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Lunds äldsta domkyrka och kyrkobyggnads
konsten i Linköpings stift. 

Av 

E R I K L U N D B E R G . 

en gränslinje, som med ledning av murningstekniska 
skiljaktigheter kan uppdragas i kyrkobyggnadskonsten 
mellan 1100-talets båda hälfter (se uppsats av förf. i 
Fornvännen 1929), bidrager till skärpandet av vissa 

byggnadshistoriska problemställningar rörande vår äldre medeltid. 
Den äldsta kyrkan i Vreta (fig. 59) är ju en för våra förhållanden 

synnerligen storartad landskyrka. Den äldsta domkyrkan i Lin
köping, vars grundmurar framgrävts 1916, var av liknande typ, 
ehuru något större. Den visade mindre omsorgsfull teknik, ehuru 
dock av tuktstenstyp.1 Det ligger nära till hands, att i analogi med 
förhållandet i t. ex. Husaby-Skara5, Sigtuna-Gamla Upsala samt 
Eskilstuna-Strängnäs3 tänka sig, att stiftets biskopssäte äldst pla
cerades i Vreta, på ett visst avstånd från den hedniska offerplatsen 
i Lionga, och att det först senare definitivt förflyttades till detta 
gamla landskapscentrum. — Detta skedde dock i varje fall före år 
1120, då Linköping för första gången namnes såsom biskopssäte. — 
Man får genom detta antagande en förklaring till Vretakyrkans 
märkvärdiga storlek och relativt rika arkitektur, liksom även till 
dess förhållande till Linköpingsdomens äldsta planform. De båda 

i S. C u r m a n , Linköpings Domkyrka, 1. Den äldsta stenkyrkan i Mod-
dclundcn från Östergötlands Fornminncs och Museiförening 1918, sid. 6 ff. 

För Vreta jfr. f ö r f : s uppsats i "Meddelanden" 1927. 
2 Jfr E. F i s c h e r , Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden. 

Uppsala 1920, sid. 12. 
s Jfr S u n e L i n d q v i s t , Don helige Eskils biskopsdöme. Antikvarisk 
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kyrkorna äro nämligen mycket nära besläktade treskeppiga basili
kor med tvärhus och kor samt tre absider. Koret är i Vreta något 
kortare än en kvadrat, i Linköping däremot betydligt längre än en 
sådan. Tornpartiet verkar i Linköping såsom en koncentrerad ut
bildning av motsvarande i Vreta. 

Om Linköpingskyrkan alltså verkligen skulle ha efterträtt den 
andra såsom domkyrka skulle korplanernas olikhet lå en mycket 

Fig. 59. Plan av Vreta klosters kyrka. Äldsta planformen. 

naturlig förklaring: Med stiftsorganisationens utveckling krävdes 
allt större plats för de många prästerna i kyrkan, d. v. s. koret 
måste i den yngre kyrkan göras större än i den äldre. Alldeles 
samma utveckling av korpartiet försiggår från S. Per i Sigtuna — 
enligt Thordemans mycket sannolika antagande den äldsta biskops
kyrkan — ooh dess arvtagare som domkyrka, Gamla Upsala. Här 
liksom i Skara placerades alltså ej biskopssätet omedelbart å den 
gamla, av hedningarna så vördade centrala kultplatsen, utan först 
så s m å n i n g o m förvandlades denna till den kristna religionens 
främsta centrum i dessa trakter. 
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Denna teori om Vreta och Linköping vinner ytterligare stöd ge

nom den förstnämnda kyrkans förhållande till Lunds domkyrka i 

dess äldsta form, såsom denna rekonstruerats av Anjou och Rydbeck.1 

En jämförelse mellan denna Knut den heliges domkyrka i Lund 

(fig. 60) och Vre taky ikan i dess äldsta form (fig. 59) ger genast 

påtagligt resultat. Likheten är slående. Vretas märkvärdigt kor ta 

långhus har sin direkla motsvarighet i Lundadomen. — E n när

mare granskning av planernas proportionering ger vid handen, att 

Fig. 60. Lunds domkyrka med de förmodade äldsta nuirpurlicrnu 
(korsstrcekade).' Efter Rydbeck. 

