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Förord

I maj 1952 steg Evald Gustafsson in på Gotlands Fornsal för att börja sin tjänstgöring 
som amanuens. Den sista januari 1992 nästan precis 40 år senare - lämnar han posten 
som överantikvarie på riksantikvarieämbetet. Under mellantiden har han hunnit med 
att vara amanuens och antikvarie vid ämbetets byggnadsminnesavdelning, landsan
tikvarie i Malmöhus län, senare också länsantikvarie i samma län och chef för riksan
tikvarieämbetets kulturminnesbyrå. Redan denna uppräkning ger en antydan om 
Evald Gustafssons mångsidighet och breda engagemang för kulturarvet så som vi 
möter det i de enskilda monumenten men också i samhällenas bebyggelsemiljöer och 
i odlingslandskapet.

Licentiatavhandlingen handlade om den romanska kyrkan i Vänge på Gotland. 
Den följdes av många artiklar och skrifter om kyrkor och kyrkokonst. Men ämnesvalet 
har breddats. I den långa listan över tryckta skrifter återfinner vi hela registret från 
byggnadshistoria och byggnadsarkeologi till byggnadsvård och bevarandeplanering i 
vid bemärkelse. Det är skrifter riktade till experter och politiker men också i stor 
utsträckning artiklar och handböcker till hjälp för alla som vill upptäcka och förstå 
våra kulturhistoriska märkvärdigheter.

Evald Gustafssons yrkesgärning och skriftställarskap speglar 40 års utveckling inom 
svensk kulturvård, från en kulturminnesvård med tyngdpunkten i de enskilda kultur
minnena till en miljövård där helhetssynen står i centrum, där målet är att värna en 
kulturmiljö där vi kan förstå och uppleva samspelet mellan människa och natur i ett 
långt tidsperspektiv.

Engagerat och kunnigt och med en ovanlig förmåga att ge budskapet liv har Evald 
Gustafsson pläderat för en ökad varsamhet i vårt umgänge med kulturarvet. Själv 
tänker jag ofta på uppsatsen »Tankar i Teckomatorp» där han 1973 i sin ömsinta 
skildring av ett skånskt stationssamhälle ställer frågor som är lika aktuella idag när 
öresundsbron efter årtiondens utredande och diskussioner ser ut att bli verklighet.

Som en röd tråd både i yrkesverksamheten och skriftställarskapet löper Evald 
Gustafssons intresse för de svenska kyrkobyggnaderna och det rika kulturarv som de 
representerar. Sedan 1979 är han ledamot av Sveriges Kyrkors redaktionskommitté 
och han har själv medverkat i flera av Sveriges Kyrkors publikationer. Det är också 
medarbetarna i detta lärda verk och i de nordiska grannländernas »kyrkoverk» som 
bidragit med de studier i kyrklig konst och arkitektur som ingår i den festskrift som 
hyllar honom på hans 65-årsdag. Vänner och kollegor tackar för många år av gott och 
glatt samarbete och önskar lycka till i det fria skriftställarskap som pensionärslivet nu 
öppnar vägen för.

Margareta Biörnstad
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Dalby kyrkas stiftare och donatorer
En spekulativ bildtolkning
av Erik Cinthio

Stiftare och donatorer har på flerfaldiga sätt före
vigats i den medeltida konsten. I de flesta fall har 
bilder, målade eller skulpterade, tillkommit i di
rekt eller nära anslutning till den tid då respekti
ve donatorer och stiftare var verksamma. Men 
under den begynnande högmedeltiden har det 
också hänt att man t ex i samband med stora 
gotiska ombyggnader av tidigmedeltida dom- 
och klosterkyrkor understrukit den historiska 
traditionen genom att på skilda sätt framställa de 
ursprungliga stiftarna, dvs personer som levat ett 
par hundra år tidigare. Bland de mera spektaku
lära och kända framställningarna av detta slag 
från tiden omkr 1200-talets mitt framstår de be
römda stiftargestalterna i västkoret till domen i 
Naumburg. Man har antagit, att den idémässiga 
bakgrunden till stiftarutsmyckningen i bl a 
Naumburg skulle ha kunnat inspireras av den 
historisk-politiska manifestation, som kom till 
stånd i framför allt de östra delarna av domen i 
Magdeburg under förra hälften av 1200-talet.1 
Förutom historiskt imperial-symboliska marke
ringar med hjälp av spolier finner man här bland 
annat mer eller mindre säkra framställningar av 
den ursprungliga kyrkans grundare, nämligen 
kejsaren Otto den store.

Magdeburg är ett exempel som mera explicit 
anförts som uttryck för en historisk-politisk ma
nifestation av detta slag. Det kan sålunda vara av 
lcke ringa intresse att en del av kapitälskulpturen 
1 Magdeburg från första hälften av 1200-talet 
sedan gammalt har anförts som stilmässigt före
bildande vad beträffar två kapital, som ursprung
ligen funnits i Dalby kyrka, men som nu förvaras 
Pa Historiska museet i Lund.

Johnny Roosval var den förste, som 1918 ville 
se de båda kapitalen som inspirerade av Magde
burgskulpturen.2 Han nämnde dem i samband

med sin behandling av »Calcarius» och samman
ställde dem för övrigt även med Lyngsjöfunten. 
En kortfattad beskrivning finner man hos Sten 
Anjou, som bl a skrev: »Att ett tyskt inflytande 
gjort sig gällande på våra kapital, visar en in
skrift, ’HENRICUS IMPER’, på det ena av dem. 
Det syftar på Henrik II, tysk konung och ro
mersk kejsare, kanoniserad 1146.» Han daterade 
sedan med hänvisning till Magdeburg kapitalen 
till omkr 1230.3 Vidare räknade han med att de 
suttit i kyrkans kor. När Monica Rydbeck 1937 
behandlade kapitalen, underströk hon liksom 
Roosval och Anjou anknytningen till Magde
burg. Hon föreslog en datering till mitten av 
1200-talets första hälft.4 Den redan av Roosval 
antagna släktskapen med Lyngsjöfunten under
ströks ytterligare av Frans Carlsson 1970. Han 
föreslog en datering till omkring 1200.5 Här kan 
vi kanske tills vidare stanna vid en datering till 
något av 1200-talets två första årtionden. Jag 
kommer fortsättningsvis inte att gå in på några 
stilistiska jämförelser utan avser i stället att försö
ka göra en tydning och tolkning av de på det ena 
kapitalet förekommande personerna.

I Dalby satt kapitalen sekundärt inmurade i 
den sedan slutet av 1750-talet som sakristia fun
gerande östligaste kvadraten av södra sidoskep- 
pet, ett läge som ingenting säger om deras ur
sprungliga placering. De uttogs härifrån vid en 
reparation av kyrkan 1893. De förvaras nu på 
Historiska museet i Lund under invnr 13.184 
h,i. Det ena kapitalet är något bättre bevarat än 
det andra och ger klart besked om den ursprung
liga formen, som är mycket karakteristisk genom 
den kraftiga insvängningen av kapitalets nedre 
hälft (fig 1). Det är bl a denna form, som åter
finns i en del av de under början av 1200-talet 
tillkomna kapitalen i Magdeburg. Kapitalets fyra
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Fig 1. Sandstenskapital från Dalby med 
symboliska djur- och människofigurer.

hörn markeras av fyra symmetriskt placerade 
människohuvuden. Mellan dessa framställs fa
beldjur med ridande figurer. Motivet har sanno
likt att göra med en allmän symbolik, som emel
lertid ej skall behandlas här.

Det andra kapitalet, som nu skall bli föremål 
för närmare granskning, är tyvärr något mera 
skadat, bl a saknas merparten av det nedre av
smalnande partiet. Fördelningen av motiv och 
figurer är på detta kapital ej symmetriskt genom
förd de fyra sidorna emellan, vilket redan det 
antyder en vilja till berättande eller framställning 
av något icke generellt. På en sida ser man två 
»drakfåglar» med mot mitten bakåtvända huvu
den, skilda av en palmettstängel (fig 2). Rör vi 
oss motsols till nästa sida finner vi där insatt i ett

lövverk två varandra motställda människohuvu
den, ett på vardera flanken. Personen till vänster 
föreställer en man med välansat skägg iklädd en 
öppen bandkrona med liljeornament. Den andra 
personen, som med sitt långa hår synbarligen 
föreställer en kvinna, bär en krona, som också 
den kan ha haft nu avslagna uppstigande orna
ment. Det rör sig med andra ord om en kung och 
en drottning (fig 3). Nästa sida är den mest 
skadade. Till höger framställs liksom på förra 
sidan en kvinna men med en gentemot den förra 
något avvikande krona, som bör föreställa en låg 
bygelkrona utan liljeornament. Även här möter 
vi synbarligen en drottning. Hennes visavi är 
tyvärr helt försvunnen men i analogi med föregå
ende sida torde man kunna våga sig på den icke

Fig 2. »Berättande» sandstenskapitäl från 
Dalby. Den sida som pryds av djur- och 
växtornament.



Fig 3. Sida nr 2 av kapitalet med huvu
den av ett kungapar.
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Fig 4. Sida nr 3 av kapitalet med ett 
bevarat krönt kvinnohuvud.

Fig 5. Sida nr 4 av kapitalet, där kejsar 
Henrik överräcker ett svärd åt en krönt 
Person.

alltför djärva gissningen att även här framställts 
en kung (fig 4).

Den fjärde sidan är den intressantaste och för 
ovngt den enda som tidigare omnämnts. Fram
ställningen och placeringen av figurerna skiljer 
sig på väsentliga punkter från vad vi sett på de två 
föregående sidorna (fig 5). Även här finns två

personer, men de är nu synliga i halvfigur. På 
grund av att kapitalets nedre hälft saknas skulle 
man eventuellt kunna tänka sig att de framställts 
i helfigur. Under alla omständigheter har deras 
överkropp och armar avbildats och ej blott huvu
dena som på de föregående sidorna. Vidare be
finner de sig ställda mot varandra i mitten av

2-919085
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bilden. Den högra personen som är korthårig, 
alltså synbarligen en mansperson, bär en hög 
bygelkrona med alternerande knoppar och min
dre liljeornament. Hans vänstra arm är vinkelrätt 
böjd med handen vilande strax under brösthöjd. 
På grund av den skada som vederfarits skulptu
ren går det ej att avgöra om någon del av hans 
högra arm och hand har varit framställd. Det är 
emellertid mycket möjligt att så har varit fallet. 
Den motstående figuren framställer en person 
med liljekrona på vars ring man kan läsa IMPE
RATOR). Framför sig och den andra personen 
håller han i sin högra hand ett uppåtriktat svärd 
med lindad svärdsskida. På kantbården snett 
ovanför kejsarbilden kan man tydligt läsa HEN- 
RICVS. Motsvarande kantbård har ursprungli
gen funnits över samtliga huvuden men är idag 
tyvärr helt avslagna.

Allt som allt ger den bildmässiga variationen 
på de olika sidorna ett starkt intryck av att fram
ställningarna är berättande och icke allmänt pry
dande. Tre persongrupper eller par är framställ
da. Hade de tillkommit enbart som dekoration 
hade även den första sidan försetts med gestalter 
av något slag. Man kan ju jämföra med den 
synbarligen allmänt symboliska framställningen 
på det mera symmetriskt komponerade andra 
kapitalet.

Om vi står inför en historiskt berättande fram
ställning, skulle man kunna fråga sig om det 
även föreligger en form av »porträttliknande» 
återgivning av respektive personer. Den enda 
tänkbara markeringen i detta hänseende skulle i 
så fall vara återgivandet av den skäggprydde re
spektive de båda skägglösa manliga personerna. 
Det anmärkningsvärda är nämligen att de två 
krönta och varandra motställda männen båda är 
skägglösa då däremot det bevarade kungahuvu- 
det har ett prydligt skägg. Om vi med detta 
skulle se en faktisk karakterisering, skulle det i så 
fall grunda sig på en levande tradition av något 
för vissa personer ytterst karakteristiskt. Några 
dylika utsagor är mig veterligt icke kända. Skill
naderna får därför tills vidare betraktas som rent 
tillfälliga.

En annan påtaglig variation ser vi i kron for

merna. Henrik och kungahuvudet bär i princip 
samma krontyp, den öppna liljekronan. Att av 
denna anledning dra slutsatsen att även kunga
huvudet skulle föreställa en kejsare torde vara 
förhastat. Krontypen används av såväl kejsare 
som kungar. Att sedan Henriks visavi bär en 
hjälmbygelkrona kan vara ett sätt att vilja marke
ra en skillnad mellan de båda samställda perso
nerna. Josef Deér har hänvisat till en påtalad, 
men tyvärr icke beskriven, skillnad mellan kron- 
typerna hos å ena sidan de tyska kejsarna Lothar 
respektive Fredrik Barbarossa och å den andra 
de respektive danska kungar som ställdes under 
den kejserliga länsrätten.6 Det intressanta med 
den höga hjälmliknande bygelkronan är vidare 
att den kan tänkas ha sin förankring i den anglo
saxiska kronform, som utgick från den german
ska prakthjälmen.7 Den sistnämnda typen marke
rar alltså icke i första hand en lägre rang utan en 
art- och funktionsskillnad mellan de båda per
sonerna.

Om vi nu skall våga oss på försöket med en 
tolkning och identifiering av de framställda ge
stalterna är det lämpligt att börja med bilden av 
»Henricus imperator» och den honom motställ
da gestalten (fig 5). Det torde knappast råda 
något tvivel om att vi här ser framställningen av 
en akt eller en händelse. Det är av denna anled
ning figurerna i motsats till huvudena på de 
andra sidorna givits hel- eller halvfigur samt 
ryckts in mot mitten av bildfältet för att just 
deras armar och agerande skulle kunna framstäl
las och handlingen åskådliggöras. Det uppåtrik- 
tade svärdet i sin lindade skida betecknar en 
fredlig handling, ett överräckande av icke i första 
hand svärdet som objekt men en värdighet som 
med den kejserliga maktsymbolen föräras den 
motställda personen.8 Dennas högra arm och 
hand kan mycket väl tänkas ha varit framställda i 
skulpturen, som är skadad just där denna hand 
skulle ha sträckts mot eller fattat om svärdet.

De som tidigare gjort försök att identifiera 
Henricus har undantagslöst betraktat honom 
som Henrik II, som helgonförklarades på 
1140-talet.9 Monica Rydbeck menade att den 
motställda personen i så fall skulle vara hans
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gemål Kunigunda, som också hon något senare 
helgonförklarades. Ingenting i bilden antyder 
emellertid att det skulle röra sig om helgonför
klarade personer. Icke heller ger den kejsaren 
motställda personen sken av att vara en kvinna. 
Frågan är då vilken kejsare Henrik som det skulle 
ha kunnat finnas anledning att föreviga i Dalby. 
Utgår vi från att kapitalet tillkommit i början av 
1200-talet kan vi konstatera, att det vid denna 
tid icke fanns någon kejsare Henrik. Om det rör 
sig om bestämda personer, har de alltså icke varit 
samtida med kapitalet utan haft historisk bety
delse för kyrkan och konventet.

Då återstår att se vilken kejsare Henrik och 
vilka kungar och drottningar som i övrigt kan 
tänkas ha spelat en roll för tillblivelsen och den 
äldsta utvecklingen av Dalby kyrka och kloster.

Att initiativet till den första kyrkobyggnaden 
På platsen togs av Sven Estrid sen vet vi.111 Att 
kyrkobyggnadens karaktär och utförande i sin 
tur har betingats av att kung Sven på platsen var i 
besittning av en betydelsefull kungsgård kanske 
också de flesta idag håller med om.I 11 I ett annat 
sammanhang har jag försökt visa, att förutsätt
ningarna för Sven Estridsens initiativ till såväl 
kungsgårdanläggning som kyrkobygge politiskt 
bottnat i de kontakter, som han åren kring 1050 
hade med den dåvarande tyske kejsaren Henrik 
UI. Hos honom firade Sven 1053 påsken i Mer
seburg, sedan han 1049 efter strider i Flandern 
tillsammans med Henrik lär ha svurit honom 
trohetsed.12 Är det då inte just denna senare 
handling vi ser framställd på vårt kapital? Kejsa- 
ren skulle alltså kunna vara Henrik III och den 
andra personen Sven Estridsen, kyrkans grunda- 
te, som därefter på grundval av sitt då aktuella 
förhållande till kejsaren försökt utveckla sin stif
telse i överensstämmelse med de förebilder som 
hämtats från de kejserliga riksstiftelserna i Merse
burg och Magdeburg.

I a kapitalets två andra sidor med krönta huvu
den ser vi på den ena tvivelsutan ett kungapar. På 
tlen andra sidan är endast drottningen bevarad, 
nten låt oss antaga att även här funnits ett kunga- 
huvud. Om vi sålunda förutsätter framställning
en av två kungapar är frågan vilka dessa kan

tänkas vara. Bland de söner, som efterföljde Sven 
Estridsen på tronen, fanns i varje fall två, som vi 
med bestämdhet vet gynnade kyrkan i Dalby. Ja, 
den förste av dem till den grad att han blev 
begravd på platsen, nämligen Harald Hein.13 
Det finns också starka skäl att antaga, att det var 
han som fullföljde bygget av den första stenkyr
kan.

Vad vet vi då om Haralds gemål och vad som 
skulle ha kunnat befoga hennes bild? Egentligen 
mycket litet om ens något. De flesta historiker 
har nämligen förnekat, att vi har någon kunskap 
om henne. Vissa anteckningar i roskildekyrkans 
Liber daticus har dock givit anledning till funde
ringar. I ett tillägg till den för Sven Estridsen 
felangivna dödsnotisen under den 9 maj finns 
även en drottning Margareta: »Obiit et Regina 
Margareta, qve contulit fratribus bona, qve habuit 
in Gythingæhcereth.» Langebek menade att det 
måste vara fråga om antingen Haralds gemål el
ler också Nils’. Efter en viss argumentering 
stannar han för att det rör sig om Haralds Marga
reta.14 Den enda uppgift som finns om henne 
stammar från en nu försvunnen förteckning över 
roskildekyrkans välgörare, där det i uppräkning
en har stått »Regem Haraldum, Reginamnque 
Margaretam».15 De flesta historiker har icke god
tagit Langebeks antagande utan i stället identifi
erat den i Roskildes Liber daticus nämnda Marga
reta med Svens moder Estrid, som också skulle 
ha haft detta namn. I ny tid är det endast en 
historiker, som gått på Langebeks linje och velat 
se den nämnda Margareta som Haralds gemål.

I två utredningar kring roskildekyrkans jorda
gods har C A Christensen efter en ingående och 
övertygande källkritisk granskning kommit till 
samma slutsats som Langebek och även visat var
för man tidigare misstolkat de tidigare nämnda 
notiserna.16 Man har alltså under lång tid antagit 
att Estrid till Roskilde skänkt 50 bol i Göinge 
härad. I enlighet med Christensens utredning 
har Estrid förvisso till roskildekyrkan donerat 50 
bol, men de har legat på Själland. Gårdarna, 
bona, ej bolen, från Göinge däremot har skänkts 
av den Margareta, som Christensen visat var Ha
rald Heins gemål. I en uppsats »Roskilde domka
pitel och Göinge» har Torsten Karlson därefter
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menat sig kunna identifiera de gårdar i Göinge 
som skulle ha tillhört Roskilde domkyrka och 
sannolikt ingått i den donation, som drottning 
Margareta skulle ha gjort.1 De skulle ha legat i 
framför allt Mjölkalånga och Sösdala.

Någon jordebok från Dalby har vi tyvärr ej 
bevarad, men i klostrets intäktsbok från 1530 
finns uppsatt 15 gårdar i Göinge från vilka klost
ret försågs med framför allt smör.18 Merparten 
av gårdarna låg i Farstorp, Matteröd och Häg- 
linge, dvs norr och söder om det komplex som 
enligt Torsten Karlson drottning Margareta 
skulle ha donerat till Roskilde domkyrka. Skulle 
det nu vara så att dc egendomar, som dalbyklost
ret disponerade i Göinge i slutet av sin tillvaro, 
har donerats till kyrkan redan omkr 1080 skulle 
det i och för sig inte vara omöjligt att de skänkts 
av drottning Margareta samtidigt som hon bevis
ligen från samma område gjorde en sådan dona
tion till Roskilde. Harald och Margareta skulle 
under sådana omständigheter vara ett dona
torspar väl värda att åminna I Dalby även efter 
drygt 100 år, i synnerhet som Haralds grav vid 
detta tillfälle fortfarande bör ha varit känd och 
väl också aktad. Rör vi oss i betraktandet av 
kapitalet kronologiskt och medsols skulle det 
vara den sida, som idag endast kan uppvisa drott
ningens huvud, vilken skulle ha framställt det nu 
behandlade kungaparet (fig 4). Det huvud som 
skulle ha kunnat tillhöra Harald är bortslaget.

Då är frågan vilket kungapar som i övrigt kan 
tänkas vara representerat på kapitalet. Enligt Æ1- 
noth skall även Haralds broder och efterföljare 
Knut ha gynnat Dalby kyrka. Hans drottning, 
Adele, var visserligen en högättad och berömd 
kvinna, men hennes traditionella förankring 
fanns, både före och efter mordet på Knut, i 
Flandern, och vi har ej kännedom om några do- 
natoriska insatser från hennes sida. Det gäller 
däremot i desto högre grad om den kvinna som 
sedermera blev Adeles svägerska, nämligen Mar
gareta Fredkulla, som efter 1103 ingick äkten
skap med kung Nils.

Margareta var dotter till kung Inge i Sverige 
och hade först varit gift med Magnus Barfot av 
Norge, som dog 1103. Själv dog hon den 4 nov 
sannolikt 1117. Hon åminnes i Necrologiium lun

dense icke minst för att hon till Laurentiikyrkan 
skänkte en förgylld och ädelstensbesatt kalk.19 
Saxo har icke ord nog för hennes givmildhet: 
»Margareta lade inte blott stora jordagods under 
kyrkornas ägo, utan hon arbetade också med all 
makt på att utstyra dem med större prakt och 
skänkte dem härliga skrudar i stället för de tarvli
ga mässkläder som fanns; och i sin iver att pryda 
kyrkorna stiftade och skänkte hon praktfulla kor
kåpor och andra mässkläder till bruk vid guds
tjänsterna.»211 När det i Knut Lavards »vita» talas 
om Nils’ otillräcklighet framhålles det att »styrel
sen till största delen berodde på den ädla drott
ning Margareta, så att främlingar sade, att Dan
mark styrdes av kvinnohand.»21 Att Dalby icke 
nämns ha kommit i åtnjutande av Margaretas 
givmildhet måste ej betyda att så icke var fallet. 
Saxo talar om kyrkor I flertal och varför skulle ej 
Dalby ha kunnat komma ifråga? Att vi känner 
hennes givmildhet gentemot lundakyrkan beror 
på den lyckliga omständigheten att vi ännu har i 
behåll en handskrift till vilken Dalby tyvärr ej 
längre har någon motsvarighet.

När det sedan gäller kung Nils kan det synas 
svårt att koppla honom till Dalby. Både samti
dens och nutidens uppfattning om honom vari
erar betydligt. Han har i allmänhet betraktats 
som en svag kung, men mycket av uppfattningar
na om honom kan bero på samtidens tendenti
ösa uppfattning i samband med de förvirrade 
politiska striderna under senare delen av hans 
regeringstid, dvs från omkr 1120 och fram till 
hans död 1134. Undantaget utgör Ælnoths 
överdrivet panegyriska beskrivning av honom, 
som väl i sin tur förklaras av att Nils var Ælnoths 
uppdragsgivare. Vad han kan ha betytt för kyr
kan vet vi ingenting om. Det finns emellertid 
ingenting som motsäger att han på sitt sätt skulle 
ha kunnat gynna den. Även om det icke heller 
finns några källor som direkt utsäger något om 
hans förhållande till Dalby, skulle man kunna 
fråga sig om han inte i sin faders storståtliga 
stiftelse skulle ha kunnat åstadkomma något, 
som augustinkorherrarna knappt hundra år sena
re skulle kunna se tillbaka på med tacksamhet.

Vad är det då som rimligen kan ha ägt rum i 
Dalby under främst tiden mellan omkring 1103
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och 1120? Det är ytterst antagligt, att det är just 
under denna period, som den kommunitet av 
prästmunkar som fanns i Dalby organiserades i 
ett reguljärt augustinkorherrekonvent.22 Det är 
vidare troligt att det är i anslutning härtill som 
kungamakten till det nybildade konventet över
lämnade delar av den kungliga egendomen på 
platsen och även mera formellt ställde kyrkan till 
deras förfogande. Men sedan detta skett har 
kungen säkerligen även fortsättningsvis hävdat 
sin patronatsrätt till kyrkan. Ett sådant handlan
de borde också komma till uttryck i en byggnads- 
rnässig omgestaltning av kyrkan. En genomgri
pande sådan har bevisligen ägt rum under första 
hälften av 1100-talet. Förutom utvidgningen av 
kyrkans östra delar har ett nytt västparti tillkom- 
mit. Hur mycket som genomförts under Nils’ 
tid kan diskuteras, men att något igångsatts är 
ytterst sannolikt, även om merparten av föränd
ringar och tillbyggnader fortsatt under hela 
1100-talet.23 Under alla omständigheter bör till
komsten av och i varje fall initiativet till det nya 
västpartiet kunna kopplas samman med etable
randet av ett reguljärt augustinkorherrekonvent. 
Det skulle med andra ord ha skett under den tid 
då Nils var kung och hans berömda gemål var 
Patalat frikostig när det gällde kyrkornas prydan
de, vilket i sin tur skulle ha kunnat befoga deras 
bilder (fig 3).

På senare tid har Nils hypotetiskt kopplats till 
det ursprungliga uppförandet av Vä kyrka.24 
Tanken är i detta sammanhang icke helt utan 
'utresse. Kapitälbanden till västportalen i Vä har 
Pa södra sidan en genomgående akantusorne- 
ring. På norra sidan återfinner man djur-, fram
för allt örnfigurer. I reducerad omfattning åter- 
hnns samma motiv med samma fördelning kring 
den lilla västportalen till Dalby kyrkas förhall. 
Det är ej uteslutet att det i denna typ av motiv
fördelning kan finnas en avsiktlig symbolisk ma
nifestering med syftning på den kungliga värdig
heten, ett innehåll som jag här inte avser att gå 
narmare in på. I annat sammanhang har jag också 
förmodat, att denna portalomfattning i Dalby 
Ursprungligen skulle ha befunnit sig på andra 
vaningen och på så sätt från en svalgång eller 
balkong genom den i murverket ännu befintliga

gången lett direkt in till den kungliga logen.2"’ 
Den nedre våning, som idag i allmänhet benäm
nes förhall, skulle då mycket väl ha kunnat plane
rats som krypta till bl a förvaring av den väsentli
ga Korsrelik, som möjligen nått Dalby först vid 
denna tid (se nedan). Alla forskare, som före mig 
behandlat förhallen och västpartiet, har antingen 
undvikit frågan om dess funktion eller också ve
lat förklara den utifrån liturgiska behov i anslut
ning till cluniacensiska förebilder. Märkvärdigt 
nog har ingen tidigare kommit på idén att an
läggningen kan ha haft med det kungliga patro- 
natskapet att göra. Den väsentliga anledningen 
härtill kan naturligtvis ha varit, att man över 
huvud taget ej räknat med existensen av en 
kungsgård på platsen, och framför allt inte med 
en kungsgårdsanläggning som varit direkt för
bunden med kyrkan. Efter de arkeologiska un
dersökningarna på 1960-talet har frågan kommit 
i en helt ny belysning, och västpartiet har därige
nom fått en tidigare icke framförd förklaring, 
som bör vara svår att frångå.

Med hänvisning till de byggnadsmässiga om
gestaltningar som här anförts kunde man kanske 
få en antydan om var de båda kapitalen ur
sprungligen skulle ha varit placerade. Deras stor
lek talar för att de bärande kolonnerna ej varit 
alltför höga.26 Vidare har de kunnat betraktas 
från alla håll. De har med andra ord suttit fria. I 
själva kyrkorummet är det svårt att tänka sig en 
lämplig plats. Däremot skulle det byggnadsparti, 
som rent rumsligt skulle ha förknippats med de 
världsliga stiftarna ha kunnat vara en lämplig 
plats, nämligen västpartiet. I detta är logen i 
andra våningen den allra mest passande platsen. 
Kan de med andra ord tänkas ha ingått i bågöpp- 
ningar mellan denna våning och kyrkorum
met?27

En bedömning av västpartiets tillkomsttid och 
komplicerade byggnadshistoria har avsevärt för
svårats genom dateringen av de i förhallen eller 
kryptan sedundärt insatta pelarstöden. Stenhug- 
garmärkena på dessa och på ytterligare ett par 
kvadrar i de övre partierna daterades ursprungli
gen till 1100-talets mitt av Otto Rydbeck. De 
närmast följande forskarna accepterade denna 
datering. Jag menar mig 1957 ha kunnat påvisa,
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att detta stenhuggarmärke, korstriangeln, inte 
kan ha uppträtt förrän omkr 125O.28 Under såda
na omständigheter kan de stora bågpilastrarna ej 
ha tillkommit förrän i samband med det reduce
rade tornbygge, som vi fortfarande har i behåll, 
och som även i övrigt i enlighet med tegel
murverket och de befintliga tornkapitälen kan 
hänföras till 1200-talets mitt och tiden närmast 
därefter, då även valvslagningen av långhuset bör 
ha ägt rum. Allt detta är ett led i en väsentlig och 
delvis komplicerad byggnadshistoria, som måste 
få en utförligare beskrivning i ett annat samman
hang.

Skulle våra kapital ha avsetts för och även pla
cerats i en förslagsvis trebågig arkadöppning av 
empören eller logen, har detta skett medan andra 
våningen fortfarande rymt ett stort och odelat 
rum, eller låt oss säga en sal. Detta betyder i sin 
tur att kapitalet med sin historiemanifesterande 
funktion skulle befunnit sig på sin ursprungligen 
avsedda plats under endast en relativt kort tid, 
det vill säga från tillkomsten i början av 1200-ta- 
let och fram till mitten av århundradet, då väst- 
partiet åter byggdes om och valven slogs i kyr
kan. Det är nämligen föga troligt att den ur
sprungliga anordningen ägt bestånd efter uppfö
randet av de stora bågpilastrarna och den likaså 
ännu befintliga större bågen mellan västparti och 
kyrkorum.

En dylik tidsbegränsning av kapitalens histo
riemanifesterande funktion men också tidpunk
ten för deras borttagande är icke helt utan intres
se. De har tillkommit under slutfasen av Dan
marks tidigmedeltida storhetsperiod medan 
kungamakten under Valdemar Sejrs tidigare re
geringsperiod fortfarande hade en samlande och 
aktad ställning, och även kungamakten och kyr
kan i princip levde i ett symbiost förhållande.

En fråga som nu ej går att svara på är från vem 
initiativet till denna supponerade historieberät- 
tande manifestation skulle ha kunnat utgå, från 
kungen eller konventet? Skulle det vara från 
kungens sida skulle man rent av kunna tänka sig 
att det avbildade kungaparet föreställde just Val
demar och en av hans drottningar. Tanken är i 
princip icke orimlig, men under sådana omstän
digheter måste ett av de två tidigare föreslagna

paren få vika.
Skulle initiativet ha utgått från konventet, har 

det skett i inledningen av klosterstiftelsens mera 
omfattande och kanske mest betydande utbygg- 
nadsperiod. Det vore icke orimligt att tänka sig, 
att man i detta skede med en ännu bibehållen 
och accepterad patronatsfunktion ville markera 
sin tacksamhet gentemot de kungliga personer, 
vilkas initiativ och gåvor man visste hade bildat 
grunden för kyrkan och klostret. Fråga är om 
icke denna tolkning kan vara den rimligaste. Un
der den tid som följer synes emellertid augustin- 
korherrarna i Dalby ha stärkt sin ställning och 
icke minst blir deras självständighet gentemot 
kungamakten säkerligen påtaglig från och med 
den period vid århundradets mitt då kungamakt 
och kyrka står i ständig strid med varandra. Som 
tidigare framhållits är det också nu som Dalby 
kyrka ytterligare byggs ut och sannolikt också 
den kungliga logen mer eller mindre destrue- 
ras.29

För att sluta cirkeln och återvända till Magde
burg kan man fråga sig vilka tänkbara relationer 
som kan ha funnits mellan Magdeburg och Dal
by. Därom vet vi ingenting. När det gäller det 
stilmässiga inflytande som man talat om, och 
som jag också i princip anslutit mig till, kan det 
naturligtvis vara av allmänt slag. Om det rört sig 
om vandrande stenskulptörer eller stilförmed
ling av annat slag vill jag låta vara osagt utan 
endast konstatera att någon form av kontakt kan 
ha funnits vid denna tid.

Det förefaller emellertid som om det i det allra 
tidigaste skedet skulle ha funnits en relation av 
annat slag, som torde vara väl så intressant. Mag- 
deburgdomens främste helgonpatron ända från 
Otto den stores tid var den helige Mauritius. I 
Lunds domkyrkas Necrolopjium är dagens helgon 
den 22 sept Mauritius patronus noster. Det är det 
enda helgon som i Necrologiet har denna poäng
terade benämning, det vill säga att vara kyrkans 
skyddspatron och titelhelgon. Eftersom det ve- 
terligt ej stämde med förhållandena när notisen 
infördes omkr 1123 har man allmänt ansett att 
den okritiskt överförts från ett äldre kalendari
um, som i så fall skulle ha funnits vid en kyrka, 
som tidigare haft Mauritius till huvudpatron.
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Någon sådan kyrka i Lunds omedelbara närhet 
känner man ej. I ett helt annat sammanhang har 
emellertid Tony Schmid haft funderingar om att 
en del av de texter, som kopierats över till Con- 
suetudines och även till kalendariet i Necrolojjium 
lundense, kan ha funnits i en handskrift, som 
tillhört Dalby.30 Då invänder säkert många, att 
kyrkan i Dalby ju var invigd till Det Heliga Kor
set. Det är förvisso sant, men var det så från 
begynnelsen? Från omnämnandena under 1000- 
talet hör vi aldrig talas om Det Heliga Korset. 
Det sker första gången i ett par dödsnotiser i 
Lundanecrologiet från 1120-talet, och mera offi
ciellt i förnyelsen av brödraskapsakten mellan
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Lyngsjöantemensalet och Grosskomburg
av Torkel Eriksson

Det är en särling i Nordens romanska konst, det 
förgyllda antemensalet eller frontalet i Lyngsjö 
kyrka i Skåne (fig l).1 Det har inget samband 
med de »gyldne altre» från eller i Jylland som 
sedan länge förknippas med namnet Poul Nør-

Denna altarprydnad, 4 3/4 fot bred, 3 2/3 hög, 
består av trä, hvilket har en tjock kopparbeklädnad, 
som är väl drifren, ristad och inbränd samt för
gylld.

Brunius.

lund, och det saknar också motsvarighet i övriga 
Norden.

Men det står inte bara ensamt i sin kategori, 
utan också dess figurstil är unik för nordiska 
förhållanden. Den är tydligt påverkad av bysan-

Dg 1. Det förgyllda antemensalet i Lyngsjö kyrka, Skåne. 114x 142 cm. Foto LUHM.
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Fig 2. Jungfru Maria med barnet. Detalj av fig 1. Foto 
LUHM.

tinsk konst, och även om det finns många andra 
exempel på bysantinskt stilinflytande i nordisk 
1100-talskonst2 - framför allt på Gotland - så är 
gestalterna på Lyngsjöantemensalet utan likar i 
Norden.

Som så ofta påpekats kan man naturligtvis inte 
utesluta möjligheten att antemensalet har haft 
nu försvunna motsvarigheter på andra håll i 
1100-talets Danmark, i så fall i första hand för
modligen i Skåne. Men även om så skulle vara 
fallet är dess konstnärliga kvalité så hög att det är 
naturligt att betrakta det antingen som ett im
portarbete eller som ett arbete av en till Danmark 
- sannolikt Lund - inkallad aurifex. Varifrån 
kom i så fall denne? Eller varifrån importerades 
antemensalet?

Med andra ord: var i 1100-talets Europa är det 
sannolikt att Lyngsjöantemensalet hade sina stil
mässiga och verkstadsmässiga förutsättningar? 
Att försöka uttala sig om sådant kan verka både

vanskligt och föråldrat, men samtidigt är det 
naturligtvis fortfarande en skyldighet för nordis
ka konstforskare - särskilt i fråga om så interna
tionella arbeten som Lyngsjöantemensalet - att 
undan för undan »uppdatera» den inhemska 
konsthistorieskrivningen i takt med utveckling
en utomlands.

I det följande kommer att hävdas att det för
modligen var i det f d benediktinklostret Gross- 
komburg i den sydtyska delstaten Baden-Würt
temberg som Lyngsjöantemensalet hade sin både 
stilmässiga och verkstadsmässiga utgångspunkt. 
Innan så sker finns det emellertid skäl att kortfat
tat beskriva dels antemensalets komposition och 
ikonografi, dels dess ornamentik.

Komposition, ikonografi, stil
Lyngsjöantemensalet har formen av en liggande 
rektangel och mäter 114x142 cm. Dess synliga 
yta kan beskrivas som ett arbete i två plan, ett 
främre, som bildar ett kors med korta, breda 
armar, och ett bakre, som omfattar tretton bild
fält med frontalt framställda gestalter, alla med 
glorior. Fem av bildfälten är nedsänkta i korset, 
de övriga fyller utrymmena i hörnen.

Bildfältet i centrum är sexkantigt och omfattar 
en framställning av jungfru Maria med barnet 
(fig 2). Bildfälten till vänster och höger därom är 
runda och innehåller framställningar av Moses 
respektive Aron, den förre med lagens tavlor i 
högra handen och en bokrulle i den vänstra, den 
senare för symmetrins skull med bokrullen i hög
ra handen och sin grönskande stav i den vänstra. 
De två andra bildfälten på korset är halvcirkelfor- 
made och innehåller vardera en halvfigur med 
kungliga attribut, David och Salomo. Korsets 
övriga ytor är fyllda med en skickligt kompone
rad och säkert tecknad växtornamentikf

Bildfälten i antemensalets hörn är rektangulä
ra på höjden och grupperade parvis med en or- 
nerad list mellan rektanglarna. I varje bildfält 
finns en stående gestalt med långt hår och skägg 
och en utrullad bokrulle i ena handen (fig 3). 
Med den andra handen gör gestalterna en talgest 
av ett slag som ytterst härstammar från den ro
merska antiken. Detsamma gäller deras veckrika 
och fotsida dräkter. De ter sig därför nästan som



Fig 3. Profet med bokrulle. Detalj av fig 1. Foto
luhm.

romerska vältalare, men fastän där inte finns någ
ra texter som talar om vilka de är råder det inget 
tvivel om att de föreställer gammaltestamentliga 
profeter. Med sina antikiserande dräkter, behärs
kade talgester och utrullade bokrullar är de nära 
släktingar till sådana profetframställningar som 
man kan finna i bysantinska manuskript från 
tiden efter ikonoklasmens upphörande år 843 
(fig 4).

Lyngsjöantemensalets ikonografi och symbo
lik har ingående behandlats av Erik Cinthio. Som 
han så övertygande har visat är bildinnehållet 
uppbyggt kring mittfältets framställning av jung
fru Maria med barnet och genomsyrat av tankar 
på sambandet mellan det gamla och det nya för
bundet. Maria och barnet representerar det nya 
förbundet, och de övriga gestalterna tillhör det 
gamla förbundet. Såväl David och Salomo som 
Moses och Aron intog en central plats i fornkyr- 
kans och högmedeltidens mariologi, och även

LYNGSJÖANTEMENSALET 13

Fig 4. Profeterna Jeremia 
och Hesekiel i bysantinsk 
yregoriushandskrift från 
«00-talets senare hälft. Bib- 
loteca Ambrosiana. Efter 

Grabar.

>
>
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om de åtta profeterna inte kan identifieras är det 
sannolikt att också den sacra conversazione som 
de är inbegripna i handlar om jungfru Maria och 
hennes roll i frälsningsverket.

Ornamentik
Utöver den växtornamcntik som med stor skick
lighet hamrats fram i relief på de delar av korset 
som inte utgör bildfält uppvisar Lyngsjöante- 
mensalet också en rent ytmässig ornamentik. 
Den finns på de raka eller runda lister som om
ger figurframställningarna och skiljer dem åt och 
som även inramar antemensalet i dess helhet.4 
Den är utförd på två sätt, antingen graverad och 
förgylld eller utsparad så att den tecknar sig med 
kopparplåtens mörkbruna färg mot de i övrigt 
förgyllda ytorna (»brunemalj»). Vad beträffar de 
graverade ornamenten påpekar Cinthio att några 
av dem går tillbaka på sådana ornament i cell
emalj som man utomlands finner på mera exklu
siva guldsmedsarbeten.5 Detta är en omständig
het som i det följande kommer att tillmätas en 
viss betydelse.

Cinthio påpekar också att ett av de graverade 
ornamentmotiven i Lyngsjö har en nära motsva
righet på locket till ett av de två helgonskrinen i 
S:t Knuts kyrka i Odense (fig 5).6 Det tyder på 
att även om antemensalet är ett i hög grad inter
nationellt arbete bör det vara tillverkat i Dan
mark.

Fijyurstil
Som redan nämnts är Lyngsjöantemensalets fi
gurstil delvis bysantinsk. Bysantinska stildrag är 
främst de stående gestalternas hieratiska ställ
ningar och stränga frontalitet, sättet att låta klä
derna framhäva kroppsformerna, det nästan 
fornkristna åtbördsspråket och inte minst de 
egenartade »kupolflikar» som dekorativt livar 
veckfallen på sex av profetframställningarna 
(fig 3).

