-113 och pl. LI: 1-2. 
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Fig. 1. Mannen som sticker hu
vudet i ett djurgap, Brandstads-
funten. Foto förf. — The man 
putting his heael into an ani-
mal's jaw, the Brandställ font. 
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båda utgör en av funtbasens lyra hörnfigurer, men här kan man inte 
återfinna repet runt kolonnen som i Lund, vilket betingas av 
att det ej är fråga om en friskulptur. I Oslos Kunstindustrimuseum 
finns en bronsstalyett, vilken ursprungligen tjänstgjort som ljushål
lare, visande en man klädd i samma slags rock och bälte som »Finn».3 

Utom dessa redan kända monument finns ytterligare två »Finns-figu
rer, varav den ene utgör en av hörnfigurerna på Brandstadsfunten 
(fig. 1). Som »Finn» identifieras han genom sin påklädnad — rocken 
och det karakteristiska bältet — medan situationen, i vilken han före
kommer, är ny; han ligger på knä framför ett stort djurhuvud och 
sticker sitt huvud i djurets gap, medan han med båda händerna griper 
tag i dess öron. Den andre »Finn» är David på norra ingångens tym-
pano på Lundakatedralen, ty även han är försedd med samma typ 
av bälte (fig. 2). För att »Finn» på dopfunten skall kunna anses 

3 G. Zarnecki, »A Romanesque Bronze Candlestick in Oslo and the Problem of the 
'Belts of Strength'», Kunstinduslrimuseel i Oslo. Årsbok 1963-1964. 
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Fig. 2. David räddat lammet nr lejonets gap. Lunds domkyrkas norra lympano. David 
rcscuing the lainh from the lion's jaw, north tympanum "I Lund Cathédral. — Efler 
A. Tuulse 1968, pl. 24. 

löst, måste den ingå som en logisk del i den fyrhövdade kompositio
nen med en naturlig anslutning till dopet. Tvä källor är av största 
betydelse för att förstå de romanska funtarna i Skandinavien och de 
är Pontificale Lundense och Andreas Sunesons Hexaémerou. 

Pontificale Lundense torde ha fått sin utformning vid 1100-talets 
slut4 och i den heter det i bönen för dopfuntens invigning: »Alls
mäktige evige Gud, alla dygders källa och nådens fullhet, värdigas 
med Ditt majestäts närvaro helga detta kärl, som beretts för det heliga 
dopet.»5 Längre fram heter det i bönen för konfirmanderna: »Alls
mäktige evige Gud, som har värdigats återföda dessa dina tjänare och 
tjänarinnor N. N. genom vattnet och Den Helige Ande och som har 
skänkt dem förlåtelse för alla synder, sänd i deras hjärtan från him
melen Din Helige sjufaldige Ande: Vishetens och förståndets ande. 
Amen. Rådighetens och styrkans ande. Amen. Kunskapens och from
hetens ande. Amen. Fyll dem med Din fruktans ande och teckna dem 
nådeligen med Kristi kors' tecken till ett evigt liv. Amen.»0 I dessa 

4 B. Strömberg, »Den pontificala liturgin i Lund och Roskilde under medeltiden», 
Studia Theologica Lundensia g. Lund 1953, s. 53. 
5 Ib., s. 174. »Omnipotens sempiterne Deus, fons omnium viiliilum, ct plenitudo grada-
rum, dignare hoc vasculum sacro baptimati preparatum maiesialis tue presencia con-
sccrarc». Pontificale Lundense, fol. Sov. Övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 
6 Ib., s. 181 t. »Omnipotens sempiterne Deus, qui regenerare dignatus es hos famulos 
tuas N. ex aqua et Spiritu sancto, quique dedisti eis remissionem omnium peccato-
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båda översättningar förknippas sålunda dygderna med dopet och detta 
faktum är ännu mer uttalat i Hexaémeron. 

Detta verk skrevs omkring 12007 och häri heter det rörande dopet: 
»Ett barn, som fått sin skuld avtvådd genom det heliga dopet, behål
ler dygderna i sin karaktär men utövar dem inte i sitt handlingssätt.»8 

»Dopet har större kraft än omskärelsen: dygdernas gåva gavs inte från 
och med den (omskärelsen) utan i den. Men frän och med dopet gives 
dygderna och inte bara gives utan gives i ökat mätt då människan 
blir vuxen. Några har sagt att omskärelsen omintetgjorde skulden 
men inte skänkte några dygder som dopet gör; men igjutandet av dyg
derna kommer alltid som första moment och därefter försvinnandet 
av den vikande skulden. Så ger dopet dygder och undanröjer synder.»9 