överensstämmelserna ej kunna vara tillfälliga. Korets längd ä r i 

bägge fallen mindre än dess bredd och förhållandet mellan respektive 

malt är i båda kyrkorna detsamma. Likaså äro i båda fallen tvär

skeppen något längre i N—S än i ö—V, varjämte proportionering-:!! 

' S t e n A n j o u , Knut don heliges kyrka i Lund — Lunds nuvarande 
domkyrka. Fornvännen 1920, s. 50 ff. 

O t t o R y d b e c k , Den äldsta kristna konsten i Skåne. Lund och Dalby. 
Lund 1920 samt Lunds domkyrkas byggnadshistoria. Lund 1923, s. 29 ff. 

Anjou hur dock senare tagit avstånd från denna rekonstruktion och 
föreslagit en annan, vilken dock i många avseenden förefaller mindre 
an tagbar. 

Jfr A n j o u , Kyrkorna i Lund och Dalby i Konsthistoriska Sällskapets 
Publikation 1924 samt R y d b e c k s genmäle i samma publikation 1925. 

De detaljer, som tagas säsom bevispunkter i denna diskussion synas mig 
dock i flera fall föga väsentliga, då de kunna förklaras på många sätt. 
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av tvärhuset i förhållande till koret även överensstämmer.1 Lång
huset har i båda fallen samma egendomliga proportionering; c:a en 
och en halv kvadrat i mittskeppet, motsvarande 3 arkadbågar. Medan 
alla andra proportionsmått visa en häpnadsväckande likformighet å 
ömse håll är dock långhuset relativt längre i Vreta än i Lund, ehuru 
ej mycket. Detta beror tydligen därpå, att Lundadomen med säker
het var avsedd att bli betydligt längre, ehuru den aldrig fullbordades, 
utan provisoriskt avslutades i väster, medan Vretakyrkan, som efter
bildade Lundadomen sådan den stod, i detta fall en smula utjämnade 
förebildens oproportioruerlighet. Ty någon tvekan om, att den mindre 
kyrkan är en direkt efterbildning av Nordens vid denna tid för
nämsta helgedom synes mig ej kunna råda. 

Det förefaller rent av som om man tagit mått i Lund för Vreta-
byggets räkning. Korets och tvärskeppels huvudmått äro nämligen 
i Vreta på avgörande punkter h ä l f t e n (eller i det närmaste så) 
av motsvarande i Lund: Korets bredd (svarar även mot mittskepps-
I rodden) är i Lund c:a 11,50 in., i Vreta c:a 5,60 m.; tvärskeppens 
längdmått var för sig är i L. c:a 10.20 m.. i V. c:a 4,90 m.; avståndet 
från triumfbågen till korgaveln är i L. c:a 18,80 m., i V. c:a 9,00 m.2 

Murtjockleken har varit störro i Lund än i Vreta, vilket gör att ej 
a l l a mått överensstämma s å bra som de uppräknade. Ingendera 
kyrkan är fri från skevheler i plan, varför fullt skarpa generella 
mått ej kunna tagas. 

I långhuset slamma måtten mindre väl, såsom nyss påpekades 
i fråga om längden. Detsamma gäller även om bredden, som emeller
tid omvänt är proportionellt större i Lund än i Vreta. Möjligen måste 
man dock här räkna med att den äldsta Lunda domens långmurar 
lågo längre in än de nuvarande, d. v. s. man skulle ha uppfört dessa 
sistnämnda utanför de gamla. Måtten kunna om så varit fallet ha 
överensstämt mod Vreta även på denna punkt. 

t Man har tvekat om huruvida det ursprungliga tvärskeppet i Lund 
hade samma utsträckning som det nuvarande. Här torde överensstäm
melsen med Vreta lämna det avgörande beviset. 