Bysantinsk i viss mening är också mittfältets 
jungfru Maria. Hon har föga gemensamt med 
Viklaumadonnan och 1100-talets övriga fram
ställningar av jungfru Maria som Himladrott
ning - t ex framställningen på motsvarande plats 
på det jylländska Lisbjergantemensalet - utan

Fig 5. Lister med graverad och punsad ornamentik på 
Lyngsjöantemensalet resp locket till ett av helgonskri
nen i Odense. Foto LUHM resp Nationalmuseet, Kø
benhavn.

med sitt dok och sitt matronaliknande utseende 
leder hon tankarna till bysantinsk och italiensk 
konst. Detsamma gör det sätt på vilket Jesusbar
net sitter på hennes knä, inte rakt framåt med 
högerhanden välsignande utan vänd åt sidan och 
med högra handen pekande mot Maria. Det hela 
är en märklig variant på det välkända bysantinska 
ikonmotivet Maria hodegetria, dock med den 
viktiga och ovanliga skillnaden att det här är 
Jesus som visar vägen i stället för jungfru Maria. 
Ovanligt är också att jungfru Maria griper tag om 
Kristi handled.

Att Lyngsjöantemensalets figurframställning
ar hör hemma i den bysantinska konstens infly- 
telsesfär behöver emellertid inte betyda att de är 
utförda under direkt inflytande från Bysans på 
samma sätt som exempelvis de bysantinska vägg
målningarna i Garda och Källunge kyrkor på 
Gotland eller några av de gotländska stenreliefer 
från 1100-talet som brukar sammanfattas under 
det av Roosval skapade anonymnamnet Bysan- 
tios.7 Bysantinska inslag finner man på många 
håll i Europas romanska konst, särskilt i Italien 
och Sydtyskland.8 Eftersom antemensalet befin
ner sig i en skånsk kyrka är det naturligt att med 
Cinthio sätta det i samband med det inflytande
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från övre Italien som under 1100-talet fick en så 
stor betydelse för utformningen av Lunds dom
kyrka. Enligt honom skulle Lyngsjöantemensa- 
let i huvudsak vara utfört av en italiensk guld
smed men under medverkan av en inhemsk hant
verkare. Till den uppfattningen ansluter sig bl a 
Erik Lassen: »Hvad ville være mere naturligt end 
at møde en italiensk guldsmed i Skåne på et 
tidspunkt, hvor domkirkebyggeriet i Lund må 
have beskæftiget den italienske arkitekt, Dona
tus, og sandsynligvis flere italienske billedhugge
re, hvad enten de er kommet direkte til Lund fra 
Norditalien eller via domkirkerne i Speyer og 
Mainz.»9

Italien, Sachsen-Westfalen eller Sydtyskland? 

Det finns emellertid andra möjligheter. Den 
förste som gjorde antemensalet till föremål för 
konsthistoriskt studium, Carl R af Ugglas, beto
nade visserligen gestalternas bysantinska karaktär 
men menade att man inte behöver gå längre än 
till Niedersachsen, närmare bestämt till de ro
manska korskranksrelieferna i S:t Mikael i Hil
desheim och relieferna på Den heliga graven i S:t 
Cyriakus i Gernrode för att finna liknande fram
ställningar i sten. Med utgångspunkt från dem 
daterade han Lyngsjöantemensalet till 1180-ta- 
let.10

I sitt berömda arbete från 1926, »Gyldne Alt- 
re- Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden», gjorde 
Poul Norlund inte Lyngsjöantemensalet till före
mål för något ingående studium, men i slutet av 
boken nämner han det likväl kortfattat. Han be
traktar det som ett tyskt importarbete men anser 
att man måste gå längre söderut i Tyskland än 
vad af Ugglas gjorde för att finna motsvarigheter 
c*b dess figurstil. Som den förste nämnde han 
det romanska antemensalet i det f d benediktin- 
klostret Komburg - eller rättare Grosskomburg 
~ som en tänkbar utgångspunkt för Lyngsjöante
mensalet, dock utan att presentera det och göra 
cn närmare jämförelse. Samtidigt gjorde han gäl
lande att eftersom Komburgantemensalet är ut
fört före 1100-talets mitt måste man ge Lyngsjö
antemensalet en tidigare datering än vad af Ugg
las gjorde.11

af Ugglas blev emellertid inte svaret skyldig. I

en studie som egentligen handlar om det ro
manska triumfbågskrucifixet från Tryde (nu i 
SHM) bemötte han Norlund och hävdade ånyo 
att Lyngsjöantemensalets stilförutsättningar står 
att finna på betydligt närmare håll. Nu drog han 
också in Westfalen i resonemanget. Det arbete 
som han därvid jämförde antemensalet med är 
den romanska tympanonrelief som nu sitter över 
nordportalen i S:t Patroklus i Soest, och efter
som den kan dateras till omkr 1166 såg sig af 
Ugglas föranlåten att något revidera sin tidigare 
datering av Lyngsjöantemensalet.12

I sin på franska publicerade översikt av Nor
dens romanska konst refererar Aron Andersson 
till Cinthio men håller inte för uteslutet att 
Lyngsjöantemensalet likväl skulle kunna vara ett 
importarbete. Som stöd för detta påstående 
nämner han antemensalet i Komburg, men lika 
lite som Norlund säger han något mera bestämt 
om det eventuella sambandet.13

En helt annan syn på saken redovisar engels
mannen Peter Lasko. Han är väl förtrogen med 
antemensalet i Grosskomburg och allt vad därtill 
hör, men det är likväl inte det utan ett av 
1100-talets främsta guldsmedsarbeten från om
rådet mellan Riten, Mosel och Maas, det prakt
fulla S:t Servatiusskrinet i Maastricht, som han 
relaterar Lyngsjöantemensalet till. Skrinet är ut
fört omkr 1170, och till samma tid daterar Lasko 
det skånska antemensalet.14 Ett jämförande stu
dium av de båda arbetena visar dock att de inte 
har med varandra att göra.

Hur ser då antemensalet i Grosskomburg 
egentligen ut? Hur stora är likheterna mellan det 
och Lyngsjöantemensalet? Vari ligger skillnader
na? Och finns det annars några omständigheter 
som talar för att Grosskomburg skulle kunna 
vara den ort från vilken Lyngsjöantemensalet i 
en eller annan mening emanerar?

Grosskomburg och abboten Hertwig
Grosskomburg är det äldre och större av två f d 
kloster i Schwäbisch Hall, huvudort i den del av 
Tyskland som sedan 1100-talet kallas Schwaben. 
Klostret grundades 1078/79 av en adelssläkt 
som härstammade från Rothenburg ob der Tau
ber men som några decennier tidigare hade upp-
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Fig 6. Det förgyllda antemensalet i Grosskomburg, Schwäbisch Hall. I mitten 
Kristus i en mandorla, omgiven av scxvingade evangelistsymboler. Till vänster och 
höger därom de tolv apostlarna, lätt identifierbara genom att deras namn är 
inhamrade på relieffalten. Listerna mellan dessa är ornerade med inläggningar i 
cellemalj. 78x188 cm. Foto Landesbildstelle Württemberg, Stuttgart.

fört en ny borg på berget Kahenberg eller Kah
lenberg vid floden Kocher och gjort den till sin 
huvudborg. Den nya borgen fick så småningom 
namnet Komburg (Comburg), och från den kun
de släkten bl a behärska den redan då ganska 
omfattande saltbrytningen i området.

Släkten blev emellertid inte gammal i Kom
burg utan dog ut i början av 1100-talet. Då hade 
en av dess medlemmar, hertig Burkhard, över
lämnat borgen och berget till munkar av bene- 
diktinorden. På borgens plats reste sig snart ett 
kloster som till en början var underställt bisko
pen i Würzburg men som 1088 lades under 
ärkebiskopen av Mainz. Ungeför samtidigt an
slöts klostret till den reformrörelse inom bene- 
diktinorden som utgick från det närliggande 
Hirsau. Därifrån rekryterades de tre närmast föl
jande abbotarna, och därifrån påverkades också i 
begränsad utsträckning klosterkyrkans arkitek
tur. Den utformades som en mäktig pelarbasilika 
med två torn i öster och ett i väster. Av den 
återstår nu endast de tre tornen, i övrigt ersattes 
kyrkan i början av 1700-talet av en barockkyrka. 
Den är nu stiftskyrka. Bevarad i sin romanska 
och utpräglat hirsauitiska gestalt är däremot den

obetydligt yngre kyrkan i det närliggande Klein- 
komburg.

Det är alltså en barockkyrka som idag utgör 
den arkitektoniska ramen kring det romanska 
antemensalet i Grosskomburg (fig 6). I kyrkan 
finns också ett annat och med antemensalet be
släktat konstföremål från 1100-talet, en väldig 
hjulformad ljuskrona i järn och förgylld koppar
plåt som hänger ner från taket (fig 7). Den mäter 
502 cm i diameter och är den rikast utstyrda av 
de tre ljuskronor av detta slag som har bevarats.ln 
Den är försedd med en lång inskription som dels 
berättar att kronan symboliserar det himmelska 
Jerusalem, dels upplyser om att den är utförd på 
uppdrag av abboten Hertwig.

Hertwig var den tredje av de munkar från Hir
sau som blev abbotar i Grosskomburg. Han till
trädde sitt ämbete 1108 eller 1109 och lämnade 
det mellan 1138 och 1149. Det var i början av 
hans ämbetstid som kyrkan i Kleinkomburg in
stiftades och byggdes, inte ursprungligen som 
klosterkyrka utan som herrskapskyrka och grav
kyrka för medlemmar av den till Komburg över
flyttade adelssläkten från Rothenburg. Kloster
kyrka blev den först under 1200-talet.



Fig 7. Den romanska ljuskronan i 
Grosskomburg. Foto Landesbildstel
le Württemberg, Stuttgart.
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Enligt en källa från 1500-talet ägde också kyr
kan i Kleinkomburg ett förgyllt antemensale. 
E>et är försvunnet men av stort intresse i detta 
sammanhang, ty det var försett med en inskrift 
som berättade att det hade skänkts till kyrkan av 
Hertwig. Någon sådan inskrift finns inte på ante
mensalet i Grosskomburg, men även detta anses 
ha tillkommit på uppdrag av honom och ha ut
förts i samma verkstad som den som producera
de den stora ljuskronan.

Var fanns då verkstaden? Medan äldre forskare 
knöt den till benediktinklostret i Helmarshausen 
(beläget i Hessen strax norr om Kassel) och satte 
den i samband med den där verksamme Rugerus 
av Helmarshausen16 anses den idag ha hört hem
ma i Grosskomburg på abboten Hertwigs tid. 
Hen förste som hävdade detta och betonade den 
hysantiniserande stilkaraktären var Adolf Herr
mann, och sedan dess (1936) har den uppfatt- 
ningen blivit allmän.17

Med sina tolv torn, talrika figurframställning- 
ar och omfattande ornamentik måste i synnerhet 
*juskronan uppfattas som ett typiskt verkstadsar
bete, utfört av ett lag under ledning av en »diri
gerande» och arbetsfördelande mästare, men 
både figurstilen och Ornamentiken är så enhetlig 
att det inte är möjligt att särskilja olika händer.

Figurstilen på antemensalet är delvis en annan, 
°eh Ornamentiken på det är utförd i en annan

Fig 8. Aposteln Tomas. Detalj av fig 6.
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teknik - cellemalj - än Ornamentiken på ljuskro
nan. Likväl är det uppenbart att de två arbetena 
har ett nära verkstadssamband med varandra. 
Deras tillkomsttid brukar förläggas till 1130-ta- 
let eller omkr 1140. Frågan är nu hur de förhål
ler sig till Lyngsjöantemensalet, eller snarare om
vänt?

Likheter och skillnader
För det första kan man konstatera att figurstilen 
på de två arbetena i Grosskomburg är utpräglat 
bysantiniserande. Det gäller i särskilt hög grad 
antemensalet, som också i övrigt uppvisar stora 
likheter med Lyngsjöantemensalet. Även om di
mensionerna och proportionerna är olika är upp
byggnaden i stort sett densamma, och även om 
Komburgantemensalets bildinnehåll är ett annat 
än i Lyngsjö är den sacra conversazione som dess 
gestalter är inbegripna i av samma slag som den 
på det skånska antemensalet.

Komburgantemensalets figurstil är emellertid 
inte enhetlig utan fördelar sig på åminstone två 
händer. De av dess gestalter som uppvisar störst 
likheter med figurstilen i Lyngsjö är mittfältets 
Kristusgestalt samt apostlarna Taddeus och To
mas, som är framställda ytterst till höger och 
vänster i den nedre bildraden (fig 8).18 Kristus
gestalten utstrålar samma lugn och värdighet 
som profeterna i Lyngsjö, och även dräktplisse- 
ringen och sättet att modellera - bl a huvudet 
och dess detaljer - är detsamma som där. Lika
dan som där är också Kristusgestaltens fotplatta.

Apostlarna Taddeus och Tomas är de enda av 
gestalterna på Komburgantemensalet som har 
dräkter med »kupolflikar» av samma slag som i 
Lyngsjö. Tillsammans med Kristusgestalten 
skiljer de sig också på andra sätt från antemensa- 
lets övriga apostlar. Dels är de smalare, vilket 
inte bara är en följd av att de till skillnad från de 
andra apostlarna är framställda i halvprofil, dels 
står de med rakare ben på sina respektive fotplat
tor än vad de andra apostlarna gör. Dessa är 
nämligen inte bara kraftigare utan också fram
ställda i en egendomligt knäande och bredbent 
ställning, vilket gör dem ganska olika profeterna 
i Lyngsjö.

Figurstilen på ljuskronan är enklare, men även

på den finns det släktingar till profeterna i 
Lyngsjö (fig 9). Ännu intressantare ur skånsk 
synvinkel är dock att de flesta av figurerna på 
ljuskronan flankeras av en ornamentik i brun
emalj som uppvisar stora likheter med motsva
rande ornamentik i Lyngsjö.

I detta sammanhang finns det också skäl att 
erinra om Cinthios påpekande att en del av de 
graverade ornamenten i Lyngsjö går tillbaka på 
sådana ornamentbårder i cellemalj som brukar 
pryda mera exklusiva guldsmedsarbeten. Som ett 
sådant måste man beteckna antemensalet i 
Grosskomburg - enligt Fl erm an Fillitz det 
konstnärligt mest betydande guldsmedsarbetet i 
Sydtyskland - och just sådana bårder är det som 
där avgränsar bildfälten. Härmed är det också

Fig 9. Detalj av ljuskronan i fig 7. Märk ornament
bårderna till vänster och höger. Foto Landesbildstelle 
Württemberg, Stuttgart.
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sagt att Lyngsjöantemensalet som helhet är ett 
enklare arbete än antemensalet i Grosskomburg.

Därmed är ämnet dock inte uttömt. Det finns 
nämligen ännu ett arbete från Grosskomburg 
som har med Lyngsjöantemensalet att göra. Det 
är en helsidesillumination i ett epistolarium, 
som nu förvaras i Württembergische Landesbib
liothek i Stuttgart.19 Den liturgiska handskriften 
har tillkommit under 1100-talets första hälft och 
är alltså från ungefär samma tid som antemensa
let och ljuskronan.20 Den innehåller fyra helsi
desilluminationer, samtliga utförda i en bysan
tinskt påverkad stil. En av dem föreställer profe
ten Jesaja (fig 10), och från honom till profeter
na i Lyngsjö är vägen inte lång.

Sammanfattning
Den bysantinism som guldsmedsarbetena och 
hokmålningarna i Grosskomburg präglas av har 
av Valentien satts i samband med det under 
1000- och 1100-talen så bysantinskt färgade bok- 
måleriet i Salzburg.21 Impulserna kan emellertid 
ha kommit från mer än ett håll, även Italien. Hur 
därmed än förhåller sig låter det sig sägas att av 
de romanska konstföremål som har bevarats i 
Europa - inklusive de romanska antemensalena i 
Italien22 - är det ljuskronan och antemensalet i 
Grosskomburg samt Jesajabilden i epistolariet 
därifrån som tillsammans uppvisar de största lik
heterna med antemensalet i Lyngsjö. Och den 
Ekheten är så stor och Komburgstilen så speciell 
att det är rimligt att datera det skånska antemen- 
salet till ungefär samma tid som guldsmedsarbe- 
tena i Grosskomburg, 1130-talet, eller tiden 
strax därefter.

Det finns alltså mycket som tyder på att Lyng
sjöantemensalet har tillkommit under inflytande 
hän 1100-talets Grosskomburg. Förbindelserna 
hehöver emellertid inte ha varit direkta utan kan 
ha förmedlats av t ex något kloster som låg läng- 
re n°rrut. Vad beträffar klostret i Grosskomburg 
st°d det i nära förbindelse med det i nordisk 
ffssionshistoria så välkända klostret i Corvey.23 
DIOS anslöt detta sig till den hirsauitiska re form-

Fig 10. Profeten Jesaja. Illumination i epistolarium 
från Grosskomburg, nu i Württembergische Landes
bibliothek i Stuttgart. 1100-talets förra hälft. Efter 
Löffler.

rörelsen, och ungefär samtidigt ingick det i ett 
»Gebetbrüderschaft» med Grosskomburg.24

Ställer man så frågan vem i det lundensiska ärke
stiftet som kan tänkas ha spelat den främsta rol
len när Lyngsjöantemensalet beställdes kan sva
ret nog bara bli ett: ärkebiskop Eskil 
(1138-1177). Den reformrörelse inom klos
terväsendet som Hirsau och därigenom Hertwig 
representerade måste i hög grad ha intresserat 
honom. Han är ju själv känd som en klostergrun- 
dare av rang, och under den tid då Lyngsjöante
mensalet tillverkades fanns det få nordbor som 
var så internationellt orienterade som han.

3—919085



20 ERIKSSON

Appendix
Lyngsjöantemensalet och kyrkan i Lyngsjö 
När kom Lyngsjöantemensalet till kyrkan i 
Lyngsjö? Under 1100-talet eller senare, kanske 
inte förrän efter reformationen? Och om det sist
nämnda skulle vara fallet, från vilken annan kyr
ka kom det till Lyngsjö?

Ovanstående är frågor som ofta infinner sig 
när Lyngsjöantemensalet är på tal. Bakom dem 
ligger uppfattningen att Lyngsjö kyrka är alltför 
obetydlig för att ett så förnämt arbete som ante
mensalet skulle kunna vara tillverkat för den. 
Ibland möter man teorin att antemensalet skulle 
vara tillverkat för Lunds domkyrka, och ibland 
föreslås den konstnärligt så påkostade Mari akyr
kan i det närliggande Vä, som ju var stad under 
medeltiden (fig 11).

Sedan 1954 finns det emellertid en viktig om
ständighet som tyder på att antemensalet fanns i

Fig 11. Karta över Skåne visande Lyngsjö kyrkas belä
genhet i förhållande till Vä och Lund.

Lyngsjö eller var på väg dit redan när kyrkan 
byggdes. Vid restaureringen av kyrkan detta år 
framkom nämligen att den romanska kyrkans 
kör har haft en dubbel uppsättning fönster - 
sammanlagt fyra - i norr och söder. De hade 
senare blivit igensatta och överputsade, men visa
de sig vid undersökning vara så väl bevarade att 
det beslöts att de skulle förbli synliga (fig 12).25

Det ena av de två fönstren på vardera väggen 
sitter på ungefär den plats där romanska korföns
ter brukar vara placerade, dvs nära taket och näs
tan mitt på väggen. De andra sitter lägre och 
längre västerut, och till dem finns det ingen 
motsvarighet i vare sig Danmark eller Sverige. 
Hade deras huvuduppgift varit att öka den all
männa ljusmängden i koret borde de ha haft 
motsvarigheter på andra håll, och eftersom så 
inte är fallet ligger det nära till hands att se ett 
samband mellan dem och antemensalet. Det är 
alltså troligt att detta var anskaffat eller beställt 
redan när kyrkan byggdes.

Tyvärr befinner altaret och antemensalet sig

Fig 12. Lyngsjö kyrkas korparti från söder. Foto T 
Eriksson 1991.
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inte längre på sin ursprungliga plats, som var i 
den romanska kyrkans absid eller i bågöppn i ng
en mellan den och koret. Absiden revs nämligen 
1796, och då flyttades altaret några meter väster
ut in i koret.26

Den dubbla uppsättningen romanska korföns
ter tyder alltså på att antemensalet alltid hört 
hemma i Lyngsjö kyrka. Detta är i själva verket 
mte särskilt förvånande, ty med sitt breda väst- 
torn med ett privatkapell i andra våningen 
vittnar kyrkan om att den under äldre medeltid 
varit knuten till någon person eller släkt som haft 
en ledande ställning i den tidens samhälle (fig 
14).27 Den har alltså med stor sannolikhet upp
förts som patronatskyrka på privat initiativ och 
bekostnad, förmodligen i anslutning till någon 
närbelägen storgård. Och i en sådan miljö är ett 
förgyllt antemensale egentligen inte något märk
ligt inslag.28

Noter
1- Beträffande användandet av ordet antemensale, 

som i de nordiska länderna blivit en synonym till 
frontale, se Danbolt, s 41.

2. Se Andersson, 1957, o där anförd litt.
3- Exakt samma ornamentik finns på en liten oblat

ask med okänd proveniens som nu förvaras på 
Historiska museet i Lund (Cinthio, fig 4). Den är 
också tillverkad av förgylld kopparplåt, men det är 
tydligt att plåten är sekundärt använd. Den kan ha 
ingått i ett nu försvunnet relabel eller någon an
nan del av en total altarutsmyckning i Lyngsjö.

4. Den nedersta kantlisten har dock förkommit.
5- Cinthio, s 32.
6- Cinthio, s 32, och därefter Vellev.
7- Gustafsson.
3- Demus.
9- Lassen, s 134.

!0. af Ugglas, 1915.
D. Nørlund, s 211-13.
12. af Ugglas, 1937.
ls- Andersson, 1964, s 342.

Lasko, s 238.
iS. De övriga finns i S:t Mikael i Hildesheim och 

palatskapellet i Aachen, se Kitt. En av de ljuskro
nor av detta slag som inte bevarats fanns i Dalby 
kyrka i Skåne, se Sten Anjou, Heliga korsets kyrka 
i Dalby samt de äldsta kyrkorna i Lund, Roskilde

Fig 13. Lyngsjö kyrka från väster. Foto T Eriksson 
1991.

och Odense, Göteborg 1930, s 49-50. När den 
var utförd är inte bekant.

16. Främst Georg Swarzenski, se Valentien, s 23-27. 
Swarzenskis syn på Komburgarbetena låg till 
grund för William Andersons uppfattning att 
Lyngsjöantemensalet skulle vara ett sachsiskt arbe
te från 1100-talets senare hälft; den uppfattning
en, som Anderson alltså delade med af Ugglas, 
redovisas i artikeln Schonen, Hclmarshausen un
ter der Kunstkreis Heinrichs des Löwen, Marbur- 
ger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Bd 11-12, 
1938-39 (tr 1941), s 81-102.

17. Sc bl a utställningskatalogen Suevia sacra.
18. Liksom även antemensalets framställlningar av Ja

cobus major och Jacobus minor är de varandras 
spegelbilder. Härom, se Valentien, s 65-67, och 
Lasko, s 178.

19. Bibi 4 28. Se Valentien, s 128-150.
20. Detta samband påpekades redan av Hermann.
21. Valentien, s 221-30.
22. Lipiński.
23. Hanns Swarzenski betraktar tom Corvey som en 

alternativ tillverkningsort för guldsmedsarbetena i 
Comburg. Den åsikten är idag övergiven.

24. Jakobs, s 46.
25. Holmstedt, s 28.
26. Holmstedt, s 26.
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27. Lyngsjö kyrka är alltså en av »Skånes romanska 
landskyrkor med breda västorn», som William An
derson så träffande kallade sin avhandling från 
1926. Se denna, s 39-40. Hans datering av kyr
kan, som bygger på af Ugglas alltför sena datering 
av Lyngsjöantemensalet, är dock missvisande.
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De romanska målningarna i Lannaskede kyrka
av Marjan Ullen

Det medeltida kyrkobeståndet i Småland deci
merades mycket kraftigt genom 1700- och 
1800-talens nybyggande.1 Det medeltida måleri 
som bevarats till våra dagar, som fragmentariska 
original eller i avbildningar, är därför endast 
spillror av det rika måleri som en gång bör ha 
funnits i området.2 Intresset för det medeltida 
kyrkomåleriet väcktes av Nils Månsson Mandel
gren. Under sina resor i Småland 1864 besökte 
han den övergivna kyrkan i Hjälm sery d och fann 
då under den flagnande kalkningen i koret rester 
av en romansk utsmyckning av hög kvalitet. 
Samma år hade de högromanska målningarna i 
Jörlundc kyrka på Själland frilagts och väckt sen
sation. För den självlärde fornforskaren var det 
därför en triumf att några år senare kunna avbil
da och beskriva den romanska utsmyckningen i 
Hjälmseryd, »den kanske äldsta hittills kända i 
Sverige», i sitt verk om den svenska konst- och 
odlingshistorien. Avsnittet om målningarna av
slutade Mandelgren dock med följande resigne
re passus: »Då utgifvaren ej var i tillfälle att 
låta utsåga några stycken af denna märkvärdiga 
rnålning, som nu öfverlämnats åt förstörelsen, så 
ar det troligt, att föga numera återstår af densam- 
ma- Aret derpå (1865) påträffades uti grannför
samlingen Wrigstad vid den gamla kyrkans rif- 
ning målningar från samma tid och skola, hvilka 
således af okunnighet och bristande insigt i 
°nstmärkvärdigheters värde äfven förstörts. Det 

ar i följd häraf föga sannolikt, att några målning- 
ar denna höga ålder och egna skola, åtminsto
ne i denna trakt, framledes påträffas.»3

Mandelgren blev delvis sannspådd. Den gamla 
Mikan i Hjälmseryd fick stå kvar och förfalla. 
Mår den åter sattes i stånd 1935 var de medeltida 
målningarna sedan länge helt utplånade. Någon 
romansk utsmyckning i klass med den som fanns 
1 Vrigstad har inte heller påträffats. I ytterligare

två av kyrkorna i det gamla folklandet Njudung 
har dock fragmentariska utsmyckningar avslöjats 
i samband med restaureringar under 1900-talet. 
Också dessa båda kyrkor, de gamla kyrkorna i 
Lannaskede och Myresjö, blev utdömda vid sam
ma tid som kyrkorna i Hjälmseryd och Vrigstad 
men fick stå kvar som ödekyrkor då den gemen
samma nya kyrkan i Myresjö stod färdig 1878. 
Synen på de medeltida kyrkorna hade då delvis 
hunnit förändras och de drabbades ej av samma 
förfall som kyrkan i Hjälmseryd.

I sitt påpekande om okunnighet och bristande 
insikt kritiserade Mandelgren indirekt Vitter
hetsakademien och riksantikvarien Bror Emil 
Hildebrand. Vitterhetsakademiens insats förden 
märkliga kyrkan i Vrigstad bestod i att låta teck
naren C F Lindberg dokumentera målningarna i 
en serie akvareller. Akvarellerna visar att denna 
utsmyckning var inte bara ovanligt omfattande 
utan även konstnärligt och ikonografiskt mycket 
högtstående. Triumfbågsväggen kröntes av en 
häger- och ikonbård, vilket dessutom anger att 
den utplånade utsmyckningen hörde samman 
med just de uppmärksammade målningarna i 
Jörlunde från mitten av 1100-talet.4 Detta sam
band med Sydskandinavien är också, som vi ska 
se, tydligt när det gäller målningarna i Lannaske
de, och även målningarna i Hjälmseryd tycks ha 
varit en något yngre avläggare till samma högro
manska tradition med utgångspunkt i det själ- 
ländska och skånska måleriet.5 Utsmyckningen i 
Myresjö, också den högromansk, framstår där
emot som en solitär i området.6

De målningar, som 1936 frilädes i absiden och 
på tribunbågsväggen i Lannaskede gamla kyrka,7 
är tyvärr mycket svårt skadade och i vissa partier 
helt utplånade (fig 1). Det är nu endast den 
breda och elegant uppbyggda bården runt bå
gens insida som vittnar om dekorationens ur-
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Fig 1. Interiör av koret i Lannaskede kyrka. Foto ATA.

sprangligen rika utformning. Målningarnas färg 
har inte heller nu den lyskraft som enligt källor
na kännetecknade utsmyckningarna i Hjälmse- 
ryd och Vrigstad. Färgskalan har genom dekom
ponering inskränkts till olika nyanser av rött och 
brunt samt svart, grått och vitt. Bakgrundsfärgen 
tycks genomgående ha varit mönjeröd, men 
framstår nu i vissa partier som mörkbrun, i andra 
som närmast gröngul.

Utsmyckningen i Lannaskede tycks liksom i 
Hjälmseryd ha varit koncentrerad till den östra 
korväggen och absiden. I Hjälmseryd och även i 
Vrigstad ägnades tribunbågsväggens utrymme åt 
en omfattande och ikonografiskt välplanerad ut
smyckning med anknytning till domsinnebör- 
den i absidens Majestas Domini-framställning. I 
Lannaskede är emellertid absiden mycket hög

och vid i förhållande till tribunbågsväggen, vil
ket inskränkt det tillgängliga väggutrymmet för 
figuralt måleri kraftigt. Det ringa utrymmet på 
tribunbågsväggen har i viss mån kompenserats 
genom att absiden fått ett rikare ikonografiskt 
program än vad som är vanligt i de traditionella 
Majestas Domini-framställningarna. Trots sitt 
skadade och fragmentariska skick är därför mål
ningarna speciellt intressanta från ikonografisk 
synpunkt.

Absidens centralmotiv
Den tronande Kristusgestalt som utgjort cent
rum i absiden är helt utplånad och endast man- 
dorlans yttre markering återstår. Mandorlan har 
märkligt nog upptill förbundits med en rund 
medaljong, ett ikonografiskt arrangemang som
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Fig 2. Norra delen av absidens romanska 
utsmyckning. Den stående adoranten till 
vänster utgörs av en helig diakon hållan
de ett flabellum. Foto S Hallgren.
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inte förekommer i någon av de övriga bevarade 
Majestas Domini-framställnigarna i Sverige och 
Danmark. Av medaljongens mittparti återstår nu 
endast enstaka konturer och färgspår men ge
nom den ytterkontur som kan urskiljas i medal
jongens högra del framgår det att motivet bör ha 
utgjorts av Manus Dei. I den medeltida konsten 
förekommer Gudshanden ännu under 1100-ta- 
let ofta över Kristi huvud på krucifixen, så även 
på Broddetorpsantemensalets framställning av 
Nedtagandet från korset, men däremot tycks 
denna symbol ha varit mycket sällsynt i samband 
med monumentalframställningar av den tronan
de Kristus.8 I övrigt följer absidutsmyckningen 
kompositionsmässigt det traditionella schemat 
och den segrande världshärskaren omges av de 
fyra evangelisternas symboler samt adoranter.

Även evangelistsymbolerna, av vilka Matteus- 
ängeln och Johannesörnen är relativt välbevara- 
de, har dock en ikonografiskt ålderdomlig och 
ovanlig utformning genom att de är försedda 
med två par vingar (fig 2-3); ett par uppåtrikta- 
de, ljusa vingar och ett par mörkare, utbredda 
vingar i grått, rött och brunt med elegant teckna
de vingpennor. I Johannesörnens klor återstår 
rester av ett vitt språkband. Bandet har varit kort 
och tydligen endast använts för evangelistnam- 
net och inte som i Vrigstad för en längre in
skrift.9

Flervingade evangelistsymboler förekommer i 
det tidiga medeltida måleriet men är överlag säll
synta. Det skånska 1100-talsmåleriet uppvisar 
emellertid påfallande många exempel på denna 
tradition, som går tillbaka på bibelns text. Av 
profeten Hesekiel beskrivs de apokalyptiska vä
senden som omger den tronande Härskaren i 
hans härlighet som fyrvingade (Hes 1:5-25), 
medan Johannes i sin profetiska syn i Uppenba
relseboken (4:8) ser dem vara försedda med sex 
vingar. I Vä och i Övraby finner vi Uppenbarelse
bokens sexvingade gestalter, i Hofterup, Lacka- 
länga och Vinslöv däremot Hesekiels fyrvingade 
liksom i Lannaskede.10

Det schema med fyra omgivande adoranter, 
som tillämpas i Lannaskede, är också vanligt i det 
sydskandinaviska måleriet, och nedanför världs
härskaren och hans adoranter återfinns liksom i

Fig 5. Detalj av bården i fig 3 med bild av helig biskop. 
Foto S Hallgren.

Fig 4. Detalj av utsmyckningens kantbård i fig 3 med 
ikon visande ärkeängel. Foto S Hallgren.
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Vrigstad enligt skånskt och kontinentalt möns
ter de vid Yttersta domen bisittande apostlarna 
(fig 1). Närmast mandorlan kan vi förvänta oss 
Maria och Johannes döparen, men av dessa båda 
adoranter skymtar nu endast Mariagestalten 
svagt i absidens norra del (fig 3). De båda yttre 
adoranterna är däremot bättre bevarade. De bär 
liturgisk dräkt och man är därmed beredd att 
snabbt identifiera dem som ärkeänglar enligt 
samma mönster som i de själländska kyrkorna, 
men granskar man dem närmare ser man att det 
mte finns några färg- eller konturrester som kan 
tydas som vingar. De bär inte heller ärkeänglar
nas värdighetstecken, staven och klotet. Den 
norra gestalten, som är bäst bevarad, håller istäl
let en bok och ett långskaftat föremål som måste 
vara en liturgisk solfjäder, ett s k flabellum (fig 
3). Här är också dräkten relativt välbevarad och 
man kan urskilja dalmatikan, som tydligen varit 
mönstrad, den under dalmatikan nedhängande 
stolan samt ett handiin (manipulus) över den 
vänstra handleden. Av den södra gestalten, som 
likaså håller ett flabellum, framgår att till dräkten 
°ckså hör halslin (amictus). De båda adoranterna 
kan alltså istället identifieras som två heliga dia
koner, dock inte försedda med individuella attri
but.11

1 den medeltida konsten möter vi ofta ärkedia- 
konerna och martyrerna Stefanus, Vincentius 
°ch Laurentius avbildade med evangelieboken 
°ch martyrpalm eller med de individuella attri
but som syftar på deras martyrdöd. De förekom
mer dock under den romanska perioden sällan 
1 samband med absidens tronande Kristus.12 
Domkyrkan i Lund omtalas redan 1085 som en 
Laurentiuskyrka och ett av sidokapellen invigdes 
M45 till S Vincentius ära. Diakonhelgonen in
lemmades alltså mycket tidigt i den nordiska 
helgonkulten och det är därför inte i och för sig 
förvånande att återfinna två heliga diakoner i 
kormålningarna i Lannaskede. Däremot är det 
overraskande att finna dem som anonyma ado- 
•"anteroch dessutom hållande flabellum, vilket är 
ett betonande av diakonernas ceremoniella funk
tioner vid mässan.13

De liturgiska solfjädrarna var ursprungligen av 
fjädrar, linne eller pergament men kom så små

ningom att utföras också i metall och bestod då 
av rikt sirade och utsmyckade runda skivor, van
ligen av förgylld koppar. Skaften var utförda av 
trä eller t ex elfenben. De båda solfjädrar som 
diakonerna i Lannaskede håller tycks inte avse de 
praktfulla metallföremålen utan den enklare vari
anten av pergament. Båda är tydligt veckade, den 
ena med spetsiga »blad» (fig 2), den andra med 
rundade (fig 3).14 Några solfjädrar har inte beva
rats i Sverige, däremot i Danmark, och det har 
inte heller klarlagts hur pass omfattande bruket 
av dem var i Norden (se not 13). Eftersom ado
ranter i form av diakoner med flabellum inte 
tillhör ett vedertaget ikonografiskt schema i sam
band med Majestas Dominiframställningar, och 
eftersom flabellum inte heller ingår bland dia
konhelgonens normala attribut, kan man förmo
da, att avsikten i Lannaskede varit att framhålla 
mässans betydelse och att avbildningarna åter
speglar faktiska förebilder, dvs att flabellum av 
denna typ förekom i Sydskandinavien, naturligt
vis förbehållna de högtidliga mässor i domkyrkor 
och klosterkyrkor, där man Jtade tillgång till 
såväl celebrant som diakoner eller ministranter. 
Det är tänkbart att förebilden här kommit från 
Nydala kloster, som var beläget endast några mil 
från Lannaskede.

Änglar, biskopar och evangelister
Runt absidens tronande härskare har också sam
lats ärkeänglar och biskopar. Tre änglar och två 
biskopar ingår i den breda ikonbården, som är 
komponerad på samma sätt som »Jörlundebår- 
den» i Vrigstad. Valet av ikoner och ornament är 
dock annorlunda och skiljer sig också från Jör- 
lundegruppens övriga högromanska ikonbårder. 
Såväl änglar som heliga biskopar är däremot van
liga som enskilda komponenter i de romanska 
korutsmyckningarna och de ingick också i ut
smyckningarna på tribunbågsväggarna i Vrigstad 
och Hjälmseryd. Ospecifierade änglar är allmänt 
att betrakta som representanter för de himmelska 
härskarorna. I Lannaskede är emellertid de tre 
änglarna avbildade med liljescepter i handen (fig 
4), ett attribut som tillhör ärkeänglarna. För plat
sen i Härskarens närhet har man alltså här valt 
dessa änglar av högre dignitet.
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Bårdens biskopar bär båda mitra och kräkla av 
samma utformning medan dräkten i övrigt är 
något varierad. Biskopen på den norra sidan (fig 
2) är iförd en stormönstrad, ljus mässhake med 
rosetter inom rundlar och en y-formad, pallium- 
liknande bandbesättning, medan den motsva
rande gestalten på den norra sidan (fig 5) bär en 
mörk mässhake med en bred, t-formad bandbe
sättning. Här kan man också urskilja en bok i 
biskopens vänstra hand som en generell symbol 
för läroämbetet.

Av bandbesättningarna kan man dock inte av
göra om bilderna avser ärkebiskopar eller ordinä
ra biskopar. Det yttersta målningslagret har gått 
förlorat och de vita banden har inga spår av de 
svarta kors som kännetecknar ett ärkebiskopligt 
pallium. Även biskoparna har oftast en bandbe
sättning på mässhakarna av y- eller t-form men 
med mönster av olika slag.15 Beträffande bis- 
kopsbilderna lägger man också märke till att mit- 
rorna är påfallande låga och tecknade så att båda 
spetsarna är synliga, en form som det finns skäl 
att återkomma till i samband med dateringen av 
utsmyckningen, medan de långa nackbanden är 
dekorativt utvikta åt ena sidan. Här framgår det 
mycket tydligt att man frångått den stränga fron
talitet som präglar Jörlundegruppens ikonbår
der. Såväl biskoparna som ärkeänglarna är dess
utom i Lannaskede vända in mot den tronande 
Kristus, vilket markerar deras samhörighet med 
Majestas Dominiframställningen.

Biskopen i korutsmyckningen i Vrigstad kun
de med hjälp av den återgivna inskriften identifi
eras som den helige Nicolaus av Myra. Eftersom 
de romanska inskrifterna endast i undantagsfall 
bevarats är dock de biskopshelgon som ingår i 
korutsmyckningarna normalt identitetslösa. 
Kanske har detta också varit avsikten. De heliga 
biskoparna representerar Kristi kyrka i himmel 
och på jord, men bakom biskoparnas närvaro i de 
romanska utsmyckningarna fanns också en kyr- 
kopolitisk strävan att betona ämbetets vikt i en 
tid då kyrkan ännu inte hunnit konsolidera sin 
ställning.16

Ett för de romanska utsmyckningarna mycket 
ovanligt motiv har däremot valts för tribun- 
bågsväggens utsmyckning, nämligen två heliga

gestalter vid sina skrivpulpeter (fig 1). De båda 
scenerna är mycket fragmentariska, men på den 
södra sidan är det ännu möjligt att urskilja en del 
detaljer (fig 6). Man ser här tydligt en låg, rak 
bänk med svällande kudde och en pulpet med 
svarvad ståndare, snedställd skrivskiva och bläck
horn. Ovanför till vänster ses en svävande, be
vingad varelse, den gudomliga inspirationen, 
som sänker sig ner från himmelen. Den ena han
den är riktad i en gest mot den sittande personen 
medan den andra tydligen hållit ett språkband.

Skrivande personer är mycket sällsynta i det 
romanska monumentalmåleriet.17 Gudomligt 
inspirerade evangelister är däremot naturligt nog 
talrika i bokmåleriet och även kyrkofäderna åter
finns här i samma situation. Det känns därför 
naturligt att tänka sig att förlagorna till de heliga 
skribenterna i Lannaskede hämtats från en illu
minerad handskrift. Skrivande kyrkofäder är be
tydligt sällsyntare i bokmåleriet än skrivande 
evangelister, vilket gör det troligt att man avsett 
just evangelister som betoning av evangeliets gu
domligt inspirerade texter, även om kyrkofäder
na, t ex påven Gregorius den store och bibelöver
sättaren Hieronymus, skulle passa in i utsmyck
ningens program.

Datering
Även den av tiden illa hanterade och till om
fånget ringa utsmyckningen i Lannaskede kyrka 
vittnar som vi sett om den konstnärligt höga 
kvaliteten inom det romanska måleriet i Syd- 
skandinavien. Den vittnar också om den varia
tionsrikedom som var möjlig, såväl formalt som 
innehållsmässigt, trots det romanska bildsprå
kets stränga schema.

