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Smärre meddelanden. 

Ett apropå till undersökningen av Sankt Peters kloster
kyrka i Lund. 

I sin redogörelse för 'de arkeologiska undersökningarna vid Sankt 
Peters kloster i Lund åren 1925—1926" (Fornvännen 1927:4) fäster BENGT 
ENGSTRÖM uppmärksamheten pä ett egendomligt nischparti i klosterkyrkans 
norra långvägg. Författaren säger: "Under nischen funnos fyra stycken större, 
horisontellt in i väggen gående, fyrsidiga häl, pä samma höjd. Under dessa 
hål funnos tvä rader av snett inät-nedät huggna, avlånga häl, vilka sannolikt 
tjänat som stöd ät strävor till bjälkar, som stuckit ut ur de fyrsidiga hälen 
ovanför. Det hela utgör alltså ett balkongparti, där väl priorlssan under guds
tjänsten haft sin plats, och därifrån hållit uppsikt över bl. a. nunnorna, som 
befunno sig pä det lägre liggande lektoriet." Den relaterade anordningen fram
går ocksä tydligt av (ig. 100 i ovan citerade häfte av Fornvännen. 

Det har synts mig vara av intresse att i anslutning härtill fästa upp
märksamheten pä en liknande anordning i den numera endast som ruin kvar
stående bayerska birgittinerkyrkan i Gnadenberg. Här meddelade avbildning 
visar i främsta rummet den återstående delen av kyrkans norra (egentligen 
nordvästra) långvägg. I andra traven frän öster iakttar man här högt uppe 
under valvbågen en dörröppning, pä ömse sidor omgiven av ett par bomhäl, 
det ena snett nedanför det andra, dock i ej fullt symmetrisk ordning. Ett 
stycke längre ned på samma vägg och nägot längre mot väster spåras kon
turerna av en annan, numera igenmurad dörröppning, vilken tydligen fört ut 
till en balkongliknande läktare av ungefär samma art som i Sankt Peter. An
ordningarna med häl för såväl golvbjälkar som underifrån stödjande dylika vittna 
om en påtaglig överensstämmelse i de båda fallen, ehuru konstruktionen i 
Gnadenberg varit något mindre samvetsgrann. Detta sistnämnda gäller först 
och främst om den likartade balkong, som väl ocksä mäste antas ha haft sin 
plats utanför den högst befintliga dörren. 

Beträffande användningen av dessa altaner fär man för Gnadenbergs vid
kommande sätta den nedre i samband med den nunneläktare, vars spär man 
ännu i dag kan iakttaga och som enligt Birgittas bestämmelser skulle föra ut
med delar av kyrkans långsidor och i öster utvidga sig till ett kor. Sanno-
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likt har väl därför en trappa fört frän utbyggnaden i höjd med dörren ner till 
den betydligt djupare belägna läktaren. I sä fall skulle balkongmotivet här ej 
ha spelat någon självständig roll, utan främst kommit till användning för att 
underlätta förbindelsen. Att en trappa verkligen pä detta sätt sammanbundit 
nunneklostrets inre med läktaren i kyrkan stär utom allt tvivel, enär nunnorna 
i vanliga fall ej hade rätt att visa sig nere i kyrkan och sålunda näppeligen 
kunna tänkas ha uppnått sin läktare denna väg. 

Fig. 32. Gnadenbergs klosterruin. Fört. foto. 

Den översta balkongen torde sannolikt ha utgjort abbedissans mera av
skilda plats, där hon i ostörd ro kunde deltaga i gudstjänsterna. Visserligen 
förefaller balkongen vara alltför högt belägen, men jag erinrar om att exempel
vis Altotminsters birgittinerkyrka har en sluten nunneläktare placerad snart sagt 
uppe under taket. Att abbedissan i ett flertal av denna ordens kyrkor haft 
en särskild plats är konstaterat. Men anordningarna hava varit växlande. I 
Vadstena t. ex. var hela detta parti inrymt i den utbyggnad, som befann sig 
på kyrkans norra sida. En vid bågöppning förenade denna inre läktare med 
kyrkan. (Se f. ö. fig. 33). 

Problemet om nunnornas plats i birgittinerkyrkorna och de därav föran
ledda speciella dragen i inredningen är ingalunda lättlöst. De här givna flyk
tiga antydningarna beröra endast en detalj i den betydelsefulla frågan. 

Bertil Berthelson. 