»Fastän ett barn, då det döps, på grund av sin ålder inte kan ha 
något förstånd, mottager det dygder, som det skall bevara i sin karak
tär men inte omsätta i handling, förrän den kommande åldern kräver 
handling av barnet, som nu blivit lämpat då rätta åldern infunnit 
sig, att i handling omsätta de dygder, som det tidigare mottagit som 
gåva.»10 Av dessa tre översättningar framgår att dopet bibringar ka-
tekumenen dygder och i det följande nämns de också vid namn: »De 
(dygderna) är inte medfödda, så att de gives genom naturens gåva, 
då människorna inte tilldelas dem genom födelsen. H u r u skulle väl 
ett barn redan av naturen kunna äga tron eller klokheten eller rätt
visan, som ger åt var och en vad han skall ha, ett barn, som åldern 
inte tillåter att veta något alls och som inte dopet rentvått frän skuld 

rum, emitte in eos scptiformem spiritum tuum sanctiim paraclitum de celis. Amen. 
Spiritum sapiencic ct intellcctus. Amen. .Spiritum consilii et fortitudinis. Amen. Spi
ritum scicncie et pietatis. Amen. Adimplc eos spiritu timoris tui, ct consigna eos ligno 
crucis Cristi in vitam propiciatus etcrnaim. Amen.» Pontificale Lundense, föls. 87v-88r. 
Övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 

' Se företalet till A. Sunonis Filii, Hexaémeron libri duodccim. Ed. M. C. Gertz. 
Köpenhamn 1892. 
8 Ib., fol. g8r, v. 5847-5848. »infans a culpa sacro baptismate lotus / uirtutes, re-
tincns habitu, non cxcrit usu». Övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 
" //)., fol. 70V, v. 4174-4182. »Plus baptismus agit quam circimcisio: non ex / ipsa 
uirtiitum sed in ipsa dona clabantur; / ast ex baptismo uirtutes dantur, et inde / 
non sohim dantur sed et augmenlanliir aclullo. / Quidam elixemnt, cpioel cireiimcisio 
culpas / deleret, non uirtutes confcrrct, ut ille; / ueriini uirtulum prior est infusio 
semper, / postcriorquc recedentis dimissio culpae: / quare uirtutes tribuit, peccata 
remittens.» övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 
10 Ib., fol. 62r, v. 3674-3679. »Quamuis esse capax sensus actate ncgctur, / dum bap-
tizatur, uirtutes accipit infans, / quas habilu seruct, non quas producat in actum, / 
usque superueniens aetas expostulct actum / nunc existentis habilis, cum uenerit aetas, 
/ quas prius acccpit dono, uirtiitibiis uti.» Övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 
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och som således inte genom sin karaktär behåller, vad det inte äger 
genom sitt handlingssätt.»'1 Man får också veta att det är själva dop
vattnet, som innehåller dessa dygder: »Om man häller vätska i ett kärl 
utan att först tvätta kärlet, tar den igjutna vätskan bort smutsen; 
men här (vid dopet) är det annorlunda: den igjutna dygden renar 
vederbörande genast från alla fel, men förblir själv inte desto mindre 
utan fel. Liksom ljuset fördriver mörkret och medicinen giftet, så 
fördriver dygden fel och nåden skuld. Dygden ger sitt inträde och 
all skuld försvinner och upphör plötsligt att existera och lämnar plats 
åt en större, vars ljus försvagar den (skulden) som en dimma.»12 

Inte bara dopet blir föremål för ärkebiskopens utläggningar utan 
även funten, vilken han kallar paradisfunt1 ' och beträffande dess vi
dare symbolik och placering heter det: »I kyrkans paradis är Kristus 
den källa, från vilken evangelierna utgår som fyra floder, r inner runt 
världen och vattnar människornas hjärtan för att frambringa det eviga 
livets glädje. Eller också är kyrkan paradiset, ett förråd av inre glädje, 
medan de fyra floderna är de fyra dygderna.»14 Källan, som här om
talas, är givetvis funten, som sägs stå i paradiset, vilket måste vara 
namnet pä ett särskilt utrymme i kyrkan. Här kan man hänvisa till 
den berömda planen för St. Gallenklostret, där Fons står i ett utrymme 
betecknat med Paradisus, vilket ligger i västra delen av kyrkan.15 

Tanken med funten i paradiset går givetvis tillbaka på Genesisberät-
telsen om paradiset, i vars mitt fanns paradisets sjö på paradisets berg 
och från vars sidor de fyra världsfloderna utgick.10 Dessa fyra floder 

11 Ib., föls. 57v-58r, v. 3417-3424. »Non naturales sie sunt, ut muncre denlur / na-
turae, cum non homini tribuantur ab ortn; / qualiter infanti nel naluralis mestet / 
siue fides, siue prudentia. siue quibusqne / reddens iustitia, quae reddi propria de-
bent, / quem non pcrmittit omnino scirc quid aetas, / ct non a eulpa lauit baplis-
matis unda, / ct sie nec retinct habitu, quas non habet usu?» övers. Klass. Inst. 
Lunds Univ. 
12 Ib., föls. 66r-66v, v. 3932-3940. »Sordcs a uase, si non a sorde lauctur / uas prius, 
infusus liquor extrahit; at secus hic est: / uirtus inrusa suhiectum prorsus ab omni 
/ enuindat uitio, nitii nihilominus expeis. / Sicut lux tenehras, sicut medicina iiencninn, 
/ sie uirtus uitium, sie pcllit gratia eulpam; / uirtus ingreditur, et culpa remittitur 
omnis, / incipiens suhito non esse, lociimque relinquit / maiori, cuius dcclinat nu-
bila lucem.» övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 

