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"Jätten Finn" på cluniacensernas pilgrimsvägar. 
Av 

WILLIAM ANDERSON. 

I. 

i Lunds domkyrkas krypta stå de berömda kolonnerna 
med "Jätten Finn och hans hustru" (fig. 102—104). Vi 
skola ej sysselsätta oss med de otaliga spekulationerna 

.^kl^om dessa remarkabla reliefstatyer. Efter de senaste 
decenniernas växlande förklaringsförsök slå idag tvenne uppfatt
ningar mot varandra. Den ena är CAMILLE ENLARTS. För över 
tjugo år sedan tolkade han figurerna såsom Simson och Delila.1 

Denna hypotes har senare upptagits och vidare utformats av O. 
RYDBECK.2 FRANCIS BECKETT:! däremot finner med stöd av ADOLPH 

GOLDSCHMIDTS utläggningar i Albanipsaltaren att här avses en 
föreställning om synd och nåd och om syndens faror utanför 
samt tryggheten inne i kyrkan. Senare har BECKETT4 hävdat att 
figurkolonnerna icke motsvara skildringen i Domareboken. Han 
anser fortfarande att de böra uppfattas såsom representanter för 
den kristna menigheten, vilka sökt skydd inne i kyrkan och 
därför klamrat sig fast vid kyrkans kolonner. 

Vi veta huru talrika besläktade verk uppträda utefter eller 
nära de stora pilgrimsvägarna från Slesvig över Westfalen till 
Lombardiet, särskilt å kapital.1" Det är vidare Freisingkolonnen 

1 ANDRÉ MICHEL: Histoire de L'Art I, s. 532. 
2 Senast i: Lunds domkyrkas byggnadshistoria. Lund 1923, s. 78. 
3 Nogle Optegnelser om Lunds Domkirke. Hist. Tidskr. för Skåneland 1904. 
4 Tidskrift för Konstvetenskap 1923—24, s. 76 ff. 
5 KURT FREYER: Schleswigsche Tau)steine. Monatshefte fiir Kunstwissen-

schaft 1919, s. 117 ff. 

10 — Fornvännen 1926. 
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samt kolonnerna med uppåt-
klättrande människor på 
Frankrikes jord. Dessa se
nare ha t. o. m. ansetts vara 
utgångspunkt för rörelsen och 
en modig forskare, RICHARD 

HAMANN1, finner intet som 
hindrar, att i Freisingkolonnen 
se en grövre ombildning av 
de strängt formade sydfranska 
bestiekolonnerna i Moissac 
och Souilläc. 

Det direkta upphovet till 
bestiekolonnerna i sten synes 
mig ha legat inom ett helt 
annat område, nämligen gju-
tarkonsten. Under 1000- och 
början av 1100-talet upp
träda flerstädes!Europa prakt
fulla ljusslakar av brons, 
vilkas fötter och stundom 
även skaft äro översållade 
med ett myller av figurer, 
ibland inbegripna i strid med 
drakar.2 Bekanta äro Glou-
cesterstakarna i London, 
skänkta 1110 till katedralen i 
Gloucester av abboten Peter. 
Dessa hava nära fränder i 
bronskandelabrarna i kate
dralen i Le Mans. De visa 

1 RICHARD HAMANN: Deutsche 

und französische Kunst im Mittel
alter I. s. 15. 

2 HENRY-RENÉ D'ALLEMAONE: 

Histoire du Luminaire. Paris 1891. 

Fig. 102. Lund. Profet. 
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en rikedom av vid skaftet 
sig fastklamrande eller 
uppåtklättrande figurer 
— även med utåtvända 
ansikten — och på sta-
karna i Gloucester synes 
bl. a. en som räddare 
uppträdande man med 
svärd. Denna återgår 
bl. a. pä en dopfunt i 
Munkbrarup i Slesvig, 
vilkens stil står i direkt 
beroende av kryptfigu-
rernas i Lund. Vi nämna 
vidare kandelabrarna i 
Palermo, Rheimsstaken 
samt ett av de bästa 
exemplen, de be
kanta Bernvardssta-
karna i Magdalenen-
kirche i Hildesheim. 
Hela stakarna äro över
dragna med relieffigurer. 
Nedtill se vi, enligt 
GOLDSCHMIDT1, på drakar 
ridande män, vilkas 
blickar äro riktade uppåt 
mot ljuset. De äro ännu 
fångna i synden, men 
sträva efter frälsning. 
Vid skaftets fot liggande 
lejon såsom styrkans 
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1 ADOLPH GOLDSCHMIDT: 

Der Albanipsalter in Hil
desheim. Berlin 1895, sid. 75. 