2 Möjligen kan måttons tämligen konstanta skillnad (c:a 20 cm. på 5 m.) 
boro på en något olika norm för måttenheten i Skåne och Östergötland. 
Jfr t. ex. H i l d e b r a n d , Sveriges Medeltid 11:2, sid. 738. 
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Linköpingssliftet torde ha stått i mycket nära förbindelse med 
Lund och dess ärkebiskop. Sålunda vederfors bl. a. Linköpings
biskopen Gislo vid Lundadomens invigning år 1145 den stora äran 
alt få inviga högra sidoaltaret. Redan 1139 var han i Lund när
varande vid en provinsialsynod. 

Även om man icke ägde underrättelser härom vore det knappast 
ägnat att förvåna, att det svenska stiftets kyrkobyggnadskonst nära 
anknöt till den lundensiska. 

Den viktigaste slutsats, som kan dragas av vad som här fram
hållits om Lund och Vreta, torde vara, att domkyrkans äldsta plan 
även i fråga om absiderna bör ha noga efterbildats i Vreta. Dom
kyrkans huvudabsid skulle i enlighet härmed ha haft betydligt mindre 
mått än den nuvarande, i vilken den gamla tydligen alls ej nu kan 
ingå. Därjämte måste de nuvarande båda sidokapellen ä tvärhusets 
östra sida utgöra ersättning för den äldre kyrkans här belägna ab
sider. Deras nuvarande sällsynta form bör då uppfattas såsom en 
individuellt gjord lösning av ett ombyggnadsproblem, där det gällde 
att ersätta de forna absiderna med såväl nya altarnischer som sak-
kristieutrymmen. 

Har alltså anslutningen till Lundarkitekturen i Vreta varit så 
direkt måste man fråga sig, om även den i författarens föregående 
uppsats1 behandlade östgötsk-småländska kyrkogruppen i dess hel
het utgått från samma förebild. 

Vretakyrkan synes totalt ha saknat dekorativ skulptural utsmyck
ning. Detta står i analogi med hela den tidigare1 omtalade västeurope
iska arkitekturriktningen i dess helhet. Säkerligen var även Knut 
den heliges domkyrka fattig på sådan utsmyckning. — I en med 
Vreta särskilt nära besläktad kyrka, Herrestad, förekommer på ab
sidens remstycken ornering i runstensdekorationsart och såsom kan 
studeras i Herrestads avläggare Väversunda har liknande ornering 
prytt såväl övriga remstycken som vindskidorna. Gavelspetsarna 
ha sirats av utsprängande drakhuvuden el. dyl. På liknande sätt ha 
även kyrkorna i den småländska äldre gruppen varit utsmyckade, 
så t. ex. Vrigstad och Bringetofta. Särskilt vackert formad var 
denna ornering i Vrigstad. Takstolarna ha varit öppna och rikt ut
formade. — Sannolikt har man rätt att länka sig Lundadömen sirad 

1 Iakttagelser angående 1100-tulets murningsteknik (Fornvännen 1929). 
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på liknande sätt. Förklaringen lill att denna ålderdomliga ornering 
hållit sig så länge just å remstyckena är utan tvivel, att man här 
hade en viktig detalj i det märkliga byggnadsverket att efterbilda. 

I tvenne av de hithörande östgötska kyrkorna, Ö. Skrukeby1 och 
Kaga2 förekomma i motsats till i nyssnämnda kyrkor skulpturalt 
utstyrda portaler eller rester av sådana, ehuru skulpturen är mycket 
primitiv. Här måste nya impulser ha spelat en roll. — Kyrkorna 
i fråga måste av flera skäl anses tillhöra de yngre i sin grupp. — 

Fig. (il. Kapitullist trän ö. Skrukeby kyrka. Efter Cnattingius. 

Den första undersökningen om möjliga impulsgivare måste i enlig
het med ovanstående göras i Lund. Är det ioke möjligt, att man 
sökt göra efter en smula av den dekorativa rikedom, som började 
välla fram i Lund, när domkyrkan ställdes under ombyggnad, utan 
att därför släppa den hävdvunna t e k n i k e n ? 