" /()., fol. 28r, v. 1635. 
" Ib., fol. 32V, v. 1914-1920. »Chrislus in ecclesiae Paradiso fons manet, a quo / 
sie cuangelia quasi flumina quatuor orta / circueunt miinelinn populorimi corda ri-
gando, / quatenus aeternae producant gaudia uitae. / Aut est ecclesia Paradisus, copia 
uero / laetitiae fluuius internae, quatuor autem / flumina uirtutes sunt quatuor.» 
övers. Klass. Inst. Lunds Univ. 
15 Knaurs Stilkunde, Miinchen och Ziirich 1963, fig. 218. 
16 Bibeln, 1917 års översättning, Genesis 2: 6. 
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kan således enligt Andreas Suneson även vara de fyra dygderna, dvs. 
kardinaldygderna Justitia, Prudentia, Temperant ia och Fortitudo. 

För att övergå från samtidens skrivna källor till dopfuntarna, kan 
man i första omgången vända sig till dopfunten i Hildesheims dom
kyrka, som bättre än någon annan funt redovisar romanikens dopsyn 
på ett lättavläst sätt.17 Cuppan bärs upp av fyra män med krukor 
i händerna ur vilka vatten strömmar. Des.sa betecknar primärt de fyra 
världsfloderna. De fyra männen är emellertid individualiserade på ett 
sådant sätt att de symboliserar världsflodernas paralleller kardinaldyg
derna. Detta framgår även av texterna, vilka beledsagar figurerna: 
»Frugifer Euphrates est justiciaque notatus. Os mutans Phison est pru-
denti simulatus. Temper iem Geon terre designat hiatus. Est velox 
Tigris quo Fortis significatur.»18 Ovanför dessa krukbärande män är 
dessutom kardinaldygderna framställda i sin egen skepnad så dygdete
mat är så uttalat som begäras kan. 

Att dygderna fick en så framskjuten position i medeltidens dopsyn 
beror på att två tankar här låter sig förenas, nämligen att dygder 
utdelas i dopet och att funten är Fons Paradisus med kardinaldyg
derna som fyra etiska flöden. Medeltidens strävan att med sitt tanke
gods bygga en motsägelsefri världsbild välkomnade givetvis en sådan 
förankring av två tankar i varandra. Hildesheimsystemet tycks emel
lertid vara av gammalt datum ty redan i Arianernas baptisterium i 
Ravenna torde det förekomma. Detta rum är smyckat med fyra de
korativa nischer, vilka varit bemålade. I dag återstår endast en av 
dem tydbar och den visar Prudentiasymboler medan de övriga tre 
rimligen bör ha visat de övriga tre fjärdedelarna av dygdekvartetten. 

Dessa fyra dygder, som Andreas Suneson talar om i samband med 
funten, leder genast ens tankar till de fyra hörnfigurer, som är så 
ofta förekommande på skandinaviska dopfuntar från romansk tid och 
som finns på Hildesheimsfunten. Detta system har visat sig hållbart 
för två skandinaviska funtar efter ingående analys. Det är dopfun
tarna från Lyngsjö1" och N0tter0y,20 men även funtar tillhörande 
Trydemästarens verkstad, vilken Brandstadsfunten torde vara avläggare 

17 A. Bertram, »Das chcrnc Taufbecken im Dome zu Hildesheim», Zeitschrift fiir christ
liche Kunst XIII, Diisscldorf 1901, figs. I-X. 
18 Ib., sp. 132. 
19 Lyngsjöfunten har analyserats av förf. i en lic.avhandl. framlagd vid Konsthist. Inst. 
Lunds Univ. 
20 R. Kjellberg, »To gotländske elopefonter i Norge — Et tolkningsförsök». Saga och 
sed. Kungliga Gustav Adolfs akademiens årsbok. Lund 1966. 



216 Frans Carlsson 

till, beir kunnu infogas i denna syn. De fyra hörnfigurerna pä Brand-
stadsfunten är: ett krönt manshuvud dvs. en kung, ett djurhuvud med 
en människa hängande i gapet, en man, som drar sig i mustascherna, 
och den tidigare omtalade »Fiiiu»-gestalten. 

Justitia är på N0tter0yfuuten representerad av en kung-1 och 
samma symbolik tycks Trydefunten använda sig av,-2 varför denna 
dygd kan anses representerad av kungen på Brandstadsfunten. 