Fig. 103. Lund. Profet. 
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representanter. Ovanför klättra männen uppåt på vinstocken 
(Kristi symbol) och plocka dess druvor (Kristi lära). I fåglarnas 
gestalter vid ljusmanschetten se vi dem såsom räddade själar; 
överst uppträda de i änglagestalt såsom himlens invånare. Det 
hela skulle då vara en symbol av människornas befrielse från 

synden och längtan efter Kristus, 
deras väg från mörkret till ljuset. 
Alltså en återlösningsscen.Gjutar-
konsten är naturligtvis endast en 
etapp i det stora dramat, vilket 
i västerlandet bör ha sitt upp
hov i orientaliska handskrifter, 
elfenbensskulpturer eller guld
smedsarbeten. Men det råder 
knappast något tvivel om, att 
icke kolonnerna i Freising och 
Frankrike äro omformningar i 
sten av denna symbolik. Se på 
offerscenen i Souillac (fig. 105) — 
en typisk räddnings- och upp
ståndelsescen i sinne med påsk
veckans liturgi för Gravkyrkan i 
Jerusalem — huru Abrahams och 
den bredvid stående profetens 
hår är lagt i de förgjutarkonstens 
figurer karaktäristiska bucklorna 

och huru dessa och skägget äro graverade med fina parallella 
refflor! Så arbetar ingen självständig stenmästare! Här har i ytbe
handlingen en förebild noga följts, och denna kan endast ha varit en 
bronsfigur. Detsamma säger oss bården nedtill å profetens mantel. 

Denna symbolik uppträder å nordiska stenskulpturer som 
stå i direkt skolsammanhang med figurkolonnerna i Lund. A en 
dopfunt i S:t Johannes pä Föhr1 (fig. 106) i Slesvig ses dels tvenne 

Fig. 104. 
Lund. Abraham med Lazarus själ 

1 ERNST SAUERMANN: Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz 
Schleswig-Holstein. Liibeck 1904, Abb. 45. 
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lejon som bita en mellan dem sittande man, dels tvenne lejon i 
kamp med var sin svärdsbärande man. Mannen t. v. bär en 
rock med skärp som "Finns", benen och fötterna äro uppställda 
såsom dennes och det breda, klossiga huvudet med de stili
serade ögonen och den breda 
munnen är identiskt med Finn
gummans" i Lund (fig. 104). 

Till kryptmästarens skola 
kunna vi även hänföra en re
lief i Rydaholm (fig. 107), där 
det breda västtornet genom 
kompositionen antyder, att det 
uppförts av en man ur den 
skånska byggnadsgruppen c:a 
1130—40. Reliefen, som visar 
en man stående på en be
vingad drake och stötande sitt 
svärd i dennes öppna gap, är 
utsmyckad med det allmänna 
benediktinergodset, välbekant 
från skånska tympana och 
gravstenar: repstaven, Gud 
faders välsignande hand, mån
skäran och den på samtida 
skånska skulpturer allmänt 
förekommande rosetten. Ryt
taren på en annan relief i Ryda
holm (fig. 108) står även "Finn" 
nära med sin långa rock, sitt breda, tillplattade huvud samt kluvna 
skägg. Å kolonnen i Freising (fig. 109), daterbar till efter 1159, 
uppträder även mannen från dopfuntarna i S:t Johannes pä Föhr 
och Munkbrarup1 samt i Rydaholm med den veckade livrocken, 
repstaven såsom gräns för scenen samt slingtovsarna. Det är 

Fig. 105. Souillac. Abrahams offer. 

1 SAUERMANN: a. a., Abb. 46. 
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uppenbart, att de nordiska relieferna och Freisingkolonnen återgå 
på en gemensam urbild — mera kan f. n. icke sägas.1 

II. 