Det skulle i detta sammanhang föra för långt alt i detalj genom-
diskutera denna fråga. Men mycket synes mig tala för att såväl 
Skrukebyportalen som fragmenten från Kaga äro att betrakta som 
första försök att efterbilda den nya lundensiska stilen. 

I Kaga finnes en från en portal härstammande friskulptur, en. 
biskopsbild, stående på ett lejon, vars härstamning från Lunda
domens lejonbilder ofta framhållits. 

i Jfr B. C n a t t i n g i u s ' meddelande i Fornvännen 1927, sid. 123, mod 
bilder. 

2 Jfr O. J a n s e , Medeltidsminnon frun Östergötland, sid. 30. 
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I Ö. Skrukeby är jämförelsen med nordvästra kryptportalcn i Lund 
mycket upplysande. Den vänstra kapilällisten i Skrukeby (fig 61) 
visar ett odjur, ställt i fasadlivets plan med huvudet i själva kapiläl-
liörnet på alldeles samma sätt som å motsvarande kapitällist i Lund 
(fig. 62). Odjuren äro för övrig! alldeles uppenbajrt besläktade. Fram-
benens förhållande till den smala bakkroppen, dennas ornamentala 
behandling samt det förhållandet att bakkroppen utgår ur angrän
sande raka stenkant, allt delta utgör sådana överensstämmelser — 
liksom själva placeringen — som icke kunna vara tillfälliga. På 

Fig. 02. Kapitällist frun norra kryptportulon i Lunds domkyrka. 
Efter Rydbeck. 

kapitalets andra sida finnes i Skrukeby ett ormliknande djur, vars 
kropp ligger ringlad i en ögla. Pa motsvarande plats i Lund ringla 
tvenne sådana djur. — Skrukebyportalen efterbildar sålunda utan 
tvivel nämnda kryptportal i Lund, vilket även betygas av det öst
götska monumentets allmänna uppbyggnad: kolonner inställda i rät
vinklig ursparning, samt bågens profilering med enkel rundstav. 

Viktiga observationer i denna fråga kunna göras på de småländ
ska, till den äldre gruppen hörande monumenten. 

Vallsjö kyrkas korportal har å tympanonfältet tvenne kämpande 
odjur i relief, vilkas lundensiska anor torde vara odisputabla. Or
neringen i övrigt visar vacklande mellan runstens-slinga och ro
mansk ranka. Avståndet till ö. Skrukebyportalen förefaller ej stort. 
Primitiviteten är nog ungefär lika stor. Men Vallsjö kyrka, har haft 
en rikt perspektivisk sydporlal med en sorts tärningskapitäl. En lik
nande portal har även Bringetofta kyrka halt. 
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.Man bör ihågkomma, atl vid ett ej alltför långt framskridet sta
dium av ombyggnadsarbetena i Lund måste tärningskapitälet ha 
varit en synnerligen framträdande detalj i byggeit, nämligen då kryp
tan började närma sig sin fullbordan. "Vid denna tidpunkt voro väl 
även någon eller några av portalerna åtminstone i huvudsak fär
diga — kanske dock utan ornering, ty som Rydbeck påvisat, höggs 
deta-ljorneringen först sedan stenen inmurats. Portalernas rikedom 
var <iiluii(la kanske ännu ej så överväldigande. En enkel lands-

Flg. 63. Triumfbågen i Bringetofta kyrka. Smaland. 

kyrkobyggmästare kunde måhända här hämta motiv till en pers
pektivisk portal, där de lätt åstadkomna läriiingskapitälen insattes 
i stället för vad som till äventyrs fanns av den nuvarande starten 
i Lund. Detta synes mig åtminstone vara en möjlig förklaring, så 
mycket mer som de båda kämpande odjuren i tympaminfallet även 
i Skåne förekomma samman med tärningskapitäl i portaler, t. ex. i 
Skarhult. 

