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En ljuskrona i Dalby Heligkorskyrka. 

Av 

STEN ANJOU. 

'rofessor Lauritz Weibull har för många år sedan i 
Historisk Tidskrift för Skåneland publicerat en i 
Danska Rigsarkivet bevarad förteckning över medel
tida, skånska metallföremål, som är av betydande 

konsthistoriskt intresse, men som hittills icke blivit tillräckligt 
observerad.1 Den är nedskriven på papper från förra delen av 
1500-talet — sannolikt vid tiden för reformationens genomfö
rande — och inledes med följande ord: "Aller naadigste herre, 
thette er registerelh offuer thett fforgyllhe kopper, szom iegh nu 
paa ederss naades wegnne beschreffueth oc forbudet haffuer att 
forryckes eller bortthkomme wdj Sckane eller Hallandh ffor endh 
the faa eders naades schriffuelsze ther om". Man torde kunna 
antaga, att flera av föremålen någon tid efter förteckningens in
sändande blivit indragna och därefter på grund av sitt metall
värde nedsmälta för danska kronans räkning. 

Bland de förtecknade föremålen förekomma utom monslran-
ser, bilder, ljusstakar, kors mm. några föremål, som särskilt äro 
värda att ihågkommas. 1 Ravlunda omtalas "en sckoen stoer för-
gylth taffle aff kopper" och i Gislöv "en sckon taflle. Staar XXj 
billether wdj". Med dessa menas säkerligen antemensaler av 
koppar liknande dem, som äro bevarade från Lyngsjö, Brodde
torp och flera danska kyrkor.2 Det framgår desto tydligare, efter
som även i Bäckaskogs kloster är omnämnt "en partt aff en 

1 WEIBULL, LAURITZ, Anteckningar till Skånes konsthistoria, Hist. Tidskr. 
f. Skåneland, B. II, s. 98 f. 

2 Samma åsikt har C. AF UGGLAS. Jfr Gotlands medeltida träskulptur 
till och med höggotikens inbrott, Sthlm. 1915 s. 87, not 3. 
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tafle", men omedelbart därefter även uppräknats "naaghen 
spengher eller smier paa en alterelosth". 

I Torekov omtalas "ett sckrin aff köper och well forgylth. 
Thet er Vij quarter hogtth oc langtt oc bretth ther till". Det är 
tydligen ett relikskrin, och förtecknaren har tillagt: "Ochzaa 
sckeer ther maghett affguderie mett thet schrin". 

I Asmundtorp är antecknat "ett billedhe aff kopper oc for
gylth, szaa stoertt szom iiij karlle lofftthe oc hanttere". Det var 
icke gammalt, emedan även kostnaden för bilden, "vem vjc gyl-
denn", hade uppgivits för förtecknaren. Även i det närbelägna 
Landskrona antecknades "ett billethe". Det är kanske icke all
deles obefogat att tänka sig dessa bilder som någon art av de 
"Rolands-statyer", vilka just under 1400- och 1500-talen restes 
i flera nordtyska städer. Det har ju också funnits sådana i Sverige, 
"Thore Långe" i Skänninge enligt Olaus Magnus och "Koppar
matte" i Stockholm, vilken senare dock är utförd så sent som 1647.: 

Konsthistoriskt viktigast av de föremål, som förtecknats, och 
det, som föranlett dessa rader, är emellertid en ljuskrona från 
Heligkorskyrkan i Dalby. 1 förteckningen heter det om denna: 
"ITEM WDJ DALBY KIRKE EN KRONE, STOR XVJ LATERNER 
ELLER THORNN WPAA, OCH ER HUN XIJ F0DDER EMEL-
LUM BREDDE". — Man häpnar ett ögonblick. Det är ju tyd
ligt, att vi här hava beskrivning på en ljuskrona från Skåne av 
den omtalade och unika art som de stora, tornbeprydda kronorna 
i Hildesheim, Kornburg och Aachen! 

De berömda, ända sedan 900-talet existerande klosterverk
städerna i Hildesheim, där särskilt metallkonsten stod mycket 
högt, synas hava varit ursprungsorten för denna typ av ljus
kronor.- Biskop Bernward (993—1022), själv en förfaren konstnär, 
lät göra en sådan för Mikaelskyrkan och i den infattades en 
dyrbar gåva av kejsar Otto III — en antik porfyrvas — utgiven 

1 Upk. i Nordisk Familjebok, artikeln "Rolands-stöder", samt V. S—g, 
artikeln "Kopparmatte". 

2 Rörande Hildesheims-kronorna se ZELLER, A., Die romanischen Bau-
denkmäler von Hildesheim, Berlin 1907, s. 72 ff. Här finnes även s. 103 en 
förteckning över annan litteratur i ämnet. 
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såsom ett av vinkrusen från bröllopet i Kana. Även till domen 
skall Bernward hava skänkt en sådan krona. "En i guld och 
silver strålande krona av underbar storlek har han upphängt i 
templets inre", skriver en medeltida krönikeförfaltare. 