Sedda mot det föregående, kunna kryptkolonnerna med full 
rätt införas såsom en länk i kedjan. De kunna endast tänkas så
som uppståndelse- och återlösningsscener, elt uttryck för de 

kristnas hopp om uppståndelse i 
nära anslutning till påskveckans 
liturgi. 

Sinnebilderna för saligheten 
eller det himmelska paradisets 
fröjder ha olika former. En av 
de vanligaste är anknytningen 
till liknelsen om den rike mannen 
och Lazarus (Luk. 16: 19 ff.). 
Abraham, i enstaka fall Kristus 
eller Gud fader, håller i sitt sköte 
eller i ett utbrett kläde en (La
zarus) eller flera själar i barn
gestalt. En omtyckt räddnings-
och uppståndelsebild är scenen 

Fig. 106. S:t Johannes på Föhr, dopfunt. , , - i i sn 
5 ' ' ^ med Isac, ängeln som håller 

Abrahams höjda hand samt väduren (jfr. Souillac, fig. 105). 
I Gravkyrkans liturgi heter det i bönen på onsdagen i faste

veckan: "Hör Herre vår bön, såsom du hört Abrahams offer 
etc." Denna motsvarades av en lektie för morgongudstjänsten i 
Anastasis på skärtorsdagen. Att det är en på Kristus själv syf
tande räddningsbild framgår av att Abrahams offer namnes ännu 
en gång i passionsliturgien, men ej på Långfredagen — Kristi 

1 Anmärkningsvärt är det dock, att stommen i de i Lund vid 1100-talets 
mitt skrivna Colbazannalerna är frän stiftet Freising. E. .IORGENSEN: Fremmed 
Indflydelse under den Danske Kirkes tidligeste Udvikling. D. K. Danske Vidensk. 
Selsk. Skr. 7 R. H. o. F. Avd. I. 2 s. 201. 
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Fig. 107. 
Rydaholm. Relief. 

Fig. 108. 
Rydaholm. Relief. 

dödsdag —, utan på påskaftonen i anslutning till uppståndelsens 
liturgi.1 

Abels eller Melkisedeks offer tillhöra även de typiska åter-
lösningsscenerna. Till dessa ansluta sig de profetställen, som 
skildra nådatidens ankomst i uppväckandet av sunamitens son 

1 K. SCHMALZT: Maler ecclesiarum. Strassburg 1918, s. 327 ff. — Påsk
veckan börjar med Palmsöndagen; vid den föregående lördagsfesten upplästes 
även evangeliet om Lazarus uppväckande (Joh. evang. 11:1—44); den bildade 
inledningen till päsktiden. H. BROCKHAUS: Die Kunst in den Athos-Klöstern. 
Leipzig 1891, s. 124. — Båda festdagarna voro framsprungna ur den jerusale-
mitiska lokalkulten. 
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(2 Kon. 4: 8—37), Elias vid bäcken Krith samt Elias och änkan 
i Sarepta (1 Kon. 17:2—24). Det är profeten Elias, när han hos 
änkan i Sarepta väckt dennas son till liv: "Och Elias tog pillen 
och bar honom ifrån kammaren ned i huset och gav honom åt 
hans moder, och Elia sade: Si, din son lever." Dessa lektier voro 
välbekanta; redan hos Hieronymus heter det i början av utlägg

ningen av uppväckelsevisionen att "denna vi
sion är berömd och bekant genom uppläsning 
i alla Kristi kyrkor". 

Det synes vara uteslutet att vi för krypt-
kolonnerna kunna förutsätta andra än sepul-
krala motiv. Kryptan är inom den kristna 
kyrkan en så viktig beståndsdel i försam
lingens hopp om den kommandeuppståndelsen, 
att så monumentala och framträdande scener 
som dessa knappast kunna syfta på något 
annat än återlösningen. En kyrkas konstnärliga 
utsmyckning, plan och inredning tillkom dock 
ej på måfå; bakom varje detalj låg en liturgisk 
tanke och ett väl ordnat program. Stenmäs-
tarna ägde ej den bildning som erfordrades 
för att uppgöra planen till en kyrkas konst
närliga utsmyckning i vad det rörde idéinne
hållet och scenernas ordningsföljd; detta kan 
blott ha skett genom skolade teologer. 