Djurhuvud, som biter över smärre varelser, är ett vanligt motiv för 
fuutbasens hörnfigurer. Ofta är det i alla fyra fallen ormliknande 
djur som t. ex. i Bjäresjö,38 som visas och då torde de fyra paradis
floderna åsyftas ty ormar är vanliga vattensymboler.24 De mindre va
relserna i djurmun är ofta individualiserade och föreställer oxar, 
lamm, människor m. tn. Alla dessa kan ses som symboler för dygder; 
oxen Patientia,25 lammet Mansuetudo2 0 och människan Prudentia.27 

Under såväl antik som medeltid använde man sig av maskaroner och 
djurhuvud fiir att rama in och markera vattenutflöden.28 Primärt spe
lar de på dopfuntar rollen av världsflodsmynningar på Fons Para
disus, men på Brandstadsfunten bör det således vara dygden Pruden
tia, representerad av människan, som flödar genom djurmunnen en
ligt Sunesons och Hildesheimsfuntens system. 

Mannen, som håller i sina mustascher, är ej unik för Brandstads
funten ty han förekommer även på dopfuntarna i Ö. Hoby20 och 
Simris30 medan en närstående gest finns på dopfunten i Lyngsjö,31 

där en man drar i sina mungipor. Båda dessa dragande eller åter
hållande rörelser torde ha samma innebörd. Att dra mungiporna isär 
är en gest, som förekommer i det italienska teckenspråket, där dess 

21 Ib., s. 65. 
22 T. Eriksson, »Trydefunten och Regnum» Ale, nr 1, 1969, s. 11. 
23 L. Tynell, Skånes medeltida dopfuntar, Stockholm 1913-21, pl. XVIII: 2. 
24 Se t. ex. Gertrud Schiiler, Ikonographie der christlichen Kunst, band 2, Giitersloh 
1968, figs. 366, 373, 374. 

25 A. Katzenellenbogen, »Allegories of the Virtues and Vices in Media-val Art from 
Early Christian Time to the Thirteenth Century», Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, London 1939, s. 76, n. 1. 
20 Ib., s. 76, 11. 1. 
27 E. Male, VArl religieux du XIII Siécle en France, Paris 1919, s. 52. 
28 Ett medeltida exempel finner man i ett psaltarium från pränionstratenscrklostret 
Wiltcn. Se H. Swarzenski, Die lateinischen illuminierten Handschriften des XIII Jahr
hunderts, Berlin 1936, Taf. 192: 1042. 
20 L. Tynell, Skånes medellida dopfuntar, Stockholm 1913-21, pl. XXV: 1-2. 
30 Ib., pl. XXXIII: 1. 
M Ib., pl. VIII: 3. 
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Fig. 3. Temperantia, fresk av Giotto i Arena-
kapellet i Padua. — Temperantia fresco by 
Giotto in the Arena chapel at Paelua. — Efter 
C. Carra: Giotto, Rom u. å., fig. XC. 

betydelse är återhållen vrede,32 liksom vår tunguträckning ursprung
ligen torde ha varit. I Skandinavien har vi förlorat denna bild men 
språket har konserverat den i uttrycken: »tygla sig», »lägga band på 
sig», »styra sig», »hålla på sig» osv.33 och dessa verbala bilder kan 
sägas vara illustrerade i Brandstad, ('). Hoby, Simris och Lyngsjö. 

Teperantia framställs som en kvinna med betsel i munnen. Så om
talade Teodulf, biskop av Orleans och död 821, henne34 och så målade 
Giotto henne i Arenakapellet i Padua (fig. 3). Troligen är metaforen 
antik till sitt ursprung och torde ha hämtats frän sägnen om Aristote
les, som skulle ha tyglats och använts som riddjur av sin sköna älska
rinna Phyllis.35 Denna legend har troligen kommit till Europa med 
araberna,36 vilket passar väl med Teodulfs tid. Illustrationerna till 
denna fabel blev tämligen talrika och en framställning med detta tema 
finner man på t. ex. Bunkeflo kyrkas kalkmålningar (fig. 4). Thomas 
av Aquino avsåg också med Temperant ia sinnlighetens måtta, vilket 

32 Muntl. medd. av fil. kand. Inge-gärd Polfclelt, Malmö. 
32 Uttrycket »att hälla sig i skinnet» kan inte räknas hit, då det enligt Docent S. 
Ekbo, Svenska Akademiens Ordboksredaktion, Lund, betyder att hålla sig inom sitt 
skinn — ej gä utom sina gränser. 
84 Teodulf, De septcm liberalibus artihus in qnailrcm figura depictis. Se O. Zöckler, 
Die Tugendlehre des Christentums, Guterslofa 1904, s. 261. 
35 L. Reau, Iconographic de V Art chretien. I, Paris 1955, s. 171 ff. 
36 Ib., s. 173. 
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Vig. 4. Phyllis ridande på Ari
stoteles, Bunkeflo kyrka. — 
Phyllis riding 011 Aristotle, 
Bunkeflo Church. - Efter B. G. 
Söderberg 1951, fig. 162. 