Vissa förhållanden tyda pa alt detla resonemang är riktigt. I 
Bringetofta vilar sålunda triumfbågen på impositlister, vilka ha 
samma form som en attisk bas, ehuru bägge vulst erna äro likfor
miga (fig. 63). Profillinjens branta stigning är karakteristisk. — 
I samma egenartade utformning uppträder denna profil i Lunds 
domkyrka ovan kapitalen å tvärskeppets sydvästra baldakin. Lik-
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artade branta profiler återfinnas f. ö. även å de övriga baldakinerna 
i Lund, ehuru i mera förståelig utformning, i dot att en flack, brant 
karnis, utgående från en vulst och avslutad med en platt ersätter 
formen vulst — hålkäl — vulst (nordvästra och nordöstra balda
kinerna). Över huvud taget är gränsen mellan karnis (som alltid 
göres flack) och hålkäl i Lund icke så bestämd. En övergångsform 
kan studeras å sydöstra baldakinen. 

Kapitälfragmenten visa som nämnt både i Bringetofta och Vall
sjö en tärningstyp, vilken gott skullo kunna härstamma från den ena 
av Lundakryptans båda genomgående kapitällyper. Ett bestämt på
stående kan dock knappast göras i detta fall. Men å Vallsjö kyrko
gård förvaras ett kolonnfragment med kapital, som direkt, ehuru 
mod naturlig förenkling, överensstämmer mod t. ex. kapitalet å halv-
kolonnen omedelbart söder om södra portalen i Lundakryptan. Signi
fikativ är här den tresidiga insänkningen i kapitalens "svickelfält". 

Det är även värt att lägga märke till de perspektiviska portalernas 
forna profilering, vilken kan avläsas i de bevarade kapitällisterna. 
I Bringetofta förekommer sammanställningen rundstav (kolonett), 
vinkolhörn utåt, liten hålkäl, rundstav (kolonett). Denna samman
ställning återlinnes med någon modifikation i Lund. Karnis (som 
ju lätt övergår i hålkäl enl. ovanstående), rundstav, vinkelhörn är 
en kombination, som ofta förekommer (t. ex. i nordvästra baldakinen). 
Emellertid begagnas i Lund ofta vinkelhörnen till att rytmiskt för
dela profilsanimansfällningarna. De få då en kraftigare bredd än 
övriga profildelar. Den rikedom och det raffinemang som härigenom 
ernås har naturligtvis icke uppfattats i våra småkyrkor. Men man 
kan dock även i Lund påvisa profileringar av mindre rikt nyanse
rad art. Så t. ex. i tvärskeppskapellens fönsteromfattningar: karnis, 
rundstav, vinkelhörn, rundstav, hålkäl (i norr) samt karnis, rund
stav, karnis, rundstav (i söder). Karnisen står på gränsen till hål
käl här. Steget till Bringetofta är ej långt. Och framförallt, dessa 
profileringar äro ett utmärkande drag för den rhenländsk-Iombar-
diska stilriktning, vartill Lundadomen hör. — Såväl den förut om
talade impostlistprofilen som dessa profilbildningar äro icke synner
ligen allmänna romanska drag, utan speciella sådana och man 
torde därför kunna våga förutsätta ett visst samband mellan Lund 
och Njudungskyrkorna. 
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I Vallsjö har portalprofilen formen rundstav, hålkäl, rundstav, 
hålkäl, rundstav, alltså en mera monoton upprepning. Utvecklingen 
från Bringetoftas sammansatta profil till denna synes rätt naturlig. 
Och utbyter man hålkälen mot en hålkälsartad karnis så finnes 

Fig. 61. Portal i Lannaskede ödekyrka, Småland. 

som nyss nämnt i södra kapellels fönster i Lund den direkta motsva
righeten. 