Genom ikonbården finns det möjlighet att 
också någorlunda precisera utsmyckningens stil
tillhörighet och tillkomsttid. Bården visar en 
tydlig släktskap med »Jörlundebården» i Vrig
stad, men de enskilda detaljerna visar också tyd
ligt att utsmyckningen bör tillhöra ett något se
nare skede än dessa. De stora palmettornamen- 
ten är yppigare och rikare sammansatta och i 
ikonerna har målaren gått ifrån den stränga fron
taliteten och schematiseringen. Närbesläktade 
palmettornament förekommer däremot i den



Pig 6. Tribunbågsväggens södra del med 
skrivande evangelist^?). Foto S Flallgren.
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'konbård som ingår i utsmyckningen i Fjelie kyr- 
' Skåne. De stora liljekorsen, som är mycket 

karakteristiska för Lannaskedebården, återfinns 
^ock inte här. Olika former av liljckors, men av 
enklare slag, förekommer däremot i flera av de 
danska och skånska kyrkorna, bl a i Vester-Bro- 
ky kyrka på Själland och i Västra Tomarps kyrka i 
Skåne. I Västra Tomarp består bården av cirklar 
rned palmetter av liknande slag som i Lannaske- 

och ikonerna är här ersatta av liljekors. Ut
ryckningen i Fjelie, som tyvärr i fråga om själva 
^ajestasframställningen utsatts för en viss mo
det nisering senare under medeltiden, dateras till 
Perioden 1150-1175. Samma datering gäller 
också för den fragmentariska utsmyckningen i 

astra Tomarp.18 De båda biskopsikonerna i lan- 
Haskedebården visar emellertid klart att denna 
datering inte kan överföras på den småländska 
utsmyckningen. De mitror, som de båda bisko- 
Parna bär, är nämligen av en typ som inte blir 
Nanlig förrän mot århundradets slut. 
k Stader 1100-talets mitt, då mitran börjar före- 

tnrna mera allmänt, är denna liturgiska huvud- 
nad mycket låg och placerad med spetsarna 

*" sidorna. Denna tvåhornade mitra förekom- 
lcr hl a i målningarna i Övraby medan de avbil

dade biskoparna inom Jörlundegruppens och 
Finjagruppens målningar i allmänhet ännu inte 
erhållit denna nymodighet. Även S Nikolaus i 
Vrigstad avbildades utan mitra. Det svenska bru
ket avspeglar sig också tydligt i de bevarade sigil
len. På ärkebiskop Stephans sigill från 1164- 
1167 bär biskopen en mitra med sidoställda 
spetsar medan ärkebiskop Peter år 1191 avbildas 
med mitra med spetsen mitt fram och långa, 
utvikta nackband. Dessa synliga nackband är se
dan en karakteristisk detalj för de avbildade bis- 
kopsmitrorna fram till 1200-talets mitt men för
svinner därefter.19 Under 1200-talet blir mitran 
också högre och spetsigare och får den form som 
bl a ses på Mandelgrens avbildning av helgonbi
skopen i Hjälmseryd.20

Biskopsmitrornas form visar alltså att ut
smyckningen i Lannaskedc bör ha tillkommit 
först mot 1100-talets slut. Den praktfulla ikon
bården ger också, liksom de flervingade evange- 
listsymbolerna och de på en bänk sittande apost
larna, en fingervisning om att utsmyckningen 
bör höra samman med det skånska kyrkomåle- 
riet, vilket inte är förvånande. Kontakten med 
det sydskandinaviska kyrkomåleriet hade etable
rats redan med vrigstadsmålningarna. Vid lan na-
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skedemålningarnas tillkomst några decennier se
nare hade denna tradition sannolikt ytterligare 
förstärkts. Det stora flertalet av de skånska kyr
korna hade vid denna tid redan fått en målad 
utsmyckning och för de här verksamma målarna 
utgjorde området norr om gränsen mot Sverige, 
där marknaden för konstnärlig utsmyckning 
ännu inte var mättad, en naturlig fortsättning. 
Denna verksamhet gav säkert också upphov till 
lokala traditioner. Målningarna i Hjälmseryd, 
som med tanke på biskopsbildens utformning 
där tycks ha tillkommit först en bit in på 
1200-talet, visar t ex fortfarande tydligt högro
manska drag och dessutom ett direkt inflytande 
när det gäller tribunbågsväggens utsmyckning 
från grannkyrkan i Vrigstad.21

Det skånska inflytandet är också markant när 
det gäller den arkitektoniska utformningen av 
kyrkorna i Vrigstad, Hjälmseryd och Lannaske- 
de. Inget av de småländska folklanden tycks ha 
varit så rikt på stenkyrkor redan under tidig me
deltid som Njudung, vilket visar att området var 
av central betydelse och väl utvecklat ekono
miskt.22 Det var också här som linköpingsbisko- 
pen Gisle på egen mark i Vrigstads socken lät 
grunda Nydala cistercienserkloster år 1143 och 
förmodligen var också biskopen initiativtagare 
till den rikt påkostade sockenkyrkan och dess 
målningar.23 Gisle var utan tvekan den mest in
flytelserike av de svenska biskoparna vid denna 
tid. Hans ställning och goda förbindelser med 
Lund bekräftas av att han 1139 var den ende 
svenske biskop som deltog i provincialsynoden i 
Lund och 1145 hedrades han av ärkebiskopen 
med uppdraget att inviga ett av domkyrkans alta
re.24 Genom hans kontakter med Lund förmed
lades sannolikt de skickliga stenmästare och må
lare som inledde verksamheten i Njudung vid 
1100-talets mitt. I Lannaskede omges kyrkans 
sydingång av en ståtlig baldakinportal, tydligt

Noter
1. Se Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2. Stiftsled

ningen och kyrkobyggandet i Växjö stift behand
las här av M Ullén.

2. En översikt över de bevarade medeltidsmålningar
na i Småland ingår i Å Nisbeth, Bildernas predi
kan. Medeltida kalkmålningar i Sverige.

Fig 7. Exteriör av Lannaskede kyrka. Foto ATA.

influerad av domkyrkobygget i Lund (fig 7). 
Också i Vrigstad fanns en portal av liknande slag 
och även kyrkan i Hjälmseryd är försedd med en 
likartad men enklare sydportal.25

Att stödja ett fortsatt stenkyrkobyggande i 
Njudung låg naturligtvis i biskopens och stiftets 
intresse. Även om man i Lannaskede inte kan 
räkna med ett direkt biskopligt engagemang, vil
ket är fallet i Vrigstad, så visar utformningen av 
kyrkan att den knappast kan räknas som en ordi
när sockenkyrka. Såväl uppförandet av kyrkan 
som den sannolikt något senare utsmyckningen 
av koret bör även här ha varit förankrat hos nå
gon välbesutten storman med anknytning till 
socknen.26

3. N M Mandelgren, Samlingar till svenska konst- 
och odlingshistorien, 1868. - Målningarna i den 
1853 övergivna kyrkan omfattade korets östra 
vägg och absiden. I absiden hade de romanska 
målningarna ersatts av en ny utsmyckning under 
1400-talet. Se vidare M Ullén, Nils Månsson Man-



ROMANSKA MÅLNINGAR 31

4.

5.

6.

10.

11

12.

delgren och de medeltida målningarna i Hjälmse- 
ryds kyrka, där även Mandelgrens teckningar och 
detaljskisser av utsmyckningen återges. 
Utsmyckningen i Vrigstad omfattade triumf- 
bågsväggen, korets östra och västra väggar samt 
absiden. Målningarna och deras ikonografi be
handlas utförligt i M Ullen, De romanska mål
ningarna i Vrigstads gamla kyrka.
Se ovan not 3 Ulien a a. Målningarna hänförs här 
till det senromanska måleriet med en datering till 
1200-talets början. Dateringen baseras dels på den 
typ av mitra som förekommer, dels på förekoms
ten av S Olof.
Om utsmyckningen i Myresjö se Nisbeth a a 1986. 
- Målningarna kommer att behandlas av M Ullen i 
en separat artikel i ICO.
Vid restaureringen 1935-36 framtogs målningar
na av konservator Sven Dalen. Därvid komplette
rades nedre delen av mandorlan samt delar av 
meander- och palmettbårderna. I övrigt skedde 
viss retuschering samt svag fixering av målningar
na. (ATA, arbetsbeskrivning 24/9 1936, dnr 
3998.)
I absidutsmyckningen i Bcrzc-la Ville i Frankrike, 
daterad till 1100-talets första tredjedel (Demus 
1968), återfinns Manus Del med segerkrans ovan
för den tronande Kristus. Den konturlinje som 
återstår i Lannaskede överensstämmer med mot
svarande kontur här och det är möjligt att den nu 
släta ringen i Lannaskede ursprungligen har haft 
ett bladmönster och utgjorts av en segerkrans. 
Språkbandens längd och enstaka återgivna bokstä
ver tyder här på längre inskrifter, troligen inled
ningsorden till respektive evangelium. Se Ullen i 
not 4 ovan a a.
I Yrlid (1976 s 70) nämner i samband med de 
sexvingade evangelistsymbolerna i Vä och Övraby 
som paralleller mosaikerna i S Maria in Trasteverc 
1 Rom och i S Francesca Romana samt metallarbe
ten från Roger av Helmarshausens guldsmedsatel- 
je. Flervingade evangelistsymboler förekommer 
också inom bokmåleriet, där de fyrvingade väsen
dena ingår i bl a en framställning av Kristus tro
nande på världsklotet, utförd i Köln 1100-1125 
(Boecklcr 1959 s 47), medan de sexvingade ut
märker den illuminerade upplagan av Augustinus’ 
De Civitate Dei, utförd av en böhmisk skola om
kring 1140 (Mandel 1964 fig 23).
Yid diakonvigningen överräckte biskopen stola 
°ch dalmatika, som ingick i diakonens liturgiska 
$krud, samt en evangeliebok, 
f de i not 8 nämnda målningarna i Berzé-la Ville 
återfinns dock S Vincens och S Laurentius knä- 
böjande inför Kristus i absidens norra del iförda 
diakondräkt och med evangeliebok i handen. I 
overkyrkan i Schwarzrheindorf ses S Stefan och S

Laurentius på var sin sida om Kristus tillsammans 
med fohannes döparen och S Petrus. Diakonerna 
har liturgisk skrud och martyrpalm. Kombinatio
nen av dessa fyra helgon hör samman med att 
altarna var invigda till deras ära. Målningarna da
teras till 1100-talets tredje fjärdedel (Demus 
1968).

13. Under nordisk medeltid var diakonatet inte längre 
ett särskilt kyrkligt ämbete utan den näst sista av 
de sju vigningsgrader som föregick själva prästvig
ningen. Diakonatet utvecklades till en övervägan
de liturgisk funktion och diakonen var den som 
assisterade vid mässan samt reciterade evangeliet. 
Den liturgiska solfjädern, som fortfarande an
vänds inom den ortodoxa kyrkan, omtalas i Con- 
stitutiones apostolicac från omkr år 400, där det 
fastställs att vid mässoffret skall diakonerna stå på 
var sin sida om altaret med solfjädrar och skrämma 
bort flugor och andra insekter för att dessa ej skall 
komma i beröring med kalken. Denna av praktiska 
skäl införda uppgift kom sedan att utvecklas till en 
rent ceremoniell funktion. Braun (a a) påpekar 
dock, att de liturgiska solfjädrarna inte på något 
sätt blev allmänna inom den romerska kyrkan. 
Beläggen är t ex mycket få från Tyskland men 
däremot talrika från Frankrike. De medeltida mi
niatyrer med återgivningar av mässfirande med 
assisterande diakon med flabellum, som Braun 
hänvisar till, är också av franskt ursprung. Hur 
pass omfattande bruket var i Norden vet vi inte. I 
Nationalmuseets samlingar i Köpenhamn ingår 
dock två gotiska flabellum av metall. Bruket av 
flabellum kom i den romerska kyrkan ur bruk 
redan under 1500-talet.

14. Solfjädern i fig 2 är veckad på samma sätt som den 
rikt bemålade solfjäder av pergament som avbildas 
i Braun, a a, Tafel 142.

15. Hur vanskligt det kan vara att avgöra om en avbil
dad biskop bär pallium eller ej framgår också av de 
svenska biskopssigillen, där dessa bandbesättning
ar förekommer oavsett det gäller en ärkebiskop 
eller ej (se avbildningarna i Hildebrand a a 1862 
och 1867). Även i den biskopsprocession, som 
ingår i den unggotiska utsmyckningen på den nor
ra långhusväggen i Bringetofta kyrka, också den 
belägen i Njudung, framträder tydligt konturerna 
till bandbesättningar av motsvarande slag. Ett ut
märkt exempel på sådana till formen palliumlik- 
nandc bandbesättningar finns också bl a i fram
ställningarna av S Nikolaus och S Udalricus i ett 
Augsburgspsalterium från 1200-talet (Mandel 
1964 fig 103).

16. Jfr ovan not 4 Ullen a a s 167.
17. Exempel på skrivande evangelister finns i de i not 

12 nämnda målningarna i Schwarzrheindorf samt 
i de senromanska takmålningarna i Hildesheim
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medan skrivande kyrkofader återfinns i de likaså 
senromanska valvmålningarna i S Johannes i Täu
fers (se Demus 1968).

18. Om de skånska målningarna sc A Catalogue of 
Wall-Paintings.

19. Hör sigillen se avbildningar i Hildebrand a a 1862 
och 1867. Mitrornas utformning är också den
samma i det tyska området. I den illustrerade in
ventarieförteckning som upprättades för klostret i 
Prüfening år 1165 bär de avbildade biskoparna 
den tvåhornade, sidvända mitran medan S Blasius 
i Henrik Lejonets stiftarbild, utförd i Helmarshau- 
sen omkr 1175, däremot har ena spetsen placerad 
mitt fram. Mitran är här fortfarande mycket låg, 
närmast som en toppig mössa, och tecknad så att 
även den bakre spetsen skymtar. Samma typ av
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mitra finns också i en annan illumination, utförd i 
Hildesheim strax före eller omkring 1175 (avbil
dade i Boeckler 1959 s 46, 55 och 53).

20. Se ovan not 3 Ullen a a.
21. Se ovan not 3 Ulien a a.
22. Om kyrkorna i Njudung se G Svahnström 1947.
23. Se ovan not 4 Ullen a a s 171 ff.
24. Om Gisles episkopat, vilket börjar någon gång 

före 1139 och pågår in på 1160-talet, se H Schück 
1959 s 47 ff.

25. Se ovan i not 22 a a.
26. Om ägoförhållandena vid denna tid saknas upp

gifter. De fragment som påträffats av en rikt orne- 
rad gravkista av skiffer, en s k eskilstunakista, tyder 
på en stormannagård i socknen redan vid 1000-ta- 
lets slut.
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Grotta, helgon, kyrka - tre steg mot biskopssäte
av Ann Catherine Bonnier

Det första biskopssätet på det norska Vestlandet 
Dg på den lilla ön Selja, åtskilliga mil norr om 
den senare biskopsstaden Bergen. Här residerade 
biskopen under hundra år - cirka 1070-1170 - 
°ch från 1100-talets början fram till reformatio
nen fanns här ett benediktinkloster. Redan un
der tidig medeltid var en tradition knuten till ön 
0rn den heliga Sun niva och hennes följeslagare, 
de äldsta inhemska norska helgonen. På Selja 
bnns idag ruiner efter märkliga medeltida bygg
nadsverk, bland annat en terrass och en kyrka 
s°m med stor möda byggts högt uppe i en bergs
luttning (fig 1).

Kunsthistorisk Institutt vid Bergens universi
tet startade för två år sedan ett forskningsprojekt, 
'ett av Alf Tore Hommedal och Marit Nybö, 
s°m syftar till att undersöka byggnadslämningar- 
na och platsens tidigmedeltida historia. Efter att 
ba deltagit i arbetet under en regnig vecka som- 
ntaren 1991 blev jag fascinerad av öns roll i 
Norges kristnande och äldsta kyrkohistoria. Plat- 
Sen låter oss ana hur etablerandet av den kristna 
kyrkan i Norden kan ha gått till. Intressant att 
studera är bland annat varför ett kyrkligt cent- 
rum etableras på ön och hur kulten av inhemska 
bt'lgon uppkommer. Jag vill därför presentera 
^e*ia’ dess kyrkor och helgon och se om det går 
att 11’"skilja något mönster som kan tillämpas på 
svenska förhållanden.

Klostret och Albanuskyrkan

^c'ja är en förhållandevis liten ö, som domineras 
aX ett brant berg. Den del som ligger närmast 
c andet är mer låglänt, men mer än en hand- 

gardar har aldrig funnits på ön, och enligtfull
vgen den om den heliga Sunniva var den ur- 
1 rungligen obebodd. Då som nu är det mest får 

getter som syns på sluttningarna, där deoch

betar gräs mellan stenarna i den oländiga ter
rängen.

Byggnadslämningarna ligger på den svårtill
gängliga västra delen av ön, där havet ligger öp
pet ända bort mot de brittiska öarna (fig 2). 
Någon naturlig hamn finns inte på denna sida, 
även om det går att ta sig hit med båt vid lugnt 
väder. Ofta nog ligger vinden på, och under 
vinterhalvåret ligger området i skugga från ber
get. Norr om ön ligger det långa Stadlandet, en 
hög halvö som är farlig att ta sig förbi i dåligt 
väder.

Ruinerna efter benediktinklostret ligger nere 
på strandremsan vid foten av berget och är den 
första av öns lämningar som möter en besökare 
(fig 3). Klostret anses härröra från Sigurd Jorsala- 
fars tid, 1103-1130.1 Murverket visar dock att 
klosterlängorna byggts först under högmedelti
den, och 1100-talets byggnader har därför san
nolikt varit byggda av trä.2 Själva klosterkyrkan, 
som bildar den norra delen av anläggningen, har 
varit invigd åt det britanniska helgonet Albanus 
(St Albans)3 och bär spår efter flera byggnadspe- 
rioder. Äldst är den västra delen av långhuset, 
som förlängts med ett nytt och bredare kor vid 
1200-talets slut.4 Sekundärt i förhållande till den 
äldsta kyrkan är också västtornet, som är bevarat i 
sin fulla höjd, om än i restaurerat skick.

Det är Albanuskyrkans äldsta skede som är 
intressant i diskussionen om bergenstiftets första 
tid. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett lång
hus med smalare, rakslutet kor, vilka tillsam
mans mätte drygt 20 meter i yttre längd. Lång
huset har varit indelat i tre skepp genom tre par 
smäckra kolonner, men längst i öster och väster 
har mittskeppsarkaderna burits av långt utskju
tande murar eller pilastrar. Sidoskeppen har inte 
varit mer än knappt två meter breda. Mittemot
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Fig 1. Översikt över ruinerna på Selja, 
med klostret och därtill hörande byggna
der nederst. Upptill ses terrassen, Sun- 
nivakyrkan samt Salen och grottan. Efter 
Enger 1949.

Fig 2. Byggnadslämningarna på Selja. I 
förgrunden Sunnivakyrkan under utgräv
ning samt delar av terrassen. Nere på 
strandplatån ligger klosterruinen med 
Albanuskyrkans ännu stående västtorn, 
och i bakgrunden ses det höga Stadlan
det. Foto A C Bonnier 1991.
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Fig 3. Plan av klostret samt av Albanus- 
kyrkan med det aldre koret markerat. Ef
ter Enger 1949.

varje pelare har funnits en svagt framspringande 
valvpilaster, som på murens yttersida motsvarats 
av en tunn strävpelare eller snarare en kraftig 
lisen. Trots att kyrkan varit treskeppig, har den 
inte varit en basilika, vilket framgår av den beva
rade västgaveln (fig 4). Ingångar tycks ha funnits 
i både norr, söder och väster. Kyrkan har byggts 
av tunna kvadrar av olivinsten, ett lättbearbetat 
stenmaterial som finns brytbart på fastlandet 
inte alltför långt från Selja.

Det har diskuterats för vilket syfte kyrkan ur
sprungligen uppförts. De små proportionerna, 
framför allt vad gäller koret, talar emot att den 
byggts som klosterkyrka. Redan cirka 1070 resi
derade stiftets första biskop på Selja, och man har 
därför antagit att kyrkan byggts för dennes räk
ning.-"' Den torde i så fall ha blivit invigd till 
Albanus först i samband med att den övertagits 
av klostret (de engelska benediktinernas huvud
kloster var St Albans i Hertfordshire).

Ett problem i sammanhanget är att biskopssä
tet officiellt inte flyttade till Bergen förrän 1170, 
medan klostret anses ha funnits redan vid år
hundradets början. En förklaring som framförts

Fig 4. Albanuskyrkans ursprungliga västfasad, sedd in
ifrån det senare tillfogade tornet, samt tvärsektion mot 
norr. Efter Enger 1949.



Pig 5. Rekonstruktion av ett kapital från Albanuskyr- 
kan. Efter Enger 1949.
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’g 6. Bergssluttningen från väster. Till höger ovanför Albanuskyrkans torn syns 
crrassen och resterna av Sunnivakyrkan (jfr fig 7). Foto A C Bonnier 1991.
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Fig 7. Plan av terrassen med dess olika nivåer, Sunni va
kyrkan och den murade Salen vid grottans mynning. 
Den prickade linjen markerar klipputsprånget. Efter 
Enger 1949.

är att benediktinerna kan ha kommit till Selja för 
att vid biskopens sida fungera som ett regulärt 
domkapitel.6

Ett annat problem är om det verkligen är möj
ligt att datera den äldsta delen av Albanuskyrkan 
till 1000-talet, vilket skulle vara en trolig date

ring om den uppförts för biskopens räkning. 
Kyrkan har varit föremål för utgrävningar både 
på 1930-talet och i samband med det pågående 
projektet, men några fynd som kan datera kyr
kans första tid har ännu inte gjorts. Som i så 
många andra fall måste man därför försöka göra 
en åldersbestämning på stilhistoriska grunder. 
Förutom själva plantypen kan man här ta fasta på 
bl a ett ornerat kapital (ftg 5) och det faktum att 
både ytter- och innermurarna ovanligt nog är 
försedda med skråkantsockel. Det är framför allt 
i England som man med tanke på stilen och på 
Norges kyrkliga kontakter kan vänta sig att finna 
förebilderna för Albanuskyrkans arkitektur.

En indirekt upplysning om kyrkans ålder får 
man dock sannolikt genom de mirakler på Selja 
som räknas upp i rimofficiet till den heliga Sun
it i vas ära. Där talas nämligen om en man som 
ramlar från tornet när han arbetar med dess föns
ter. Genom ett under räddas han av en 
stormvind, som lyfter upp honom i säkerhet på 
muren.7 Scenen visar att tornet på Albanuskyr
kan - den andra kyrkoruinen saknar spår efter 
något torn - troligen stod under byggnad vid 
detta tillfälle. Avsnittet anses skrivet på Selja före 
1170.8 Eftersom tornet är en tillbyggnad, bör 
kyrkan ha varit uppförd åtminstone vid 1100-ta- 
lets början.9

Terrassen och Sunnivakyrkan 
En stig och en trappa av stora hällar leder uppåt 
från strandplatån längs bergets sida. Högt upp i 
den branta bergssluttningen, närmare 50 meter 
över havet, finns en enorm stenterrass, upp
byggd i flera avsatser (fig 6). Terrassen, som 
tycks ha varit vitkalkad, är synlig långt ut till havs 
och består av hundratals kubikmeter sten som 
måste ha hissats eller släpats uppför sluttningen. 
Redan under medeltiden har anordningen be
undrats och uppfattats som ett storverk.10

I nivå med terrassens översta avsats, och så 
långt mot öster som det på grund av berget är 
möjligt, har Sunnivakyrkan byggts (fig 7). Rui
nen är utvändigt knappt 15 meter lång och be
står av ett långhus med smalare, rakslutet kor. 
Den inre bredden i långhuset är mindre än fem 
meter och i koret dryga tre. Långhuset har haft
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Fig 9. Längdgenomskärning genom sluttningen från 
Albanuskyrkan till grottan. Vissa detaljer, t ex terras
sens olika nivåer, är inte korrekt återgivna. Byggnaden 
nedtill i sluttningen har tillhört klostret. Efter Kreft ing 
1868.

Fig 8. Korets nordöstra hörnsten i fasad och plan. Efter 
Ktefting 1868.

portaler i både norr och söder, medan korets 
ingång varit vänd mot norr. Liksom i Albanus
kyrkan finns det en skråkantsockel bevarad på 
både in- och utsidan, även om den här bara före
kommer i långhuset. Koret har på normalt sätt 
sockel endast i exteriören och skiljer sig från 
långhuset också genom att ha en rikt profilerad 
hörnsten som skjuter ut i nordost (fig 8). Bygg
nadsmaterialet har här liksom i Albanuskyrkan 
varit olivinsten.

Sunnivakyrkan har restaurerats åtminstone två 
gånger, varvid stora delar nyuppmurats.11 På 
1960-talet har den åter murats om och det man 
ser idag är alltså svårbedömt. På grund av bl a 
den avvikande hörnstenen i koret har tidigare 
forskare antagit att Sunnivakyrkan byggts av riv- 
ningsmaterial från Albanuskyrkans äldsta kor, 
dvs vid 1200-talets slut.12 Resonemanget är 
högst rimligt, men det förklarar inte varför även 
Sunnivakyrkan åtminstone delvis fått en inre soc
kel. Inte heller återfinns hörnstenens profilering 
i Albanuskyrkan, varken i den äldsta delen av 
kyrkan eller i det tillbyggda västtornet, som har 
haft en enkel, karnisformad sockel och som också 
ansetts innehålla återanvänt material från ko
ret.13

Beträffande dateringen av Sunnivakyrkan kan 
sägas att det är möjligt att såväl den som Alba
nuskyrkan har byggts av sten som huggits för en 
eller flera andra kyrkor. På det enda stället i 
Albanuskyrkan där man ännu kan studera en
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större del av murverket - långhusets västvägg 
inne i tornet - ser man att det finns ställningshål 
i en del av kvadrarna, men dessa ligger inte på 
regelbundet avstånd från varandra (se fig 4). I 
den övre delen av gaveln finns ställningshål i 
praktiskt taget vartenda skift, vilket inte är natur
ligt. Om de båda seljakyrkorna uppförts samti
digt och utnyttjat sten från planerade men ej 
uppförda kyrkor (i Bergen?), är deras datering 
mycket svår att bestämma.

Sunnivakyrkans ålder är alltså inte fastslagen, 
och möjligen kan skillnaden mellan kor och 
långhus tyda på två byggnadsetapper. Kyrkan på
stås dock enligt legenden (se närmare nedan) ha 
föregåtts av en äldre kyrka, kanske uppförd redan 
i slutet av 900-talet. På 1930-talet påträffades ett 
brandlager på terrassen och intill kyrkan, något 
som skulle kunna vara rester efter en första trä
kyrka. Under utgrävningarna 1990-91 tog man 
därför upp schakt dels norr om långhuset, där 
brandlagret tidigare konstaterats, dels inne i kyr
kan. Några säkra spår efter träkyrkan har ännu 
inte påträffats, men förhoppningsvis kommer 
fortsatta undersökningar att klargöra förhållan
det.

Det är inte heller klarlagt vilken funktion ter
rassen har haft. Det är möjligt att den tillkommit 
för att bereda plats för den förmodade träkyrkan, 
men förekomsten av murbruk visar att åtminsto
ne delar av terrassen måste vara yngre än från 
900-talet. Det är också möjligt att legendens 
uppgifter inte alls syftar på Sunnivakyrkan - kan
ske skall man leta efter träkyrkan där Albanuskyr- 
kan nu ligger, kanske är det fel att överhuvud 
taget leta efter en kyrkobyggnad i egentlig me
ning. Det är nu dags att skärskåda Seljas mest 
fantasieggande företeelse - Sunnivagrottan.

Salen och Sunnivagrottan
I jämnhöjd med Sunnivakyrkans kor börjar en ny 
omgång stentrappor, som först leder upp till två 
små klippavsatser. Dessa täcks av ett mäktigt 
klipputsprång, som bär tydliga spår av att en 
gång i tiden ha skjutit ut ännu längre. Klippan 
fungerar som ett tak över det rum som bildas 
mellan berget i norr och uppmurade väggar i 
söder och väster. Detta utrymme, som kallas Sa

len, kan betraktas som ett förrum till själva grot
tan. Grottan består av en djup och cirka två me
ter hög spricka, som leder rakt in i berget (fig 9). 
Grottans ursprungliga sandgolv sluttar inåt, mot 
öster, och här inne finns rester av ett altare. Tidi
gare har det också runnit fram en liten bäck 
längst inne i berget, men den har nu fått ett nytt 
lopp ute i sluttningen söder om Sunnivakyrkan.

Salen kan alltså uppfattas som ett långhus till 
grottan/koret. Arrangemanget har mycket rik
tigt fungerat som en kyrkobyggnad under me
deltiden. I en version av Olav Tryggvasons saga 
sägs att det ’i berget är byggt ett kapell som kallas 
Salen. Berget utgör den ena väggen. Den andra 
väggen är uppbyggd av sten. In i fjället går en 
håla. Från den rinner en liten bäck och många 
blir där friska. I det kapellet som ligger uppe i 
fjället ovanför huvudkyrkan [Albanuskyrkan] 
finns det ett altare ... I Selja ligger det fem 
kyrkor. Det är Fylkeskyrkan och Kristkyrkan och 
Mariakyrkan och Mikaelskyrkan, Albanuskyrkan 
och Sunnivakyrkan’.14

Det är inte helt lätt att tolka dessa uppgifter, 
och jag skall inte försöka mig på detta.15 Det 
förefaller dock troligt att grottan varit invigd åt 
ärkeängeln Mikael, något som har motsvarighe
ter på andra håll.16 Frågan är dock när Mikael 
kommer in i bilden, eftersom grottan är så starkt 
förknippad med Seljas egna helgon, den heliga 
Sunniva och Seljamännen.

Den heliga Sunniva
De äldsta omnämnandena av den heliga Sunniva 
härstammar från 1100-talet. Inför flyttningen av 
biskopssätet till Bergen 1170 skrevs nämligen ett 
rimofficium till hennes ära och helgonlegenden 
nedtecknades.1 Om Sunniva och Seljamännen 
berättar också Odd Munk i Olav Tryggvasons 
saga från cirka 1190,18 och senare versioner av 
sagan har fyllt på med nya uppgifter. Legenden 
och sagan står i ett komplicerat förhållande till 
varandra och återgår båda delvis på äldre helgon
legender.19

Legenden omtalar att den heliga Sunniva var 
en kristen kungadotter, som levde på Irland i 
kejsar Ottos tid (936-973). För att undgå en 
hednisk friare utrustade hon tre skepp och begav
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Fig 10. Sankt Olov, Sankta Sunniva och 
en helig diakon i corpus till ett altarskåp 
från cirka 1480 i Yttergrans kyrka, Upp
land. Foto S Hallgren 1961, ATA.
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Slg ut på havet tillsammans med trogna följesla
gare. Skeppen fick driva fritt och kom då till den 
norska kusten, där de drevs bort av de hedniska 
'nvånarna. En storm skiljde skeppen åt och ett av 
dem landade på ön Kinn, de övriga på Selja. Där 
bosatte sig nu Sunniva och hennes följe i grottor 
°ch hålor. Men invånarna i trakten, som höll sina 
bår på den obebodda ön, var misstänksamma mot 
de främmande människorna, eftersom dessa 
hade 'ett obekant utseende, talade ett obegripligt 
språk och utövade en annorlunda religion’.20 
därför skickade de bud efter Håkon jarl, som 
seglade mot ön för att straffa de misstänkta får- 
fjuvarna. Sunniva och hennes följeslagare gick då 
ln i en grotta och bad till Gud att han skulle ge 
deras själar evig frid. Då rasade taket över grottan

och stängde för ingången, och helgonens själar 
steg mot himlen.

Legenden omtalar vidare hur två köpmän, 
som seglade förbi ön, såg en ljuspelare på stran
den och där upptäckte ett välluktande huvud, 
som de tog med sig. Egentligen var de på väg till 
Håkon jarl, men då de fick höra att denne var 
död fortsatte de till Norges nye härskare, Olav 
Tryggvason. Kungen övertalade dem att låta 
döpa sig, och de berättade då för honom om sin 
syn och visade huvudet. Kungen och hans biskop 
tog emot detta och bevarade det tillsammans 
med reliker av andra helgon.

Biskopen och kungen seglade nu till ön till
sammans med en skara trogna och såg att en del 
av berget hade fallit ned. Mellan stenarna fann
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man en mängd välluktande ben. På biskopens 
anmodan och med kungens samtycke byggdes 
och invigdes där en kyrka. ’Men kristna männi
skor, som oförtrutet samlades för att leta efter 
helgonben, påträffade nu den intakta kroppen 
efter den heliga jungfrun och martyren Sunniva, 
som äntligen med stor vördnad blev skrinlagd i 
nådens år 996. Efter en längre tid lät den ärevör
dige biskop Pål år 1170 överföra den heliga Sun- 
nivas reliker från Selja till Bergen, där de skrinlä
des i stadens domkyrka den 7 september till den 
allsmäktige gudens ära’.21

Sankta Sunniva var känd också utanför Norges 
gränser. Uppsala domkyrka hade under medelti
den reliker av »de heliga jungfrurna på Selja», 
och 1463 donerade bergenbiskopen en relik av 
Sankta Sunniva till Julita kloster i Söderman
land.22 I Sverige har bevarats ett fåtal senmedelti
da avbildningar av helgonet, vars attribut är ett 
stycke av den klippa som föll ned och dödade 
henne (fig 10).

Seljamännen
Sunnivalegenden förbigår med tystnad de andra 
helgon, vilkas ben också fanns på ön. Liksom 
legenden berättar Olav Tryggvasons saga om 
fynden av ett huvud och ett antal helgonben, 
byggandet av en kyrka och påträffandet av den 
heliga Sunnivas kropp. Sagan påpekar dock att 
kungens och biskopens kyrka invigdes åt ’dessa 
gudsmän’,23 dvs åt de först funna helgonen. Det 
framgår också av andra källor att Seljamännen 
tidigt varit föremål för kult.

Det äldsta omnämnandet av helgonen på Selja 
finner vi troligen hos Adam av Bremen, som i ett 
tillägg till sin krönika över Hamburg-Bremens 
biskopar - Gesta Hammaburgensis Ecclesie Ponti- 
ficium - på tal om Norge säger följande: »Paulus 
Diaconus försäkrar i Langobardernas historia, att 
längst upp i Norden, mitt bland skridfinnarna, i 
en grotta vid havet ligger sju män liksom sovan
de. Man har olika uppfattning om dem, t ex att 
de skall predika för dessa folk, när världens ände 
är inne. Andra menar att några av de 11000 
jungfrurna kommit dit, vilkas följeslagare och 
fartyg begrovs i berget, och att där sker under
verk. Där byggde Olav också en kyrka».24

Adams tillägg anses ha tillkommit på 1070- 
talet eller strax därefter. Här liar magister Adam 
troligen varit välunderrättad, eftersom Seljas 
förste biskop, Bjarnhard, hade besökt ärkebis
kopsstolen i Bremen senast 1067/68 och alltså 
kunnat berätta om förhållandena i sitt stift.25

De 11 000 jungfrurna - däribland sankta Sun
niva, får man förmoda - framställs hos Adam 
snarast som ett alternativ till de sju sovande 
männen. Men det finns andra skriftliga belägg 
för att Adams »sjusovare» - Seljamännen - på ett 
tidigt stadium spelade en viktigare roll än det 
kvinnliga helgonet. I de äldsta norska landslagar
na - äldre Gulatingslagen, äldre Frostatingslagen 
och äldre Eidsivatingslagens kyrkobalk - om
nämns Seljumannamesse den 8 juli som en av de 
viktigaste kyrkofesterna under året. Dessa lagtex
ter anses ha nedtecknats vid slutet av 1000-talet 
och i början av 1100-talet.26 Först under senare 
hälften av 1200-talet dyker Sunniva för första 
gången upp i landskapslagarna.27 Kulten av Selja
männen har tidigt varit spridd utanför det nors
ka området och omnämns bl a i det svenska 
Vallentunakalendariet från cirka 1198, som den 
8 juli har festen Sanctorum in Selia. De har också 
vördats i Skara stift och i svenska cisterciensklos- 
ter.28 Några avbildningar av dem är dock inte 
kända.

Anledningen till Sunnivalegendens ljumma 
intresse för Seljamännen är sannolikt att bergen
biskoparna ville gynna vallfarten till det nya 
stiftssätet efter helgonets translation 1170. Selja
männen degraderades då till anonyma följeslaga
re till sankta Sunniva, vars fest dock först under 
högmedeltiden lyckades slå ut Seljamännens för 
den 8 juli.

Vilka var Seljamännen?
På 1100-talet var ön obebodd, om man får tro 
legenden. Än idag kan man se att en stor del av 
klippan utanför grottan en gång har rasat ned, 
och det är möjligt att människor omkommit vid 
detta tillfälle. Vilka kan det då ha varit, som dö
dades och lämnade sina ben bland stenarna? Sel
jamännen knyts av legenden och sagan även till 
ön Kinn, där en medeltida kyrka också byggts. 
Något ras vid grottan på Kinn är dock inte känt.
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Sedan länge har man förmodat att Selja- 
männen, vilkas språk inte förstods av invånarna 
vid kusten, i själva verket var irländska munkar.29 
De irländska gudsmannen hade börjat missione
ra redan på 500-talet och nådde Orkneyöarna, 
Färöarna och Island på 700-talet. Munkarna sök
te sig gärna till öde öar i havsbandet, och öarna 
Kinn och Selja passar väl in i detta mönster. För 
en sådan tolkning talar de seglande främlingar
nas språk, som enligt Sunnivalegenden var obe
gripligt för invånarna på det norska Vestlandet 
(se not 20). Irländskan var nämligen olik forn- 
norskan, medan nordborna väl förstod det språk 
som talades i England.311

Oavsett vilka de människor var som så små
ningom gav upphov till en helgonkult på ön, är 
det intressant att se hur de utnyttjades av 
1000-talets lärda prelater. Adam av Bremen för
knippar deras ben med två olika helgonlegender, 
nämligen den om de heliga sjusovarna och den 
om Sankta Ursula. Sjusovarna hörde hemma i 
Efesos, där de led martyrdöden på 200-talet, 
medan Ursula och de 11 000 jungfrurna hade 
sitt ursprung i 300-talets Köln.31 Sjusovarna, 
som dog i en grotta men vaknade till liv igen 
efter 150 år, var sinnebilden för en av kristendo
mens viktigaste dogmer, den om uppståndelsen. 
Helgonen måste därför ha haft ett stort pedago
giskt värde, även när de var utlokaliserade till det 
nordliga Selja. Att flytta den gamla legenden dit 
var inte svårt, eftersom man kunde åberopa Pau
lus Diaconus och hans uppgift från 700-talet om 
att sjusovarna fanns i Norden. Till yttermera vis
so fanns en namnlikhet: de »äkta» sjusovarna 
d°g i en grotta på berget Celion - jfr [acta] 
sanctorum in Selio!32

I Västerlandet blev sjusovarna - de äkta - all- 
tuänt kända under 1000-talet på grund av att 
den engelske kungen Edvard Bekännaren 
(1042-1066) hade drömt att de förebådade nor- 
mandernas invasion, investiturstriden och kors
tågen.33

Vem var Sunniva?
Sunniva är ett anglosaxiskt namn - som betyder 
solgåva34 - och hennes irländska påbrå kan där
för ifrågasättas. Vidare har man pekat på att le

genden lånat drag både från den tyska Ursulale
genden (som också handlar om en kungadotter 
som flyr en hednisk friare) och från legenden om 
det irländska helgonet Modwenna, som gav sig 
ut till havs med ett följe jungfrur. Ursulalegen
den har naturligtvis varit känd för biskop Bjarn- 
hard (han kom från Sachsen och var knuten till 
Hamburg-Bremen-stiftet), medan klerkerna i Al- 
banuskyrkan troligen var bekanta med det ir
ländska helgonet.3:>

Legenden säger klart och tydligt att den heliga 
Sunniva levde på 900-talet, i kejsar Ottos tid, och 
att hon skrinlädes år 996. Legenden är nedteck
nad på 1100-talet och speglar den tidens uppfatt
ning eller önskan. De flesta andra nordiska stif
ten hade vid denna tid egna stiftshelgon - som 
Olav i Trondheim, Hallvard i Oslo, Erik i Upp
sala, Eskil och Botvid i Strängnäs och Sigfrid i 
Växjö - och det måste ha varit angeläget för 
bergenbiskopen att ge sitt stift en identitet. Ju 
äldre stiftets patrona var, desto större anciennitet 
för stiftet. Uppgiften om Sunnivas levnadstid får 
därför inte betraktas som ett historiskt faktum.

A andra sidan knyter både legenden och sagan 
Sunniva till Olav Tryggvason, som gick ur tiden 
cirka år 1000. Sagan lägger huvudvikten vid 
kungens missionsarbete och hans kamp mot hed
niska hövdingar.36 Det har påpekats att sagans 
kung troligen lånat drag av det senare helgonet, 
Olav Haraldsson, som dog 1030,3 och följaktli
gen kan historien om helgonen och kyrkbygget 
på Selja härröra från traditionen om denne. Olav 
den helige landsteg för övrigt just på Selja efter 
sin tid i England.38

Legenden tycks innehålla flera tidsskikt, där 
inslaget om Sunniva kan uppfattas som ett 
tillägg till en äldre helgontradition. Det har för
modats att den heliga Sunniva på allvar började 
lanseras under förra hälften av 1100-talet i sam
band med att stiftet behövde ett eget, namngivet 
helgon.39

Vart hörde huvudet?
Frågan är hur man skall uppfatta det första relik
fyndet, det av ett huvud nere på stranden. Till
hörde det en av Seljamännen eller rör det sig om 
ytterligare ett helgon?
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I Flateyjarbók från 1300-talet sägs att den heli
ge Albanus visserligen blev dräpt i England men 
att hans huvud dyrkades på Selja.40 Den äldsta 
versionen av Olav Tryggvasons saga låter rent av 
Sunniva och Albanus vara syskon,41 så tydligen 
har Albanuskyrkan och dess reliker redan vid 
slutet av 1100-talet förknippats med Sunniva. 
Att huvudet hittades på stranden tycks ju också 
snarare knyta det till biskops/klosterkyrkan än 
till grottan och Sunnivakyrkan.