ansluter till Aristoteles!egenden.37 Luxuria framställs därför ibland 
med betsel eller bojor enligt samma tankar.38 Att mannen bör ses som 
måttans symbol kan även utläsas ur ett kapital från sockenkyrkan i 
Vomécourt-sur-Madon i Lothringen.31 ' Här framställs ett kärlekspar 
och bredvid detta en naken man, som drar munvinklarna isär. Hans 
nakenhet är en måttlighetssymbol, ty Geon på Hildesheimfunten är 
karakteriserad genom sin avsaknad på kläder.40 Att han gör sin tyg
lande gest strax bredvid kärleksparet visar att hans måttlighet är en 
moraliserande kommentar till den otyglade sinnligheten. Att illustrera 
Temperantia utan att bruka den klassiska bilden med vin- och vatten-
blandning måste ha inneburi t stora vanskligheter. En fullständig be
härskning är ej visuell, så en kompromiss måste bli lösningen. Här 
kommer sä mannen, som håller i sina mustascher eller munvinklar, 
som en lösning. Liknande handlingar är att räkna till tio, knyta hän
derna eller bita samman tänderna, vilket vi först ser som vredestecken 
men som i själva verket visar den behärskade vreden. 

Den fjärde av basens hörnfigurer — »Finn» — håller djuret i sina 
händer och sticker huvudet i dess gap likt en triumferande domptör. 
Av djuret ses i Brandstad endast huvudet, men samma grupp finns 
i form av en Aquamanile i Eremitaget i Leningrad och här kan man 

37 O. Zöckler, Die Tugendlehre des Christentums, Gutersloh 1904, s. 167. 
33 H. Martin. Les Insors des Bibliothcques de France, Paris 1923, fig. XII. 
38 N. Muller-Dielrich, »Die romanische Skulptur in Lothringen», Kunstwissenscliaftliche 
Studien XLI, 1968, s. 47 f., fig. 32. 
40 A. Bertram, »Das eherne Taufbecken im Dome zu Hildesheim», Zeitschrift fiir christ
liche Kunst XIII, Diisscldorf 1901, sp. 134. 
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Fig. 5. Aquamanile, Eremitaget 
i Leningrad. — Aquamanile, 
the Hermilage, Leningrad. — 
Efter H. Swarzcnski 1953, fig. 
156. 

se att en drake avses (fig. 5). Efter det enda tillgängliga fotot att 
döma tycks mannen även här bära det typiska bältet, i varje fall är 
rocken den oomtvistligt typiska för »Finn». Aquamaniler har oftast 
form av lejon eller riddare, vilka båda är vanliga symboler för For
titudo, och detta torde ha sin grund i Gamla Testamentets hårda lag, 
som säger att prästerna skulle »forte moriuntur»4 1 om de tog i kult-
kärlen utan att först ha tvagit sina händer. Aquamanilen gör tjänst 
som behållare för vattnet, med vilket prästerna inom den romersk
katolska kyrkan tvär sina händer före transsubstantiationen då de rör 
vid kommunionskärlen, så en direkt parallell tycks existera mellan 
dessa bruk. För att därför inte »forte moriuntur» gavs tydligen aqua
manilen formen av en Fortitudosymbol enligt principen att besegra 
»den starka döden» med dess eget vapen. Mannen, som betvingar dra
ken, kan alltså vara en sinnebild för Fortitudo. Bakgrunden till hela 
domptörtricket torde finnas i Jobs bok, där det heter: »Och Herren 
talade till Job ur stormvinden och sade: Omgjorda såsom en man dina 
länder; och jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.»42 Sedan 
toljer en rad frågor: »Vem vågar sig in mellan hans käkars par? Hans 
gaps dörrar, vem vill öppna dem?»43 Detta textavsnitt kan sägas vara 
illustrerat i Brandstad. Djuret som omtalas är Leviatan, som var ett 
ringlande havsvidunder, vilket stämmer med utformningen av aqua
manilen frän Leningrad. Gud frågar emellertid vidare: »Kan du draga 
upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga? 

41 Mund. medd. av Prof. O. Reutersvärd, Lund. Se densamme, Paradisets källa och 
de gotländska jmradisfunlarna, Borås 1967, s. 16, n. 19. 
42 Bibeln, 1917 års översättning. Johs bok 40: 1-2. 
13 Ib., Jobs bok 41: 4-5. 
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I IJ; (i. Fiskare med jättefiskar, Oloron, Frankrike. — Fishermen with gigantic fish, 
Oloron, France. — Efter H. Dehielour: I.e Besliaire sculpté du Moyen Age on France. 