För de båda kolonnerna torde alltså ett 
slutet tankesystem legat till grund, och här ovan har antytts 
vilket. Dåtidens teologiska tankar voro särskilt riktade mot åter
lösningen. För "Jätten Finn" bör man i kraft härav insätta en 
profet. "Finn" är kvalificerad för denna tolkning; han är en 
skäggig, äldre, vördnadsbjudande man. Det ligger närmast till 
hands att tänka på Elias. Han står allena liksom profeten i 
Souillac. I anslutning härtill skulle man vid den andra kolonnen, 
"gumman med barnet", stå inför änkan i Sarepta med sin son. 
Däremot tala dock de attribut, varmed figuren är utrustad: kniven 

Fig. 109. 
Freising. Domen. 



•Jätten Finn' pä cluniacensernas pilgrimsvägar. 141 

och trollstaven, samt att RYDBECK tidigare visat, att "gumman" 
är en manlig figur. Därför kan tolkningen — trots att den hu
kande gestalten icke bär skägg — knappast bliva mer än en: 
Abraham med Lazarus i sitt sköte. I högra handen bär Abraham 

Fig. 110. SaintPierre i Moissac. Profeten Jeremias. Detalj. 

staven, tecknet på Kristi underkraft; kniven i den vänstra har 
då medföljt från en offerscen. Han är fastkedjad vid kolonnen 
liksom Abraham i Souillac. Såsom uppståndelsesceneri en krypta 
ansluta sig dessa scener noga till det rum, vari de ingå såsom 
en integrerande del i arkitekturen samt även till påskveckans 
liturgi. 
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III. 
De båda kolonnerna torde stått färdiga vid kryptans huvud

altares invigning år 1123. När nu kapitalet å profetkolonnen och 
kryptans övriga dekoration är lombardiskt präglad, borde även 

dessa skulpturer vara huggna av 
en lombard. Men staty- och 
bestiekolonner äro för Italien 
främmande, även om detaljer från 
dem kunna förekomma på ka
pital. Sin egentliga hemort hava 
statykolonnerna i södra Frank
rike. Likheten mellan profeterna 
i Lund och Souillac är frappe
rande. Lundakolonnerna äro ren-
huggna under 1700-talet, men 
profeten visar, trots detta förvå
nande paralleller: det ovanligt 
breda, nedåt svagt avsmalnande 
huvudet, ögonhålorna, håret som 
faller ned i många testar samt 
det karaktäristiska kluvna skägget. 

Skulpturen i Souillac står i 
nära förbindelse med södra 
porchen i Sainte-Pierre i Moissac. 
I trumeaun stå långa profetge
stalter med böljande hår och 
skägg. Profeten i Lund skulle vi, 

trots att den är överarbetad och 
Fig. 111. Souillac. Profeten Jesaias. v a n s t ä ] l d j k u n n a s t a l l a d i r e k t 

bredvid Jeremias i Moissac (fig. 110). Denna är, som KINGSLEY 

PORTER framhållit, en kopia av Jesaias i Souillac (Fig. 111). Även 
i Moissac uppträda äkta återlösningsscener: Abrahams offer å 
ett kapital; i porchen en profet, Abraham sittande, bärande La-
zarus själ och därunder den rikemannen plågad av smådjävlar; vidare 
Lazarus och en ängel, den rike mannens gästabud samt hans och 
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Lazari' död. Den sittande Abraham i Lund är komponerad enligt 
samma principer som i Moissac (fig. 112). Vår mästare har må
hända sett både Moissac och Souillac, han har medtagit intryck 
från båda kyrkorna och sammanfört dem efter förmåga när han 
gick till sin oerhört svåra uppgift: att senast omkring år 1123 
försöka skapa rundskulptur i monumentalformat. 

Fig. 112. Saint-Pierre i Moissac. Profet, Abraham med Lazarus själ, Lazarus och 
en ängel. 