Den av allt att döma yngsta av de här omtalade äldre småländska 
kyrkorna, Lannaskede, har även en perspektivisk portal med tär
ningskapitäl (fig. 64). Sambandet med de andra kyrkorna är omiss
kännligt, men formerna äro mycket mera precisa och klara än 
i dessa. Portalen har, såsom utvisas av den trasiga murytan ovan 
bågen, haft en föga framspringande baldakin, vilken vilat på de en 

i i Fornvännen 19:tu. 
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smula utkragade kapitalen. Redan förekomsten av baldakin pekar 
mot Lund. Tämingskapitälen s>tå mycket nära Lundakryptans 
strängaste typ. Karakteristisk är framför allt den plattbildning, 
som utgör själva kapitalets översta parti. — Profileringen av por
talsidorna är här sammansatt av tvenne rundstavar samt mellan dem 
mycket smala, dubbla vinkelhörn. Dessa sistnämnda skulle kunna 
tagas för en förfinad utbildning av Vallsjös hålkälar, men anknyt
ningen till Lund spelar även här sin roll. I Lundadomens profiler 
ha dessa tunna, skarpa kanter mycket stor användning. De inskju
tas ofta mellan huvudlederna i profileringen oeh skänka ökad rike
dom åt skuggbildningen. Även detta är karakteristiskt för lombar-
disk-rhenländsk arkitektur och i observerandet av denna finess ligger 
hos Lannaskedemästaren ett närmare förhållande till den stora före
bilden, än vad fallet var i Bringetofta och Vallsjö. 

Man skulle vilja gissa, att en ny kontakt med Lund här förelåge. 
En egendomlighet i planbildningen kan måhända bestyrka detta. 
Absiden i Lannaskede är nämligen påfallande stor. Den upptager 
nästan hela korgaveln och ger med sin kraftiga rundning kyrkans 
exteriör dess särprägel. Triumfbågens bredd svarar ej alls mot tri-
bunbågens, utan är betydligt mindre än dennas. 

Ligger ej här förklaringen nära till hands! Efter de med normala 
absider försedda kyrkorna i Bringetofta och Vallsjö, vilka direkt 
eller med mellanhand svagt anknyta till Lunds domkyrkas nya bygg
nadspartier följer en förnyad kontakt med Lund. Formerna rensas 
upp och i planbildningen inträder ett nytt element, den stora absiden, 
efterbildande den påbörjade och mer eller mindre långt framskridna 
nya, väldiga Lundaabsiden. 

Det förhållandet, att triumfbågen är smalare än tribunbågen, är ju 
ganska märkligt, men äger i viss mån sin motsvarighet i Lund ännu 
i dag. Dessutom utgjorde förr i Lund triumfbågen med sin lektorie-
mur en mycket kraftig avgränsning mellan lekmannakyrkan och 
koret, vilket måhända vid efterbildandet i en liten landskyrka kunde 
befordra den trånga triumfbågsformen. En hel rad av de skånska 
landskyrkor, som tagit mönster i domkyrkan, ha just denna trånga 
triumfbåge, ehuru trångheten vanligen motiveras genom dekorativa 
nischer för altarprydnadema till sidoaltaren. Så t. ex. i Färlöf och 
Maglarp. 
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Även i äldre arkitektur förekommer dock förträngning av triumf
bågen, men då äro vanligen a l l a bågar trånga eller också samman
hänger förhållandet därmed, att bågen haft att uppbära ett central
torn (S. Per i Sigtuna), varför murpelarna måst göras mycket starka. 

Man rör sig här på ett område, där fasta typologier knappast 
kunna uppvisas. Det gäller en primitiv komstalatring, som öser 
ur en överväldigande ny motivskatt. Sin gamla teknik behåller man, 
men man tillämpar det nya så gott man kan. 

Ovanstående resonemang synes mig emellertid ge ett begrepp om 
vilka dateringar, som kunna ifrägakomma, nämligen i det stora hela 
taget 1100-talets förra hälft, den tidsålder, då Lunds nya domkyrka 
byggdes. Och endast ett fåtal kyrkor — t. ex. Vreta, Herrestad — 
tillhöra helt den för-lombardiska tiden. 

Under samma århundrades senare hälft råder den nu som helhet 
verkande Lunds domkyrka fullständigt. En av allt att döma tidi
gare vid domkyrkohyttan verksam man — som av Roosval fått ano
nymnamnet Bestiarius — är nu förgrundsfiguren. Samtidigt segrar 
även huggstenstokniken eller dess avläggare i gråstensmaterial över 
tuktstensförfarandet. Säkerligen har dock vid denna tekniska förny
else ej endast Lunds domkyrka, utan även de cisterciensiska kloster
kyrkorna spelat en avgörande roll. 