Fig. 7. Kampen mot Leviatan, 
S. Gregorius Moralia in Job. — 
The tight wilh I.cviathan, S. 
Gregorius Moralia in Job. — 
Efter C,. Mandel 1964, fig. 67. 
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Kan du sätta en sävhank i hans nos eller borra en hake genom hans 
käft?»44 Pläga fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp 
mellan krämare?»45 Denna text synes mig illustrerad i Mariakyrkan i 
Oloron, Frankrike, där ett fiskarlag bär på, krokar upp och styckar 
stora fiskar (fig. 6). Säkert en, troligen flera, av dessa fiskare har 
»Finn»-bälte. Men Gud frågar vidare: »Kan du skjuta hans hud full 
med spjut och hans huvud med fiskharpuner?»45 Denna text illustre
ras i en cisterciensisk illuminering av Gregorius' Moralia in Job, där 
en strid med Leviatan försiggår. Den mest prominente av de båda kri
garna bär »Finn-bälte (fig. 7). Enligt dessa tre exempel karakteriserar 
bältet de personer, som enligt Jobs bok kämpar mot Leviatan, en upp
gift, som framställs som övermänsklig. Ett hopp är emellertid knutet 
till bältet, som omnämns i början på frågorna, och de agerande i bäl
tet synes också framgångsrika i sin kamp. Tidigare har i Jobs bok 
talats om »de starkes gördel»47 varför det är troligt att bältet skulle 
ge styrka i kampen mot djävulen. Även utifrån denna analys kan 
alltså »Finn» i Brandstad bestämmas som Fortitudosymbol. 

Brandstadsfunten låter sig alltså tolkas enligt det schema, som An
dreas Suneson omfattar, så att man kan se hela funten som Livets 
Källa i paradiset med cuppan som berget och de fyra hörnfigurerna 
på basen som de fyra floderna med sitt etiska fluidum. 

Om »Finn» i Brandstad således utifrån två skilda undersökningar 
kan tolkas som Fortitudo, frågar man om inte Lunda-»Finn» kan äga 
samma innebörd, ty de äger ju samma signum — rocken och bältet — 
och i diskussionen har bältet också spelat en stor roll. Såväl Simson
teorin48 som ett antagande att det skulle vara eu stenslunga40 har 
åberopat detta, men det har också avfärdats som en tidstypisk dräkt
detalj/ '" I själva verket är bältet, trots att det är spritt över hela 
Europa, endast förknippat med personer, vilka är starka eller utför 
kraftkrävande handlingar. Detta förhållande är redovisat i en särskild 
uppsats,81 som påtalar bältets styrkekaraktär, och här omtalas även 

44 Ib., Jobs bok 40: 20-21. 
45 Ib., Jobs bok 40: 25. 
'" Ib., Jobs bok 40: 26. 
47 Ib., Jobs bok 12:21. 
48 H. Christiansson, »Simsonportalen i Nivellcs», Tor 1937. 
4" H. Christiansson, »Medeltida stenslungor och kryplbilderna i Lunds domkyrka», Tor 

'949-51-
30 G. Axel-Nilsson, »Nya studier 0111 kryplbilderna i Lunds domkyrka», Rig 1967, s. 85. 
31 G. Zarnecki, »A Romanesque Bronze Candlestick in Oslo and the Problem ot the 
'Belts of Strength'», Kurislinduslrimuseel i Oslo. Årsbok 1963-64. 
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Fig. 8. Arkitekten försöker resa kolon
nen. Glasmålning i Le Manskateilra-
len. — The arehitect attempting to 
raise the column. Window in I.e Mans 
Cathédral. — Efter Male 1919, fig. 136. 

Bibelns omnämnande av styrkebälten i Psaltaren 18: 32 och 93; i.M 

Här kan tilläggas att det i Bibeln även får symbolisera Justitia53 och 
Veritas.54 Bältets otvetydiga karaktär av styrkesignum klassifierar de 
båda skulpturerna i kryptan som Fortitudosymboler, men därmed är 
inte dess bakgrund utredd. 

Beträffande den norra kryptskulpturen torde den föreställa Simson 
med armarna run t Filistéertemplets ena kolonn men givetvis kan 
det inte vara syftet att visa denna händelse. Parallellen mellan Fi-
listéernas tempel och kyrkan skulle vara alltför flagrant och en ab
surditet. Kolonnen torde däremot symbolisera Fortitudo och använder 
sig därtill av Simsonmotivet, vilket flerfaldiga gånger brukas som For-
titudosymbol liksom den av Simson sönderbrutna kolonnen.55 

Den södra kryptskulpturen förklaras emellertid inte genom denna 
tolkning av den norra kolonnen, och denna framställning torde ha 
sin grund i en Marialegend, som finns återgiven hos bl. a. Gregor 
av Tour . Enligt denna skulle kejsar Konstantin bygga en kyrka ät 
Maria, men när kolonnerna skulle resas förmådde arkitekten inte 
detta. Til l hans hjälp uppenbarade sig Maria för honom i en dröm 

32 Ib. s. 57. 
" Bibeln, 1917 ärs översättning, Jesaja 11: 5. 
31 Ib., Efesierbrevet 6: 14. 
" J. Sauer, Symbolik des Kirehengebäudes, Freiburg im Breisgau, 1926. 
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Fig. g. Barnen reser kolonnen, Glas
målning i Le Manskatedralen. — The 
children raising the column. Window 
in Le Mans Cathédral. — Efter Male 
1919, fig. 136. 