Bernwards båda ljuskronor hava för längesedan skattat åt 
förgängelsen, men tvenne andra av ifrågavarande lyp äro ännu 
bevarade i Hildesheim. Den ena är en skänk av biskop Azelin 

Fig. 201. Hezilos ljuskrona. Domen i Hildesheim.1 

(1044—54), men är flera gånger restaurerad, varvid äldre delar 
utbytts mot nya. Den består av en metallring, cirka 5 m. i dia
meter, och är försedd med 12 torn och 12 portar. 

Större och något bättre bevarad än den av biskop Hezilo 
(1054—79) skänkta kronan. Den liknar Azelins, men är ända till 
6,2 m. i diameter. En medeltida krönikeförfattare skriver, att den 
är "en avbild av det himmelska Jerusalem", och det har också 
påvisats, att den i detalj illustrerar orden i Johannes uppen
barelse (kap. 22 v. 10 f): "Han (ängeln) visade mig (Johannes) 
den heliga staden Jerusalem, som nedkom från Gud och hade 

1 Fig. 201 och 202 efter HERZIG i Zeitschrift fur christliche Kunst XIV 
(1901) fig. 2 och 4. 
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Guds härlighet. Dess glans var lik den kostbaraste sten, såsom 
en kristallklar jaspissten. Och han hade en stor och hög mur 
och hade tolv portar och i portarna tolv änglar och inskrivna 
namn, vilka äro namnen på Israels barns tolv stammar. I öster 
voro tre portar, i norr tre portar och i väster tre portar. Och 
stadsmuren hade tolv grundvalar och på dem tolv namn, namnen 
på Lammets apostlar". 

Fig. 202. Detalj av Hezilos ljuskrona före sista restaureringen. 

Den heliga stadens nedstigande från himmelen åskådliggöres 
genom kronans svävande i kyrkorummet och den ädelstens-
skimrande glansen ersattes av ljuslågornas lek. Kronans ring är 
formad som en stadsmur med tinnar. Den har liksom Azelins 
krona 12 torn och 12 portar, svarande mot portar och grundvalar 
i Johannes beskrivning och på dessa läsas namn ur Gamla 
Testamentet och på de tolv apostlarna. Enligt en urkund från 
1411 funnos även änglar av silver att fästa på kronan. 

Den heliga staden är motivet även för ljuskronorna i Korn
burg och Aachen.1 Den förra har 12 portar i enlighet med Apo-

1 Samma motiv har även använts för de romanska rökelsekärlen. Jfr 
HILDEBRAND, H,, Sveriges medeltid. B. III, Sthlm. 1898-1903, s. 728. 

Fornvännen 1928. 
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kalypsens ord. Den är 5 m. i diameter och donerad av abboten 
Hartwig (f 1140).1 Aachen-kronan är till skillnad från de övriga 
åttpassformad samt har 16 torn, men en inskrift på kronan omtalar, 
att dess symboliska betydelse är densamma. Den mäter 4,16 m. 
i diameter, är utförd mellan 1156 och 1184 av en Aachenmästare 
vid namn Wibert2 och donerades av kejsar Fredrik Barbarossa. 

Ljuskronan i Dalby hade enligt anteckningen i Rigsarkivet 
en diameter av 12 fot, vilket motsvarar nära 4 m. och var så
lunda obetydligt mindre än Aachen-kronan. Liksom denna hade 
den 16 "laterner eller thornn", vilket icke överensstämmer med 
Johannessynen. Inskriften på Aachen-kronan är dock ett belägg 
på att motivet är detsamma för dessa som för de övriga ljus
kronorna av samma typ. 