Albanusreliker kom till kontinenten redan ti
digt på 1000-talet. Danerna påstås ha stulit såda
na från det engelska klostret och fört dem till 
Odense, där de troligen förblev under medelti
den.42 Det kan alltså vara en relik i Albanuskyr
kan som givit upphov till inslaget om huvudet. 
För övrigt var helgonets attribut just ett huvud - 
han hade nämligen blivit halshuggen.43

Det finns också en annan möjlighet att förkla
ra varför huvudet dyker upp i legenden och sa
gan. Olav Tryggvason utmålas i dem båda som 
en kristen kung som bekämpar hedendomen, här 
representerad av Håkon jarl. Det är då intressant 
att kungen i sagan utlovar en belöning till den 
som kan ge honom Håkon jarls huvud, vilket 
han också får.44 Huvudet skulle alltså kunna ses 
som en symbol för kristendomens seger över 
hedendomen, vilket passar bra med den allmän
na tendensen i sagan. Som helgon är Håkon jarl 
dock knappast salongsfähig.

Varför Selja?
Vid en närmare granskning visar det sig att Selja 
låg väl till när man ser till de vikingatida och 
medeltida sjövägarna. Den nord-sydliga traden 
utmed kusten måste passera det farliga Stadlan
det, vilket medförde att man ofta måste vänta på 
lämplig vind vid Selja. Resorna västerut både 
började och slutade i närheten, eftersom Stadlan
det var ett viktigt landmärke, och segelfärder 
från Bergen till Island gick vanligen via Selja.45 I 
vattnen runt Selja korsades alltså både inrikes- 
och utrikesrutten.

Selja var också den viktigaste hamnen mellan 
Trondheim och Bergen, och det var här som 
Olav den helige för första gången såg den norska 
kusten, när han kom från England år 1014 för

att göra anspråk på riket. Särskilt viktigt från 
symbolisk synpunkt bör det ha varit att ön kunde 
kopplas till helgonkungen och därmed till krist
nandet av Norge. Det visar sig att Selja också var 
utgångspunkten för avfärden till Det heliga lan
det under det sista korståget år 1271.46

Dessutom finns något fantasieggande på ön - 
Sunnivagrottan. Det har som nämnts förmodats 
att missionerande irländska munkar bosatt sig i 
öns grottor och klippskrevor. Även utan tidiga 
missionärer måste grottan ha lämpat sig för kris
ten mytbildning. Inte nog med att en bäck rann 
upp där - ett stående inslag i medeltidens hel
gonlegender. Grottan ligger dessutom i öst-väst
lig riktning, precis som en kyrka.

Att både Sunnivakyrkan och den stora terras
sen byggts uppe vid grottan visar hur viktig den
na varit. En intressant fråga är om grottan redan 
före kristendomen haft en religiös betydelse. Det 
har påpekats att namnet »Salen» på grottans för
rum kan ha ett sammanhang med -sala, som 
återfinns i namn på kultplatser, och att »Selja» 
kan vara avlett av detta ord.47

Även i heden tid bör man ha haft behov av att 
försäkra sig om makternas bevågenhet inför en 
färd runt Stadlandet. En urgammal gudom som 
Njord rådde över vind, vatten och eld och gav 
lycka på sjön. Hans barn Frej och Freja var frukt- 
barhetsgudar, och kanske kan en grotta med rin
nande vatten såsom den på Selja ha förknippats 
med fruktbarhet. Ljusets återkomst efter vintern 
var i det gamla bondesamhället en viktig händel
se, som också kan ha firats uppe på berget vid 
grottan.48 Möjligen återspeglas årstidernas bety
delse i namnet Sunniva (solgåva), som skulle 
kunna vara ett minne av äldre tiders föreställ
ningar.

Om en förhistorisk kult en gång i tiden försig
gått i grottan, måste det rimligtvis ha dröjt innan 
biskopen kunde etablera platsen som kristen hel
gedom. Kanske var grottan under vikingatiden 
sedan länge övergiven, även om sägner om dess 
betydelse kan ha levt kvar.

Från grotta till biskopssäte
Man tycker sig kunna urskilja flera etapper och 
aktörer i uppbyggandet av ett biskopssäte i Selja/
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Bergen. Irländska missionärer kan ha berett 
vägen för kristendomen så tidigt som på 700-ta- 
let, men sannolikt är det först i början av 
1000-talet som en missionsbiskop under kung
ligt beskydd - Olav Tryggvasons eller Olav den 
heliges - bygger en kyrka på Selja. Kung Olav 
Kyrre (död 1093) såg under århundradets senare 
hälft till att Norges tre äldsta biskopsdömen upp
rättades, och under hans tid fungerade biskop 
Bjarnhard som Seljas förste bofaste biskop. Un
gefär vid sekelskiftet kan seljabiskopen ha fått ett 
regulärt domkapitel av benediktinmunkar vid 
sin sida, och 1170 flyttade biskop Pål biskopssä
tet till Bergen, där det alltjämt finns.

Det tycks som om de olika skikten i legender
na och traditionerna om Seljas helgon kan för
knippas med de olika stadierna i stiftets historia. 
Ärkeängeln Mikael är missionstidens helgon 
framför alla andra och förekommer i ett antal 
runinskrifter. Han förde själarna till paradiset 
som tidigare Oden hade fört hjältarna till Val
hall.4V Eftersom föreställningarna om honom var 
nära förbundna med en grotta (se not 16), var 
det möjligt att åstadkomma en första helgedom 
utan att ens bygga en kyrka. Kulten av Mikael var 
särskilt utbredd på Irland och i England,50 vilket 
är intressant i sammanhanget. I fallet Selja kan 
minnet om platsen för en äldre kult möjligen ha 
förlänat grottan ett speciellt skimmer av mystik.

Det är omöjligt att fastställa när Seljamännen 
kommer in i bilden. Sunnivalegenden och Olav 
Tryggvasons saga skrevs först under senare hälf
ten av 1100-talet, och deras tidsuppfattning är 
som tidigare påpekats opålitlig. Att Seljamännen 
existerat som helgon redan vid slutet av 1000-ta- 
let framgår dock av landskapslagarna, och den 
lärda anspelningen på sjusovarna i Efesos kan 
tyda på att det var biskop Bjarnhard som låg 
bakom uppkomsten av deras kult. De bör i så fall 
vara intimt förknippade med den äldsta etable
ringen av en kyrklig organisation inom området.

Som en symbol för nästa steg i utvecklingen 
framstår Sankta Sunniva. Adams av Bremen om
nämnande av de 11 000 jungfrurna är kanske ett 
tecken på att man redan på 1000-talet såg ursula
legenden som en möjlighet att utnyttja de reliker 
man hade tillgång till på Selja. Liksom Ursula

stod upp ur skaran av heliga jungfrur i Köln 
kunde Sunniva stiga fram ur de anonyma Selja- 
männens krets. Det skedde på 1100-talet, vid en 
tid då de nordiska stiften skaffade sig egna 
namngivna skyddshelgon, och bekräftades ge
nom biskop Påls translation av helgonet och bis
kopssätet till Bergen år 1170.

Norsk kyrkohistoria — och svensk?
Det är svårt att finna några direkta paralleller 
mellan bergenstiftets historia och utvecklingen i 
Sverige. Ändå finns det en del frågor som borde 
diskuteras med utgångspunkt från exemplet 
Selja. Var ön verkligen menad att bli ett biskops
säte eller skall den betraktas som ett missionscen- 
trum? Har flera liknande platser funnits? Vilken 
strategi har kyrkan haft?

Även om den officiella flyttningen av biskops
sätet ägde rum under senare hälften av 1100-ta- 
lct, finns det tecken som tyder på att biskopen 
redan tidigare varit knuten också till Bergen.51 
Intressant nog började kung Olav Kyrre bygga 
en Kristkyrka i Bergen vid 1000-talets slut, vil
ken efter 1170 fungerade som stiftets domkyr
ka.52 Inom stiftet måste det alltså under biskop 
Bjarhards tid ha funnits eller åtminstone ha pla
nerats biskopskyrkor både på Selja och i Bergen. 
Möjligen hade en kyrka byggts för biskopen ock
så i Stavanger, innan detta stift bröts ut cirka 
1120 eller något tidigare.53

Hans-Emil Lidén menar att dessa kyrkor bör 
kallas biskopskyrkor och inte domkyrkor, efter
som det enligt kanonisk rätt inte skall finnas mer 
än en domkyrka inom ett stift. Biskopskyrkorna 
har inte heller haft den arkitektoniska utform
ning som utmärker medeltida katedraler, t ex 
tvärskepp. Först i och med att den nordiska kyr- 
koprovinsen frigjordes från Hamburg-Bremen år 
1103, byggdes stiftshelgedomar med utrymme 
för den liturgi som anstår en domkyrka. Stilbil
dande blev domen i Lund, Nordens nya ärkesä- 
te.54

Det förefaller alltså som om kyrkan med kung
lig hjälp etablerade sig samtidigt på Selja och i 
Bergen, dvs på en kommunikationsmässigt (och 
symboliskt?) viktig plats samt i en centralort och 
blivande stad. Detta skedde innan stiftet ännu
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fått några fasta gränser, och under 1100-talet 
konkurrerades Selja ut. Det finns tecken som 
tyder på att likartade förhållanden har rått i Sve
rige. Så t ex i skarastiftet, där biskopens kyrka på 
den forna kungsgården Husaby kan uppfattas 
som äldre än eller samtida med biskopskyrkan/ 
domkyrkan i Skara.55 Man kan också peka på 
förhållandet mellan Sigtuna och Gamla Uppsala, 
där 1100-talets domkyrka haft en föregångare,56 
som kan ha varit samtida med den tidiga biskops
kyrkan inne i centralorten. Under 1100-talet slås 
också Eskilstuna ut av Strängnäs som biskopssä
te.

På grund av bristen på skriftliga källor vet vi 
mycket litet om tidiga svenska helgon. Flera av 
de personer som förknippas med missionen i 
Birka har dock haft helgonrykte - Ansgar, Rim
bert och Unni, alla biskopar från Hamburg-Bre
men - och så även Hergeir, kungens fogde i 
Birka.57

Ett intressant och bortglömt helgon är den 
Erik, som enligt Adam av Bremen halshöggs när 
han predikade för uppsvearna.58 Troligen är han 
identisk med Botvidslegendens munk med sam
ma namn, som dödades vid tinget i Flottsund (i
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Den ursprungliga stenkyrkan i Veta 
och dess datering
av Eyvind Unnerbäck

Veta socken ligger i södra utkanten av östgöta- 
slätten och gränsar i söder mot de småländska 
skogstrakterna. Sockenkyrkan (fig 1), som nu
mera har en oregelbundet korsformad plan (fig 
2), står sedan restaureringen under åren 1913- 
14 helt oputsad, vilket avslöjar att byggnadens 
olika delar härrör från vitt skilda byggnadsperio- 
der. Till en medeltida kärnkyrka med rektangu
lärt långhus och ett något förlängt kor har man 
På 1400-talet byggt ut en sakristia mot norr. På 
1600- och 1700-talen har sedan kyrkan försetts 
med två korsarmar, en mot söder 1687 och en 
mot norr 1759. Kyrkan saknar västtorn men för
sågs vid 1900-talsrestaureringen med en takryt
tare över korsmitten.

De medeltida delarna av kyrkan består av ett 
rektangulärt långhus, som utvändigt mäter 15,5 
ttmter i längd och har en bredd på 8 meter. Till 
långhuset anknyter mot öster först det ursprung
liga koret, som från början var 5,5 meter långt 
0ch som invid långhusgaveln har en bredd på 6,7 
meter. På grund av att nordväggen konvergerar 
mot den södra har korets östra sida endast haft 
en bredd på 6,2 meter. Att koret mot öster avslu
tades med en absid framgår därav att bevarade 
Vågform i ga delar av den ursprungliga sockeln 
hnns inmurade i det senare förlängda korets 
murverk. Genom böjningen av dessa sockelrester 
han man också sluta sig till att absiden, förutsatt 
att den varit halvcirkelformad, har haft en bredd 
På ca 5 meter.

Kärnkyrkan
bortsett från de stora delar av murverket som 
revs i samband med att korsarmarna uppfördes 
°ch att koret förlängdes samt att sakristian tillfo
gades invid korets norra sida, är kärnkyrkans 
murverk väl bevarat. Det består till stor del av väl

huggen kalksten med inslag av kluven gråsten 
(fig 5-6). Skiftgångarna är ganska höga och jäm
na. Hörnkedjorna består också av huggen kalk
sten men i större format än murarnas sten i 
övrigt. Murtjockleken i långhuset liksom i koret 
uppgår till drygt en meter, dock med undantag 
för långhusets västra gavel, vilket kan bero på att 
trappan upp till vinden möjligen är tillfogad se
nare. I långhusets sidoväggar uppgår murhöjden 
till 6 meter medan gavlarna mäter 11,5 meter 
upp till spetsen. Korets murar är 5,5 meter höga 
och den nu försvunna östra gaveln torde ha haft 
samma höjd som den nuvarande, dvs 10,5 me
ter. Att döma av ett parti av korets norra vägg, 
som fortfarande är synligt från sakristians vind, 
har förmodligen hela kyrkan utvändigt haft så 
brett utstrukna fogar att endast en liten del av de 
finhuggna kalkstenarna har varit synliga. Samti
digt kan man också notera att det på samma 
muravsnitt inte heller finns några spår av kvader
ristning i murverket och att det inte heller finns 
några rester av utvändig bemålning. Enligt Erik 
Ihrfors’ excerpter ur sockenstämmoprotokollen 
för år 1683 hade kyrkan då ett spåntak, som 
ersattes med tegel i samband med kyrkans stora 
reparation år 1820.1 De nuvarande takstolarna, 
även de över kärnkyrkan, är troligen sekundärt 
tillkomna, men har dock markerats utvändigt 
med grova virken i den äldsta kyrkans gavelrös
ten. Dessa markeringar svarar dock mot de nuva
rande takens former, som både över långhuset 
och det förlängda koret är utformade som enkla 
sadeltak med tegel.

Kyrkans triumfbåge är klart spetsbågsformad 
och påfallande bred, vilket beror på att själva 
bågen är direkt engagerad i murarna och utan 
särskilda anfang till stöd för bågen. Triumfbågs- 
murens tjocklek uppgår till drygt en meter och
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motsvarar i stort sett murtjockleken i övriga 
delar av byggnaden. Det faktum att triumfbågen 
ger tillräcklig plats åt sidoaltare på långhusets 
östvägg innebär sannolikt att bågen är ursprung
lig och inte har utvidgats i efterhand, en misstan
ke som annars kan ligga nära till hands, särskilt 
med tanke på de många andra romanska drag 
som förekommer i kyrkan.

Långhusets nuvarande huvudportal är pla
cerad mitt på den västra gaveln, där den vid den 
senaste större restaureringen försågs med en pro
filerad omfattning samt ett tympanonfält, allt 
utfört i granit. Om denna portal föregicks av 
någon äldre ingång på samma plats är inte klar
lagt men förefaller dock mindre troligt. I stället 
torde den äldsta huvudportalen ha haft sin plats

Fig 1. Nuvarande kyrkan från sydost med det förläng- På långhusets södra sida men måste i så fall ha 
da koret till höger och södra korsarmen till vänster. funnits ganska långt mot öster, dvs i det murpar- 
Samtliga foton förf. ti Som revs i samband med att kyrkans södra

korsarm uppfördes i slutet av 1600-talet, efter
som den inte lämnat spår efter sig i långhusets 
bevarade murverk. Däremot återstår invändiga 
spår efter kyrkans rundbågiga nordportal. Porten 
måste ha varit igensatt invändigt någon gång 
före år 1588, då även detta parti av väggen måla
des. Det äldsta korets ingångsportal i sydmuren
har ursprungligen varit ca 1 meter bred. Dess 
form kan nu tyvärr inte längre fastställas efter-

l
1665.

Fig 2. Kyrkans plan. 1:300.
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som ett fönster senare har tagits upp på platsen. 
En ursprunglig och oförändrad öppning finns 
dessutom i muren mellan långhusets och korets 
vindar. Den är således upptagen i muren rakt 
ovanför triumfbågen, som förts vidare upp på 
vinden.

De flesta av kyrkans fönster tillhör de senare 
tillkomna delarna av byggnaden eller har föränd
rats sekundärt. Från den ursprungliga kärnkyr- 
kan återstår endast ett fåtal fönsteröppningar, 
som dock också är starkt förändrade, främst i 
samband med valvslagningen i kyrkan, som an
tas ha genomförts under 1430- eller 40-talet.2 I 
långhusets östra gavelröste finns två små rek
tangulära ljusinsläpp, som bidrar till upplysning
en av den för övrigt mörka vinden. Västgavelns 
fönster (fig 3) har däremot varit placerat i själva 
kyrkorummet, dvs under det ursprungliga och 
plana trätaket. Det är utfört av välhuggen kalk
sten och har en invändig nisch, som uppåt är 
avslutad med en rundbåge. Runt nischen har 
väggens invändiga putslager utsparats med ca en 
decimeter varför omfattningsstenarna här bildar 
ett dekorativt omramande band. Vid valvslag- 
ningen stympades den undre delen av detta föns
ter och ersattes förmodligen med en mindre

fig 3. Västra gaveln med korsarmarna i bakgrunden 
°ch markeringen för det ursprungliga rundbågsfönst-

Fig 4. Den invändiga nischen till västgavelns rundbågs- 
fönster. Hjässtcnen nedfallen.

öppning, som nämns vid 1820 års reparation då 
fönstret antagligen fick rund form.3 Denna öpp
ning murades sedan igen 1913-14 men dess 
nisch är ännu synlig på murens insida (fig 4). 
Vid samma tillfälle markerades också det ur
sprungliga fönstret på gavelns utsida. I västra 
delen av långhusets sydvägg finns ovan valv de 
bevarade delarna av ett spetsbågigt fönster, vars 
undre del nu är dold bakom valvet. Den synliga 
överdelen av fönstrets båge är uthuggen ur en 
oregelbundet formad kalkstensplatta där bågens 
kant är något avfasad. Stenplattan sitter i murens 
ytterliv (fig 5) och dess ursprungliga yta är bort
fallen. Den putsade fönsternischen är skrånad 
och täcks av en vinkelformad överliggare. Frag
ment av blå färg är bevarade både på stenplattans 
insida och nischväggarna.

Av olika iakttagelser framgår att kyrkan från 
början var försedd med ett plant innertak av trä. 
Väggarnas vitkalkade puts sträcker sig inte högre 
upp än till den dåvarande taknivån medan där
emot gavelröstena står helt obehandlade, dörr
öppningen i gavelröstet över triumfbågsmuren 
skulle inte ha kommit till om det inte hade varit 
nödvändigt med en förbindelse mellan kor- och 
långhusvindarna och de båda ljusgluggarna i

5 — 919085
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Fig 5. Långhusets sydvästra del. Sockeln kopia av den 
ursprungliga sockeln. Jfr fig 9. Över det nuvarande 
fönstret syns den översta delen av ett litet, spetsbågigt 
fönster.

långhusets östra gavelröste visar att man hade 
behov av ljusinsläpp i detta utrymme.

Kärnkyrkan var försedd med en ovanligt hög 
och dekorativt utformad sockel (fig 5), som från 
början sannolikt sträckte sig runt om hela kyrkan 
inkluderande den nu försvunna absiden. I sam
band med 1900-talets omfattande restaurering 
ersattes sockeln med en kopia av granit, som att 
döma av bevarade originaldelar dock helt följer 
de ursprungliga profilerna (fig 5 o 9). Man lät 
dock sockeln också omsluta den utökade delen 
av koret med dess rakslutna vägg mot öster. Idag 
är endast en mindre del av den ursprungliga 
sockeln bevarad i utrymmet mellan sakristian 
och den norra korsarmen eller 1700-talskoret 
och dessutom är ett flertal sockelstenar inmura
de i det senare tillkomna murverket i det förläng
da koret, i sakristian och i de båda korsarmarna.

Invid takfoten på det äldsta korets sydvägg 
finns en fris bestående av åtta rundade bågar 
uppburna av lika många konsoler, utförda av 
välhuggen kalksten (fig 6-7). Ytterligare en båge 
är numera till hälften dold bakom södra korsar- 
mens murverk och tre bågar är sekundärt inmu
rade i gaveln på den förlängda kordelen. Möjli-

Fig 6. Det ursprungliga korets sydvästra del med beva
rad rundbågsfris.

Fig 7. Detalj av fig 6 visande den konkava undersidan 
av en konsol.
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Fig 8. Den romanska kyrkans pian, 1:300. ---------- ,

£
gen är de sistnämnda flyttade från det äldsta 
korets gavel i samband med förlängningen. I 
Varje fall har de blivit trappstegsvis placerade 
längs med det södra takfallet. Någon motsvaran
de fris har uppenbarligen inte funnits på korets 
norra sida.

Samtidig med kärnkyrkan, och därmed en del 
av dess dekorativa utsmyckning, är sannolikt en 
nted järnsmide beklädd träport, som numera är 
placerad i den södra korsarmens portal. Dess 
Ursprungliga plats torde ha varit i kyrkans 
huvudportal, som antagligen låg i långhusets 
södra fasad, möjligen mitt emot nordportalen. I 
stort sett samstämmiga uppfattningar om dess 
ålder, dvs omkring 1200, har framlagts av både 
Erik Lundberg och Lennart Karlsson.4

För den målning, som finns på det ursprungli
ga korets norra vägg (fig 10), råder däremot 
skilda uppfattningar, som jag återkommer till.

Kärnkyrkans datering

En granskning av den äldsta kyrkobyggnaden i 
Veta ger ett första intryck av en romansk bygg- 
uad, vilket framför allt gäller den för epoken 
typiska planlösningen med ett rektangulärt lång
hus och ett mindre och absidförsett kor (fig 8). 
Hartin kommer att nordportalen liksom väst- 
gavelns ursprungliga fönster är rundbågigt avslu
tade. Rundbågsfrisen på korets södra fasad har 
aven en i stort sett romansk karaktär.

Vid ett dateringsförsök ger emellertid murar
nas huggna stenmaterial (fig 6) en första antydan 
°m att kyrkan inte hör till de äldsta i landskapet, 
ehersom det äldre tuktstensförfarandet inte bör
jade ersättas av huggstenstekniken förrän efter 
HOO-talets mitt.5 Vidare kan man också konsta- 
tera att den till synes helt romanska bågfrisen har 
konsolstenar med hålkälade undersidor (fig 

vilket tyder på att gotikens förkärlek för

konkava ytor redan har börjat göra sig gällande.
Kyrkans sockel har tidigare varit föremål för 

diskussion, varvid främst Aron Borelius hävdat 
att några ursprungliga delar av sockeln inte finns 
kvar. Han har alltså inte observerat den del av 
sockeln som fortfarande finns kvar på plats invid 
sakristian och inte heller de delar som sekundärt 
har murats in i murverket på olika ställen i kyr
kan. I och för sig är det dock förståeligt att 
sockelns äkthet har satts i fråga. Dels är dess 
profil i sig själv mycket komplicerad (fig 9) och 
man kan tycka att en så elegant utformad sockel 
verkar främmande på en enkel sockenkyrka. Dels 
är den unik i landskapet, förmodligen också i 
hela landet, och dessutom genom sin form 
ofunktionell eftersom den samlar upp vatten i 
stället för att leda bort det. Uppifrån räknat be
står profilen av en kraftig vulst, en spenslig kar-

Fig 9. Den romanska sockelns profil. Jfr fig 5.
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Fig 10. Väggmålning på det ursprungliga 
korets norra vägg med mansfigur och 
text.

nis samt tre rundstavar i en trepassliknande kom
bination. Vilisten ger knappast någon ledning 
för dateringen medan däremot karnisprofilen 
saknar den tyngd och fasthet, som man vill för
binda med den romanska stilen. Rundstavarnas 
sammansättning för tankarna till gotikens tre- 
passform. Profilen i dess helhet med dess sam
mansatta karaktär är svår att förknippa med den 
romanska stilen; man uppfattar den snarare som 
ett förebud om gotiken.

De misstankar om ett annalkande eller pågåen
de stilskifte som rundbågsfrisens hålkälning och 
sockelns former väcker bekräftas av det rent 
spetsbågiga fönstret på sydväggen med dess vin- 
kelformade avtäckning (fig 5). En ytterligare be
kräftelse erbjuder slutligen triumfbågens form 
och stora vidd.

För dateringen av målningen på korets norra 
vägg (fig 10) har Aron Borelius använt sig av den 
text som fyller större delen av den trave som för 
övrigt upptas av en mansfigur. Han har härvid 
som jämförelse använt sig av texter i ett legenda- 
rium från Saint-Martial i Limoges och av texter 
från Odder- och Ølstfrontalena i Danmark. Han 
medger att frontalena tidigare har daterats till 
1100-talets mitt eller tredje fjärdedel respektive 
ca 1200 men menar samtidigt att dessa tidsangi
velser är alltför sena. När det gäller Vetamålning- 
en vill han datera den så tidigt som till 1140-ta- 
let.6

Den på målningen återgivna inskriften är ut
förd med majuskler och texten lyder: »MAG
NUS SCRIPSIT ME». Med utgångspunkt i ett 
material, som är framlagt av H S Kingsford i 
Archeologia år 1929,7 har jag gjort en genom
gång av de i Vetatexten förekommande bokstä
verna och därvid kommit fram till en helt annan 
datering än Borelius. Av de i texten ingående 
bokstäverna har M, A, C, T och E givit goda 
dateringsmöjligheter. Dock bör noteras att M i 
Magnus troligen är felrekonstruerat. Denna bok
stav är nämligen kompletterad i sin nedre del vid 
restaureringen 1913-14. Motsvarande bokstav i 
ordet ME är däremot fullt möjlig i en 1200-tals- 
inskrift. I nedanstående lista över de daterbara 
bokstäverna har jag sammanställt tre olika typer 
av M, av vilka det första är det enligt min mening 
ursprungliga i Magnus, medan det andra är en 
möjlig variant. Det tredje är bokstavens nuvaran
de utseende.
Qy Det, enligt min åsikt, ursprungliga utseen

det. Förekommer tidigast 1198.
Möjlig variant. Kan tidigast dateras till
1197.

tö
n

Nuvarande utseendet. Typen uppträder 
först efter 1238.
I denna form, dvs med vinkelböjt tvärstreck, 
finns A i enstaka exempel från 1123 och 
1143, men vanlig blir typen först mot 
1100-talets slut.
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Dessa båda kan sammanföras, i det att deras 
datering är beroende av i hur hög grad stap
larnas slutstreck har vuxit ut. En fullständig 
sammanväxning blir vanlig först efter 1175. 
Denna form av T uppträder tidigast år 
1174, men blir aldrig vanlig.

En text som innehåller dessa typer skulle alltså 
inte vara möjlig förrän inemot 1100-talets slut. 
På korets sydvägg finns dessutom ett annat text
fragment från samma tid, bestående av ett A 
samt delar av ett M och ett G. Dessa bokstäver 
har Borelius ej ägnat någon uppmärksamhet. 
Bokstaven A är här av speciellt intresse.

Den brutna tvärslån uppträder som nämnts 
mer allmänt först mot 1100-talets slut. Hos 
detta A är emellertid den vänstra stapeln 

böjd. Detta drag är inte säkert påvisat före 1174. 
En kombination av den svängda stapeln och den 
brutna tvärslån förekommer inte före 1218.

En datering av texten till någon gång efter 
1218 är således mest sannolik. Naturligtvis mås
te man i viss mån reservera sig inför detta resultat 
Ht ed tanke på att jämförelserna gäller engelska 
förhållanden, men avvikelserna kan knappast 
vara särskilt stora. Hur stor betydelse dateringen 
av målningstexten har för kyrkans åldersbestäm- 
nmg är väl också diskutabel, bl a på grund av att 
)ag här utgår från den av konservatorn bearbeta
de versionen. Helt missvisande torde den dock 
knappast vara.

Det här framlagda materialet visar, att den 
äldsta kyrkan i Veta i sig förenar både romanska 
°eh gotiska drag. Inga tecken tyder dock på, att 
nagot längre avbrott har skett under byggandets 
gang. Förklaringen till denna stilblandning kan 
därför vara, att byggnaden tillkommit under 
övergångsskedet mellan dessa perioder. Möjli
gen kan också ett skifte av byggmästare ha skett, 
V|lket i så fall gör det mera förklarligt, att en så 
ålderdomlig anordning som en rundbågig nord- 
Portal kombinerats med ett spetsbågigt fönster 
°ch en bred, spetsbågig triumfbåge.

Dekorerade stenar
Av speciellt intresse är härutöver två sekundärt 
inmurade, ornerade stenar. Dessa är placerade 
'nvid det sydvästra hörnet av den södra korsar-

Fig 11a. Ornerad stenplatta, sekundärt inmurad i söd
ra korsarmens sydvästra hörn.

Fig 11 b. Teckning av stenen i fig 11 a. K Palmgren 
1991.

men, som uppfördes år 1687, och har möjligen 
tagits till vara och satts in i murverket på grund 
av sin intresseväckande dekor.

Den ena stenen (fig 11) är av släthuggen kalk
sten och mäter 47x90 cm. Den är vågrätt pla
cerad invid murhörnets södra sida. Långsidorna 
har en kantbård av flätband, utförda i mjukt 
formad relief, som på kortsidorna motsvaras av 
zig-zagband. Stenens mittparti har ristade båg- 
former och vinkelspetsar. Vad denna reliefsten 
ursprungligen haft för funktion är ovisst. Den 
andra stenen utgörs av ett hörn av en 10 cm tjock
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Fig 12. Del av stcnplatta sekundärt inmurad i södra 
korsarmens sydvästra hörn.

kalkstensplatta, som är inmurad omedelbart un
der reliefstenen som hörnsten (fig 12). Av 
stenen återstår 43 cm i den södra fasaden och 63 
cm i den västra medan däremot avslutningarna 
mot sidorna är bortbrutna. De i fasaderna synliga

sidorna har upptill en plan yta, medan den skrå- 
nande undersidan är försedd med en ägglist med 
ovala ansvällningar, grovt tillhuggna med mej
sel. På grund av att stenplattan endast är bevarad 
till en del får man också i det här fallet avstå från 
möjliga eller tänkbara förklaringar till dess ur
sprungliga användning.8

Noter
1. E Ihrfors, Anteckningar utur Östergötlands äldre 

kyrkohäfder 18:e samlingen. Wifolka härad, 1921- 
22.

2. Å Nisbeth, Sengotiska valv i Östergötland. Antikva
riskt arkiv 8, s 13ff. Stockholm 1957.

3. Veta kyrkoarkiv, Landsarkivet i Vadstena. Bygg
nadsstyrelsens arkiv och ATA.

4. E Lundberg i »Med hammare och fackla» nr 4, 
Stockholm 1932 s llf. L Karlsson, Medieval 
Ironwork in Sweden, vol I p 19, 75f; vol II p 581ff. 
Uddevalla 1988.

5. E Lundberg, Iakttagelser ang 1100-talets mur- 
ningsteknik. Fornvännen 1929 s 221-246.

6. A Borelius, Romanesque mural paintings in Öster
götland. Linköping 1956, s 17-28.

7. H S Kingsford, Archeologia. Oxford 1929.
8. Förf mottager tacksamt uppslag som kan förklara 

stenarnas ursprungliga användning liksom även 
möjliga paralleller till sockelprofilen.



Romanska takkonstruktioner
- ett värdefullt och outforskat källmaterial
av Peter Sjömar

1937 bidrog Sigurd Curman med artikeln »Två 
romanska träkonstruktioner» i festskriften till 
Otto Rydbeck. Han utgick här från några upp
mätningar ur en skissbok från ungdomsåren. 
Curman hade tidigt blivit intresserad av de ro
manska träkonstruktionerna och tänkt göra en 
större undersökning, men tiden hade inte räckt 
till. Uppmätningarna från 1910-talet hade blivit 
liggande och han insåg att han inte skulle kom
ma att fullfölja sin ursprungliga ambition. I 
festskriften valde han att publicera sin »materi
alspillra» med förhoppningen att den skulle bi
dra till andra forskares studier av vår äldsta trä
byggnadskonst.

Sigurd Curman såg takkonstruktionerna i de 
romanska kyrkorna som uttryck för den inhems
ka timmerbyggnadskonstens bidrag till en i öv
rigt importerad byggnadstyp och byggnadstek
nik. Han avslutade sin artikel på följande sätt: 
»Det förefaller därför, som om det borde vara en 
både tacksam och verkligt betydelsefull uppgift 
att söka uppspana, detalj undersöka och avbilda 
samt slutligen sammanställa och analysera alla de 
rester av äldre träkonstruktioner, som ännu i icke 
ringa utsträckning finnas kvar i våra kyrkor ... 
En fullständig inventering därav skulle kanske 
kunna giva oss större möjligheter än vi nu riktigt 
kunna se, till att forma en klarare bild av den 
träbyggnadskonst, som utvecklades och blomst
rade i vårt land under det första årtusendet av vår 
tideräkning. - Men alldeles oavsett detta per
spektiv bakåt är uppiften att studera de i svenska 
kyrkor bevarade äldre takstolarna en alldeles o- 
vanligt tacksam uppgift. Jag tror knappast, att jag 
misstar mig, då jag påstår, att vi i våra kyrkor 
hava ett i jämförelse med många andra länder, 
ovanligt rikt och intressant medeltida takstols- 
bestånd bevarat, som väntar på sin systematiska 
bearbetning.»1

Den systematiska utforskning som Sigurd 
Curman efterlyste för 55 år sedan har ännu inte 
blivit utförd. Några betydelsefulla steg på vägen 
har dock tagits. I Sveriges Kyrkors inventeringar 
görs en översiktlig beskrivning av taklagen (i hu
vudsak med tvär- och längdsektioner). Vi har 
några uppsatser om enskilda kyrkors takstolar, 
t ex Tensta,2 Boglösa3 och Hammarlunda,4 samt 
ansatser till större översikter, t ex Erik Lund
bergs resonemang i boken »Trä gav form».5

På senare tid har dendrokronologin på ett av
görande sätt lyft fram betydelsen av våra äldre 
träkonstruktioner. Dateringsmetoden ger exakta 
resultat men den reser också nya källkritiska frå
gor. Vid en åldersbestämning av träets årsringar 
är det trädets växtperiod och awerkningstid- 
punkt som fastställs. Men vad är det för kon
struktionsdel som undersöks? Daterar denna 
också byggnaden, enbart en del av byggnaden 
eller är den återanvänd, kanske från en helt an
nan byggnad? För att få svar på dessa frågor 
måste en dendrokronologisk analys följas, eller 
helst föregås, av en byggnadshistorisk undersök
ning.

Med tiden har det blivit ett imponerande antal 
kyrkor i vilka det gjorts dendrokronologiska un
dersökningar. Tyvärr saknar vi en sammanställ
ning över kyrkorna och av resultaten, men vad 
jag förstår bör det handla om närmare 100-talet 
kyrkor.6 Dateringarna och den dendrokronologi
ska metoden har inte fått tillräcklig uppmärk
samhet. Jag föreställer mig att det beror på att 
dateringarna inte blivit spridda som de borde 
och på det källkritiska problemet.

Den byggnadshistoriska forskningen som tra
ditionellt haft sin hemvist inom konstvetenska
pen och arkeologin skall nu samspela med en 
strikt naturvetenskaplig disciplin. Det kommer 
säkert att ta tid innan samarbetet funnit väl fun-
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Fig 1. Konsmiktionsdclarna i medeltida 
takstolar.

gerande former. Ett viktigt steg på denna väg 
togs då avdelningen för medeltidsarkeologi vid 
Lunds Historiska museum arrangerade ett nor
diskt symposium om »Dendrokronologi och me
deltida kyrkor» 1988.7 En uppföljning av detta 
symposium har hållits i november 1991. Denna 
gång stod Vitenskapsakademiet i Norge som 
värd. Temat var »Dendrokronologi och bygg
nadshistoria» och perspektivet har vidgats från 
nordiska till internationella frågeställningar.

I fortsättningen vill jag med några exempel 
kort sammanfatta delar av en undersökning jag 
utförde sommaren och hösten 1990. På uppdrag 
av Sveriges Kyrkor sammanställde jag en katalog 
över kyrkor som har eller bör ha kvar medeltida 
virke i sina takkonstruktioner samt påbörjade en 
dokumentation av takkonstruktionerna i några 
av de äldsta kyrkorna.

I Södra Vings kyrka i Västergötland är tak
lagen över både kor och långhus av relativt sent 
datum. På långhusets norra murkrön ligger 
emellertid en ca 60 cm lång rest kvar av en äldre 
murrem (fig 2). Remmen är av romansk typ. Den 
är av ek och har en hög kam i vilken bindbjälkar- 
na legat låsta. Den dendrokronologiska under
sökningen visar att den yttre årsringen kan date
ras till 1120, men då provet inte innehöll någon 
splint är detta en så kallad efterdatering. Alf 
Bråthen som utfört undersökningen menar att

splintveden skulle ha följt nära den yttersta ring
en och man kan därför anta en avverkningstid 
om ytterligare ca 20 år.8

Nu kan man inte med absolut säkerhet säga att 
resten av murremmen daterar långhuset men det 
skall till mycket speciella omständigheter för att 
det här rör sig om återanvänt virke. Dateringen 
av den 60 cm långa virkesdelen ger mycket god, 
om än inte helt säker, grund att tro att Södra 
Vings kyrkas långhus byggdes någon gång på 
1130- eller 1140-talet. Andra resultat från den 
dendrokronologiska undersökningen ger en 
möjlighet till kontroll av antagandet att murrem
men daterar långhuset: två bjälkar av tall som 
sitter i murröstet mellan kor och långhus är date
rade till vintern 1128-29 respektive 1133-34.

Hur den ursprungliga takstolen såg ut vet vi 
inte. Men det är möjligt att det går att fastställa. 
I remmens kam, men dold bakom gipsskivorna i 
en nyligen uppsatt brandskyddsvägg, ligger en 
bindbjälke av ek. Den kan vara samtida med 
murremmen, och de urtag efter stödben som i så 
fall bör finnas skulle kunna berätta om takstolens 
uppbyggnad.

I Sundre kyrka på Gotland och i Järstorps kyr
ka utanför Jönköping är taklagen också av senare 
ålder, men i båda har man återanvänt virke från 
den äldre konstruktionen. Järstorps kyrka är inte 
dendrokronologiskt undersökt, troligen är
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Fig 2. Murrem i Södra Vines kyrka, Västergötland. Skiss september 1990. 
PSjömar.

Sundre det, men jag har inte uppgift om eventu
ella resultat.

I långhuset i Sundre är det frågan om fyra 
smäckra diagonalförstyvningar (fig 3). På en av 
högsidorna är de nötta av tidens tand, på den 
andra är de sekundärt bilade. Dessa virken hade 
inte gett oss så mycket mer information än att de 
Var gamla om det inte varit för att det finns spår 
efter urtag i en av dem. Timmermannen har inte 
hilat förstyvningen helt ned till urtagens botten. 
Kanter om några millimeters höjd visar var och i 
yilken vinkel andra konstruktionsdelar har suttit. 
En uppmätning avslöjar att virket tidigare varit 
en sparre i en takstol med saxsparre, stödben,

hanbjälkar och stickbjälkar, dvs en takstol som är 
anpassad till valv. Den rekonstruerade takstolens 
mått stämmer ganska bra med spännvidden mel
lan långhusets murar och även placeringen av 
saxsparrarna. Långhusets valv är höga och kräver 
en konstruktion där saxsparrarna sitter infästa i 
sparrarna istället för stickbjälkarna.

Från vilken tidpunkt kan takstolen då vara? 
Man kan tänka sig två möjligheter: 1. Takstolen 
tillkom i samband med valvslagningen. I så fall 
skulle diagonalförstyvningarna datera valvslag
ningen. - 2. Takstolen tillkom efter valvslag
ningen. Rimligtvis bör det i så fall ha gått en 
längre tid mellan de två byggnadstillfällena. En
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Fig 3. Långhusets taklag samt rekonstruktion av den äldre takstolen i Sundre 
kyrka, Gotland. Ritad efter takstolskort 10.X.1989. P Sjömar.

tidig dendrokronologisk datering talar för den 
första möjligheten, en sen för den andra.

Taklaget i Järstorps kyrka är från 1831, då 
byggnaden förlängdes mot öster. Takvinkeln är 
flack. Virket har de grova dimensioner som är 
vanliga i eftermedeltida konstruktioner. 10 av de 
30 saxsparrarna består emellertid av äldre, grant 
virke. Dessa är inte sekundärt bilade och urtagen 
är bevarade helt och hållet. Uppmätning av en 
saxsparre visar att denna suttit som sparre i en 
takstol med tre stödben av den typ som är vanlig 
i romanska takstolar i denna del av landet (fig 4). 
Att det suttit dymlingar istället för spik i blad- 
ningarna får mej att tro att takstolen hör hemma

alldeles i slutet av 1100-talet eller kanske troliga
re i 1200-talet.

Det är inte säkert att en dendrokronologisk 
undersökning skulle ge något resultat i Järstorps 
kyrka. Tall kräver barkkant för något annat resul
tat än en efterdatering och de klena dimensioner
na kanske inte innehåller tillräckligt med årsring
ar, men om en undersökning skulle ge resultat 
finns det ingen anledning att tvivla på att den 
daterar det medeltida långhuset.