och rådde honom att taga hjälp av tre barn på väg från skolan. 
Arkitekten gjorde som det blev sagt och anropade tre barn dagen 
därpå med vars hjälp han reste kolonnerna. H u r detta skedde 
får man ej veta; endast att verbet resa förekommer i tredje person 
singularis, dvs. att det är arkitekten själv som reser kolonnerna medan 
barnens hjälp inte vidare är kommenterad.50 Denna legend är illu
strerad på ett glasmåleri i Le Mans' katedral fördelad på två bilder.57 

På den första har arkitektens arbetare under hans ledning kastat ett 

M Gregor av Tour, Miracolorum Liber I, De gloria martyum. Caput IX. Se J. P. 
Migne, Patrologiae cursus Complelus Patres Latini LXXI, sp. 713-714. »Maria vero glo
riosa genitrix Christi, ut ante partum, ita virgo creditur et post partum, quae, ut 
supra diximus, angelitis choris canentihus, in paraelisum, Domine) praecedente, trans-
lata est. Cujus basilica ab imperatore Constantino adniirabili opere fabricala renidet: 
ad quam adductae columnac cum prae magniludine levari non posscnt, eo quod esset 
circuitus earum sedccim pcdum, ac diebus singulis casso labore fatigarcntur, apparuit 
artifici sancta Virgo per visum, dicens: Noli maesiiis esse, ego enim tibi ostendam qua-
litcr hac qucant elevari columnac. Et ostcndit ci quae aptarentur machinae, qualitcr 
suspendercntur trochleae, atque funium cxtcnelerentur officia, illud addcns: Conjungc 
tccum tres pueros de scholis, quorum hoc adjutorio possis cxplere. Quod cum ille 
cvigilans quae praecepta fucrant coaptasset, vocatis tribus pucris ab scholis, ercxit 
summa verlocitate colunmas. Pracstitium est populis spectare miraculum admirandum, 
ut quod multitudo virorum fortium levare nequivcrat, tres pueruli absquc virtute 
pcrtccti opcris sublevarcnt.» 
37 Upptäckt av E. Male, L'Art religieux du XIII Siécle en France, Paris 1898 fig. 136. 
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rep runt en kolonn men de förmår ej resa den (fig. 8). På den andra 
bilden ser man åter arkitekten, som pekar uppåt medan två barn 
reser kolonnen utan rep (fig. 9). Dessa glasmålerier följer ej texten 
i två avseenden, för det första är det barnen, som reser kolonnen, och 
ej arkitekten och för det andra är dessa endast två. Att det endast 
är två barn är givetvis en strävan att ge framställningen klarhet. Att 
det är barnen, som är verksamma, har troligen sin grund i den vaga 
texten, som tvingar konstnären att utforma bilden efter sitt huvud. 
Texten är också så sällsynt att en ikonografisk praxis ej kan ha bil
dats. Den södra kryptkolonnen kan illustrera denna legend. Arkitek
ten har slagit repet runt kolonnen, bundit sitt styrkebälte runt den, 
satt sig ned på huk och tar spjärn. Barnet har gripit honom i håret 
— den gamla styrkesymbolen51* — och överför sin kraft till honom med 
denna liandpåläggning. Barnet tar också i av alla krafter, vilket fram
går av dess sammanbitna tänder — det vanliga sättet att framställa 
den fysiska ansträngningen under medeltiden.5" Här har således konst
nären valt ett annorlunda och genialare sätt att illustrera miraklet. 
Barnen är även här reducerade, medan det däremot här är arkitekten 
själv, som utför arbetet och barnet hjälper honom.00 

Denna tolkning gäller även »Finn» på Gråmanstorpsfunten, ty 
denna kan liksom funten i Brandstad ses som Fons Vitae med hörn-
figurerna som kardinaldygderna. Dessa är förutom »Finn» ett djurhu
vud med en människa i gapet, ett gumseluivud och tre män på en 
tredelad stol.01 »Finn» torde alltså vara Fortitudo, gumsen Justitia,02 

mannen i djurgapet Prudentia enligt samma resonemang som ovan 
fördes beträffande Brandstadfunten och de tre männen Temperan
tia. Mannen som sitter mellan två andra figurer och intar en mel
lanställning, kan sägas illustrera måttan, ty på liknande sätt omtalas 
dygden i ett manuskript i Escorials bibliotek: »Temperantia inter 

68 Mest känd är givetvis Simsonlegenden, där hjältens kraft sitter i håret. Se Bibeln, 
1917 års översättning. Domarebokcn 16: 17. 
38 Känt frän åtskilliga italienska monument som t. ex. Rogers II sarkofag i Palermos 
katedral. Se R. Salvini, / ' Chiostro di Monreale e la Scultura romanica in Sicilia, 
Palermo 1962, fig. 6. 
00 Själva resandet av kolonnen är emellertid belagt som en Prudcntiasymbol år 1618. 
Se A. Henkel och A, Schöne, Emblemata Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 1967, sp. 1228 f. 
m L. Tynell, Skånes medeltida dopfuntar, Stockholm 11)13-21, s. 112, fig. 12. 
32 Se t. ex. H. Martin, Les Trésors des Bibliothéques de France, Paris 1925, fig. X. 
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agnum et leonem media.»03 I båda fallen är det den fysiska mellan
ställningen som symboliserar Temperant ia även om det i texten är ett 
lejon och ett får som bildar ytterpolerna. 