Om de tyska kronornas datering är riktig, vilket jag icke 
haft möjlighet att övertyga mig om, så tillhör typen såväl 1000-
talet som nästföljande århundrade.3 Dalby-kronan liknade den i 
Aachen genom storleken och antalet torn, men detta behöver 
icke innebära ett tidssammanhang. Andra skäl göra en tidigare 
datering och ett samband med Hildesheims-kronorna mer sanno
lik. Heligkorskyrkan byggdes på 1060-talet med tydliga inflytelser 
just från Hildesheim och den hade tidigt mäktiga gynnare, som 
kunna tänkas hava skänkt ett så dyrbart inventarium.4 Bland 
dessa var byggherren, konung Sven Estridsen (f 1076), om 
vilken man vet genom en krönika från tiden omkring 1140, att 
han till Roskildedomen donerat en "utomordentlig krona" — 
sannolikt ett föremål av här ifrågavarande art.5 Enligt Passio 

1 DEHIO,G..Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler,m,Bc:r\in\908,s.\6\. 
* DEHIO, Q., anf. arb. V, Berlin 1912, s. 7. 
3 Jfr LOER, H. und CREUTZ, M., Geschichte der Metallkunst, B. I, Stutt

gart 1904, s. 287 ff. Här omnämnes även nägra andra, nu förkomna, tyska och 
franska ljuskronor av samma typ. 

4 ANJOU, S., Redogörelse för undersökningsarbeten vid Dalby kyrka år 
1919. V. H. A. A:s arkiv. 

1 Scriptores Rerum Danicarum, I, s. 378. Av ordalydelsen framgår ej fullt 
tydligt, om Sven Estridsen eller hans kapellan senare biskopen, Sven Norrbagge 
är givaren. Saxo, som övertagit uppgiften från Roskildekrönikan, antager det 
senare. Jfr Sakses Danesaga, edition Olrik, Köbenhavn 1908, s. 61. 
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sancti Kanuti regis et martiris, skriven mellan 1095 och c:a 1101, 
har Knut den helige (f 1086) med kostbara skänker begåvat 
kyrkor och kloster.1 Bland dessa omnämnes särskilt Dalby 
Heligkorskyrka och det ligger därför frestande nära att tänka sig 
helgonkonungen som donator just till den ljuskrona, som omnäm
nes i förteckningen från 1500-talet. 

Ljuskronan i Dalby är sålunda ett av de äldsta möjligen 
det allra äldsta — nordiska kyrkoinventarium, vars utseende är 
känt. Det framkallar en livfull bild av de nykristnade nordbornas 
materiella och andliga miljö. Hur underbar måste icke den strå
lande kronan hava tett sig för tempelbesökarnas hänförda blickar! 
Omgivna av den nordiska vinterns mörker hava de betraktat den 
som en syn från en annan värld. Man kan ej undra över, att 
den fick formen av den heliga staden, det himmelska Jerusalem, 
all längtans mål. Den hade ju "Guds härlighet". 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Sten Anjou: Ein Kronlet tchter in der H e i l igenkreuzk i rche zu Dalby. 

Professor LAURITZ WEIBULL hat bereits 1904 ein handschriftliches Ver-
zeichnis aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts iiber mittelalterliche, haupt-
sächlich schonische Metallgegenstände veröffentlicht, die nach der Reformation 
wahrscheinlich fiir Rechnung der dänischen Krone eingezogen und danach ein-
geschmolzen worden sind. Das Verzeichnis ist von grossem Interesse, hat aber 
bisher in der kunstgeschichtlichen Literatur keine Beachtung gefunden. Seine 
wichtigste Angabe, aus dem Altdänischen iibersetzt, ist folgende: "Item in der 
Kirche zu Dalby ein Kronleuchter mit xvj Laternen öder Turmen däran, und 
misst er xij in der Breite". Der Verf. zeigt, dass diese Angabe sich auf einen 
Kronleuchter von nahezu 4 m Durchmesser bezieht, der von demselben Typus 
war wie die beruhmten Kronleuchter in Hildesheim, Kornburg und Aachen, 
welche alle "das himmlische Jerusalem" symbolisieren. Die Heiligenkreuzkirche 
in Dalby wurde in den 1060er Jahren erbaut, unter deutlichen Einfliissen von 
dem Dom zu Hildesheim her. Der Kronleuchter känn aus demselben Jahrhun
dert stammen und möglich — obwohl nicht zu beweisen — ist es, dass er ein 
Geschcnk König Knuts des Heiligen (f 1086) gewesen ist. 

1 Vitw Sanctorum Danorum, ed. M. CL. GERTZ, S. 64. Jfr LAURITZ WEI
BULL, Den skånska kyrkans äldsta historia. Hist. Tidskr. f. Skåneland, B. 5, 
s. 125. 