Med dessa tre exempel har jag försökt visa, att 
även om de konstruktionsdelar som undersöks 
dendrokronologiskt inte är inmurade och inte 
heller alldeles säkert sitter på ursprunglig plats,
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Fig 5. Korets takkonstruktion i Göteve 
kyrka, Västergötland. P Sjömar 1990.
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så kan en konstruktions- och årsringsanalys ge 
avgörande information. Även om man vet vad 
det är för typ av konstruktionsdel och hur den 
suttit är detta i och för sig ingen garanti för att 
den hört till en ursprunglig konstruktion, men 
det ger möjlighet att bättre ta ställning till vad 
som är sannolikt.

Från Göteve kyrka i Västergötland har vi en 
anmärkningsvärt tidig datering. Det handlar tro
ligen om ett prov som kommer från en av korets 
stickbjälkar. Dateringen är 1090 till 1093.9 I

detta fall kan dateringen inte användas för en 
datering av koret. Stickbjälken har nämligen ing
en kantning till murremmen och ingen låsning 
(blad eller ansats) till sparren (fig 5). Det är 
kanske inte helt omöjligt att korets takstol ur
sprungligen såg ut så här (fast i så fall bör åtmin
stone stickbjälkarna varit genomgående), men 
det är osannolikt. Taklaget ser ut att vara om
byggt och man måste, då det inte finns några 
konstruktiva förbindelser som är trovärdiga, 
utgå från att det rör sig om återanvänt virke. Den
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Fig 6. Stora Köpinge kyrka, Skåne. Lång
husets östra del. A befintlig takstol. Skiss 
ritad efter takstolskort 1989. - B rekon
struktion av den ursprungliga takstolen. 
Ur Sjömar, P, Storsletten, O, Sundnér, 
B, 1990: Undersökning av takkonstruk
tioner - en metodstudie med exempel 
från tre skånska medeltida kyrkor. Sve
riges Kyrkor - raä (stencil).

Ldiga dateringen är dock fortfarande av intresse. 
Vi har än så länge bara tre som ligger i 1000-talet 
°ch det är därför angeläget med ytterliggare un
dersökningar i Göteve kyrka.

Nästa exempel är närmast senromanskt och 
från Skåne. Det är tillbyggnaden till Stora ICö- 
pinge kyrkas långhus. De sex takstolarna har 
stickbjälkar, korta vertikala stödben, saxsparrar 
°ch två hanbjälkar. På murkrönen ligger dubbla 
murremmar vilka har en hög kam på mitten och 
fals för takfotsbräda. Den dendrokronologiska 
undersökning som Thomas Bartholin utfört vi
sar att virket till taklaget avverkades på 1290-ta- 
l£t (bland annat finns det en datering från 
1292 ±5).10 Här behöver man inte tvivla på att 
de ursprungliga takstolarna står kvar, men de 
byggdes om i samband med valvslagningen.

Stickbjälkarnas ändträ och snittyta visar att de är 
kapade. Tidigare hade takstolarna bindbjälkar. I 
sparrarna finns tomma urtag efter stödben. På 
stickbjälkarnas undersidor finns spik och hål ef
ter spik. Från början hade således långhuset, åt
minstone i denna del, plant undertak. I samband 
med valvslagningen kapades bindbjälkarna. De
lar av stödbenen återanvändes till de korta verti
kala stöden. Detta framgår av stödbenens dimen
sion, bilningstekniken och en runa från den ur
sprungliga märkningen av de olika delarna. Med 
all sannolikhet satte man då också in de något 
märkliga saxsparrarna.

I Stora Köpinge kyrka bidrog således under
sökningen av takstolarna med information om 
kyrkodelens ursprungliga utseende, men den vi
sade också att det är intressant att utvidga den
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dendrokronologiska undersökningen till sax- 
sparrarna då dessa eventuellt kan datera valvslag
ningen.

Förutom kyrkor, där det enbart återstår rester 
av den ursprungliga konstruktionen eller den 
blivit ombyggd, finns ett stort antal 1100-tals- 
kyrkor, hur många vet vi inte, där det ursprungli
ga taklaget i sin helhet är bevarat. Vi har till och 
med kyrkor där det finns kvar så utsatta delar 
som ursprunglig tro och takspån. Så visst hade 
Sigurd Curman rätt då han påstod att vi har ett 
»ovanligt rikt och intressant medeltida takstols- 
bestånd bevarat». Det historiska värdet av dessa

Puts vrr mot ticoni
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Fig 7. Rekonstruktion av den ursprungliga takkonstruktionen över långhuset i 
Hagebyhöga kyrka, Östergötland. Ritad efter undersökning i juli 1990. Undersök
ningen utfördes av antikvarie Jan Erikssson, Östergötlands läns museum och 
P Sjömar.
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konstruktioner tror jag inte byggnadsvården och 
den byggnadshistoriska forskningen riktigt gjort 
klart för sig. För min del tvivlar jag inte på att 
kyrkornas vindar rymmer ett historiskt källmate
rial av samma dignitet som t ex stenportaler och 
dopfuntar.

Den viktiga tesen i Sigurd Curmans artikel är 
sambandet bakåt och mötet mellan en lokal tim
merbyggnadskonst och en »internationell» sten- 
byggnadstradition. Curman antog att vi genom 
de romanska träkonstruktionerna skulle få en 
»klarare bild av den träbyggnadskonst, som ut
vecklades och blomstrade i vårt land under det 
första årtusendet av vår tideräkning». Han hade 
nog rätt även på denna punkt, i vart fall så långt 
tillbaka som till vikingatid. Sveriges Kyrkors un
dersökningar den närmaste tiden kommer därför 
att koncentreras till 1100-talskonstruktionerna, i 
huvudsak dem från seklets första hälft.

Till slut vill jag avsluta med att beröra mötet 
timmermanskonst och stenhuggarkonst. I Öster-

Fig 8. Hagebyhöga kyrka, Östergötland. 
Skisser: A långhuset med synlig takkon
struktion. - B rekonstruktion med plant 
brädtak. C rekonstruktion efter valvslag
ningen. P Sjömar 1991.
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götland, alldeles utanför Vadstena, finns en 
grupp kyrkor som blivit dendrokronologiskt 
undersökta av Jan Eriksson och Thomas Bartho
lin. I dessa byggnader har kyrkorummen från 
början inte haft undertak utan takstolarna har 
varit synliga. På olika sätt har takstolarna, och 
andra delar i taklagen, utformats till viktiga 
rumsliga element och bärare av utsmyckningsde- 
taljer. Fig 6 visar rekonstruktionen av takstolarna 
i långhuset i Hagebyhöga kyrka. Så såg de ut när 
långhuset byggdes någon gång på 1120-talet. 
Stödbenen hade smäckra små »fötter». I bind- 
bjälkarnas kanter och stödbenens sidor hade tim
mermännen dragit profiler. Tvärs över bindbjäl- 
karna låg tre plankor med en »kam» nedåt, även 
plankorna var omsorgsfullt bearbetade. Murver
ket gick upp över bindbjälkarna, krönen var fasa
de och putsen struken direkt mot tron.

Det måste ha varit ett väldigt rum, det kan 
man förvissa sig om genom att gå upp på vinden. 
Står man på bindbjälkarna är det högt upp till 
nocken och långt ned till valvkupornas anfang.

Någon gång på 1400-talet valvslogs långhuset. 
Mycket av den rumsliga storheten måste då ha 
gått förlorad. Denna rumsliga förändring är det
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jag kunnat konstatera samma förändring.
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oktober 1988 i Älvsborgs läns museums arkiv.

9. Se Bråthen, A. 1983. The tree-ring chronology of 
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Portalen i Tofta
En ristad konstruktionsritning
av Erland Lagerlöf

Hur arbetade medeltidens byggmästare/arkitek
ter när de projekterade kyrkor och andra större 
byggnader? Vad använde man för ritningar och 
hur var dessa utförda? Frågorna är många kring 
den tekniska och praktiska delen av medeltidens 
omfattande byggnadsverksamhet.

På Gotland har man under senare tid funnit 
ristade konstruktionsritningar i full skala, som 
har kunnat hänföras till byggnadsdetaljer i den 
kyrka där de påträffats.1 Dessa ristningar har ut
förts med passare eller annat hjälpmedel i kyr
kans puts både på innerväggarna och på de yttre 
murytorna. På detta sätt kunde byggmästaren ge 
noggranna anvisningar om hur t ex en fönster
omfattning skulle utformas. Med utgångspunkt 
från ritningen på väggen kunde mallar göras av 
trä, pergament eller plåt, som stenhuggaren se
dan fick att rätta sig efter när han högg omfatt- 
ningsstenarna. Det var viktigt att vinkeln blev 
den rätta för att bågen skulle få den avsedda 
storleken t ex för masverkets inpassning.

Liknande konstruktionsritningar som på Got
land och i full skala har observerats på kontinen
ten och i England. Mest känt är kanske »Tracing 
House» i katedralen i York, ett ritkontor från 
medeltiden inom kyrkans murar.2 Här har man 
använt sig av golvet som »ritbräde». I ett tunt 
gipslager har man med stora passare slagit upp 
cirklar och gjort fullskaleritningar för bl a 
masverk och galleriomfattningar. Liknande rit
kontor har funnits också i katedralen i Wells, där 
det var beläget ovanför förbindelsegången mel
lan kyrkan och kapitelhuset och kunde nås från 
triforiet.3

Mera vanligt är att man som på Gotland an
vänt sig av väggarna i en byggnad för att utföra 
konstruktionsritningar till olika detaljer och ris- 
tat dessa antingen direkt på stenen eller på den
6—919085

putsade väggytan. I de stora kyrkorna har man i 
allmänhet använt väggarna i ett sidokapell, lik
som man på Gotland ofta utnyttjat nedersta vå
ningen i tornet, ringkammaren, som ett slags 
ritkontor. Exempel på detta finns i kyrkorna i 
Etelhem, Lye och Stenkumla. Det förekommer 
också att takterrassen ovanför koromgången an
vänts för samma ändamål i större kyrkor och 
konstruktionsritningar har då ristats direkt på 
golvstenarna. Sådana ritningar har bl a påträffats 
i katedralen i Clermont-Ferrand i Frankrike.4 
Här finns ristade ritningar till strävbågar, övre 
delen av ett gotiskt fönster med masverk etc. Det 
är tydligt att just denna del av katedralen under 
en byggnadsetapp fått tjänstgöra som ritkontor.

Detta framgår av en utförlig uppsats i Archi- 
tectura (nr 1, 1989), författad av Wolfgang 
Schöllen5 Hans genomgång och behandling av 
de ristade konstruktionsritningarna avslutas med 
en omfattande katalog över sådana ritningar, på
träffade i 45 kyrkobyggnader i nära nog hela 
Europa: Tyskland, England, Irland, Frankrike, 
Spanien, Schweiz och Jugoslavien. Dock nämns 
inget exempel från Norden. Förekomsten av ris
tade ritningar är alltså så vanlig, att man kan tala 
om att bruket var tämligen allmänt förekom
mande i Europa från och med 1200-talets slut.

Medeltida ristade ritningar har också behand
lats av Francois Bucher i hans bok Architector.6 
Bucher kan här bland annat visa att den kände 
franske arkitekten Villard de Honnecourt, verk
sam vid 1200-talets mitt, på en vägg i katedralen 
i S:t Quentin i våt puts ristat en av de ritningar 
till rundfönster med komplicerat masverksmöns- 
ter som återfinns i hans bevarade skissbok (nr 30 
c). Bucher anser att Villard kan ha varit verksam 
under en etapp (omkr 1228) vid detta katedral
bygge inte långt från hemstaden Honnecourt,
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något som man tidigare förmodat men ej kunnat 
bevisa. Rosfönstret blev ej utfört men skulle för
modligen ha ingått bland korfönstren. Fönster
formen återfinns däremot i katedralen i Chartres, 
där man vet att Villard var verksam.

Bucher tar även upp frågan om den medeltide 
arkitektens status och arbetsområden. Det kan 
vara på sin plats att här i korthet belysa denna för 
den gotländska medeltidsarkitekturen viktiga 
frågeställning. Var ledaren för en byggnadshytta 
i allmänhet arkitekt? Kunde han dessutom vara 
bildhuggare, träskulptör eller hantverkare?

Under rubriken »De humanistiska arkitekter
na» lämnar Bucher flera exempel på de medelti
da arkitekternas mångsysslande. Vi har anled
ning förmoda att de förhållanden som gällde i 
det övriga Europa också gällde i Norden och inte 
minst på Gotland, som vid denna tid var starkt 
påverkat framför allt från det tyska området.

Vid mitten av 1200-talet betraktades »arkitek
ten» som en mästare inom flera yrkesområden. 
Han kunde anses som ingenjörskonstens mästare 
men också vara bildhuggare. Ett tydligt exempel 
på detta må anföras. Jean de Liege, hertigen av 
Savoyens arkitekt, omtalas i en inskription på en 
korstol i katedralen i Lausanne som »Architec- 
tus» och framstående skulptör av detta arbete. På 
det porträtt som finns bredvid inskriften håller 
han en passare och en vinkelhake som attribut i 
händerna.

Flera exempel visar att arkitekterna på detta 
sätt gick utanför sin roll och ofta var verksamma i 
olika slags konstarter som hade med byggenskap 
att göra. Villard de Honnecourts skissbok med 
alla dess konstruktionsritningar av de mest skil
da slag, också skisser till skulpturer av djur och 
människor, tyder på denna mångsidighet hos de 
medeltida »arkitekterna». Ett för oss mer närlig
gande exempel är Adam van Düren, som var 
verksam i Norden omkr 1500 både som bygg
mästare/arkitekt och stenhuggare/bildhugga- 
re.8

Dessa enstaka exempel, hämtade bland de 
namnkunniga av den europeiska medeltidens ar
kitekter, kan naturligtvis inte tas som bevis för 
att man i allmänhet var förfaren i flera konstar
ter, men de är goda exempel på hur arkitekten

Fig 1. Tofta kyrka från sydväst. Teckning av P A Save 
1864. ATA.

kunde vara förtrogen med och kunnig inom flera 
områden, som vi idag i allmänhet särskiljer.

Till de gotländska kyrkor, där ristade kon
struktionsritningar påträffats, hör också Tofta 
(fig 1). Här gäller det en ritning till arkivolten 
och vimpergen till en portal, som ristats i putsen 
på kyrkans västra tornfasad (fig 2). Tornet, som 
uppfördes vid 1200-talets mitt,9 har kvar sin me
deltida puts, åtminstone på västra sidan, där rist
ningen återfinns. Detta är inte ovanligt på Got
land. Flera kyrkor har ristningar av olika slag i 
ursprunglig utvändig puts: Fide, med den kända 
koggen på kyrkans nordvägg, Lummelunda, 
med en portalristning på långhusets norra sida, 
Rute, också med en portalristning men på korets 
östra vägg, Sanda, med en liten ristning, troligen 
till en fönsteromfattning, på långhusets norra 
vägg och Öja, med små ristade bågar på korets 
östra sida. Nyligen (1991) påträffades dessutom 
vid restaureringsarbeten en skeppsristning på 
Hangvar kyrkas norra långhusmur. Säkerligen 
kan flera ristningar döljas under senare pålagd 
puts. Det är därför viktigt att man vid yttre reno
veringar ej knackar bort också den äldre putsen, 
vilket i något fall har skett av misstag under 
senare tid.
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\ Fig 2. Ristad konstruktionsritning på tor-
/ \ nets västra fasad, 1300-talet. Uppmät

ning av J Utas 1991.
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Fig 3. Södra långhusportalen. Uppmät
ning av Ferdinand Boberg 1883. ATA.p~ädyytrirTc1h-?if.;lli$3räpPvB0liryq['~

4
4

Ristningen i Tofta är placerad nära nog mitt på 
tornets västfasad omedelbart ovanför den skrå- 
kantade sockeln (fig 2). Arkivoltens bas mäter 
450 cm, lodlinjens höjd till vimpergens spets är 
470 cm, höjden till arkivoltens mitt 245 cm, 
höjden mellan bågarna är 5-7 respektive 20 cm 
och linjernas djup ca 1-3 mm och bredd 3-5 
mm. Ristningen tycks ha utförts i våt puts. En 
lång ristad linje till höger om vimpergkonturen 
kan tyda på att man till en början tänkt sig att 
vimpergen skulle få en betydligt högre och bran
tare resning. Ett exempel på en sådan ändring

finns i Rone kyrka, där man på långhusets norra 
innervägg först ristat tre rundbågar och därefter 
de tre spetsbågar, som sedan utfördes.

När har då ritningen i Tofta utförts? Tofta 
kyrka har, som de flesta gotlandskyrkorna, upp
förts i etapper. Här fanns ursprungligen en liten 
romansk kyrka, vars grundmurar påträffades vid 
en arkeologisk undersökning i samband med 
den restaurering, som slutfördes 1959.1(1 Denna 
Toftas första stenkyrka bör ha uppförts under 
1100-talets senare hälft. Till denna fogades vid 
1200-talets början ett torn, det nuvarande tor-
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nets nedre del, som senare, troligen strax efter 
1200-talets mitt, påbyggdes till nuvarande an
senliga höjd. På 1300-talet ansågs kyrkan för 
1’ten. Den revs med undantag för tornet och 
ersattes med en betydligt större byggnad, vars 
långhus gjordes tvåskeppigt och täcktes med fyra 
höga valv. I samband med denna nybyggnad 
flyttades tornets västportal till det nya långhu
sets norra sida och öppningen i väster murades 
'gen. Det är troligen efter denna portalflyttning, 
som konstruktionsritningen tillkommer. När 
tnan murade igen öppningen efter tornportalen 
Putsades västra fasaden, åtminstone nedre delen, 
lör att dölja igenmurningen. Medan putsen 
annu var våt gjordes den aktuella konstruktions
ritningen, som utan tvivel hör samman med en 
av nybyggets portaler, den södra långhusporta- 
l£n (fig 3, 4). Denna portal, som är uppförd av 
Srå kalksten, är rikt skulpturalt utformad och 
hrön t av en vimperg. Portalomfattningen är av
tappad och har i vinklarna slipade kolonnetter, 
som bär upp kapitälband; det västra med tre 
skulpterade krönta huvuden, det östra med växt- 
°rnamentik. De inre posterna bär en spetsbågigt 
konturerad tympanonskiva med tre liljeformade 
^droppar», som delvis täcks av en mantel med 
hkaså tre liljeformade »droppar». Den ristade 
r'tningen på tornets västfasad med konturer till 
arkivolt och vimperg överensstämmer nära nog 
helt med bågarnas vinkel och vimpergens höjd i 
sydportalen. Ristningen bör alltså ha tjänat som 
konstruktionsritning i full skala till portalen.

Den ristade konstruktionsritningen ger också 
auledning till några funderingar kring den me
deltida byggnadsverksamheten. Här finns alltså 
r'tningen i full skala till den stora portal som 
skulle infogas i det nya långhusets södra mur. 
Efter denna kunde nu mallar tillverkas, för att 
lämnas till stenhuggarna, som sedan överförde 
konturerna till de stenblock som skulle huggas.

Stenhuggarna höll troligen till i ett skjul invid 
byggplatsen. Det finns ett antal samtida bilder 
hån Tyskland, England och Frankrike som skild- 
rar byggnadsverksamhet. Bilderna visar i allmän
het stenhuggarna i färd med att hugga till bloc
ken invid den byggnad som håller på att uppfö- 
ras (fig 5). De tunga stenblocken forslades alltså

från stenbrottet till kyrkplatsen där de tillhöggs. 
Här hade man kyrkans byggnadsverkstad och här 
fanns »ritkontoret», i vissa fall alltså som i Tofta 
den äldre kyrkans putsade murytor.

På Gotland finns inte några säkra bevis för att 
man arbetade på detta sätt, endast antydningar. 
Invid Öja kyrka, på kyrkogårdens norra del, har 
man påträffat »stenspån» och flisor av sandsten, 
som tyder på att här funnits en stcnhuggarverk- 
stad under byggnadstiden.11 I Sanda har man vid 
gravgrävning på kyrkogården stött på mängder 
av skärvsten, som säkerligen hör samman med 
kyrkans uppförande.12 Att ändå så få spår efter 
stenhuggarnas verksamhet kan påvisas vid de 
gotländska kyrkorna kan bero på att man använ
de stenflisorna som fyllnad i skalmurarna.

Men det finns också spår som visar att stenen - 
åtminstone den enklare, oprofilerade blockste
nen - kunde huggas till i stenbrottet, så att man

Fig 4. Södra långhusportalen. Foto E Erici 1915. ATA. 
Märk dc då nyligen insatta kolonnctterna, två på östra 
sidan, en på västra.



72 LAGERLÖF

slapp att frakta den tunga stenen o huggen till 
byggnadsplatsen. I Garda socken, ca 1 km norr 
om kyrkan, finns ett stort, även i sen tid använt 
stenbrott, som började användas redan under 
medeltiden. Härifrån togs »god Gardesten»,13 
som den kallas på 1800-talet. Vi har anledning 
förmoda att denna goda sten lämpade sig just för

bildhuggeriarbeten t ex på kapitälband och tym- 
panonskivor.

Stenbrottet i Bjärges i Garda omfattar ett myc
ket stort område, som nu delvis är övervuxet av 
skog. På jämna mellanrum påträffas här högar 
med stenavfall, dvs flisor från bearbetning av 
sten. Detta tyder på att stenblocken tillhuggits

Vi*'
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innan de transporterades till byggplatsen. Där
emot är det oklart om även finare arbeten såsom 
omfattningar etc utfördes i brottet.14

Långhuset i Tofta och därmed även dess syd- 
portal har daterats till olika tider, dels till unggo
tiken ca 1270 och dels till höggotiken vid 
1300-talets mitt. I verket Sveriges Kyrkor (J 
Roosval och B G Söderberg, 1942) lämnas den 
tidiga dateringen - ca 1270 - med följande mo
tivering:13 »Tympanonkonturen är av jämförel
sevis enkel art: en tryckt spetsbåge varur tre blad 
framväxa samt en härmed likformig ’kappa’; det
ta påminner om Norrlanda och Endre korporta
ler från tidig unggotik, men även om Ekeby kor
portal från den mogna unggotiken, varför vi da
tera Toftaportalen till 1260-1280 eller omkr 
1270.» Portalens ornamentik jämförs med den i 
Eskelhems korportal, som även den i samma 
band av Sveriges Kyrkor dateras till omkr 1270. 
Gunnar Svahnström, som hade tillfälle att un
dersöka Tofta kyrka i samband med en omfattan
de restaurering 1958-59, kom till en annan slut
sats vad dateringen beträffar. Han anger 1300-ta- 
lets mitt och stöder dateringen på jämförelser 
tned portal- och fönsterformer, särskilt masver
ken, i grannkyrkan Eskelhems kor, som även da
teras till samma tid.16 De kalkmålningar som 
togs fram i' långhuset i Tofta vid restaureringen 
kan tveklöst dateras till 1300-talet. En datering 
niot 1300-talets mitt stöds också av de ursprung
liga och till stilen höggotiska glasmålningar som 
bevarats både i Tofta och Eskelhem.1

big 5. Byggarbetsplats på medeltiden. Cisterciensklost- 
j^t i Schönau i Sydtyskland. Märk stenhuggarna till 
höger. På väggen ovanför dem hänger en vinkelhake 
°ch en mall (schablon). Detalj av teckning från 
1500-talet efter äldre förlaga i Germanisches National
museum, Nürnberg. Efter Svanberg.
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Några gotländska kyrkoportaler
av Gunnar Redelius

Sigurd Curman har sagt om sin vän och kollega 
Johnny Roosval att han var lika mycket diktare 
som forskare (enl min lärare Armin Tuulse). Det 
är ett vänskapligt uttalande som på ett välgöran
de sätt minskar den tyngd med vilken Roosvals 
forskning framträder. Hans gotländska forsk
ning har drag av pionjärens upptäckarglädje, pra
ktens övertygelse och väckelsepredikantens pa
tos. Han skapade den gotländska konstens mäs
tare, han gav dem latinska namn och blev person
ligt bekant med dem alla. Han gjorde dessa mäs
tare ansvariga inte bara för skulpturala detaljer 
utan för hela kyrkor. Eftervärlden inser att Roos- 
vals teser är ett akademiskt försök att skildra de 
gotländska kyrkornas konsthistoria. De gotländ
ska stenmästarna levde dock inte i någon akade- 
tnisk värld. För dem var begrepp som övergångs- 
stil och unggotik okända.

Efter ett par generationer har Roosvals teser 
knappast satts i fråga. De är allmänt accepterade 
°ch upprepade i litteraturen. Roosval var själv 
uiedveten om sina tesers bräcklighet. En av hans 
ulever, Ragnhild Boström, har för mig framhållit 
att han insåg att efter 30-40 år måste de konsthi
storiska sanningarna omprövas. Vi vet att han 
själv reviderade vissa dateringar i den gotländska 
kyrkokonsten både skriftligt och på föreläsning- 
ar- Roosval hade en imponerande helhetssyn på 
den gotländska konsten men vid en detaljanalys 
kan man också hitta svagheter och missbedöm- 
uingar.

Roosval såg vad han ville se. Detta illustreras 
uted en anekdot: Armin Tuulse berättade att i 
samband med en konsthistorisk kongress gjorde 
deltagarna ett besök i Malmö S:t Petri kyrka. Alla 
väntade sig att den store konstkännaren skulle 
uttala sig om den skånska gotikens mästerverk, 
uten det blev inte så. Till allas häpnad gick Roos

val fram i koret och sade: »I den här kyrkan har 
jag absolut ingenting att säga»!

Roosval ville givetvis få sina teser bekräftade. 
Det illustreras med ytterligare en anekdot. En 
sommardag 1986 arbetade jag med uppmätning 
av Hamra kyrka på södra Gotland. En represen
tant för lokalbefolkningen kom fram och berätta
de ett minne från sin barndomstid: Amanuensen 
Alfred Edle hade gjort en arkeologisk undersök
ning i Hamra kyrka.1 Edle ansåg sig ha hittat en 
grundsten som han förmodade vara en viktig 
detalj i Roosvals forskning. Professorn larmades 
och kom farande i sin bil. Han granskade Edles 
verk och utbrast: »Den utomordentligt skicklige 
amanuensen Edle har hittat en hörnsten. Han 
har bekräftat mina teorier»! Mönstereleven hade 
funnit det som läraren och mästaren sökte.

De gotländska kyrkoportalerna är själva 
grundstenarna i Roosvals konstteoretiska bygge. 
Han ägnade sin uppmärksamhet huvudsakligen 
åt det konstnärliga uttrycket. För hantverk och 
teknik hade han mindre intresse. En påfallande 
svaghet hos Roosval är att han inte gör någon 
åtskillnad mellan original och kopior.2

Många portaler framstår som genuint konst
närliga arbeten med stor originalitet och formell 
säkerhet både i fråga om skulptur och uppbygg
nad. Andra portaler är kraftlösa och valhänta 
kopior med tydliga tecken på ett degenererat och 
manicristiskt formspråk som ligger mycket långt 
från de konstnärliga källorna. Vidare finns det 
många portaler som är sammansatta av disparata 
element utan något konstnärligt sammanhang. 
Inte heller detta har Roosval observerat.3

En huvudtes är att portalerna byggts av olika 
mästare som svarat för såväl huggning som mon
tering, kanske även hela kyrkans uppbyggnad. 
Det är en djärv tes med hänsyn till vad vi vet om
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Fig 1. Korportalen i Dalhem. Sidoposterna är samkom- 
poncrade med kyrkans sockel. Det innebär att portalen 
är byggd samtidigt med grundläggningen och murar
nas uppförande. Samtliga fotografier av förf.

skråordningar och prestigefyllda hantverkstradi- 
tioner. En medeltida byggnadshytta var en ar
betsplats för en mängd hantverkare med olika 
specialiteter. Alla hade sin plats i en bestämd 
rangordning.4 Roosval däremot ser ofta en en
skild skulptör som universalgeni eller totalentre
prenör för ett helt kyrkobygge. Den uppfattning
en har fortplantats i litteraturen.5 I det följande 
granskas ett antal portaler från andra utgångs
punkter och denna granskning ger möjligen en 
mera nyanserad bild av en s k portal mästares 
storhet. Flera portaler är sammansatta av dispara
ta element, dvs en blandning av olika delar. De 
har byggts in i murverket som främmande ele
ment. Andra portaler är fullständigt homogena 
med murverket.

Dalhems korportal har sina sidoposter sam
komponerade med korets sockel (fig 1). Vissa 
block i sidoposterna ingår i det omgivande 
murverket och det gör också kapitälblocken (fig 
2 och 3). Portalen är en del av murverket och det 
innebär att portalen är byggd av kyrkans bygg
mästare. Roosval anser felaktigt att den är upp
byggd av äldre material och att de yttre konstlösa 
kapitalen är »av Globus’ tillverkning» (omkr 
1180) och de inre dekorerade kapitalen är verk 
av »Byzantios» omkr 1150.6 Tvärtom är denna 
portal helt homogen med murverket. Den är 
också komplett. Här finns inga främmande delar 
utan allt är byggt på plats under andra hälften av 
1200talet. Portalbyggaren har arbetat i nära kon
takt med byggnadsledningen/

Korportalen i Tingstäde saknar figural ut
smyckning men trots denna brist är den en av 
Gotlands skönaste portaler, byggd med harmoni 
och balans av en skicklig byggmästare (fig 4). 
Portalens sockel är perfekt samkomponerad med 
korets sockel. Den inre omfattningen har dekora
tiva skärningar som korresponderar mot varand
ra. Impostlisterna är skarpt skurna och den skrå- 
kantade rundbågen unik på Gotland. Mästaren 
har arbetat med enkla geometriska medel och 
därmed uppnått ett resultat som präglas av säker
het i smak och utformning. Allting är hugget på 
plats och i nära samarbete med byggnadsled
ningen. Till skillnad från många andra är denna 
portal liksom framsprungen ur murverket.

Nordportalen i Tingstäde har en mycket speci
ell utformning. Den är rundbågig och har ett 
tympanonfält med trebladsform. Omfattningen 
är uthuggen i murverket i form av kolonnetter 
och det är ett mycket ovanligt drag (fig 5). Porta
len är en del av murverket och den kan därmed 
anses vara ett verk av byggmästaren.8 Nordporta
len är helt tydligt skulpterad i murverket. Den 
präglas av enkelhet och obetydliga stilistiska am-

Fig 3 (th). Korportalen i Dalhem. Kapitalet är hugget i 
samma block som omfattningen. Det är borrat (för 
färg?) och dekorerat med enkla slingor som tyder på 
efterbildning av konstnärliga förebilder. Kapitälbandet 
ligger på felaktig höjd. Den rätta höjden anges av mini- 
kapitälet. Där börjar halvcirkelbågen.
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Fig 2. Korportalen i Dalhem. Vissa stenar är gemen
samma för sidoposterna och murverket. Det innebär 
att portalmästaren också varit ansvarig för murverket. 
Portalen präglas mera av formalism än konstnärsskap. 
Den är en typisk »byggmästarportal».

Fig 5. Tingstäde nordportal. Sidokolonnetterna är 
huggna direkt i murverket. Även denna portal är bygg
mästarens verk, dock utan stilistiska eller konstnärliga 
ambitioner.

Fig 4. Korportalen i Tingstäde. Denna portal är alltige
nom homogen med korets sockel och murverk. Den är 
av allt att döma byggmästarens verk, präglad av formsä
kerhet och detaljskärpa. Den skråkantade, perspektivi- 
ska omfattningen är unik på Gotland.
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Fig 6. Långhusets sydportal, Öja. Ett komplett verk, 
mästerligt hugget och monterat i direkt samband med 
kyrkobygget.

Fig 7. Långhusets sydportal, Öja. Omfattningens soc
kel är huggen i anslutning till långhusets sockel.

bitioner. Sydportalen i Öja är en ytterlighet åt 
andra hållet (fig 6). Omfattningens sockel är 
samkomponerad med långhusets sockel (fig 7). 
Passningen mellan murverk och portal är per
fekt. Portalen är komplett. Här finns inga främ
mande delar. Formatet är monumentalt liksom 
hela kyrkan. Portalen präglas av stor formell sä
kerhet och gediget hantverk i huggning och 
montering (fig 8). En mycket skicklig mästare 
har svarat för denna portal och det har skett i 
samverkan med kyrkobyggets ledning.

Fig 8. Kapitälband, Öja. Observera sido- 
postens näbbformade profil, den spar
samma men skarpt skurna dekoren och 
den perfekta passningen mellan de olika 
delarna.
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Samma portalmästare har byggt korportalen i 
Väte. Ett gemensamt drag för Öja och Väte är 
kammen i de stora sidokolonnetternas mitt (de 
är ej halvcirkelformade). Tympanonfalten i Öja 
och Väte har samma karaktär, men mästaren vi
sar också sin förmåga att variera formspråket (fig 
9 och 10). I Väteportalen finns ett mycket exklu
sivt drag: Sidoposterna är huggna i liggande 
block som är gemensamma med omgivande 
murverk (fig ll).9 Detta är att excellera i sten- 
huggarkonst, att överdriva arbetsinsatsen i stället 
för att tillgripa den enklare lösningen stående 
kolonnetter som är fria från murverket. Portal
mästaren är korets arkitekt och byggmästare. 
Han har också lagt grunden till långhuset. Det 
framgår av den gemensamma sockeln. Arkitektu
ren är enhetlig och det innebär att korportalens 
mästare är hela kyrkans arkitekt vid tiden om
kring 1300.10

Det finns gott om exempel på motsatsen till 
byggmästarportaler, dvs portaler som står som 
främmande element, tämligen okunnigt infoga
de i murverket. Ett exempel är tornportalen i 
Öja. Den har tillskrivits en mästare med det 
olyckligt valda namnet »Egypticus», här kallad 
Stora Mästaren.11 En unik detalj är att kapitäl- 
banden är skulpterade i samverkan med överlig-

Fig 10. Korportalen, Väte. Tympanonfalt av samma 
mästare som i sydportalen i Öja. Gemensamma drag är 
trebladen och de fasade kanterna.

Fig 9. Tympanonfält, Öja. Format med stor säkerhet av 
ett enda bottenstycke och därpå liggande cirkelbågar.

Fig 11. Korportalen, Väte, av samma mästare som 
sydportalen i Öja. Ett gemensamt drag är kammen på 
sidoposterna. I Väte är sidoposterna huggna i murver
kets block.
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Fig 12. Kapitälband, nordportalen Öja. Kapitälband och sidoposter av mäster 
»Egypticus», här kallad Stora Mästaren. Observera att överliggaren är en del av 
skulpturverket.

garen (fig 12). Därmed kan man konstatera att 
överliggaren är mästarens verk och inte något 
sekundärt tillägg, vilket är mycket vanligt. Porta
len är komplett med undantag av bågstenarna i 
arkivolten. Dessa har alldeles för stor radie. De 
korresponderar inte med portalens vertikala ele
ment. Den felaktiga uppbyggnaden framgår ock
så av faktum att tympanonfältet har en grov
huggen yta mellan rosenkransen och den inner
sta bågen (fig 13). Portalbyggaren har utgått från 
vissa givna element och kompletterat med en ny 
överbyggnad.

Den nedre delen är helt inkompetent mon
terad. Tröskelstenen har inte räckt till och sido- 
posterna ligger helt okunnigt i liv med murver
ket (fig 14). Portalbyggaren har inte förstått att 
denna typ av sidoposter skall skjuta fram utanför 
murverket (jfr t ex Hablingbo, fig 15). Även 
överbyggnaden ligger felaktigt i liv med murver

ket. Man kan med säkerhet påstå att det inte är 
skulptören och inte heller en erfaren portalmäs
tare, som har byggt upp nordportalen i Öja. Den 
har satts på plats (i en långt senare tid?) av led
ningen för det väldiga tornbygget. Portalbygga
ren har saknat förståelse för Stora Mästarens 
verk. Detta har också fått en undanskymd plats 
på kyrkans nordsida.12

Korportalen i Lye är berömd för sina kapitäl- 
skulpturer, ett av Stora Mästarens allra bästa 
verk. Skulpturerna präglas av formell säkerhet 
och en berättarglädje som bokstavligt talat 
svämmar över bräddarna. Några figurer har ham
nat långt in i kyrkomuren (fig 16). Detta och 
flera andra detaljer är avslöjande för portalens 
tillkomsthistoria.

Kapitälbanden är mycket djupa. De är gjorda 
för att skjuta ut långt framför murlivet, men 
detta motsvaras inte alls av sidoposterna. Kapi-
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^’g 13. Nordportalen, Öja. Överbyggnaden är sekun
därt utförd med alltför stora radier i förhållande till 
tympanonfaltet. Det framgår av den obehuggna ytan 
utanför kransen av rosor.

bjg 14. Nordportalen, Öja. Sidoposterna är helt okun- 
u*gt inskjutna i murverket. Tröskelstenen är alltför 
£01*, antingen gjord för en annan portal eller felaktigt 
beräknad.

^'g 15. Sydportalen, långhuset Hablingbo. Korrekt 
montering av sidoposterna (utskjutande). Jfr fig 14.
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Fig 16. Kapitälband, korportalen Lye, av Stora Mästa
ren (»Master Egyptians»). Bilderna är delvis dolda i 
murverket på ett sätt som aldrig skulle kunna ha god
känts av skulptören. Denne har inte medverkat vid 
portalens uppsättning.

Fig 17. Korportalen, Lye. Sidoposterna är inte alls 
anpassade till korets sockel. De är inte heller gjorda för 
kapitalen. Observera den markerade randen för mur
livets anslutning mot sidoposten.

tälbanden och sidoposterna hör inte ihop. Vid 
basen finns en tydlig markering var murlivet 
skall ligga men denna gräns har portalbyggaren 
inte respekterat (fig 17). Han har gjort en kom
promiss genom att skjuta in kapitälbanden och 
draga ut posterna. Man kan också konstatera att 
sidoposternas socklar inte alls är anpassade till 
kyrkans sockel. Det innebär att denna portal inte 
är gjord speciellt för Lye kyrka.13

För portalens tillkomst finns det minst tre oli
ka mästare: 1. Skulptör till kapitälbanden. Dessa 
är verkstadsarbeten som har levererats tillsam
mans med överliggare från samma verkstad (jfr 
profilen i nordportalen Öja enl ovan). Skulptö
ren har inte medverkat i portalens uppbyggnad. 
Det framgår av den illa gjorda monteringen och 
de i murverket dolda figurerna. - 2. Portalmästa
re som självständigt huggit sidoposter (dessa 
passar inte till kapitälbanden och inte heller till 
korets sockel), flikmantel och tympanonfalt. - 3. 
Portalbyggare som svarat för monteringen av 
portalen och kompletterat med standardelement 
som båglister och detaljer för överbyggnaden (jfr 
nordportalen Öja).

Korportalen i Lye är skenbart ett enhetligt 
verk. Nyckelpersonen är en portalbyggare som 
haft tillgång till vissa färdiga delar och komplet
terat det som saknats. Detta är vanligt i gotländ
ska kyrkoportaler. Skulpturala detaljer framstår 
som en handelsvara som uppköptes av portalbyg
gare och församlingar. Sådana portaldelar kunde 
ligga i årtionden i väntan på uppbyggnad och 
detta innebär att en kyrka inte alltid kan dateras 
efter den skulpturala utsmyckningen.14 Sam
manfattning: Korportalerna i Dalhem och Ting
stade framstår som genuina byggmästarportaler, 
helt homogena med murverket. Det gäller också 
nordportalen i Tingstäde, sydportalen i Öja och 
korportalen i Väte. De två sistnämnda är byggda 
av samma mästare vid tiden omkring 1300.

Två portaler visar helt andra drag. Tornporta
len i Öja har kapitälband av Stora Mästaren 
(»Egypticus»), Sidoposter och baser har monte
rats på ett fullständigt okunnigt sätt, sannolikt 
av tornets byggmästare. Portalens överbyggnad 
är amatörmässigt kompletterad med enkla stan
dardelement. Motsvarande förhållanden finns i



GOTLÄNDSKA KYRKOPORTALER 83

korportalen i Lye. Skulptören av kapitälbanden 
har inte medverkat vid monteringen. Uppbygg
naden har gjorts av en portalbyggare som utgått 
från vissa givna delar. Han har kompletterat des
sa med enkla standardelement, sannolikt för
tillverkade. Detta är ett vanligt fenomen i got
ländska kyrkoportaler som ingalunda alltid är 
kompletta verk av en enda mästare.

Noter
1. Edle var kemilärare vid läroverket i Visby och en 

originell man. Han sysslade mycket med fotografi 
och han hade mycket konservativa värderingar. 
Bl a höll han fast vid gammalstavning.

2. Denna fråga är under behandling av förf i en upp
sats som även behandlar problemet »Egypticus».

3. Ett ovanligt tydligt exempel är korportalen i 
Eskelhem. Denna analyseras i ett annat samman
hang, se not 2.

4- Se t ex Jan Svanberg, Medeltidens byggmästare, 
1983. Förf tecknar ett internationellt perspektiv 
och visar på ett lysande sätt den komplicerade 
byggprocessen under medeltiden. Ordet »bygg- 
nadshytta» betecknar det skjul i vilket verksamhe
ten pågick. I överförd bemärkelse betyder det de 
människor som arbetade med bygget. I varje före
tag fanns en drivande kraft, »byggherren», som 
förhandlade med fackmän och hantverkare av oli
ka slag: Stenhuggare, skulptörer, murare, timmer
män, polerare, smeder, glasmästare, blyläggare m 
m (Byggnadshyttan, s 53ff). Nordens största 
byggnadsföretag, Uppsala domkyrka, hade högst 
60 man verksamma vid mitten av 1300-talet. - 
Erland Lagerlöf (1975) tecknar helt naturligt ett 
gotlandsperspektiv (s 36ff). En runinskrift i Anga 
kyrka berättar att många sockenbor arbetat hårt 
med kyrkobygget. Man kan antaga att detta varit 
regel i gotländska kyrkobyggen.