Scenen i Moissac med den sittande Abraham, bärande La
zarus själ, anser MÄLE vara inspirerad av en handskriftsillustration.1 

Denna motsats mellan Lazarus i Abrahams sköte och den plågade 
rike mannen var traditionell hos grekerna och finnes i Gregorius 
av Nazians manuskript från 800-talet. Även de andra scenerna 
återgå, enligt MÄLE, på miniatyrer, och vi kunna tillägga, att 
dessa måste ha sitt upphov inom den palestinensiska konst-
kretsen, varifrån Lazarusmotivet utgått såsom en typisk ättling 
av den jerusalemitiska kulten. Skulpturen i Moissac dateras av 

1 EMILE MÅLE: L'art religieux du Xll.e siécle en France. Paris 1924, 
pp. 20. 
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PORTER1 i dennes storartade verk om konsten vid pilgrimsvägarna 
till omkring 1100. Enligt PORTER är skulpturen såväl i Moissac 
som Souillac direkt avledd från Santo Domingo de Silos, det 

Fig. 113. Santo Domingo de Silos. Korsncdtagningen. Relief. 

spanska klostret nära pilgrimsrouten till Composlella. Här i Silos 
finnes en relief, visande Korsncdtagningen (fig. 113). Josef från 
Arimatea har ett huvud, vilket i form och hårets anordning åter
går på de Lundaskulpturerna närstående dopfuntarna i S:t Johannes 
på Föhr och Munkbrarup i Slesvig samt å kolonnen i Freising. 

1 ARTHUR KINOSLEY PORTER: Romanesque sculpture of the pilgrimage 
roads. Boston 1923, s. 203. 
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Men särskilt karaktäristiskt är framförallt skärpet kring midjan 
samt den från detta nedhängande fliken, som blir bredare ned
till. Denna dräktdetalj uppträder identiskt på Lundakolonnerna. 
Liksom Korsncdtagningen i Silos står i förbindelse med Extern
stenen i Theotoburgerwald från omkring 1115 och flera trådar 
leda från denna till 1000-talskapitäl i Cluny, till Västfrankrike 
samt till den samtida sydsvenska skulpturen, så finnes även stil
gemenskap mellan Externstenen och Korsncdtagningen i tympanet 
å Kathoveddörren i Ribe (c:a 1123—30), vilken återigen står i 
intimt sammanhang med kryptskulpturerna i Lund och från dessa 
påverkade, sydsvenska reliefer. 

Såväl i Moissac och Souillac som i Silos äro mästarna in
spirerade av elfenbensskulpturer och manuskript, men det råder 
intet tvivel om att skulpturen i Moissac (från c:a 1100) fått im
pulser från skulpturen i Santo Domingo de Silos (från 1073—76). 

Med Lundakolonnernas datering till senast 1123 rycker Skäne 
upp i de första stadierna för den monumentala arkitekturskulp
turen i Västerlandet. Vad som tidigare fanns i Skåne var endast 
runstensreliefer. Men vi ha ingen möjlighet till att kunna hän
föra Lundakolonnerna till den inhemska traditionen. De kunna 
endast vara skulpterade även cluniacensisk,sannolikt från Moissac 
kommen mästare. Därpå lyder även ett annat förhållande, vilket 
måste framhållas såsom särskilt anmärkningsvärt med hänsyn 
till den här ovan meddelade nya liturgiska tydningen av krypt-
kolonnerna. När huvudaltaret i kryptan i Lund invigdes den 30 
juni 1123, nedlades däri reliker av Lazarus grav. Detta visar åtmin
stone på nära anslutning till Burgund. Den helige Lazarus reliker 
förvaras nämligen i Autun; han är ortspatron för Autun, Avallon, 
Carcasonne och Marseille. År 1131 vigdes det högra altaret i 
kryptan åt Blasius och Egidius, Provences huvudhelgon, och när 
högkyrkan invigdes 1145, skedde högtidligheten på Saint Gilles 
dag, den 1 september. 