Båda kolonnerna med sina skulpturer kan således ses som Forti-
tudosymboler, vilket ej hindrar att de parallellt med detta uppfattats 
som Jakin och Boas. Det är den världsliga styrkan, som sviktar i båda 
fallen, och det är endast Guds egen styrka, som förmår konsolidera 
kyrkan, något som kan sägas vara ett passande tema för de bärande 
elementen i kyrkans grund. Fortitudo är också minsta gemensamma 
nämnaren i en lång rad av teorierna kring kolonnerna detta gäller 
t. ex. Finn, Simson, Jakin och Boas, Kristus uppbyggande sin kropp 
m. fl. 

I detta sammanhang bör även hänvisas till de symboliska kolonner, 
vilka finns eller funnits i skandinaviska kyrkor. Det mest närliggande 
exemplet finns i Dalby kyrka, där ursprungligen två kolonner utan 
stödfunktion suttit inmurade i mittskeppets pelare.04 Man har även 
hänvisat till biskop Azelius Hildesheimdom vilken uppförts ungefär 
samtidigt med Dalbykyrkan — strax efter 1000-talets mitt — och fun
nit att två närmast identiska kolonner funnits även där.05 Det finns 
emellertid kyrkor, vilka endast har en symbolisk kolonn och den är 
oftast placerad i en nisch på absidens exteriör. Det gäller klosterkyrkan 
i Bosjö och sockenkyrkorna i Fulltofta, N0rre Jernl0se och Rutsker 
medan i Slaglille har den en annan placering. Dessa kolonner har be
handlats i ett sammanhang och antagits vara symboler på Kristus, som 
kyrkans stöttepelare.00 Samtliga dessa kolonner kan således ses som 
Fortitudo-symboler i likhet med kryptan och sägas vara barn av samma 
tanke i skiftande gestalt. 

»Finn»-kolonnerna har på sistone varit föremål för intensiva diskus
sioner ur dateringssynpunkt och ur denna ikonografiska analys kan 
även daterande gränser dragas. Styrkebältet finns klart belagt med 
många exempel i 11 oo-talet, däremot är det ovisst om något exempel 
kan dateras till 1000- eller 1200-tal. Symboliska kolonner finns i 1000-, 

03 A. Katzcncllenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in Medieval Art, Studies 
ot tbc Warburg and Courtauld Institutcs, London 1939, s. 32, n. 1. 
04 Monica Rydbeck, »Ett nyfunnet looo-talskapitäl och nischkolonnen i Dalby helig
korskyrka», Meddelande från Lunds Universitets Historiska Museum, 1933. 
06 Britt Thyrén, »Den kolonettdelade nischen å Bosjö klosterkyrkas absid*, Trebetygs
uppsats framlagd 28.11.uj68 vid Konstvetenskapl. Inst. Lunds Univ., s. 21. 
03 Ib., s. 29. 

15 —704507 Fornvännen H. 3, 1970 

http://28.11.uj68
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1100- och möjligen under 1200-talet, men påpekas bör att parvis är 
de endast påvisade under 1000-talet. Om de utifrån denna analys 
närmast vore att föra till en icke alltför sen del av noo-talet, kan 
den slutliga dateringen endast ske pä stilkritisk väg. 

Summary 

The two sculptured columns in the crypt of Lund Cathédral, which show a man 
who is holding a column and a man who has east around a column a rope, on 
the end of which he is pulling, while a child is lying över his arms, constitute 
the most discussed monument in Scandinavian cultural history. All three figures 
have supporting belt which at the back broadens into a plate and is typical of 
the i2th century. Two baptismal fonts in Skåne have a figure with a similar 
belt on the base. These figures are part of a series of four, on the base of the 
font, as is the usual arrangement for Romanesque fonts. Two figures can be 
shown to represent the four cardinal virtues, with the whole font as Fons Vitae. 
The man with the supporting belt may represent Fortitude, and the same applies 
to the crypt columns. Primarily, however, they show Samson with the column 
and an architect who is erecting the columns for a church with the aid ot a 
child, as recounted in Gregory of Tours' book of miracle. Thus the columns are 
symbolic supports in the foundation of the church, and as such they are not 
unique in Seandinavia. In Dalby Church, begun in 1060, there have been found 
two architectonically nonfunctional columns, and there are furtbermore a 
number of provincial churches which in a niche in the apse have a column of 
the same character. All these columns are therefore probably produets of the 
same conception—the column as a symbolical foundation. 

Translated by Richard Cox 