3- Denna uppfattning har framför allt hävdats av Er
land Lagerlöf i: Gotländsk stenskulptur från goti
ken. En stenhuggarverkstad på 1300-talet, akad 
avh 1975. Förf skriver inledningsvis (s 45): »Med 
tanke på den stora betydelse arkitekturen har för 
stenskulpturens tillkomst kan det vara befogat att 
i ett särskilt kapitel behandla kyrkobyggnaderna, 
deras särart och tillkomsthistoria. Eftersom både 
byggnaderna och deras utsmyckning synbarligen 
har tillkommit inom en byggnadshytta under en

7-919085

gemensam ledning, är det särskilt angeläget i detta 
fall». - Gunnar Svahnström har betecknat »Mäster 
Egypticus» som »Århundradets främste arkitekt» 
(Gotlands kyrkor, 1966, s 25).

6. Sveriges Kyrkor, Dalhem, s 159, jfr bildtext fig 
184 och fig 186. Förf (Roosval) anser att rund- 
bågslisten i korbågen har hämtats från en äldre 
portal. Stenarna är huggna efter en större radie. 
Detta är ett vanligt fenomen som beror på att man 
använt förtillverkade standardelement, huggna 
utan avseende på portal.

7. Dateringen är omstridd. Glasmålningarna i koret 
anses ha tillkommit under 1200-talets andra fjär
dedel (Lagerlöf 1966, s 104).

8. Författaren av den första kyrkobeskrivningen (Ef
raim Lundmark) har gjort en felaktig bedömning: 
»Rundstavarna i olika djupa hålkälar på ömse si
dor om öppningen synas även de ha varit avsedda 
för en annan portal.» - Se Sveriges Kyrkor, Ting
stade, 1925, s 138.

9. Denna viktiga detalj (jfr nordportalen i Tingstäde, 
se ovan) finns inte redovisad i Sveriges Kyrkor (s 
277). Dock framhålles att portalen »tyckes samti
dig med kyrkobygget för övrigt».

10. Detta innebär en omdatering. Enligt Sveriges Kyr
kor (förf Alfred Edle) har kyrkan ett unggotiskt 
kor från omkring 1265 och ett kontragotislct lång
hus av Mäster Egypticus från omkring 1330 (s 
311). Erland Lagerlöf daterar koret och sakristian 
till omkring 1300 och långhuset till 1300-talets 
mitt (Gotlands kyrkor, 1966, s 255).

11. Roosval skapade namnet under intryck av mittko
lonnernas kapital i Hablingbo (se Lagerlöf 1975, s 
20). Dessa har viss likhet med s k Hatorkapitäl i 
Egypten, men något samband finns givetvis inte. 
Namnet har överförts till en portalkonst som inte 
alls har något samband med kapitälkonsten. Där
med är namnet dubbelt olyckligt. Redan tidigt
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(Die Kirchen Gotlands, 1911) var Roosval fångad 
av föreställningen att en och samma mästare svara
de för all skulptural utsmyckning av en kyrka.

12. Roosval daterar tornet i Öja till omkring 1356 
(Lagerlöf 1975, s 21). Erland Lagerlöf (1975, s 
258) hänför denna portal till »Egypticusverksta- 
den» grupp IV, ca 1360-1380.

13. Erland Lagerlöf (1975) daterar Lyeportalcn till ca 
1345-1360 (»Egypticusverkstaden» grupp III). 
»Gruppens många fint huggna portaler tyder på 
att det har varit en framstående mästare som lett 
arbetet och som säkerligen själv huggit en stor del 
av kapitälbanden. Man frestas förmoda att det kan

vara verkstadens och kanske även byggnadshyttans 
ledare, som är upphovsmannen till dessa skickligt 
utförda portaler» (s 240). Samma uppfattning 
hävdar förf tveklöst i Sveriges Kyrkor, Lye, 1972, s 
35ff: »Koret är ett verk av anonymmästaren Egyp- 
tieus’ byggnadshytta, uppfört under 1300-talets 
andra fjärdedel.»

14. Ett exempel på detta är den stora sydportalen i 
Hamra kyrka. Denna höggotiska portal har murats 
in i en rundbågig öppning i den romanska kyrkan. 
Det innebär att portalen har legat och väntat på ett 
nytt kyrkobygge som aldrig kommit till stånd.



En himmelsfärdsbild och dess efterföljare
av Bengt Stolt

I Visby domkyrka har bevarats en träskulptur av 
den uppståndne Kristus (fig 1). Den är 188 cm 
hög och 63 cm bred. Bilden är ihålig men har ett 
ryggstycke, så att den kan ses från alla håll. Hö
ger hand är lyft till välsignelse, medan den vänst
ra hållit en nu förlorad segerfana. Kristus har en 
korsgloria, vars övre hälft förkommit men kom
pletterats i modern tid. Skulpturen har daterats 
till 1200-talets tredje fjärdedel.1 Den är numera 
placerad i norra sidoskeppets absid, ungefär fyra 
meter över marken.

I kyrkans östligaste mittskeppsvalv finns ett 
runt hål i valvhjässan (fig 2). Runt detta löper en 
vulst. Öppningen, som numera är igensatt med 
en träskiva, har ingen motsvarighet i övriga valv. 
Dess diameter är 100 cm. Ovanför valven finns 
en stor vind, som under medeltiden användes 
som lagerlokal. Mittskeppsvalvet anses ha till
kommit omkring 1250.2

På kontinenten har anordningar av det här 
slaget använts för himmelsfärdsspel. En bild av 
den Uppståndne har då hissats upp genom valvet 
medelst ett rep. Det äldsta kända spel vars ord
ning bevarats har utförts i klosterkyrkan S Kastu- 
lus i Moosburg. Uppteckningen, som utförts 
före 1363, anger att spelet framförts efter gam
mal sed. Ulla Haastrup har i en uppsats i 
Fornvännen 1973 publicerat den latinska texten 
Parallellt med en dansk översättning. Hon un
derstryker här att även uppståndelsebilden i Vis
by S:ta Maria och hålet i valvhjässan utgör rekvi
sita för ett himmelsfärdsspel. Eftersom skulptu
rens största bredd är 63 cm och hålets diameter 
100 cm, så har det funnits utrymme att placera 
skulpturen i en ram av något slag, att använda 
vid upphissning.3

Så långt Ulla Haastrup, som nyligen återkom
mit till ämnet i en engelskspråkig undersök
ning.4

Liknande valvhål finns i kyrkor på kontinen
ten. Närmast har de använts för uppforsling av 
byggnadsmaterial. Men i Visby finns en hissbom 
på korets östmur varför hålet i valvet inte be
hövts för detta ändamål.

Den stora kristusbilden var under 1984 depo
nerad i Gotlands fornsal. Det var då möjligt att 
studera den närmare. Härvid kunde konstateras 
att skulpturen vilar på en kvadratisk fotplatta. 
Denna vilar i sin tur på en listomgiven yta på en 
annan träplatta. Anordningen förefaller me
ningslös, om inte hela figuren ibland lyftes bort 
från underlaget.

Ovanför skulpturens hals ligger en valk av 
svart hår. Ett stycke av detta är bortbrutet mitt på 
figurens ryggsida. Här kan ha suttit en krok, som 
varit fästanordning till en ram för upphissning. 
Figuren torde ha varit för tung för att kunna 
hissas upp med en lina fäst i huvudet.

Vad som talar för att anordningen använts vid 
himmelsfärdsspel är att kyrkliga spel vid början 
av 1200-talet förekom i östersjöområdet. Furst
biskopen Albrecht lät således vintern 1204- 
1205 anordna sådana spel i Riga.5 Albrecht resi
derade länge i Visby och ledde därifrån flera 
korståg till Lettland.6 Han anses ha byggt den 
palatskyrka, som i dag utgör Helgands ruin.7 Det 
ligger därför inget orimligt i att det åtminstone i 
den tyskspråkiga miljön i 1200-talets Visby före
kommit kyrkliga spel.

I avbildningar av Kristi himmelsfärd (fig 3) ser 
man lärjungarna församlade kring en kulle. De 
blickar mot skyn, där Jesu fötter och nederdelen 
av hans klädnad skymtar. Resten av den himlafa- 
rande är. skymd av ett molnliknande draperi. Ett 
typiskt exempel är en glasmålning i Lye kyrka på 
Gotland från mitten av 1300-talet.8

Bilderna kan ha inspirerats av samtidiga him
melsfärdsspel. Det skulle då betyda att man inte
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1200-takts tredje fjärdedel.Fig 1 a-b. Visby S:ta Maria. Den uppståndne Kristus. 
Märk de dubbla fotplattorna. Foto G Bauer, ATA.
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Fig 2. Visby S:ta Maria. Längdsektion. Det östligaste långhusvalvet har ett hål i 
valvhjässan. Efter SvK vol 175.

lät den upphissade kristusbilden helt försvinna 
utan lät den undre delen vara synlig. En sådan 
praxis skulle innebära att ett uppståndelsespel 
skulle kunna anordnas också i en kyrka med läk
tare, där den upphissade skulpturens övre del 
kunde döljas genom någon form av draperi. Det
ta gör det intressant att undersöka, om det i 
kyrkor med bevarade uppståndelsebilder finns 
eller har funnits medeltida läktare.

Vad valv med hål beträffar ger Ulla Haastrup 
exempel från det medeltida Danmark.9 Ett så
dant hål finns också i Linköpings domkyrka. Det 
är anbringat i koromgångens mittvalv, har profi
lerad skoning och en diameter av ungefär 75 cm. 
Någon uppståndelsebild är dock inte belagd i 
Linköping.10

Den förste som behandlade det här problemet 
synes ha varit William Andersson. 1927 ställde 
han frågan, om inte muröppningen i våra öst- 
tornkyrkor mellan kyrkorummet och tornets 
övervåning kan ha haft en liturgisk funktion.11 
hamma fråga ställdes i mycket försiktiga ordalag 
av Armin Tuulse ifråga om Hossmo kyrka utan
för Kalmar.12 Ragnar Blomqvist och Marita 
Lindgren(-Fridell) har föreslagit att en rektangu
lär öppning i östmuren till västtornet i Stora 
%tterns kyrka i Västmanland varit avsedd för

himmelsfärdsspel.13 Enligt Lars-Göran Kind
ström starkes hypotesen av att en 1300-talsmål- 
ning av ett livsträd funnits i öppningen.14

I flera gotländska kyrkor finns det öppningar i 
västtornets östra mur. De leder in till långhuset 
eller måste ursprungligen ha gjort det. I exem
pelvis Follingbo och Vänge är öppningen rund- 
bågig, likaså i Halla. Roosval framhåller att tor
nets första våning i Halla genom sitt »förfinade 
utförande» erinrar om de rum för högrestånsper- 
soner, som förekommer i vissa fastlandskyrkor.15 
Han framför ifråga om Halla och Vänge hypote
sen att kyrkan kan ha haft en medeltida läktare. 
Liknande gluggar finns i Fröjel, Garde, Käl- 
lunge, Lummelunda och i andra kyrkor. En gi
vetvis hypotetisk möjlighet att anordna himmels
färdsspel kan alltså ha funnits i flera kyrkor.

Av särskilt intresse är de anordningar i valvet i 
den näst östligaste traven i kyrkan i Estuna nära 
Norrtälje, som 1961 skildrats av Ingeborg Wilc- 
ke-Lindqvist i samband med hennes undersök
ningar av kyrkan för en beskrivning i serien Sve
riges Kyrkor.16 Enligt en skildring från 1764 
fanns i valvet fyra små block med trissor samt två 
kopparklädda öppningar.17 Författaren tolkar 
dem som anordningar för himmelsfärdsspel.

Wilcke-Lindqvist konstaterar att valvet är från
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Fig 3. Eke, Gotland. Kristi himmelsfärd. 
Muralmålning av Passionsverkstadcn. 
1400-talets mitt. Foto S Hallgren, ATA.

1400-talet. De båda hålen finns ännu kvar, in- 
komponeradc i valvens målningar. I valvet finns 
också två järnringar. Ovanför 1400-talsvalvet är 
kyrkans murar försedda med målningar från 
1200-talet. De är anpassade till ett trepassformat 
trävalv och till en öppning mellan långhus och 
kor (fig 4). Målningen avslutas nedåt med ett 
högt placerat målat draperi, av den typ som 
brukar finnas nära golvet i kyrkorna. Ingeborg 
Wilcke-Lindqvist tänker sig orsaken vara att det 
funnits en läktare. Denna skulle då ha kunnat 
användas för att hissa upp en bild. De anord
ningar som tillkom samtidigt med 1400-talsval- 
ven skulle då ha haft till uppgift att vidmakthålla 
en levande tradition.

Ett stöd för hypotesen att himmelsfardsspel 
förekommit är också en målning på Estuna kyr
kas västra mur. Den har daterats till 1400-talet 
och föreställer himmelsfärden. På marken står 
människor och ser upp mot himlen. Men man 
ser inte Jesu fötter i skyn. Från himlen regnar i 
stället oblater. Motivet är känt från många konti
nentala himmelsfardsspel, där bildens upphis
sande avslutas med att från hålet i valvet kastas

ned små bröd som en symbol för Andens 
gåvor.18

Anna Nilsén har påpekat att från de båda hålen 
i valvet är målat två rep, som leder ned till en

Fig 4. Estuna, Uppland. Långhusets östra mur, ovan 
valven, med öppning och 1200-talsmålningar. Teck
ning av E Ålberg 1885. Foto ATA.



Fig 5. Sköllersta, Närke, nu i Örebro läns museum. 
Den Uppståndne. Ca 1300. Foto ATA.

man som drar i dem. Hon nämner möjligheten 
att kyrkan haft en takryttare med klocka, som 
kunnat ringas nedifrån kyrkan.19 Till detta är att 
säga att också vid upphissning av en kristusbild 
måste ha använts rep, varför flera tolkningar är 
möjliga.

Mot bakgrunden av det ovan sagda kan det 
vara av intresse att studera de träskulpturer av 
den uppståndne Kristus, som utförts med den 
stora uppståndelsebilden i Visby S:ta Maria som 
förebild.

Äldst, daterad till omkring 1300, torde vara 
en skulptur från Sköllersta i Närke (fig 5), nu i 
Örebro läns museum. Den har senast behandlats 
av Ulla Karregård.20 Skulpturen är 178 cm hög. 
Högra handen är lyft till välsignelse, medan 
vänster underarm och segerfanan saknas. Bilden 
är urholkad men ryggsidan täckt av en snidad 
träskiva, så att figuren kan ses från alla sidor. 
Gloria saknas, men två små hål i nacken torde ha 
varit avsedda för att fästa en sådan. Skulpturen 
vilar på en åttkantig fotplatta, som i sin tur vilar 
på en 5 cm tjock platta av samma form. Plattor
nas största bredd är 32 resp 47 cm. De är lösa i 
förhållande till varandra.

Sköllersta kyrka anses vara byggd omkring år 
1300 av gotländska stenmästare och valven i den 
östligaste delen av kyrkan ombyggda i slutet av 
medeltiden.21 Enligt Ragnhild Boström, som 
1984 vid byte av isolering undersökte valven, 
noterades vid detta tillfälle inte något hål i 
valven. Men ett sådant kan ju ha funnits före 
ombyggnaden.

De gotlänningar som enligt Erik Lundberg 
arbetat i Sköllersta torde ha tillhört en byggnads- 
nytta, där också den bildhuggare som utfört kris
tusbilden ingick. Att man upptagit en sådan de
talj som de dubbla fotplattorna tyder på att bil
den gjorts flyttbar, precis som förebilden i Visby, 
^len hur den i så fall använts är okänt.

I Finland har bevarats några skulpturer av den 
Hppståndne, samtliga daterade till förra hälften 
av 1300-talet. En bild i Karis kyrka i Nyland, 153
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cm hög och försedd med modellerat ryggbräde, 
är enligt Nordman utförd med den uppståndne 
Kristus i Visby som förebild. Nordman daterar 
skulpturen till »ett par tre decennier in på
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Fig 6. Reso, Egentliga Finland, nu i Nationalmuseet. 
Den Uppståndne. 1300-talets förra hälft. Foto Natio
nalmuseet, Helsingfors.

1300-talct.22 Kyrkan har daterats till förra hälf
ten av 1300-talet.

Övriga skulpturer stammar från kyrkor i 
Egentliga Finland. En bild från Reso (fig 6), 108

Fig 7 a. Nousis, Egentliga Finland, nu i Nationalmuse
et. Den Uppståndne. 1300-talets förra hälft. Foto Na
tionalmuseet, Helsingfors.

cm hög, anses samtida med kyrkan. Denna date
ras av Kronqvist till 1320-1330-talen, av Lilius 
m fl till 1300-talets första två årtionden.23 I Reso 
kyrka finns en ännu bevarad öppning, som lett
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Fig 7 b. Nousis, Egentliga Finland. Öppning från sak- 
ristievinden till korläktare. Slutet av 1200-talet. Foto 
P O Welin, Museiverket.

från den äldre sakristians vind till långhuset. Här 
kan ha funnits en korläktare och således en yttre 
förutsättning för ett himmelsfärdsspel.

Också Nousis äger en uppstånden Kristus, 148 
cm hög. Roosval hänför skulpturen till Fabula- 
tors krets i vidare bemärkelse.24 Nordman fram
håller att även denna bild har en föregångare i 
den Uppståndne i Visby.25 Riska daterar skulptu
ren till 1300-talets förra hälft och kyrkan i Nou
sis till 1286-1290. Liksom i Reso finns en dörr
öppning mellan sakristians vind och kyrkan (fig 
7). Riska menar att kyrkan »sannolikt» haft en 
korläktare.26

Både Reso och Nousis kan således ha haft för
utsättningar för himmelsfärdsspel, nämligen en 
låt vara hypotetisk korläktare och en ännu beva
rad uppståndelsebild. Den eventuella förkoms- 
ten av himmelsfärdsspel i Visby måste ha varit 
känd för de finländska beställarna. Men man 
kommer givetvis inte längre än till att möjlighe
ten kan ha funnits.

I S:ta Marie fanns en skulptur av den upp- 
ståndne Kristus, omkring 175 cm hög, som 
tyvärr förstördes av en brand 1876. S:ta Marie 
hade en kyrka av trä, som 1318 brändes avryssar- 
Ua. Den ersattes under de följande årtiondena 
rued den nuvarande stenkyrkan. Riska antar att 
träskulpturen varit samtida med stenkyrkan, 
löenna fick kryssvalv under 1370-1380-talen 
°ch mot slutet av medeltiden högre korvalv samt

Fig 8. Gerum, Gotland, nu i Gotlands Fornsal. Den 
Uppståndne. 1400-talets förra hälft. Foto R Hejd- 
ström, Gotlands Fornsal.



korläktare.27 Här kan således ha funnits samma 
förutsättningar för himmelsfärdsspel som i Reso 
och Nousis.

En invändning mot skulpturernas användning 
vid spel är formatet. Den i Reso är ju bara drygt 
meterhög och skulle således bryta av mot de 
människor, som omgav den vid ett eventuellt 
spel. Till detta är att säga att det finns flera bilder 
av himmelsfärden, som anses utförda med ett 
spel som förbild och där uppståndelsefiguren är 
mindre än de omgivande personerna.28

Drygt hundra år yngre är en skulptur från 
Gerums kyrka på Gotland (fig 8), nu i Gotlands 
fornsal. Den är endast 81 cm hög, är skulpterad 
och målad även på baksidan och har i bakhuvu
det ett tapphål, sannolikt för fästet till en nu 
förkommen gloria. Vänster hand har gripit om 
segerfanan, medan den högra är lyft till välsig
nelse. Roosval daterar skulpturen till 1400-talets 
förra hälft.29

Gerum är en liten församling på mellersta Got
land. Absiden och koret med sitt låga valv anses 
ha tillkommit omkring år 1200, det höga lång
huset med sin mittpelare vid 1200-talets slut, 
kanske invigt 1281.30 Inga bevarade anordningar 
tyder på att bilden kunnat hissas upp i valvet. En 
på äldre fotografier synlig bom mellan långhu
sets mittpelare och konsolen över triumfbågen, 
avsedd att bära upp en hissbar ljuskrona, kan ha 
haft en medeltida förgångare, använd vid him
melsfärdsspel. En nu försvunnen lucka i dörren 
till tornportalen, omedelbart ovanför den höga
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tröskeln, har gjort det möjligt att ge offer till 
kyrkan på samma sätt som vid den välkända of
ferkyrkan i Bro.31 Om liknande anordningar fun
nits vid andra kyrkor på ön är inte känt. Om 
Gerum haft en särställning i folkmedvetandet 
kan orsaken ha varit att den ägde en uppståndel
sebild. Men alla försök att tolka förhållandena i 
Gerum är nödvändigtvis ytterligt hypotetiska.

Som framgått av det föregående är det förelig
gande materialet ytterligt sprött. Även om Ulla 
Haastrups tolkning av anordningarna i Visby 
S:ta Maria framstår som övertygande, så blir osä
kerheten ifråga om användningen av visbybil- 
dens efterföljare betydligt större. Det måste dock 
betecknas som anmärkningsvärt att dessa hört 
hemma i kyrkor, där korläktare eller andra anord
ningar, som medgivit upphissande, varit möjliga 
eller kunnat beläggas.

I sin förmaning till riksdagen i Augsburg 1530 
vänder sig Luther mot en rad offentliga missbruk 
och nämner då bland annat upphissningen av en 
kristusbild i kyrkvalvet. Intressant är att Luther 
förklarar att detta sker »ynn den pfarkirehen», 
alltså i de vanliga församlingskyrkorna.32 1987 
uppger Krause, att han på kontinenten påträffat 
70 uppståndelseskulpturer, avsedda för him
melsfärdsspel.33 Också många notiser från Eng
land visar att det här var fråga om en välkänd och 
älskad företeelse.34 Den bakgrunden är värd att 
hålla i minnet, när man försöker göra sig en bild 
av förhållandena i det medeltida Sverige.
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Genarp
- en enastående skånsk lantkyrka och
av Karin Andersson

»Det är mycket man vill önska våra gamla kyrkor, 
omvårdnad av byggnad och inventarier med till- 
lämpning av goda metoder, en genom insatser av 
samhället tryggad ekonomi, fortsatt användning 
för gudstjänständamål och en effektiv planering i 
syfte att bevara kyrkans samhörighet med by och 
landskap. Men för att komma dithän måste in
tresset för kyrkorna både fördjupas och vidgas. 
Härför behövs kanske främst en ökad kunskap 
om deras intressanta byggnadshistoria och cen
trala roll i gångna tiders samfundsliv. Kan man 
följa perspektivet bakåt, blir upplevelsen rikare 
och förståelsen för de historiska värdena större.»

dess byggherre

Så skriver Evald Gustafsson 1969 i »Skånsk lant
kyrka från medeltiden».1 Bättre kan budskapet 
om forskningens nödvändighet för en medveten 
kulturminnesvård knappast formuleras.

I det skånska landskapet är den medeltida kyr
kan, om än i förändrat och utvidgat skick, den 
normala sockenkyrkan. Den i detta sammanhang 
aktuella skånekyrkan är dock från en något sena
re period. Gen arps kyrka är den enda kyrka, som 
nyuppfördes i Skåne under 1500-talet - en ståt
lig patronats- och gravkyrka med en alldeles spe
ciell identitet.

Genarp ligger i sydvästra Skåne, ca två mil

Fig 1. Vy över bygden sydväst om Romeleåsen med Gödelövs och Genarps kyrkor. 
Akvarell av C S Ben net omkring 1830. Uppsala universitetsbibliotek.
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Fig 2. Genarps by och gata 1797. Karta upprättad inför storskiftet, som genomför
des år 1800. Lantmäteriverket.

sydöst om Lund och en mil från Dalby. Med 
Romelåsen som blå fond i norr (fig 1) och kring
gärdad av Häckebergas och Toppeladugårds bok
skogar i söder och sydöst ligger byn öppen mot 
väster och Lundaslätten. Vid horisonten har allt
sedan medeltiden domkyrkans torn tecknat sig i 
kvällsljuset.

Genarps socken har funnits åtminstone sedan 
senmedeltid. Tidigast hette den »Genathorp».2 
Så långt vi kan följa förhållandena bakåt under 
äldre tid var Lyngby, ca två km västerut, moder
församling och Genarp och Gödelöv annex. Gen
arps by och kyrka - förlädes i gränszonen mellan 
den goda åkerjorden i väster, betesängarna intill 
Höje å i norr och backlandskapets kargare sand
marker närmast söderut. »Giennerup sogen n lig
ger alt thill Hickeberig», heter det 1624 i Prästre
lationerna. I kyrkbyn låg då 12 gårdar, en fasta 
och några gatehus. Så skulle det förbli i sekler

framöver (fig 2) tills skiftesreformerna upplöste 
bygemenskapen. Kyrkan låg under medeltiden 
sannolikt på samma plats, som den nuvarande 
kyrkan. Några fasta lämningar av den äldre kyr
kan har dock hittills inte påträffats.

1590-1593 lät riksrådet Hack Ulfs tand till 
Häckebcrga bygga sin patronats- och gravkyrka i 
Genarp. Så kan ett historiskt faktum meddelas. 
Men vad innebar detta, vilka förutsättningar 
fanns i tiden, vem var han och hur kan kyrkans 
inre tidigast ha gestaltats? Det är några frågor, 
som kommer att behandlas. Det skall strax sägas, 
att många reflexioner kommer att vara hypotetis
ka, eftersom en fördjupad forskning i kyrkan och 
dess historia för min del endast påbörjats. Kyr
kan har tidigare framför allt behandlats av Helge 
Andersson, som utgett flera källkritiskt noggran
na uppsatser och en broschyr om kyrkan.3
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Hß 3. Hack Ulfstand. Oljemålning på Gaunø slott, 
Danmark. Foto B Sørensen, Næstved.

byggherren och tiden
Häckeberga har sannolikt dominerat bygden allt- 
'från senmedeltiden. Från omkring år 1300 var 
atten Broek ägare till sätesgården, under 
^ 400-talet efterträdd av ätten Hack. Genom Hel- 
*e Hacks giftermål 1522 med Holger Gregersen 
11" Skabersjö, kom godset i den Ulfstandska ät- 
tuis ägo.4 Deras son Hack Ulfstand (fig 3) blev 
Henarps kyrkas byggherre. Familjen är intressant 
därför att deras liv så väl speglar händelseutveck- 
'■'igen i Skåne under 1500-talet.

Holger Gregersen var son till Greger Jepsen på 
°rup och Skabersjö. Brodern Truid fick Torup 

(som hans änka Görvel Fadersdotter Sparre f ö 
'ät nybygga med det ståtliga ännu bevarade slot- 
tet) °ch Holger fick Skabersjö. Genom gifte, 
först med den rika Anna Podebusk och efter 
ennes död med Helle Hack till Häckeberga, 
ev Holger Ulfstand rikare än de flesta. »Rige 
°lger» blev han också kallad och byggde under

T,

1530-talet en ny praktfull borg på Häckeberga. 
Han var tidigt knuten till danska hovet, antog 
1526 efter ättens sköldemärke namnet Ulfstand, 
blev lensman och riksråd och spelade under 
1520-1530-talcn en betydelsefull roll som kriga
re och förhandlare med svenskarna.5

1500-talets förra hälft var en instabil period 
både politiskt och religiöst. Adelns makt var 
ständigt växande. Landet var ännu katolskt. Re
dan under 1520-talet hade emellertid de refor
mationsidéer, som skulle komma att omgestalta 
hela samhället slagit fast rot i köpstäderna. Mal
mö blev centrum för reformationen i Skåne. Från 
prästskolan utgick lutheranska predikanter och 
tryckta skrifter förmedlade den nya läran.

Allt tyder på, att Holger Gregersen i det längs
ta, kanske hela sitt liv - han dog 1542, höll fast 
vid katolicismen. Som ung man hade han tom 
företagit en pilgrimsresa till Jerusalem. När han 
satt som lensman på Laholms slott och hade 
Halmstad i förlän ing blev gråbröderna i staden 
1531 utdrivna ur klostret. Holger Ulfstand och 
Helle Hack sökte förhindra detta. Till sin kusin 
Eske Bille skrev han och hans bror Truid då: 
»Dette Lutheri spreder sig ganske saare her i 
Riget; Gud raade det vel, hvad Ende det vil 
tage.»6 När han insåg vartåt det lutade, var han 
dock ekonomisk nog att se till, att han inte själv 
blev lottlös, vare sig i Halmstad eller i Ystad, där 
han återkrävde en gård, som hans svärfader 
skänkt till gråbrödraklostret.7

När Hack Ulfstand den 7 oktober 1535 föddes 
på sin mödernegård Häckeberga, var den katols
ka kyrkans makt i Danmark på väg att definitivt 
brytas. Aret därpå skulle Malmö och Köpen
hamn ge sig under Christian III. Genom reces
sen den 30 oktober 1536 godkändes den stats
kupp, varigenom biskoparna blev fängslade och 
avsatta.8 1537 skulle den »Rette Kirkeordinants» 
ge förhållningsregler för den protestantiska kyr
kans yttre och inre liv. En statskyrka, omedelbart 
styrd av kungen hade etablerats. Lunds betydelse 
som ärkesäte och centrum för kyrkan i Danmark 
var för alltid slut. Väldiga godsmassor indrogs 
till kronan. Kungen tog direkt kontroll över 
länen och lensmännen blev fasta ämbetsmän 
underställda den centrala administrationen.9
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Vid sju års ålder sändes Hack Ulfstand till 
Herrevads kloster för att uppfostras. Cistercien- 
serklostret existerade ännu, men abboten var 
från 1536 mer en förvaltare av kronans gods, än 
en kyrklig ledare med egna befogenheter. När 
fadern strax därefter dog, flyttades Hack av mo
dern till sin ansedde släkting Eske Billes hus, där 
han stannade i några år. Vid 14 års ålder blev han 
sedan, med Christian III:s rekommendation, 
sänd till kurfurst Moritz av Sachsen. Där hörde 
han under fem års tid till dennes personliga upp
vaktning och deltog i flera fälttåg tills han 1554 
återvände till Danmark.

Åren i den bildade ståthållaren och hofmästa- 
ren Eske Billes hus torde ha gett bestående in
tryck. Det kan i detta sammanhang vara värt att 
notera Eske Billes stora intresse för och kunnig
het i byggnadsfrågor.10 Både för kronans och 
egen räkning lät han utföra stora byggnadsföre
tag. Han skall t o m ha varit i stånd att leverera 
byggnadsritningar. Under 1540-talet, då den 
unge Hack vistades i hans hus, uppförde han för 
egen del såväl Svanholm på Själland som Måns
torp i Skåne (efter ödeläggelsen 1678 kallad 
Månstorps gavlar). Åren i Sachsen, under den 
receptiva åldern 14-19 år, satte säkert också sina 
spår. Moritz av Sachsen stod vid denna tid i 
spetsen för den protestantiska oppositionen och 
anfallsförbundet mot Karl V, vilket 1555 slutade 
med religionsfreden i Augsburg. Sachsen var re
formationens kärnland, varifrån Luthers och Me- 
lanchthons idéer direkt från Wittenberg förmed
lades till Danmark av den lärde tyske teologen 
Johan Burgenhagen.11 Vid hemkomsten 1554 
blev Hack Ulfstand, liksom brodern Jens, knut
na till hertig Fredriks hov på Malmöhus. När 
denne blev kung under namnet Fredrik II 1559, 
följde Hack Ulfstand honom bl a på tåget mot 
Ditmarsken. Det var också som fältherre och le
dare av den skånska adelsfanan, under 1563- 
1570 års krig mot svenskarna, som Ulfstand 
skulle göra sina främsta insatser. I slaget vid 
Halmstad 1563 fick han ett farligt sår i nedre 
delen av ansiktet. Det läktes aldrig helt, men 
förhindrade honom inte att fortsatt ta del i kriget 
och i de administrativa plikter, som ålades ho
nom framöver. Han var av kungen förordnad

som lensman på Varberg 1569-71, Odense- 
gaard 1571-1575, Lyckå 1575-78, Ålholm 
1577-88, Kalundborg 1588-91 och på Malmö
hus från 1591 till sin död 1594.12

När Genarps kyrka började byggas 1590, vilket 
bl a ankarslutarna i järn på koret meddelar, var 
Hack Ulfstand 55 år. Han var vid denna tid 
lensman på Kalundborg, men hade också fått det 
stora förtroendet att vara den omyndige tron
följaren Christians (IV) »hofmester», vilket bl a 
innebar, att han var närmast ansvarig för prin
sens dagliga uppfostran. Trött på hovlivets intri
ger och de administrativa plikterna, tycks han 
dock under 1590-talets början mest ha vistats på 
sitt gods i Skåne och troligen själv direkt ha styrt 
uppförandet av sin ståtliga patronatskyrka.13 
Den direkta anledningen till att kyrkobygget 
kom till stånd var sannolikt, att Hack Ulfstands 
första hustru, Pernille Albrecktsdatter Gøye, av
led vid endast 39 års ålder, den 29 augusti 1589. 
Behovet av en ståndsmässigt utformad gravplats 
blev nödvändigt.

Ekonomiskt var kyrkobygget troligen inte nå
got större problem för Hack Ulfstand. Faderns 
rikedomar hade lagt en stabil grund och 1569 
hade han på livstid fått hela Lyngby län, dvs ett 
utökat område i bygden, i förläning. På sitt gods 
Häckeberga utvecklade han i livsmönster och ny
daningar stor ståt. Han lät bl a anlägga en prakt
full renässansträdgård och förse anläggningen 
med en mängd skulpturer. Som byggherre är han 
i övrigt endast känd från lensmanstiden på Äl- 
holms slott på Lolland, där han lät uppföra stora 
nya tornbyggnader.14 Kyrkobyggnaden i Genarp 
blev utformad efter ett konsekvent reformato
riskt mönster i den dubbla funktionen som soc
kenkyrka och gravkyrka. Den 5 augusti 1592 
avled också hans andra hustru, Anne Parsberg. 
Såväl den 1591 gjutna kyrkklockan som de båda 
ännu bevarade herrskapsbänkarna från 1593 
förevigar Hack Ulfstands och hans hustrurs bety
delse för kyrkan.

År 1593 brukar anges som kyrkans invignings
år. Det finns dock, som vi nedan skall se, förhål
landen, som tyder på att kyrkan då inte var helt 
fullbordad enligt de ursprungliga intentionerna.



Fig 4. Genarps kyrka från sydöst. Foto
Th Wåhlin 1903, ATA.
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Exteriörens utformning
Genarps kyrka är till sin stomme och yttre gestalt 
ett fullständigt bevarat byggnadsverk från 1590- 
talets början. Den stora i tegel murade basilikan 
med sitt dominerande västtorn och en spira, som 
djärvt reser sig till över 50 meters höjd, det breda 
tresidigt avslutade koret, sakristian och vapenhu
set - allt är bevarat (fig 4-5).

Det mest karakteristiska för kyrkan är dess 
storlek och sublima enkelhet i fasadgestaltning- 
en. Över den höga sockelns stora gråstenskvader 
med dess enkelt fasade ovankant reser sig det i 
kryssförband vackert utförda murverket av stor
tegel. Inga strävpelare eller strävbågar visar utåt 
de höga mittskeppsvalvens kraftspel i det inre. 
Dubblerade dragbjälkar i takstolen och fyra fasa
de åttkantiga bjälkar tvärs över kyrkorummet,

alla förankrade med vackert smidda ankarslutar 
av växlande former, håller högmurarna samman 
enligt gammalt venetianskt mönster. Sidoskep- 
pens murverk och takstolskonstruktioner bidrar 
till stöttningen av den höga byggnadskonstruk- 
tionen. Endast det femsidiga koret har strävpe
lare.

I beskrivningar av kyrkan brukar framhållas, 
att byggnaden är gotisk, sånär som på utform
ningen av vapenhusets och sakristians dekorativt 
utformade renässansgavlar. Det är en sanning 
med modifikation. Kyrkan är inte entydigt go
tisk, inte ens retarderad gotik. Den är renässan
sens och säkert också i hög grad Hack Ulfstands 
egen uppfattning om hur en protestantisk kyrka 
skulle gestaltas. Man kan påminna om de få and
ra danska kyrkor, som uppfördes under Fredrik

8-919085
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Fig 5. Gcnarps kyrka från norr. Foto Th Wåhlin 1903, 
ATA.

II:s tid eller Johan III:s medvetet gestaltade »me
deltidskyrkor» och kapell i Sverige.

Genarps kyrka har referenser till de mest stor
slagna medeltida förebilder: katedraler och köp
städernas stora tegelkyrkor med deras stolta res
ning. Det är en manifestation av makt och myn
dighet, byggherrens och Guds i förening. Hur 
förkrossande måste den inte en gång ha upplevts 
för det 10-tal gårdar av lersten och korsvirke, 
som hukade tätt intill. »Allt tillhör Häckeberga

Planformen, valet av basilikal resning, vapen
husets placering långt i väster har medeltida 
klang. Men i kyrkans detaljer talar den nya tiden: 
tegelmurverkets kryssförband, gavlarnas ström
skift, de smidda ankarslutarnas festligt svängda 
voluter, den fria men medvetna användningen 
av valvformer; rundbågar, spetsbågar, korgbågar. 
Inte bara volutgavlarna på sakristian och vapen
huset livas av renässansens dekorativa klot och

spiror, utförda i gotländsk sandsten. Stenarbeten 
pryder hela kyrkan: långhusets och sidoskeppens 
gavlar och korets sadeltaksformigt avslutade 
strävpelare. Och jag tror mig kunna påstå, med 
stöd av en nyligen företagen undersökning, att 
även västportalen och vapenhusingången varit 
avsedda att få ornerade omfattningar av sten. 
Detta har inte hunnit fullföljas, troligen därför 
att byggherren själv avled redan 1594. Ulfstand 
var barnlös och godset övergick till en brorson. 
Drivkraften avstannade och endast det nödvän
digaste blev fullföljt. Först 1595 anskaffades en 
dopfunt, som tillhört Allhelgonaklostret i Lund.

I de båda portalernas smygar kan man se, hur 
sk förtagningar av tegel lämnats öppna i fasad- 
livet, på ett sätt som är vanligt, då stenportaler 
planeras. Sedermera, troligen redan under 
1590-talets slut, har portalerna fått en enkel ut
formning, som inte alls svarar till byggnadens 
elegans i övrigt. Västportalen har omgetts med 
en enkel tegelförkroppning och vapenhusets por
tal med en mycket slarvig lagning med tegel i 
fasaden. Vi får alltså föreställa oss, att avsikten 
varit något liknande t ex det samtida Svenstorps 
slotts portaler. Troligen har västportalen varit 
avsedd att särskilt markeras med Ulfstands och 
hans båda hustrurs vapen.

När Brunius 184515 ritade av kyrkan (fig 6), 
var de ursprungliga fönstren med sandstenspos
ter och blyinfattade små blåsta glasrutor ännu 
bevarade. Nu är blyinfattade fönster endast kvar i 
sakristian och skall tas till vara i den nu pågående 
utvändiga restaureringen. I övrigt har kyrkan 
fönster med spröjsverk av gjutjärn. Takytorna 
hade 1845 sina gamla ytskikt kvar. På mittskep
pet och koret låg blytak. (Korets omlagt efter en 
brand 1670 - enligt minnessten på en av strävpe
larna.) Sidoskeppen var täckta med vingtegel. 
Om spiran var täckt med ekspån, som efter 1870, 
eller med plåt, anger Brunius tyvärr inte.

Kyrkorummets utformning 
Inte heller kyrkorummet har ändrats vad gäller 
arkitekturens gestaltning, volym och ljus. Men 
inredningen har givetvis varit föremål för föränd
ringar och nytillsatser, till följd av ändrade litur
giska krav och nya patronatsätters vilja och an-
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Dg 6. Uppmätning av Genarps kvrka av C G Brunius 1845. Pubi 1859 i Tidskrift 
för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap.

sPråk. Förändringarna kan framför allt knytas till 
Oden omkring 1670, ätten Rosenkrantz, och 
1780-talet, ätten Silfversköld.

Den kyrka Brunius trädde in i 1845, var alltså 
nted några få undantag, alldeles densamma som 
’dag. En sorglig förlust var, att den unika medel- 
tidsorgel, som mellan 1800 och 1937 prydde 
kyrkorummet, trots Otto Rydbecks protester, 
försåldes till Malmö museum.

Den breda västportalen leder via en välvd för
hall, som på båda sidor är omgiven av små rum, 
’n i det helt vitkalkade kyrkorummet (fig 7) med 
dess stora, rena väggytor och höga mitt
skepps val v. Högmurarna vilar på vardera sidan 
På fyra åttkantiga tunga pelare med förenklade 
toskańska kapital. Knektarna har liknande enkla

kapital. Valven är s k gratvalv, där de fyra kappor
na möts i vinkel utan inåt rummet synliga bäran
de ribbor (fig 8). Från högmurarnas fönster spe
lar ljuset klart och kraftfullt via stickkupor in 
över valvkapporna. »Valven är högsträvande, 
men tunga - de är som satser ur reformatorernas 
skrifter och den skånska adelns tanke om sig själv 
i en epok, när adelsväldet kulminerade i den 
danska staten», skriver Christer Olofsson.16 Si- 
doskeppen är täckta med låga fyrkappiga gratvalv 
och har runda slutstenar, i likhet med vapenhus 
och sakristia.