IV. 
Om sambandet mellan Katalonien, Asturien och södra Frank

rike under förromansk och romansk tid ha bl. a.MARCELDiEULAFOY, 
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EMILE MÄLE, KINGSLEY PORTER och WILHELM NEUSS skrivit. Men 
att Norden deltagit i detta utbyte, därom har hittills intet varit 
bekant. Och dock måste vi förutsätta en livlig växelverkan mellan 
domkyrkobygget i Lund samt södra och västra Frankrike och 
Spanien under 1100-talets förra hälft. Därom har här lämnats 
en antydan, och exemplen skulle kunna mångfaldigas. Från 
cluniacenserklostren i Lund och Slesvig ledde portarna ut till 
den stora världen. Liksom bröderna i Cluny voro ledare för pil
grimsfärderna till Santiago de Compostella, behärskade också 
de stora cluniacenserklostren de stora vägarna från Slesvig över 
(Bremen?) Paderborn, Köln, Oberrhein, Burgund, Le Puy och 
Moissac till St. Jago. Utefter denna route lågo de orter vi be
handlat såsom stora pilgrimsstationer, och vilja vi undersöka 
förhållandena närmare, skola vi också finna, att mellan dem 
alla existerar ett visst sammanhang inom skulpturen. Europa 
var vid denna tid en enda stor familj med otaliga förgreningar, 
sammanhållen av de stora pilgrimsvägarna och klosterorganisa
tionerna från Atlanten till Ungern, från Bari och Compostella 
till Sverige. Härvid blev Burgund såsom genomgångsland och 
Cluny i kraft av sitt andliga herravälde den stora transiterings-
stationen för byggnadsskolor och konstnärliga impulser. Med 
Cluny och routen Lund—Slesvig—Burgund—Sydfrankrike—Spa
nien till bakgrund skall det framdeles troligen bliva lättare för 
oss att sprida ljus över många hittills dunkla punkter inom den 
nordiska 1100-talskonsten. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

William Anderson: "Der Riese Finn" auf den P i l g e r w e g e n der Clunia-
zenser . 

Vor zwanzig Jahren deutete CAMILLE ENLART die bekannten Finnskulpturen 
in der Krypta des Domes zu Lund als Simson und Delila. FRANCIS BECKETT sieht 
in ihnen Vertreter der christlichen Gemeinde, die in der Kirche Schutz gesucht 
haben. 
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Verf., welcher betont, dass verwandte Werke längs den grossen Pilger
wegen auftreten, findet einen Zusammenhang zwischen den Finnskulpturcn und 
einigen aus dem 11. und dem Anfang des 12. Jahrhunderts stammcnden 
Leuchtern aus Bronze (Qloucesterleuchter, Kandelaber in der Katedrale in Le 
Mans, in Palermo, Rheims und in der Magdalenenkirche in Hildesheim) alle 
mit Erlösungssymbolik. Die Freisinger Säulen und gewisse Säulen in Frank-
reich sind Umformungen dieser Erlösungssymbolik in Stein. Die gleiche Sym
bolik tritt in nordischen Steinskulpturen auf, die in direktem Schulzusammen-
hang mit den Figurensäulen in Lund stenen (Taufsteine in St. Johannes auf 
Föhr, Fig. 106, und in Munkbrarup in Schleswig, Reliefs in Rydaholm, Småland, 
Fig. 107—8). Die nordischen Reliefs und die Freisinger Säule miissen ein ge-
meinsames Urbild gehabt haben. 

Verf. findet, an die Liturgie der Osterwoche ankniipfend, dass die Finn
skulpturcn als Auferstehungs- und Erlösungsszenen gedacht werden miissen, 
und stellt fest, dass der "Riese Finn" der Prophet Elias sein muss. Die "Frau 
mit dem Kinde" wird als Abraham mit Lazarus im Schossc gedeutet. 

Die Lunder Säulen, die spätestens 1123 vollendet gewesen sind, können 
nicht auf die einheimische Tradition bezogen werden. Sie miissen von einem 
cluniazensischen, wahrscheinlich von Moissac hergekommencn Meister gchauen 
sein. Auf die Auffassung von der Bedeutung der Klosterorganisationcn und der 
Pilgerfahrten fur die Wanderungen der Ideen sich stiitzend, setzt Verf. voraus, 
dass eine lebhafte Wechselwirkung während der ersten Hälfte des 12. Jahr
hunderts zwischen dem Dombatt in Lund und Siid- und Westfrankreich und 
Spanien bestanden hat, und erblickt in den Lunder Säulen eine Bestätigung 
dieser Auffassung. 