Januari 1929. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E r i k L u n d b e r g : Die älteste Domkirche Lunds und die kirohliche 
Baukunst im Bistum Linköping. 

In mehreren schwedischen Bistumern känn man konstatieren, dass der 
Bischofssitz zuerst in einem gewissen Abstand von dem uralten heidnischen 
Zentralkultplatz der Landschaft angelegt gewesen ist, aber auch dass man 
nach einiger Zeit — vermutlich nachdem das Heidentum endgultig besiegt 
worden war — den Bischofssitz nach diesen Kultplatz selbst verlegt hat. 
Möglicherweise ist dies auch Im Bistum Linköping der Fall gowesen. Die 
ältesto Domkirche, von der Reste in Linköping angetroffen worden sind, 
stammt aus der ersten Hällte des 12. Jahrhunderts und zeigt grosse Uber-
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einstimmungen im Plane mit der bomerkenswertcn ältesten Kirche im 
Kloster Vreta. Diese letztere Kirche erscheint ihrer Kaumgruppierung nach 
ursprunglicher, während der Linköpinger Dom gut eino weitere Aus-
gcstaltung der in Vreta gegebcnen Formen sein konnte. In dieser Frago 
lasson sich Vergloiche mit oinem bestimmten Vorbilde ziehcn, die die Rich-
tigkcit der Annahme klar beweisen und damit auch eine recht starke Stiitze 
fur die Vermutung liefern, dass der Bischofssitz in ältester Zeit in Vreta 
belegen gewesen ist, um später nach Linköping verlegt zu werden. Die 
Ubereinstimmung der Kirche zu Vreta mit der ältesten, von Knut dera 
Heiligen erbauten Domkirche in Lund ist nämlich so gross, dass diese 
letztere als Modell fur jene gedient habon muss. Ja, man scheint geradezu 
in Lund fiir Rechnung der Vretaer Kirche Mäss genommen zu haben, und 
man hat ganz einfach diese Maasse halbiert, um die gewiinschte Grössen-
reduktion zu erhalten. Dieser Vergleich stlitzt sich auf eine Rekonstruktion 
des ältesten Lundaer Doms, ausgefiihrt von S. Anjou und O. Rydbeck (von 
der jedoch ersterer später Abstand genommen hat). Diese Rekonstruktion 
känn durch die Ubereinstimniung mit Vreta in bemerkenswerter "Weise 
weiter ausgebaut werden. 

Eine ganze Reihe Landkirchen gehen auch, in stärker Vereinfachung, 
auf das Muster von Vreta und Lund zuruck. In vielen von diesen machen 
sich jedoch schon Einflusse von der lombardischen Ornamentik her bomerk-
bar, die während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Lund bei dera 
nun im Gange befindlichen Umbau des Doms auftritt. — Der Lundaer Dom 
erscheint nach diesen Untersuchungen mehr und mehr als ein allés andere 
iiberschattendes Vorbild fiir den Kirchenbau in Siidschweden. 

Man diirfte demnach berechtigt sein, die älteste Domkirche in Lund in 
Uboreinslimmung mit Fig. 59, der Kirche zu Vreta, zu rekonstruieren. 
Beziiglich der Ausschmiickung derselben lohren uns ausserdem erhaltcno 
Abkömmlinge ein gut Teil, und eine ziemlich detailliorte Rekonstruktion 
wäro wohl möglich. Die Domkirche Knuts des Heiligen hat wahrscheinlich 
aller skulptierten Ausschmiickung ermangelt, dagegen sind Windbretter 
und Balken mit reichsten Scbnitzereien derselben Art wie die Verzierungcn 
unserer Runonstcino geschmiickt gewesen. In mehreren erhaltencn Land
kirchen, die als Abkömmlinge der Domkirche Knuts des Heiligen bozoichnot 
worden können, sind nämlich derartige Holzpartien noch vorhanden. 