Två höga trappsteg för genom den breda, san
nolikt vidgade, triumfbågsöppningen upp till 
det femsidiga koret, som också flödar av ljus från 
två fönster i söder och sydöst och ett i nordöst.
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pimu

Fig 7. Kyrkorummet mot öster. På pelaren bakom herrskapsläktaren från 1669 
märks den avsats, där predikstolen från början stod. Foto K Andersson 1991.

Det ursprungliga östfönstret är igensatt med te
gel, troligen då den nuvarande altaruppsatsen 
tillkom på 1780-talet. Över koret spänner ett 
högt, men flackt nätvalv, som utgår från ett 
stjärnmönster i väster (se fig 6). I valvkryssen 
märks ett antal ca 3 cm stora hål. ICorvalvet är 
med all sannolikhet ursprungligt. Den brand, 
som 167017 drabbade kortaket, förstörde säkert 
inte det murade valvet, men den kan ha gjort, att 
dekorativt formade träprydnader, t ex druvkla
sar, som suttit i valvens skärningspunkter an
tänts och förstörts. Valv av denna typ finns bl a i 
Sønderborgs slottskapell. Kanske förstördes ock
så delar av korets ursprungliga inredning vid 
branden.

Kyrkans nuvarande inredning uttrycker främst 
1780-talets intentioner med herrskapsläktaren

från 1669 och de äldsta inventarierna som kraft
fulla accenter. Allt har en självklar hävd.

1500-talets kyrkorum
Hur gestaltades då det äldsta kyrkorummet? 
Detta är självklart en helt teoretisk fråga utan 
konsekvenser för det nuvarande, som bör bevaras 
just som det är, men av intresse med tanke på 
förutsättningarna i lära och föreskrifter. Den ka
tolska kyrkan var djupt rotad i Lunds stift särskilt 
i domkapitel och kloster. Men även allmoge och 
adel visade öppet trots mot reformationen.18 
Predikan, ordet, sattes nu i första hand. Helgon
kulten avskaffades, sakramenten blev färre, men 
mycket av gamla seder bibehölls, t ex exorcismen 
- utdrivandet av djävulen före dopet. Om mäs
sans djupaste innebörd, nattvarden, hade Luther
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och Melanchthon skilda åsikter. Förenklat ut
tryckt höll Luther fast vid Kristi reella närvaro 
(offer), medan Melanchthon hade en mer spiri
tuell uppfattning av mysteriet.

I Danmark höll man alltifrån Christian III:s 
tid officiellt fast vid Confessio Augustana, dvs 
försöket att förena Luthers och Melanchthons i 
och för sig skilda uppfattningar. Under tiden 
1569-1617 härskade filippismen, dvs Filip Me
lanchthons tankar. Det var en riktning, som re
spekterade religionens övernaturliga innehåll, 
men som samtidigt var kyligt intellektuell.19 
Ibland slog den över i kryptokalvinism, något 
som ivrigt bekämpades av Fredrik II med stöd 
från Sachsen. Praktiskt tog det sig uttryck i, att 
man supplerade skriftens tankar med kyrkofäder
nas ord. De s k katekismusaltartavlorna med sina 
mskriftstavlor är ett utslag av detta. När Genarps 
kyrka byggdes var Mogens Madsen biskop i 
Lunds stift. Han var uttalad filippist. Om det 
hade någon direkt betydelse för Genarps kyrka 
yet vi dock inte.

Om hur kyrkorum borde inrättas skrev Peder 
balladius (1503-1560) att: högaltaret skulle vara 
1 koret, prydd med ren altarduk och två ljus, 
dopfunten skulle stå nere i kyrkan och hållas 
»smukt ren og tør», predikstolen skulle vara mitt 
emellan altare och funt, uppbyggd vid södra si- 
domuren nära ett fönster, så att prästen hade ljus 
att se och han själv kunde ses och höras av hela 
s°ckenfolket.20 Predikan på danska blev som 
nämnts en huvuduppgift för prästen. Den kunde 
ta 2-3 timmar. Fast bänkinredning blev en nöd
vändighet. Nytt var också, att sockenborna fick 
del av båda nattvardselementen. Vinet hade tidi- 
8are varit förbehållet prästerna. Nattvardsgäster- 
na skulle samlas i koret, männen på höger och 
hvinnorna på vänster sida och liggande på knä 
höra Fader vår och instiftelseorden och sen gå 
uPp till altaret och mottaga sakramenten.21 Des- 
Sa uppgifter är betydelsefulla, om vi rätt skall 
förstå hur ännu bevarad inredning tidigast fun
gerat i kyrkorummet.

Från kyrkans äldsta tid är bevarat: den stora 
kyrkklockan gjuten 1591, två herrskapsbänkar 
daterade 1593, predikstolen med Ulfstands och 
hans hustrurs vapenbilder samt snidade detaljer i

Fig 8. Långhusets valv. Foto K Andersson 1976.

form av kolonner, hermer och mellanstycken, 
som sekundärt infogats i 1780-talets altarupp- 
sats.19

Klockans funktion och primära placering i 
kyrktornet är självklar. Dess inskrift har betydel
se som direkt historiskt budskap. Den lyder:
ANNO DOMINI MDXCI LOD ÆRLIG OCH WELBIVRDIG 
MAND HACK WLFSTANDT THIL HICKEBERG DAN- 
MARCKIS RIIGIS THILFORORDNIT REGIERINGS RAADT 
OCH HOFMESTER HOFVIDTZMANDT PAA MALMØ HWS 
STØBE THENNE KLOCKE OCH THENDT FORÆRIT THIL 
HANS SOGNEKIRCKE GIENNERVP SOM HAND SELV PAA 
EGEN BEKOSTNING HAFVER LADIT OPBYGGE OCH LIG
GER THER SAMMESTES BEGRAFVIT MED BEGGE HANS 
HVSTRVR THEND FORSTE ÆRLIG OCH WELBIVRDIG 
FRW PERNILLE GØYE ALBRIT GØYS DATTER THIL 
KRENKERVP THEND ANDEN ÆRLIG OCH WELBIVRDIG 
FRW ANNA PARSBERG HER WERNER PARSBERGS DAT
TER THIL HARRESTEDT OCH HAFVER HAND SAMME 
KIRKE GVD THIL ÆRE OCH OS THIL VORIS LÆGER- 
STEDT LADIT FVLFERDIG BYGGE OS OCH WORIS 
EFTERKOMMERE THIL EN ÆVIG HUKOMMELSE. VER
BUM DOMINI MANET IN ÆTERNVM. BORCHARDT GEL- 
GETER ME FECIT. FRW PERNILLE GØYE HACK WLF
STANDT FRW ANNA PARSBERG.

De övriga äldsta inredningsföremålens ur
sprungliga plats i kyrkorummet är inte fullt så
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Fig 9. Långhusets norra sida med predik
stol och herrskapsbänk. Foto K Anders
son 1991.

självklar. Utrymmet här tillåter inte någon mer 
detaljerad stilhistorisk redogörelse av dem. Det 
bör dock nämnas, att de är utförda i ek och av 
mycket hög kvalitet.

De 1593 daterade herrskapsbänkarna med 
byggherrens och hans hustrurs vapen är så likar
tade predikstolen i arkitektonisk uppbyggnad 
och hantverkets detaljspråk, att båda måste här
röra från samma verkstad och ligga varandra 
mycket nära i tid.

Predikstolen (fig 9) sitter nu vid andra pelaren 
på nordsidan. Att den från början varit placerad 
vid mittskeppets sydsida, vid den östligaste pela
ren, helt i överensstämmelse med de kyrkliga 
förordningarna, råder det inget tvivel om. Här

återstår den murklack på vilken predikstolen vi
lat och den stora järnögla med vilken den varit 
fäst (se fig 7). Flyttningen har sannolikt skett, 
när den Rosenkrantzska herrskapsläktaren 1669 
uppfördes. Predikstolen och dess uppgång är i 
sin helhet ursprunglig med undantag för några 
tillägg: en senare ditsatt Paulusrelief och ett dra
peri vid korgens nederdel.

De två ursprungliga herrskapsbänkarna (fig 
10) står längst fram i mittskeppet och har bevis
ligen gjort så åtminstone sedan 1727.22 De är ca 
2,80 m långa, 1,70 m breda och 1,35 m höga. 
Vid en renovering (under sent 1700- eller 
1800-tal) har de försetts med en ommålning i 
ekådring. Dessförinnan har dekorativa maska-
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roner, änglahuvuden m m på postamenten (av 
exakt samma typ som på predikstolen) blivit 
grovt bortbilade. Viktigt, med hänsyn till deras 
ursprungliga placering, är att den ena långsidan 
(mot övrig bänkinredning) är helt oornerad samt 
att bänkarna även ursprungligen haft motställda 
säten, så att man kunnat skifta plats och vända 
sig mot respektive altare och predikstol. Sanno
likt har de från början stått på samma plats som 
nu.

Att tolka korets ursprungliga inrättning är 
svårt. Från början hade koret den dubbla avsik
ten att dels rymma högaltaret och därmed den 
viktiga mässhandlingen, dels att vara gravkor för 
den Ulfstandska ätten, vilket bör ha präglat ge
staltningen av rummet. Den avancerade utform
ningen av korvalvet kan hänga samman med just 
detta.

Senare ätter har förpassat kvarlevorna av kyr
kans byggherre och hans släkt till sakristians käl
larvalv. Branden 1670 förstörde kanske en del av 
korets inredning och det sena 1700-talets tankar 
°m kyrkorummets inrättning har sannolikt 
gjort, att triumfbågsvalvet starkt vidgats. De få 
återstående inredningsfragmenten förtjänar 
emellertid att uppmärksammas.

I den nuvarande på 1780-talet uppbyggda al- 
taruppsatsen (fig 11) ingår delar, som kan date- 
ras till kyrkans äldsta tid.23 Två 3 meter höga 
korintiska kolonner med nederdelen ornerad 
tfed beslagsornamentik (fig 12), sex kannelerade 
Pdastrar eller mellanstycken med diamantsnitt 
Pa postamenten och sex hermer med rik frukt- 
°ch beslagsornamentik, vardera 97-100 cm 
höga, har från början ingått i ett annat samman
hang. Från sidan märks på mellanstyckena tapp
hål till speglar eller fyllningar. Två av hermerna 
har vapenbilder: Parsberg och Gyllenstierna. 
hiettä har noterats av Theodor Wåhlin, som 
tolkar dem som Anna Parsbergs fasters och far
broders vapen.24

1 triumfbågen märks några spår av äldre anord- 
ningar. På södra delen av triumfbågsmurens öst- 
s,da finns en avskuren ca 10 cm tjock bjälkrest, 
3,65 m över nuvarande korgolv. Den skulle kun- 
na vara en återstod av en trabesbjälke för ett (från 
den äldre kyrkan övertaget?) triumfkrucifix. Men

Fig 10. Den norra av de två likartade herrskapsbänkar- 
na. Foto K Andersson 1991.

Fig 11. Altaruppsatsen från 1780-talet med ingående 
äldre delar. Foto K Andersson 1991.
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Fig 12. Detalj av altaruppsatsen i fig 11. Foto K An
dersson 1991.

det kan inte uteslutas, att ändstycket hört till en 
överliggare i ett korskrank.

Koret var under 1500- och 1600-talen i Dan
mark sällan helt öppet mot långhuset,25 utan 
avskildes av korskrank, uppförda i triumfbågs- 
öppningen. I S:t Olai i Helsingör finns ett kor- 
skrank (fig 13), som ger anledning till reflexio
ner om de bevarade fragmenten i Genarps kyrkas 
altaruppsats. Kan de korintiska kolonnerna, her
merna och pilastrarna en gång ha ingått i ett 
korskrank, varav nu endast ett litet ändstycke 
sitter på plats? Eller är de delar av en ursprunglig 
altaruppsats?

I arkitektur och formspråk är Genarps kyrka i sig 
en manifestation av byggherrens maktställning. 
Det höga västtornet har medeltida förebilder 
som patronatsuttryck. Herrskapsbänkar och pre
dikstol med deras vapenbilder uttrycker anornas 
och ättens betydelse. Koret kan från början ha 
ytterligare förhärligat ätten med gravstenar och

vapensköldar. Dessa profana drag har förenats 
med kyrkans egentliga funktion i enlighet med 
protestantisk norm. Kyrkorummet utgör fortfa
rande en sällsynt harmonisk enhet, genom att 
det fått förbli ostört av sentida restaureringsam
bitioner.

Noter
1. Gustafsson-Cinthio, 1969, s 15.
2. Styffe 1911, s 71.
3. Andersson, H - se Källor.
4. Svenska slott och herresäten, 1966, s 112f.
5. Dansk biografisk leksikon (DEL).
6. Idem.
7. Kraft, S, 1956, s 92 och not 32.
8. Koch-Kornerup, 1959, s 15ff.
9. Schultz 1941, s 618.

10. Sandblad 1937, s 30ff.
11. Koch-Kornerup, 1959, s 15.
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Fig 13. Korskrank från 1650-talet i S:t Olai kyrka i Helsingör. Foto Danmarks 
kirker.

12. DBL.
k3. I en skrivelse från de tre andra regeringsråden 

anmodades han att genast återvända till hovet och 
sina plikter. Se Troels Lund 1910 - ordagrant 
citat i Andersson H, 1956, s 5.

H. DBL.
*5. Brunius skisser i ATA daterade 1845. Materialet 

tryckt 1859 i Tidskr för byggnadskonst ..., s 
81-87 jämte 1 pl. De gamla fönstren var kvar även 
vid Helgo Zettervalls besiktning 1869 (Häckeber- 
ga godsarkiv). Han uppger där, att posterna var av 
sandsten och starkt skadade.

^6. Tidningsartikel i ATA. Skånska Dagbladet 5 okt 
1959 (sign Chr O).

17. På korets norra strävpelare finns en inskriftstavla 
av sten med inskriften: »Aar 1670 d 17 mart blev 
af en stor ild som her i byenden oc paa kirken var 
optent taget ofver choret opbrent. Same aar lod 
den aedle oc velboorne Frue Mette Roscnkrantz 
sal. Her Niels Krabbis til Hekeberg det igien op
bygge ....»

18. Koch-Kornerup, s 31.
19. Idem, s 135.
20. Idem, s 5Iff.
21. Idem, s 92ff. Uppgifterna är här något motstridi

ga: enligt Schultz Danmarkshistorie 1941, s 748, 
skall knäfall vid altaret först omkr 1600 ha blivit 
allmänt. Innan dess gick prästen omkring till 
nattvardsgästerna, som knäföll på golvet vid sina 
platser och sedan gick upp till altaret för att motta
ga nattvardselementen.

22. Handskriven bänklängd 1727. Landsarkivet i 
Lund (Lyngby kyrkoarkiv 1671-1826 - Ol).

23. Fil dr Åke Nisbeth riktade först min uppmärksam
het på detta, vilket han varmt tackas för.

24. Domkyrkoarkitekt Teodor Wåhlin, Redogörelse 
för kyrkan 1944, (ATA).

25. Koch-Korncrup, fig 57. Jag vill i detta samman
hang tacka prof Lars Osteriin för intressanta dis
kussioner betr kyrkans funktion och äldsta inrätt
ning.
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Arkitekten Abraham Svansköld
Tessin d y:s halvbror och medhjälpare
av Ingrid Rosell

I skuggan av Nikodemus Tessin d y verkade hans 
halvbror Abraham Svansköld som på Karl XI:s 
uppdrag blev hans medhjälpare som stads- och 
slottsarkitckt. Efter Tessin d ä:s död 1681 lade 
Karl XI de viktigaste arkitektsysslorna i den 
27-årige sonen Nikodemus händer. Han fick 
fullmakt som slottsarkitckt och i samarbete med 
den tio år äldre halvbrodern som stadsarkitekt.1

Svansköld har aldrig blivit utförligt behandlad 
1 vår arkitekturhistoria. Man kan dock inte ute
sluta honom, om man vill skapa sig en helhets
bild av tessinarnas verk. Tack vare Svanskölds 
msatser kunde flera av Tessin d ä:s oavslutade 
verk genomföras. Hans samarbete med Tessin d 
y är mera ogripbart. Några speciella insatser av 
Svansköld redovisas t ex inte i forskningen kring 
Stockholms slott. Efter Stockholms slotts brand 
^697 stod man inför uppgiften att bygga upp ett 
nytt slott från grunden. Tessin d y utnämndes 
bli överintendent med en lön på 2,200 dir smt. 
Till medhjälpande slottsarkitckt fick han Svan
sköld, som åtnjöt en lön på 1,200 dir smt.2 I det 
stora arbetet om Stockholms slotts historia före
kommer dock Svanskölds namn endast på tre 
hällen.

Svanskölds insatser ligger dolda för oss i de 
stora mästarnas verk. Det är de stora nyskapande 
arkitekterna från vår stormaktstid som eftervärl
den minns. För det praktiska genomförandet av 
bdens imponerande byggnadsverk behövdes 
dock tekniskt kunnigt folk. De ofta tidspressade 
mästarna slets mellan sina många uppdrag och 
hann ofta inte följa upp sina byggnadsföretag.

Den tessinska arkitektdynastien
^ad ligger bakom Tessin d y:s stora produktion? 
betydelsefull var naturligtvis fadern som läro
mästare och förebild för båda sönerna. Moderns

intresse och sammanhållande av familjen var 
även av stor betydelse. Abraham var son till Tes
sin d ä:s hustru Maria Svan i hennes första gifte 
med en holländsk köpman, Abraham Winandts, 
och adlades 1693 Svansköld. Han studerade ar
kitektur för styvfadern men var från början utbil
dad till ornamenttecknare och ritade bl a förla
gor till skulpturutsmyckning av flottans fartyg i 
Karlskrona.3

Efter Tessin d ä:s död 1681 såg familjen hans 
påbörjade projekt och efterlämnade ritningar 
som ett gemensamt arv att föra vidare. Nikode
mus övertog hans uppdrag som stadsarkitekt och 
för kungahuset bl a Drottningholms och Stock
holms slott. Abraham ledde 1681-94 under Erik 
Dahlberg ombyggnaden av Borgholms slott, på
börjad av Tessin d ä. Det var även Svansköld som 
1692 anförtroddes uppgiften att fullborda Tes
sin d ä:s provisoriskt avslutade domkyrkobygge i 
Kalmar. Det pietetsfulla genomförandet av detta 
byggnadsföretag är hans största insats. När det 
gällde den fortsatta utbyggnaden av Karlskrona, 
planerad av Tessin d ä, stod Svansköld vid Tessin 
d y:s sida. Så levde familjeäran vidare inom den 
egna arkitektdynastien. Det finns exempel på hur 
viktigt det var att efterlämnade ritningar och 
projekt stannade inom den egna familjen. Jules 
Hardouin Mansard ärvde till exempel sin mor
mors brors efterlämnade ritningar men även 
uppgiften att genomföra hans outförda projekt.4

Vilken roll hade Svansköld?
Vilken roll hade denne idoge man som arbetade 
på Karl XI:s uppdrag? Inget viktigt byggnadsverk 
har med säkerhet kunnat knytas till honom. Det 
var den tio år yngre Nikodemus som blev den 
ledande och nyskapande arkitekten och halvbro
dern hans medhjälpare.
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Källmaterialet om Borgholms slott och Kal
mar domkyrka ger oss emellertid en uppfattning 
om arkitekten och låter oss träda honom närma
re.5 En bild av honom ger framför allt korrespon
densen med amiralgeneralen Hans Wachtmeis
ter som administrerade domkyrkobygget.6 Han 
var Karl XI:s betrodde man som till fullo behärs
kade den organisation som krävdes för att ge
nomföra byggnadsföretaget.

Svanskölds roll är konstruktörens. Han svara
de för det praktiska genomförandet, komplette-

Fig 1. Svanskölds mest självständiga uppgift blev full
bordandet av styvfaderns domkyrkobygge i Kalmar. 
Svansköld var från början utbildad till ornamentteck
nare och var noggrann med utsmyckningen av byggna
den. Foto R Nilsson 1987.

rade ritningsmaterialet och löste tekniska pro
blem på byggnadsplatsen. Han förde vidare tek
niska kunskaper han förvärvat av styvfadern. 
Tack vare dessa lärdomar kunde han nå längre än 
den ofta inte tillräckligt kunnige byggmästaren 
som fick komplicerade ritningar i sin hand. 
Byggnadshyttan i Kalmar arbetade med för tiden 
moderna metoder och instrument, införskaffade 
från huvudstaden. Bevarade teckningar vittnar 
om att Tessin d y studerat byggnadsteknik under 
sina studieresor i Italien.

Svansköld upprättade tillsammans med dom
kyrkans byggmästare Rudolph Bientz, bördig 
från Basel, ekonomiska beräkningar, material- 
och avlöningslistor. De vittnar om stor kunskap i 
praktiska byggnadsfrågor. Han spelade rollen 
som ansvarskännande platschef men arbetade 
samtidigt för familjeäran och fullbordandet av 
styvfaderns verk.7 Som förebild synes han haft 
Tessin d ä:s omsorgsfulla organisation vid om
byggnaden av Borgholms slott. Då Tessin dä 
ännu inte trettioårig tilldelades denna uppgift, 
följde han upp arbetet i detalj. Härom vittnar 
hans noggranna material- och avlöningslistor 
och handledning av stenhuggare på platsen.8

Tessin d ä överhopades emellertid av uppdrag 
och måste överlämna det praktiska genomföran
det åt byggmästare och tekniskt kunnigt folk. 
Han använde sig i flera fall av fortifikationsin-

Fig 2. Efter Tessin d ä:s död 1681 över
tog Svansköld under Erik Dahlbergs led
ning ombyggnaden av Borgholms slott. 
Värnanäsarkivet, Kalmar.
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genjörer. Vid Kalmar domkyrka verkade sålunda 
Anders Bergh, död 1679, efterträdd av Magnus 
Gabriel Craelius, död 1693.9 Bergh ledde solda
ternas arbete under den första byggnadsetappen. 
För att fullfölja Tessin d ä:s ritningar till gravko
ret vid Veckholms kyrka anlitades ungefär samti
digt fortifikationsingenjören Johan Peter Kirste- 
nius som kopierade ritningar, utstakade grunden 
och hade uppsikt över arbetet.111

En hel rad av duktiga arkitekter, ingenjörer 
och konduktörer är kända från stormaktstidens 
byggnadsplatser.11 Jean De la Vallée hade mågen 
Matthias Spihler till hjälp vid karlbergsbygget. 
Han efterträdde 1682 Kirstenius i Fortifikations
kontoret.12 Han var även verksam som konduk
tör vid slottsbygget, innan han fick egna uppgif
ter, såsom Ulrika Eleonora kyrka på Kungshol
men. Spihler arbetade sålunda liksom Svansköld 
inom den egna arkitektdynastien men fick så 
småningom självständiga uppgifter. En motsva
rande utveckling kan dock inte klarläggas, när 
det gäller Svansköld.

Svansköld arbetade redan på 1670-talet vid 
Sundbyholms slott.13 Han var då ännu i början 
av sin bana. Som Tessin d y:s medhjälpare for 
han 1690 landvägen med modellen till Kung 
Karls kyrka i Kungsör och utstakade kyrkan på 
platsen. Han gjorde kopior av ritningar och för
slag till smärre ändringar. Under Tessin d y:s 
tillfälliga bortovaro ledde han 1690 reparationer 
av Karlbergs slott som vid denna tid innehades 
av kungahuset. Han färdades dit med roddarebå- 
ten för att spara kungens hästar. Han anordnade 
bl a en liten rännarbana åt de kungliga. På Stock
holms slott gjorde han upp ett förslag till nytt 
bibliotek och till flera kanslikamrar.14

Svansköld i Kalmar
Svanskölds mest självständiga uppgift blev avslu
tandet av styvfaderns domkyrkobygge i Kalmar. 
Här finns ett stort antal handlingar bevarade av 
Svanskölds hand. Ett antal konstruktionsritning- 
ar kan hänföras till honom och ett flertal prome
morior bär hans underskrift. Svansköld uppgav 
själv, att han svarade för ritningar och modeller, 
efter vilka hantverkarna arbetade. Som utbildad 
ornamenttecknare är han noggrann med dctal-

Fig 4. Under Tessin d y’s bortvaro 1690 övertog bro
dern en rad uppdrag för kungahuset. Skr till K Majt, 
vol 309, Hovarkitekten 1686-96. RA. Memorialet re
dovisar: 1. En dessein på domkyrkotornet i staden 
Bremen med dess kopior varav originalet uti kansliet 
överlevererat är. - 2. Dessein på konsulshuset och plat
sen i Moskva vilket å Kungl Majts vägnar av råd
mannen Eosander begärt och honom levererat är. - 3. 
Kungsörs kapells desseiner med dess kopior item ut- 
stakningen och förslag gjort. - 4. Sista resan till Kungs
ör modellen landvägen medfört och egen bekostnad 
gjort på resan och i Kungsör. - 5. Efter Kungl Majts 
brev till landshövdingen Tänger resan till Venngarn 
åter och fram själv bekostat och förslag gjort angående 
altanernas reparation som i arkiven inlevererat är. - 6. 
Efter Herr kammarherren och skattmästaren Hårds an
givande rännarbanan i Stallgården ordonnerat. - 7. 
Inspektion och anordning gjort med de tvenne små 
träbyggningarna för pistolmakarna på Helgeandshol
men. - 8. Efter Hans höggrevlige Excellens Greve 
Wredcs befallning dess kontorkammarfönster på slot
tet samt arkivens förbättrande sist och verkställig gjort. 
- 9. Efter Hans Höggrevlige Excellens Greve Bengt 
Oxenstiernas förordning projekt gjort om flera kansli- 
kammare på östra hörnet av slottet, dess avmätning 
dessein och förslag gjort samt andra små saker slottet 
angående. - 10. På åtskilliga syner och anordningar 
varit efter Herr slottsfogdens begäran för slottets säker
het och nytta. - 11. Om Kungl Majts paviljong eller 
stora tält, item förslag gjort på det nya biblioteket på 
slottet efter bibliotekariens begäran. - 12. Bägge gång
ar eller fältkök efter Hans Excellens Greve Bengt Oxen
stiernas anordning låtit förfärdiga. För Hennes Majes
tät Regerande Drottningen efter Grevinnan Forbus’ 
begäran inspektion och direktion haft vid Karlberg från 
begynnelsen till Tessins återkomst angående dess repa
ration samt en liten rännarbana därsammastädes an
ordnat.

Då Hans Majts hästar för mycket brukades har jag 
alltid tagit roddarbåten till Karlberg som själv bekostat.

Stora marmorskorstenen (spisen) i Hennes Majts 
stora fyrkant anledning givit och inspektion haft till 
dess anläggande.

Begäres underdånigast 400 daler silvermynt. - Abra
ham Winands.

jerna. Han har känsla för de skulpturala nyanser
na och de attribut som förtydligar byggnadens 
innehåll. På en ritning som kan dateras till Svan
skölds tid omges domkyrkans sydportal av skulp
terade änglafigurer - sannolikt ett självständigt 
tillägg av arkitekten Svansköld.15

Det goda samarbetet med domkyrkans bygg
mästare Bientz och Wachtmeisters organisation 
av byggnadsföretaget resulterade i att Tessin d 
ä:s kyrkobygge i Kalmar nådde sin fullbordan 
enligt hans ritningar. Svansköld, van att följa de
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skapande arkitekternas idéer, utför arbetet nog
grant efter ritningarna. Hans pietetsfullhet mot 
styvfadern är större än sonens, Tessin d y:s. Den
ne handskades mera fritt med de ritningar som 
tillhörde arvet efter fadern och arbetade vidare 
med dem, t ex beträffande Drottningholms 
slottskyrka.16

Äldre tradition nämner Svansköld som upp
hovsman till rådhuset i Kalmar. De ursprungliga 
planerna på ett rådhus som pendang till domkyr
kan utarbetades enligt en stadsplan 1648, till
skriven Tessin d ä. Det flygelförsedda rådhuset 
med mittorn vid Stortorgets norra sida är nog
grant utritat. Det nuvarande rådhuset, uppfört 
1684-90, har en annan utformning och place
ring.17 Tveksamhet råder om dess upphovs
man.18 Det synes dock som regel vara sönerna 
som tog hand om faderns projekt. Vid denna tid 
arbetade Svansköld under Erik Dahlberg med 
ombyggnaden av Borgholms slott och det låg 
nära till hands att Svansköld tog sig an rådhuset 
liksom senare domkyrkan. I två skisser till rådhu
set prövas olika formelement, hämtade ur Tessin 
d ä:s formförråd i anslutning till domkyrkan. 
Den slutliga ritningen till rådhuset, av samma 
hand, är utförd i en annan stil. Rådhuset utfor
mas i holländsk klassicism av en typ man åter
finner i holländska arkitekturböcker, t ex av Phi
lips Vingboons. Flera förslag och byggnader i 
Holland visar släktskap med rådhuset i Kalmar. 
Svansköld, son till en holländsk köpman, bör 
även ha varit intresserad av detta lands arkitek
tur.

Tveksamhet råder även om upphovsmannen 
till Sjöporten i Kalmar, uppförd 1697 av dom
kyrkans byggmästare Rudolph Bientz.19 Den sy
nes vara inspirerad av portalen till norra flygeln 
vid Borgholms slott, uppförd av Tessin d ä. Det 
finns skäl som talar för Svanskölds medverkan 
vid såväl rådhuset som Sjöporten, men inget av 
dessa båda verk kan med säkerhet föras till Svan
sköld.

Svansköld i Karlskrona
Svanskölds skriftväxling med Wachtmeister 
speglar hans arbete i Kalmar men även i Karlskro
na. Svansköld lämnade 1696-97 arbetet vid

domkyrkan. Wachtmeister som i mitten av 
1680-talet hade flyttat till Karlskrona engagerade 
nu arkitekten med byggnadsverksamhet i staden. 
År 1679 hade Karl XI beslutat att förlägga flot
tans huvudstation till blekingekusten och 
Wachtmeister ansvarade för grundläggningen av 
Karlskrona. En stadsplan fastställdes 1694. Två 
år senare finner vi Svansköld i färd med att juste
ra ritningar till Trefaldighetskyrkan i staden. Det 
cirkelrunda kyrkorummet skall utvidgas en aln, 
vilket skall godkännas av Wachtmeister. Arkitek
ten konfererade med Wachtmeister om leveran
ser av ölandssten till kyrkans listverk och med 
tyska församlingen, för vilken kyrkan uppför
des.20 I dessa brev nämns inte Tessin d y och 
arbetet synes ha skett självständigt under Wacht
meisters ledning. Tessin d y, upphovsman till de 
slutgiltiga ritningarna, var upptagen med upp
drag i huvudstaden.

Svansköld arbetade i Karlskrona även med rit
ningar till nya Amiralitetshuset. Ett memorial 
1696 berör rumsindelning i Amiralitetshuset. 
Intressant är uppgiften, att Svansköld även arbe
tade med ritningar till »Nya Amiralitetskyr- 
kan».21 I Karlskrona bildades en amiralitetsför- 
samling 1681. En provisorisk kyrka av trä invig
des 1685. Ritningarna synes ha gällt en perma
nent stenkyrka. Vilken var upphovsman till rit
ningarna som Svansköld arbetade med? Arbetet 
bör ha skett på samma sätt som i Kalmar, där 
arkitektens roll var konstruktörens. Han kom
pletterade ritningsmaterialet och löste tekniska 
problem på byggnadsplatsen. Att Svansköld var 
inkopplad tyder på att ritningarna tillhörde den 
tessinska arkitektdynastien. År 1680 hade Tessin 
d ä fått i uppdrag att tillsammans med Erik Dahl
berg upprätta en plan över staden och dess of
fentliga byggnader. Hur mycket han hann uträt
ta före sin död 1681 och vad som övertogs av 
den efterföljande generationen är en fråga föt 
den fortsatta forskningen om tessinarnas verk.

Svansköld arbetade, som nämnts, på Karl XI:s 
uppdrag och blev på grund av sitt förtjänstfulla 
arbete adlad 1693. Även Karl XII var intresserad 
av hans arbete och skrev till Tessin d y, att han 
ville använda Svansköld vid sina slott och gårdar. 
Under arbetet med Stockholms slott hann inte
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Tessin d y följa upp sina byggnadsföretag utan
för huvudstaden.22 Svansköld var väl insatt i den 
arkitektur i romerskt skolad klassicism som Tes
sin d ä introducerade och Tessin d y förde vidare. 
Vid slutet av 1600-talet var marken mer förbe
redd för djärvare idéer med förebilder i den sam
tida romerska arkitekturen. Samtidigt kan man 
följa trådarna bakåt i tiden till Tessin d ä. Outför

Några data om Svansköld
född 1644, döpt i Stockholm. Död 1709. Ogift.
Föräldrar: holländske köpmannen Abraham Winandts 

och Maria Svan, senare omgift med Nikodemus Tes
sin d ä.

Utbildad till ornamenttecknare samt arkitekt av styvfa
dern.

Utförde förlagor till skulpturutsmyckning av flottans 
fartyg i Karlskrona.

1670-talet. Arbeten vid Sundbyholms slott i Söder
manland.

1681-94. Ledde under Erik Dahlberg ombyggnaden 
av Borgholms slott.

1681-, Tessin d y stadsarkitekt i Stockholm i samarbe
te med Svansköld.

lt>90. Modell och utstakning av grunden till Kung 
Karls kyrka i Kungsör, arbeten på Karlbergs och 
Stockholms slott under Tessin d y:s bortovaro.

1692-97. Ledde fullbordandet av Kalmar domkyrka.
1693. Adlad Svansköld.
1696-97. Trefaldighetskyrkan i Karlskrona, justering 

av ritningar, grundläggningsarbeten. Arbeten med 
ritningar till Amiralitetshuset och Amiralitetskyr- 
kan.

1697. Biträdande slotts- och hovarkitekt åt Tessin d y 
vid Stockholms slott.

l^OO-talets början. Karl XII vill anlita Svansköld vid 
Tessin d y:s byggnadsföretag utanför huvudstaden.
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252).
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Linköpings-biskoparnas kräkla
av Åke Nisbeth

I oktober 1786 hade biskopen i Linköping Uno 
von Troil utsetts till ärkebiskop och diskussio
nerna om lämplig efterträdare till honom tog 
omedelbart fart. Bland de intresserade fanns bl a 
en prästson från stiftet, Jakob Axelsson Lind
blom. Denne, som var född 1746, hade studerat 
i Uppsala, där han blev fil mag 1770, tre år 
senare docent i latinsk vältalighet och statslära 
för att 1781 kallas till innehavare av den skytte- 
anska professuren i vältalighet och statskunskap. 
Vid biskopsvalet den 22 november 1786 kom 
Lindblom på fjärde plats, dvs utanför det för
slag med tre kandidater som överlämnades till 
konungen för beslut, men kandidaten på tredje 
Plats förmåddes att ta tillbaka sin ansökan och 
Lindblom fördes upp i hans ställe. Gustav III, 
som lärt känna Lindblom som en lysande vältala- 
re vid sina besök i Uppsala och som visste att han 
1 honom hade en trogen vapendragare, utnämn
de den 14 december 1786 Lindblom till Linkö- 
Putgs stifts nye biskop. Stiftet hade i Lindblom 
lått en biskop som inte var teolog och som vid 
utnämningen inte var prästvigd. Det sistnämnda 
Var dock snabbt avklarat - hans prästvigning 
ägde rum den 19 december 1786 i Stockholm, 
f'en 1 mars 1787 installerades han som biskop i 
Linköping av sin företrädare. Teol dr utnämndes 
han till först 1793. Efter nära tjugo år i Linkö- 
P*ng utsågs han 1805 till ärkebiskop (fig 1), blev 
1809 ledamot av Svenska akademien och 1818 
ledamot av K Maj:ts orden (Serafimerorden), 
den förste svenske prästman som innehaft denna 
värdighet. Lindblom dog 1819 i Uppsala men 
begrovs på Vreta klosters kyrkogård. Han hade i 
slutet av 1790-talet förvärvat Brunnby gård i 
Vreta, där han gärna vistades även sedan han 
blivit ärkebiskop.1

Om Lindbloms talekonst sägs bl a: »[han] visa
de således redan i sin ungdom denna lätthet att

forma satser och perioder, vackert och glänsan
de, men där den skimrande dräkten ofta icke var 
omhölje för just så många tankar. Längre fram i 
lifvet kom denna gåfva Lindblom mången gång 
väl till pass; det kom för honom tider då han 
kunde glädja sig öfver sin förmåga att alltid hafva 
ord och fraser tillhanda, antingen då han oför- 
märkt ville dölja sina tankar eller då han till 
hvarje pris måste säga något, utan att han hade 
något att säga».2 Det samtida skavllret visste ock
så att berätta att Lindblom vid sin utnämning 
inte hade en egen bibel. Det bör dock omedel
bart framhållas att Lindblom visade sig vara en 
högst kompetent stiftschef, även om han då och 
då fick problem som en följd av sin obegränsade 
tilltro till Gustav III och dennes politik.3

Lindblom var som teolog en av den s k neolo- 
gins främsta företrädare i Sverige, dock ganska 
modest. Han tog aktiv del i utarbetandet av den 
nya katekes som utgavs 1810 och som efter ho
nom kom att kallas Lindbloms katekes och han 
har även satt sitt namn och i någon mån sin 
prägel på 1811 års kyrkohandbok. I 1819 års 
psalmbok infördes en psalm av honom (nr 151, 
nr 194 i 1937 års psalmbok, slopad i den nu 
gällande psalmboken), en översättning av en dikt 
av C F Geliert. Om den sistnämnde har bl a sagts 
att han framstår som en god typ för den fromsint 
lojala upplysningen i Tyskland. Om psalmen 
skall ses som ett uttryck för Lindbloms personli
ga tro är svårt att avgöra. Det finns dock skäl att 
citera den första versen:

»Jag kommer Gud och söker dig 
förkrossad, stadd i vånda.
Förbarm are, ack se, till mig 
och mig med tröst benåda.
Jag brutit har mot dina bud 
Men Jesus medlaren hos Gud 
har världens synder burit.»
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Fig 1. Jakob Axelson Lindblom som är
kebiskop och kommendör av Nordstjär- 
neorden. C F von Breda 1811/1812. 
Porträttet ingår i en svit föreställande de 
fyra ståndens talmän vid riksdagen i 
Örebro 1810. Foto Svenska port rättar
kivet/Statens konstmuseer.

Lindbloms uppfattning om det ideala kyrkorum
met var helt i överensstämmelse med den av 
nyantiken präglade tidssmaken och neologins 
uppfattning: stora, ljusa rum där socknens alla 
invånare kunde beredas plats för att ta del av 
Guds ord och överhetens påbud och prästernas 
utläggningar av båda. Under Lindbloms tid som 
stiftschef nybyggdes också 21 kyrkor medan 12 
grundligt förändrades.4 Flera av dessa kyrkor, 
t ex Östra Husby och Konungsund, har den öst- 
götske prästsonen Olof Tempelman som arkitekt 
och hör tveklöst till de bästa från denna epok.

För en vältalare som Lindblom och en beund
rare av den teaterbitne Gustav III var helt natur
ligt också ramen kring det egna offentliga upp

trädandet något högst väsentligt. Det praktfulla 
helfigurs porträttet av honom som prästeståndets 
talman vid riksdagen 1810, målat av C F von 
Breda, visar honom i prästerlig skrud om också 
av ganska speciell art (fig 1): han är över alban 
iklädd den mantel som han hade rätt att bära 
som kommendör av Nordstjärneorden.5 Intres
sant i porträttet är bl a att ärkebiskopens kåpa, 
mitra och kräkla ingår i staffaget omkring ho
nom. Kåpan och mitran kan identifieras med 
dem som anskaffades i Paris till Adolf Fredriks 
kröning 1751, kräklan är den som skänktes av 
Johan III till Uppsala domkyrka. Det kan också 
vara värt att nämna att en bibel i stort format 
ingår i Lindbloms attribut.
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Aret efter sin invigning i Linköping, närmare 
bestämt i mars 1788, vände sig Lindblom till 
domkapitlet med en förfrågan om det inte vore i 
sin ordning att han fick en ämbetsstav till tecken 
av sitt herdekall och hänvisade till att sådana 
fanns i Uppsala och Västerås. Han föreslog att 
till staven skulle användas en i domkyrkan för
varad »handkavle» av bergkristall, som han antog 
hade varit brukad eller ämnad för ett sådant än
damål. Lindblom hade redan vidtalat en mästare 
i Stockholm, som åtagit sig att förfärdiga själva 
staven och därvid begagna sig av kristallhandta
get. Vid sitt sammanträde den 31 mars 1788 
godkände domkapitlet Lindbloms förslag och 
biskopsstaven kom till utförande samma år och 
har därefter burits av Lindblom och hans efter
trädare på biskopsstolen i Linköping (fig 2).6 
Tyvärr har bergkristalldelarna farit ganska illa 
under de drygt tvåhundra åren efter stavens till
komst. Redan 1807 noterades att den skadats vid 
en biskopsvisitation i Norrköping och så sent 
som i början av 1970-talet har en av de ursprung
liga bergkristalldelarna tyvärr utbytts.

I domkyrkans inventarieförteckningar från 
1700-talet och en stor del av 1600-talet upptas 
vad Lindblom kallar »handkavlen» under beteck- 
uingen »handfång». I 1708 års inventarium om
talas den som »It handfång af en Biskopsstaf af 
Chrystall med en ståhlskruf igenom och sönder- 
$tött på några ställen». 1672 är beteckningen 
»Handfång af een Biskopskryckia med Crijstal».7 
Tn hel biskopsstav upptas däremot i inventariet 
Itån 1600: »En biskops Kryckia af silfwer, spiran 
med 2ne förgylne styfter och stafwerne i 2 st, 
kristal st 3».8 Hassler, som publicerat denna no- 
t's, har också återgivit den anteckning som finns 
1 anslutning till notisen: »Anno 605 lefwererades 
aH Biskops Kryckian sölfwer Organisten 48 
lodh, Pänell [Påvel?] i arbetslön för predikstolen

II lodh». Vad som återstod efter denna man
över var de med en stålskruv sammanfogade bi
tarna av bergkristall, som därefter upptas i alla 
domkyrkans inventarieförteckningar till dess att 
de åter infogas i en biskopsstav.

När har då den 1605 skrotade biskopsstaven 
tdlkommit? Först kan konstateras att den icke 
xar av medeltida ursprung. Vid Gustav I:s silver-

Fig 2. Linköpings domkyrka. Biskopsstav. Silverdelar
na stämplade av guldsmeden O Yttræus, Uppsala, 
1788. Handtag av bergkristall. Foto N Lagergren, 
ATA.

reduktion 1540 fick Linköpings domkyrka bl a 
lämna ifrån sig en biskopskräkla med krön av 
förgyllt silver, delbar i fyra stycken. Någon vikt 
för kräklan anges ej.9 Skulle domkyrkan ha ägt 
ytterligare en kräkla, som fallet var i Västerås, 
torde också den ha konfiskerats. Den i 1600 års 
inventarium upptagna kräklan - »biskopskryc- 
kan» - måste således ha tillkommit under 
1500-talets senare hälft.

Enligt 1571 års kyrkoordning skulle vid en 
biskopsvigning endast röklin och korkappa (kor-
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Fig 3. Uppsala domkyrka. Biskopsstav, första gången 
använd av ärkebiskop Laurentius Petri Gothus vid in
vigningen 1575. Foto N Lagergren, ATA.

kåpa) vara biskopens kännetecken10 medan i 
»Nova ordinantia ecclesiastica» från 1575 mitra 
och stav (»baeulus») åter tagits till heder och 
detta med stöd av en ganska utförlig motivering, 
som dock gjorde användandet av dessa attribut 
frivilligt.11 I den ett år senare utgivna s k Röda 
boken, Johan III:s i katolsk riktning modifierade 
liturgi, hör stav och mitra uttryckligen till bisko
pens insignier. Tiden för Linköpings-stavens till
komst skulle därmed kunna bestämmas till 
1500-talets sista fjärdedel, en datering som väl 
stämmer med vad man vet om stiftets styresmän 
under det första skedet av reformationen och 
deras troliga inställning i liturgiska frågor.

Nicolaus Canuti utsågs till »Ordinarius» 1543 
efter att dessförinnan ha varit kyrkoherde i Sö
derköping. Han var en av de första inom stiftets 
prästerskap som övertygats av den evangeliska 
läran och som i Söderköping gjort sig känd som 
en brinnande anhängare av reformationen.12 
Han vigde Gustav I med dennes tredje gemål, 
Catharina Stenbock, på Vadstena slott 1552, 
men kungens gunst upphörde och 1558 resigne
rade han och återgick till att vara kyrkoherde i 
Söderköping. Hans efterträdare Erik Falck hade 
också han varit kyrkoherde i Söderköping och 
därefter, från 1547, biskop i Skara. Falck, som 
hade Erik XIV:s förtroende och av denne anlita
des bl a som sändebud till Ryssland, dog 1569 
och efterträddes i sin tur av Martinus Olai (Gest- 
ricius), som dock vigdes först 1575. Han fick 
1580 inför högaltaret i Linköping och i närvaro 
av Johan III och påvens sändebud, kardinalen 
Antonio Possevino, avsäga sig biskopsämbetet 
och avlägga sin biskopsskrud då han förkastat 
kungens liturgi (»Röda boken») och betecknat 
påven som Antikrist. Han togs därefter om hand 
av hertig Karl och dog som kyrkoherde i Nykö
ping 1585.13

Efterföljaren Petrus Carol i fick sin fullmakt 
1583 och dog redan 1587.14 Om honom skriver 
Rhyzelius i sitt herdaminne: »uti embetet befans 
han vara gerig, hatefull, twär, obillig och orett rå
dig, så at Prästerskapet i Stichtet tillika med and
ra, både litet älskade honom medan han lefde, 
och icke heller mycket sörgde öfwer hans död.»15

Kvar av det sena 1500-talets biskopar är då 
Petrus Benedicti, född 1531, professor i Uppsala 
1572, kyrkoherde i Söderköping 1575, biskop i 
Västerås 1581 och slutligen biskop i Linköping 
1589. Han tog ställning för Johan III:s liturgi- 
Han var, skriver Rhyzelius, »en sachtmodig och 
fridsam man», som inte vågade sätta sig emot 
kungen.16 Vid Uppsala möte 1593, då man en
hälligt beslutade sig för att återgå till 1571 års 
kyrkoordning, vilket bl a innebar att av biskops- 
insignierna kräkla och mitra slopades, tvingades 
Petrus Benedicti att göra offentlig avbön, vanåd 
han ursäktade sig med sitt beroende av den 
maktfullkomlige Johan III. Petrus Benedicti dog 
1606. Under hans korta tid som biskop i Väster
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ås fick domkyrkan där en biskopsstav, möjligen 
som gåva av Johan III (om denna stav se vidare i 
det följande) och det förefaller högst sannolikt 
att det var han som såg till att också Linköping 
fick en biskopsstav. Att silverdelarna från denna 
ett år före hans död användes bl a för att betala 
arbetet på en predikstol i domkyrkan, kan ses 
som ett slags fullföljande av hans avsvärjelse på 
Uppsala möte av sina liturgiska villfarelser.1 7

Hur det sena 1500-talets biskopsstav i Linkö
ping såg ut finns nu inga möjligheter att faststäl
la. Vi vet endast att silverdelarna vägde minst 59 
lod, d v s ca 785 g, och att handtaget, det bevara
de, var av bergkristall. Som Lindblom själv påpe
kade när han föreslog att Linköping skulle skaffa 
sig en biskopsstav, fanns sådana då i Uppsala och 
Västerås. Båda dessa stavar har lyckligtvis beva
rats och då de är i stort sett samtida med den 
1605 demolerade Linköpings-staven, är de givet
vis av största intresse om man vill försöka skaffa 
sig en bild av hur Linköpings-staven kan ha sett 
ut.

Kräklan i Uppsala (fig 3) är en gåva av Johan 
Hl och torde första gången ha använts när Lau
rentius Petri Gothus, som stödde kungen i hans 
liturgiska strävanden (han skrev bl a förordet till 
»Röda boken») vigdes till ärkebiskop den 14 juli 
1575. Staven är av förgyllt silver och krönet - 
»krummen» för att använda den gamla svenska 
beteckningen - prydd med smaragder, alman- 
diner och turmaliner. Handtaget består av åtta 
små balustrar som omger ett stycke bergkristall. 
En kula av slipad bergkristall bildar övergången 
911 krummen. Guldsmedsarbetet är av högsta 
kvalitet. Beklagligtvis har hittills inga uppgifter 
Påträffats om vilken guldsmed Johan III anli
tat.18

Kräklan i Västerås (fig 4) är som sig bör enkla- 
re än ärkebiskopsstaven. Krummen, av förgyllt 
Sllver, har således ej dekorerats med några ädel
stenar. Den domineras av ett stort vinlöv, när
mast av gotisk typ, och pryds dessutom med en 
rad bladornament, förenklade upplagor av mot- 
svarande ornament i Uppsala-kräklan. Handta
get består av tre stycken bergkristall: ett långt, 
rektangulärt stycke med två tvärställda rektangu- 
lära stycken med avrundade ändar upptill och

Fig 4. Västerås domkyrka. Biskopsstav från ca 1585. 
Foto S Johansson, Västerås läns museum.

nedtill. Efter en kula av silver kommer så själva 
staven. Det är inte fullt klart hur och när staven 
kommit till Västerås. När Petrus Benedicti, som 
1589 förflyttades till biskopsstolen i Linköping, 
skulle vigas till biskop i Västerås fördes »korkå-
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Fig 5. Halberstadt, Domschatz. Kors av bergkristall 
med silvermontering, 1300-talet. Efter Hahnloser.

pan, staven och annat som behövdes» till Upp
sala där vigningen ägde rum 1585. Från samma 
år finns också en notis om en djäkne som var till 
kungsgården Svartsjö med biskopsstaven. 1585 
samman vigdes Johan III med sin andra gemål, 
Gunilla Bielke, i Västerås domkyrka av biskop 
Petrus. Det kan icke uteslutas att även Väster- 
ås-kräklan var en gåva av kungen. Av intresse i 
detta sammanhang är att Västeråsstavens silver
delar väger i runt tal 600 g, dvs något mindre än 
silverdelarna från Linköpings-staven, och icke 
minst att handtaget är sammansatt av tre stycken 
av bergkristall.19

Det ligger frestande nära till hands att anta att 
1500-talskräklan i Linköping även den var en

gåva av Johan III. Vi vet att kungen visat sin 
generositet mot domkyrkan i Linköping efter 
det att den två gånger skadats svårt i bränder, bl a 
genom att dit skänka Maarten van Heemskercks 
stora altartavla. Ett annat alternativ är dock värt 
att pröva, ett alternativ som inte utesluter ett 
initiativ från Johan III men som innebär att man 
i slutet av 1500-talet liksom 1788 återanvände 
delar av äldre föremål, som bevarats i domkyr
kan.

Kräklan i Linköping (fig 2) består av en 
krumm i förgyllt silver som utformats som en 
böjd gren med tättslutandc blad. Av stämplarna 
på såväl krummen som staven - även den sist
nämnda är av silver - framgår att upphovs
mannen icke är den »mästare i Stockholm» som 
Lindblom enligt skrivelsen till domkapitlet vid
talat, utan Uppsala-guldsmeden Olof Yttræus 
(verksam 1775-1810).20 Lindblom hade kanske 
haft kontakt med denne under sin tid vid Upp
sala universitet och lärt känna honom som en 
skicklig om också inte speciellt fantasifull guld
smed, som väl behärskade den gustavianska ti
den formspråk. Om Lindblom givit några direk
tiv om t ex utformningen av krummen vet vi inte 
men får väl anses vara sannolikt.

Handtaget består nu av tre stycken av bergkri
stall, två rektangulära av vilka det ena är ungefär 
hälften så långt som det andra samt däremellan 
ett tvärställt stycke av mindre format och med 
avrundade ändar. Intill 1970-talets början be
stod dock handtaget av det större, rektangulära 
stycket, den tvärställda delen med avrundade 
kortsidor samt överst, närmast krummen, ett 
stycke med treklöverformad avslutning. Det är 
detta sistnämnda, nu utbytta stycke, som ger en 
ganska klar anvisning om att bergkristalldelarna 
inte tillverkats för kräklan utan tidigare haft en 
annan placering och funktion.

Först bör framhållas att handtag av bergkri
stalldelar på en biskopsstav, från medeltid eller 
renässans och av samma typ som på stavarna i 
Linköping och Västerås, icke är kända från konti
nenten.21 Att man använt bergkristall till en kula 
i övergång mellan t ex handtag och krumm, som 
i Uppsala, är däremot vanligt. Stycket med tre- 
klöveravslutning i Linköping har också en form
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som knappast bidrar till att göra ett handtag 
funktionellt.

Av protokollen från silverkonfiskationen 1540 
framgår att bland de föremål som domkyrkan i 
Linköping fick behålla fanns ett kors av bergkri
stall med silverbeslag, ett kors som inte återfinns 
i inventariet från 16 00.22 Altarkors av bergkris
tall med infattningar av silver som ibland inne
hållit en relikgömma, har bevarats i åtskilliga 
kyrkor och museer. Dessa kors har olika ur
sprung, åtskilliga är av venetiansk tillverkning 
medan andra kan vara slipade i Tyskland, Frank
rike eller Spanien.2'1 Det är utformningen av kor
sändarna på en del av dessa kors som blommor 
(liljor) eller treklöverform (fig 5) som överens
stämmer med det nu icke längre bevarade stycket 
av Linköpings-handtaget. Huvudparten av dessa 
kristallkors dateras till sent 1200-tal eller 
1300-talet. Att man till Linköpings-kräklans 
handtag skulle ha nytillverkat ett bergkristall
stycke med denna speciella, för ett handtag icke 
anpassade form, är inte särskilt troligt. Betydligt 
troligare är att stycket utgjort en del av det altar
kors, som undgick Gustav I:s konfiskation 1540. 
Kanske var det minnet av att bergkristallerna i 
Linköping en gång ingått i ett av domkyrkans 
medeltida altarkors som gjorde att biskops-

Noter
1 • För närfhare upplysningar om Lindblom se bl a J 

A West?*lund -JA Setterdahl, Linköpings stifts 
herdaminne, del 1, Linköping 1919, s 113 ff, 
Svenskt biografiskt lexikon, del XXIII, Sthlm 
1980-1981, s 312 ff (biografi av H Gladh) samt E 
Rohde, Jakob Axelsson Lindblom såsom biskop i 
Linköping, Lund 1905.

2. Rohde a a s 17.
3- Rohde a a ger en ytterst positiv bild av Lindbloms 

mångsidiga verksamhet i Linköping.
4. Rohde a a s 168.
5. A Schützercrantz, Teckningar af de svenska kongi, 

ordens costymerna, Sthlm 1833, avbildar bl a en 
»Commendeur af Nordstjerne Orden (af Andeliga 
Ståndet)» med utgångspunkt från von Bredas por
trätt av Lindblom, von Bredas porträtt är intres
sant från många sympunkter och väl värt ett 
grundligare studium. Gustavianen Lindblom, till- 
skyndaren av många nyantika kyrkor, är således 
avbildad stående mot en bakgrund av ett kyrko-

stavens »handfång» bevarades i nära tvåhundra 
år innan de åter togs till heder. Att entydigt 
bevisa handtagets ursprung från ett domkyrkan 
tillhörigt medeltida bergkristallkors är dock 
tyvärr icke möjligt, allra minst sedan den del som 
skulle utgöra det starkaste indiciet, förkommit.

Om Västerås-kräklans bergkristallstycken ock
så de en gång ingått i ett altarkors eller om de 
funnits bland resterna av det kyrksilver som Gus
tav I konfiskerade och som hans son Johan III 
disponerade över torde vara ännu svårare att av
göra.

När Lindblom 1788 föreslog att Linköping 
skulle skaffa sig en biskopsstav gällde fortfarande 
bestämmelserna i 1571 års kyrkoordning om bis
kopsvigning. Stav och mitra hörde således icke 
till biskopsinsignierna. I 1811 års kyrkoordning, 
som tillkom under Linbloms tid som ärkebis
kop, har de åter tagits till heder också officiellt. I 
vilken utsträckning Lindblom betraktat kräklan 
som ett föremål, djupt laddat med symbolik med 
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Från kungens slott till nyklassicismens 
sockenkyrka
Några tankar kring den mässhake, som brukar kallas »psalmbokspärm»

av Inger Estham

En mycket stor grupp mässhakar i våra svenska 
kyrkor går under benämningen »psalmbokspär- 
mar», därför att de är styva som dessa och oftast 
svarta med ett kors på ryggen (fig 2 a-b). Dessa 
mässhakar från 1700- och 1800-talen är så väl
kända att de egentligen inte skulle behöva beskri
vas. De är utförda i röd eller svart silke- eller 
bomullssammet med guld- eller silverdekor. På 
ryggsidan ser vi ett brett kors av applicerade me
tallband. Kristi törnekrona hängd över korsmit- 
ten är omgiven av en strålkrans. Korset står på en 
liten bladprydd Golgatakulle. Vid korsets fot ser 
vi Kristi tre spikar tecknade med stora huvuden, 
de båda yttre spikarna en aning utåtböjda (fig 3). 
Alternativt finner vi nedanför korset två kvistar 
av oliv och palm (fig 2a) eller en rikt utsmyckad 
markplatta, som knappast leder tankarna till Gol
gata. De allra enklaste mässhakarna har endast ett 
enkelt kors av metallband. På framstycket är en 
stråltriangel, vanligtvis med namnet Jahvé inskri
vet, i enstaka fall finner vi Guds allseende öga. 
Allt är utfört i metallbroderi i låg relief. Längs 
mässhakens kanter löper ett metallband av sam
ma slag som i korset. Om mässhaken är extra 
Påkostad, kan den vara prydd med dubbla rader 
band av olika bredd längs kanten, ibland dessut
om med en frans (fig 3, 4). Guld och silver 
blandas aldrig. Det är antingen det ena eller det 
andra. Den vanligaste kombinationen är röd 
sammet med guld eller svart sammet med silver.

Denna typ av mässhake utvecklas efter mitten 
av 1700-talet. Samtidigt försvinner successivt de 
broderade framställningarna av Kristus på kor
set. En sedan medeltiden obruten tradition upp
hör. Nya tankar har kommit, som omfattar även 
kyrkans textilier. De pryds av rationalismens enk- 
'a symboler: Crux nuda, det tomma korset, från

vilket Kristus är nedtagen. Törnekronan är 
hängd över korsarmen. Vid korsets fot är Kristi 
tre spikar. Dock återfinner vi aldrig såsom på 
många altaruppsatser svepeduken hängd över 
korsarmen som en symbol för att Kristus är upp
stånden (fig 7). Under 1800-talet är »psalmboks- 
pärmen» den enda sort som tillverkas. Inte förr
än bort emot sekelskiftet kommer nya ström
ningar att så småningom sätta en helt annorlun
da prägel på kyrkotextilierna.

De broderade svarta eller röda sammetsmäss- 
hakarna finns fortfarande kvar i praktiskt taget 
varenda kyrka uppförd före cirka 1870. Eftersom 
vi har drygt 2000 äldre kyrkor i Sverige torde vi 
ha drygt 2000 mässhakar bevarade av detta slag. 
Sannolikt finns dock ett betydligt större antal, 
eftersom många kyrkor äger två eller flera, större 
kyrkor kan ha både fem och sex stycken i sin ägo. 
Därtill kommer ett antal i Finland bevarade 
mässhakar.

Av kyrkornas räkenskaper framgår att dessa 
textilier ofta är inköpta från ateljéer i Stockholm, 
men en och annan lokal tillverkning omnämns 
även. Ofta nämnda brodörer är Hedwig, Agatha 
och Agneta Fischer. Andra namn är »kofferdi- 
kaptenen Hackmans hustru» Eva Johanna, 
Christian Roos, Fredrik Gröndahl och mamsell 
Gröndahl samt Sofia Gellerstedt. Hedwig Fisch
er, änka efter hattstofferaren Isaac Fischer, död 
senast 1778, är förfarande verksam under 
1 800-talets början. Så t ex utför hon en mässhake 
för Närpes kyrka i Finland år 1806. Döttrarna 
Agatha och Agneta synes ha varit verksamma 
fram till omkring 1820. Eva Johanna Hackman 
och Christian Roos omtalas under 1700-talets 
sista decennier. Familjen Gröndahls namn 
nämns under 1800-talets förra hälft och Sofia
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Fig 1. Kyrkoherde Johan Jakob Hedrén i 
predikstolen. Porträtt målat 1830 av 
Fredrik Westin. Jakobs församling, 
Stockholm. Foto Svenska porträttar- 
kivet/Statens konstmuseer.

Gellerstedt tycks ha varit verksam omkring sek
lets mitt. I Sala omtalas Lovisa Godenius, som 
utför bl a en beställning för Västerås domkyrka 
år 1811. Alla tillverkar »psalmbokspärmar» men 
sannolikt även antependier, kalkdukar, kollekt- 
håvar, bårkläden och annat som behövs för guds
tjänster och andra förrättningar.

Av min ännu ej slutförda undersökning röran
de 1700- och 1800-talsbrodörer framgår att 
mässhakarna med Golgatakulle och tre spikar i 
första hand tillverkades av familjen Fischer under 
1700-talets slut och några få år in på 1800-talet. 
Mycket enkla parställda kvistar förekommer om
kring sekelskiftet. Mässhakar med korsade 
kvistar av oliv och palm nedanför korset börjar 
troligen utföras under 1800-talets andra decen

nium eller omkring 1820. Många av dessa mäss
hakar kan tillskrivas familjen Gröndahl. I Göte
borgstrakten återfinner vi varianten med en orm 
vid korsets fot (jfr nedan). I regel är textilierna av 
professionellt utförande och av hög kvalitet. 
Men brodörerna är inte konstnärer. De är skickli
ga hantverkare, som noggrant följer förlagor.

I kyrkfolkets medvetande är dessa textilier in
timt förknippade med det sena 1700-talet men 
framför allt med »Tegnérladetiden» och den 
svenska 1800-talsgudstjänsten. Det är svårt att 
tänka sig att dessa strama, nästan uniforma kyr- 
kotextilier, dessa »anständiga mässhakar», som 
ärkebiskop Uno von Troil uttryckte det 1792, 
ursprungligen skapades för en totalt annorlun
da, kunglig miljö.
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Fig 2 a-b. Mässhake daterad 1832. Rygg- och framsida. Applicerad dekor av 
nietallbroderier och mönstervävda band. Scvalla kyrka, Västmanland. Foto Libra- 
ria.

Den nya Slottskyrkan i Stockholm tas i bruk 
F754. År 1755 erhåller hovbrodören Christoffer 
Sergel betalning för broderier till två mässhakar, 
v'lka är bevarade i Kungliga husgerådskammaren 
Pa Stockholms slott men ej längre i bruk (fig 5 
a~b). De är tillverkade av röd sammet, längs 
kanterna är dubbla rader av vågformigt mönstra
de guldband och i själva kanten en guldfrans. På 
' yggsidan är ett kors av applicerade rikt mönstra
de guldband, över korsmitten återfinner vi tör- 
nekronan omgiven av en strålkrans och nedanför 
korset en Golgatakulle med tre stående spikar - 
adt utfört som ovan har beskrivits. På framsidan 
ar en stråltriangel med Guds allseende öga. Av 
räkenskaperna att döma utför Sergel endast bro
derierna, vilka appliceras på två mässhakar, san- 
n°likt utförda i slottets egna verkstäder. Dessa

mässhakar har som plagg betraktade ett för kung
liga sammanhang karakteristiskt utseende. De är 
större och har ett rikare och mera pompöst utfö
rande än Sergels egna alltid stramt utformade 
mässhakar. Om broderiernas ursprung råder 
dock ingen tvekan (jfr fig 4 och 5).

Dessa båda mässhakar passar utomordentligt 
väl in i Nicodemus Tessins och Carl Hårlemans 
senbarockinteriör med sin rika utsmyckning av 
centrala kristna symboler. Mässhakarnas dekor är 
kongenial med detta kyrkorums inredning. De är 
anpassade efter kyrkorummet och fångar upp 
delar av bildprogrammet (fig 6). Samtidigt ska
pas något helt nytt, som avviker från allt vad man 
tidigare har sett av dekor på mässhakars ryggstyc
ken.

Christoffer Sergel torde inte själv ha skapat
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Fig 3. Mässhakar, 2 st. Rygg- respektive framsida. Röd silkesammet med applicerad 
dekor i guld av broderi och mönstcrvävda band. Två av fyra »anständiga» mäss
hakar inköpta genom ärkebiskop Uno von Trails försorg till Uppsala domkyrka 
1792. Sannolikt utförda av familjen Fischer. Foto S Hallgren, ATA.

Fig 4 a-b. Mässhake. Rygg- och framsida. Röd silke
sammet med gulddckor av applicerade broderier och 
band. Inköpt i Stockholm 1758. Sannolikt hos hovbro- 
dören Christoffer Sergel. Dagsberg kyrka, Östergöt
land. Foto ATA.

Fig 5 a-b. En av två lika mässhakar av röd sammet med 
gulddekor av applicerade broderier och vågformigt 
vävda rokokoband. Enligt räkenskaperna utfördes bro
derierna av hovbrodören Christoffer Sergel som erhöll 
betalning för arbetet 1755. Slottskapellet togs i bruk 
1754. Foto E Molin, Kungliga Husgerådskammaren.
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Fig 6. Slottskyrkan i Stockholm. Interiör 
mot öster. Motivet med Kristi tre spikar 
återfinns på flera platser liksom törnekro
nan. Överst i altaruppsatsen ingår den 
omstrålade treenighetssymbolen. På pre
dikstolen det tomma korset med törne
krona. På ömse sidor om predikstolen 
återfmnns en palm- och en olivkvist (jfr 
fig 2). Foto L af Petersens, Kungliga 
Husgerådskammaren.

denna symbios. Jag är övertygad om att han i 
samband med uppdraget erhöll en förlaga att 
arbeta efter. Denna förlaga kan knappast ha varit 
utarbetad av någon annan än antingen Carl Hår- 
leman (död 1753) eller Jean Eric Rehn. Sergel 
ansvarar för broderiets tekniska utformning. 
Han översätter förlagans idé till konkret broderi.

Här finns inte utrymme för en fullständig ut
redning. Jag vill endast uppmärksamma sam
manhanget. Jag har ännu inte funnit bevis i form 
av teckningar eller utkast som styrker mina teori
er. Förlagor till utförda arbeten tycks sällan vara 
bevarade. Om man jämför bevarade skisser och 
utkast för altaruppsättningar, altaren, prediksto
lar, epitafier och andra detaljer för kyrkorum 
framkommer en tydlig samhörighet. Nämnas 
kan Hårlemans altare för Göteborgs domkyrka 
utfört 1750-1751 av Adrian Masreliez (senare

brandskadat) och ett förslag til! altare för okänd 
kyrka. Dock har Hårleman istället för spikar pla
cerat en orm vid korsets fot - sannolikt en före
bild för de västsvenska mässhakar med denna 
symbol vid korsets fot. Det tomma korset med 
törnekrona kom att kröna även åtskilliga predik
stolars ljudtak, t ex Rehns predikstol i Hedvig 
Eleonora kyrka i Stockholm, utförd av Louis 
Masreliez samt dennes altarkors i Forsmarks 
brukskyrka. Erik Palmstedt ritar ett altare med 
Crux nuda för Karlstads domkyrka 1776, utfört 
1791. Särskilt intressant i sammanhanget är Jo
han Tobias Sergels altare för Österåkers kyrka i 
Södermanland (fig 71), som tillkom 1788 (Est- 
ham 1983).

Några år senare tas motivet med tre spikar pa 
en liten markplatta under IHS med korsprytt H 
upp som en del av dekoren på ordensbiskopens



NYKLASSICISMENS MÄSSHAKE 131

kåpa (ryggskölden) och båda mässhakar, tillver
kade 1783-1784. Motivet kopierar dekoren i 
Slottskyrkans mittersta fönstervalv. På ordens
biskopens s k serafimerkåpa och serafimermäss- 
hake återfinner vi det allseende ögat. Samtliga 
dessa textilier tillhör Kungliga Husgerådskam- 
maren (Estham & Granlund 1989).

1758 köper Dagsbergs kyrka i Östergötland 
genom ombud en ny mässhake i Stockholm (fig 
4 a-b). Denna har på ryggsidan ett enkelt stil
fullt kors av applicerade galoner. Vid korsets fot 
återfinner vi Golgatakullen med tre spikar i lika 
utförande som på Slottskyrkans mässhakar. På 
framsidan är en stråltriangel med namnet Jahvé. 
Stråltriangeln och mässhakens skärning är utfor
mad exakt som på Sergels övriga mässhakar. Man 
kan därför anta att den är beställd hos Sergel 
(Estham 1983).

Ar 1763 förvärvar Stockholms Storkyrka en i 
det närmaste med Slottskyrkans mässhakar iden
tisk lik mässhake av röd sammet. Den pryds dock 
av raka galoner och har en stramare form än de 
båda kungliga mässhakarna. Enligt anteckningar 
1 kyrkoräkenskaperna är den utförd av brodören 
Leii (SvK, Storkyrkan). Denne torde vara iden
tisk med Sergels konkurrent, hovbrodören Tobi
as Ley d y. Under 1700-talets sista decennier 
införskaffar Storkyrkan ett antal liknande mäss
hakar. Så gör även de övriga Stockholmskyrkor- 
na.

Så börjar denna typ av mässhake sitt segertåg 
genom Sverige. Så småningom glömmer man

Fig 7. Aitanippsats utförd 1788 av Johan Tobias Sergel 
för Österåkers kyrka, Sörmland. Foto ATA.

ursprunget - en mässhake skapad för den kungli
ga slottskyrkans senbarockinteriör under roko
kotiden. Den blir en självklar del av 1800-talets 
svenska gudstjänst.
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Predikstolsur
- ett unikt inventarium i Övre Norrland?
av Barbro Flodin

I 1686 års kyrkolag kan man läsa » ... uti Predi
kan hwilken med Förtalet och Utläggningen in
tet skal wara längre än en Tima och när Winteren 
är sträng något kortare, skola the hoos oss bruke
lige Evangeliske Texter, förhandlas.»1

Citatet visar att genom kyrkolagen sattes en 
maximitid för predikans längd, något som san
nolikt redan tidigare utbildats praxis för. För att 
kunna tillämpa lagen och inte överskrida den 
utmätta tiden krävdes någon form av tidtagning. 
Under 1600- och 1700-talen anskaffades timglas 
till många av våra kyrkor och de fick sin plats på 
predikstolen. De upprepade inköp av nya glas, 
som man kan läsa om i kyrkoräkenskaperna, talar 
för att de också kom till användning. Förutom 
denna urgamla metod att mäta tiden med hjälp 
av rinnande sand fanns även andra hjälpmedel - 
mekaniska och mer moderna. Ett föremål som 
Påträffats i Övre Norrland samt på den numera 
finska sidan av Tornedalen är predikstolsuret. 
Uet är här fråga om ett tidur, som mäter en viss 
angiven tid och ej en klocka som anger tiden på 
dygnet. Av allt att döma förekommer uret inom 
ett begränsat område och tillverkades inom en 
tidsperiod av högst 70 år.

Predikstolsur är kända från fjorton kyrkor, i 
några fall endast genom inventarieförteckningar 
°ch äldre fotografier. Uren finns bevarade på 
följande nio platser: Arjeplog, Karl Gustav (Ka- 
rungi), Nysåtra, Piteå landsförsamling (Öjebyn), 
Robertsfors, Råneå, Skellefteå landsförsamling och 
^K ert orne a samt Nedertorneå i Finland medan de 
Satt förlorade genom kyrkornas bränder i Bur- 
tr'åsk, Nedertorneå-Haparanda, Umeå landsför- 
satnlmg och Överkalix samt troligen även i Yli
tornio (finska Övertomeå, riven 1939). Förutom 
dessa finns ett ur i Nordiska museets ägo, anskaf
fat av Nils Månsson Mandelgren och tillfört sam

lingarna 1875.2 Det är ej känt från vilken kyrka 
uret kom, men kan härröra från Nederluleå eller 
Gustavskyrkan i Luleå, som båda besöktes av 
Mandclgren 1868, enl daterade skisser därifrån.2

Det äldsta av dessa ur är det praktfullt utfor
made uret i Skellefteå landsförsamlings kyrka, 
placerat och fastsatt på predikstolen (fig 1). Uret 
består av ett fodral av trä samt urtavla och urverk, 
höjd 93 cm. Fodralets nedre del har ett avtrappat 
basparti och uppåt insvängda sidor, fyrkantigt 
rum för urverket och plant avslutat krön. Fodra
let är målat på samtliga sidor med grön botten- 
farg och rikt dekorerat med blad- och blomverk i 
vitt och förgyllning samt stora, skulpturalt utfor
made, förgyllda bladverk och lister. På krönet en 
förgylld, bevingad dödsskalle i mussla med upp
växande blomma. På båda kortsidorna finns 
fönster genom vilka man ser urverket. Baksidan 
består av två luckor upphängda på gångjärn. För
utom målad blomdekor av samma karaktär som 
på framsidan finns symboliska framställningar av 
tiden, döden och oändligheten som dödsskalle, 
bok, benknotor, lie, vågsskål, timglas, bevingat 
riksäpple med krona, omgivet av en strålkrans, 
samt en flygande fågel.

Urtavlan har fyrkantig omfattning och de fyra 
hörnen dekoreras med förgyllda, bevingade äng
lahuvuden. Urtavlan är av vitmålad plåt och in
delad i dels minutmarkering, 5-60, och dels 
markering av kvarter, I-IIII. Det finns endast en 
visare av dekorativt järnsmide. Urtavlan är sig
nerad »Ernst» och »Stockholm» och längst ner 
står »No 1». På urtavlans baksida står »No 471». 
Urverket, av i huvudsak mässing, har spindel
gång och dubbelpendcl samt slagverk. Lodet, 
som är av bly och upphängt via en trissa, hissas 
upp genom att visaren vrids runt. På insidan av 
fodralets framsida finns inskriften:
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Hig 1. Predikstolsur, signerat av urmakaren Peter Ernst 
1759. Skellefteå landskyrka. Foto förf 1991.

»Detta Predikstols-Ur är af Församlingens 
Kyrkoherde Peter Högström föreslagit samt med 
dess kostnad till prof förfärdigat af Urmakaren 
Petter Ernst i Stockholm År 1759 och nyttjades 
här i kyrkan första gången Mickelsmässodag 
samma år.

Uppdragningen sker på det sättet at wisaren 
wrides tillbaka så många timmar eller warf man 
behagar. Man kan och utan at streck skadas flytta 
visaren fram som och utan äfwentyr wrida Wisa
ren flera warf sedan det wore nog updragit, om 
så endigtwis skulle tillbära.

När werket är updragit så tager sig Pendyl sig 
sielf igång.

Will man komma det at gå långsammare så 
skruvar man på den nedre pendel sidan litet 
längre upp och skruvar man nedföre så går det 
fortare; hwilket är twärt emot hwad som företa
ges på andra Pendel Uhr.»

I kyrkans arkivalier står: »År 1759 blev av pas
tor skänkt till Skellefteå kyrka en av honom upp
funnen och av urmakaren Ernst i Stockholm för
färdigad timvisare att bruka på predikstolen i 
stället för de hittills och av ålder brukeliga men 
ganska ovaraktiga timglasen.»4

Som framgår av inskriften och citatet ovan var 
uret uppfunnet och skänkt av kyrkans dåvarande 
pastor, doktor Petrus Martini Högström, som 
var en mycket mångkunnig och driftig person.3 
Förutom idén till det hela stod han sannolikt för 
kompositionen av de symboliska framställ
ningarna på urets krön och baksida. Urverket 
tillverkades på beställning av prosten Högström 
av den kände uppfinnaren och urmakaren Peter 
Ernst i Stockholm och var det första i sitt slag/’

Predikstolsuret i Skellefteå fick efterföljare. 
Funktionen och typen av urverk var densamma 
medan fodralen ändrade utformning efter tidens 
smak. Man kan här göra en indelning i tre grup
per. De ur som närmast liknar det i Skellefteå 
finns i Arjeplog (fig 2) och Övertorneå. Båda har 
fyrkantiga hus för urverket, svängda nederpartier 
och plan avslutning av krönet. Uret i Arjeplog 
har grönmålat fodral med rokokoornament och 
på urtavlan finns inskriften »J Bs No 1». Enl 
uppgifter i kyrkans arkivalier är det gjort av ur
makaren Johan Bergström i Skellefteå.7 Det är 
helt säkert utfört med uret i Skellefteå som direkt 
förebild och kan ha tillkommit i samband med 
den nya kyrkans tillkomst på 1760-talet. Uret i 
Övertorneå har en enklare utformning än de 
nämda uren. Fodralet här är gråblått med grov- 
maskig marmorering och kröns av förgyllt klot 
och kors. Det är troligen utfört av någon lokal 
hantverkare.

Den andra gruppen urfodral har ett runt parti 
som innesluter urverket och rund urtavla, svagt 
svängda eller raka sidor, plant eller svagt välvt 
krön, avslutat med klot och kors. Till denna 
grupp hör uren i Nordiska Museet (tidigare ev 
Nederluleå eller Gustavskyrkan, Luleå stad), Karl
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Pig 2. Arjeplogs kyrka, interiör av koret. Predikstolsur på predikstolen. Foto från 
omkr 1890. Reprofoto ATA.

Gustav (Karungi), Råneå, finska Nedertorneå 
samt av äldre fotografier att döma även det för
svunna uret i Nedertorneå-Haparanda. Samtliga 
dessa ur härrör således från relativt närbelägna 
°rter i nordöstra delen av området.

Uret i Nordiska museet (fig 3) har sin ur
sprungliga målning med grågrön marmorering 
På fodralet, förgyllda, profilerade lister runt ba- 
Sen, urtavlan och krönet, förgyllt klot och kors 
samt vitmålad urtavla av plåt. Den senare är gra
derad i minuter, 5-60, och kvarter, I-IIII. Visa- 
rer> av dekorativt järnsmide avslutas med ett litet 
handtag. Fodralets kanter är figursågade och 
óvre delen av baksidan utgör lucka, upphängd i 
en ögla. Sockeln har tre borrade hål för fastsätt

ning på predikstolen. Detta urfodral framstår 
som trolig förebild inom denna grupp. Gustavs- 
kyrkan i Luleå invigdes 1790, något som förut
om Mandelgrens besök här 1868 talar för att 
uret kan härröra från denna kyrka.

Uren i Karl Gustav (Karungi) och Råneå har så 
likartat utformade fodral med figursågade kanter 
utan profilering att de verkar vara utförda av 
samma hand, troligen en lokal hantverkare (fig 
4-5). Visaren har även här i båda fallen utfor
mats som en vev med ett litet handtag. Den nya 
kyrkan i Karl Gustav invigdes 1797 och det är 
möjligt att uret här tillkom i samband med detta.

Uret i finska Nedertorneå har fått en rik ut
smyckning av förgylld ornamentik, lister längs
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nederstycket och krönet och en skulpterad kärve 
på överstycket. Uret torde vara ungefär samtida 
med tillkomsten av predikstolen omkr 1804, då 
det skänktes av snickaren Johan Holmström från 
Nedertorneå, som deltog i ombyggnadsarbete
na.8 Uret tillkom således under den svenska ti
den och då en ny kyrka efter fredsslutet 1810 
uppfördes på svenska sidan i Nedertorneå-Hapa- 
randa på 1820-talet fick även denna ett predik- 
stolsur av samma karaktär.

Den tredje gruppen skiljer sig från föregående 
genom mer svängda sidor på fodralet och en 
mindre, toppformig avslutning av överstycket, 
samtliga utom ett krönta med förgyllt klot och 
kors. Dessa ur finns i Piteå landsförsamling (Oje- 
byn), Nysätra, Robertsfors (numera Bruksmusé- 
et) samt har funnits även i Umeå landsförsam
ling, Överkalix och Ylitornio (finska Övertor- 
neå).

Uret i Piteå landsförsamling (Öjebyn) har fi- 
gursågat, gråmålat fodral med förgyllda lister 
och skurna, förgyllda bladornament kring ur
tavlan (fig 6). Hela baksidan utgör lucka med 
glasade partier över urverket och lodet. Visare 
saknas. På ena kortsidan finns en målad inskrift: 
»O:C:/E:M:L:/1790».

Umeå landsförsamlings kyrka totalförstördes i 
det inre genom brand 1986 och predikstolsuret 
skattade då också åt förgängelsen. Fodralet var av 
likartad form som det ovan nämnda i Öjebyn, 
men med en rik, förgylld dekor i gustaviansk stil. 
Urtavlan omgavs av en flätad girland med en 
hängande kotte på var sida och krönet avslutades 
med en fackla. Kyrkan fick ny predikstol om
kring 1800 och det är troligt att predikstolsuret 
tillkom samtidigt.

Uret i Nysätra har gråmålat fodral med profile
rade, förgyllda kanter och endast ett smalt bas-



PREDIKSTOLSUR 137

Fig 5. Predikstolsur. Urverket från baksidan. Råneå 
kyrka. Foto förf 1991.

parti (fig 7). Uret kan ha tillkommit i samband 
med en restaurering av kyrkan och inredningen 
1792. I Robertsfors har det vitmålade fodralet 
guldfärgad dekor med stiliserade blad och blom
mor. Uret tillhörde ursprungligen Robertsfors 
brukskyrka, som invigdes 1799. Båda dessa ur 
har mer svängda fodralsidor än de övriga. Ett 
hkartat utförande hade det troligen försvunna 
Uret i Ylitornio (finska Övertorneå), enl äldre 
fotografier. Ylitornio uppfördes 1814-19 och 
kan då ha fått sitt predikstolsur efter mönster 
från den tidigare moderkyrkan i svenska Över
torneå.

Samtliga befintliga predikstolsur har, efter vad 
s°m är känt, urverket i behåll. Flera av dessa 
fungerar, visaren behöver endast vridas runt. 
Hos ett par ur har lodet lossnat eller försvunnit 
medan övriga delar är i behåll. Efter hel uppdrag- 
tung går uren åtskilliga timmar, i Robertsfors har

Fig 6. Predikstolsur. Piteå landsförsamlings kyrka 
(Örjebyn), 1790. Foto förf 1991.

tiden uppgetts till 12 timmar.9 Uppdragning 
kan dock göras för vilken kortare angiven tid 
som helst. Då fodralen har ungefar samma höjd 
och därmed samma längd på lodet torde förhål
landena ha varit likartade för samtliga ur. 
Slagverken gör ett enkelslag varje kvart. Urver
ken är hantverksmässigt utförda. Målningen på 
fodralen är sannolikt den ursprungliga i flertalet 
fall. Tyvärr har det inte framkommit några upp
gifter om användningen av uren eller hur länge 
dessa varit i bruk.

Endast två av uren är daterade, Skellefteå 1759 
och Piteå landsförsamling (Öjebyn) 1790. Övri
ga ur bör rent stilmässigt vara utförda under 
senare delen av 1700-talet eller början av 
1800-talet. Utformningen av fodralen anknyter 
till stånduren och vägguren från denna tid.10 
Tillkomsten av uren kan i flertalet fall ha sam
band med kyrkans uppförande eller någon hän-
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Fig 7. Predikstolsur. Nysätra kyrka. Foto förf 1991.

delse i kyrkans historia under denna tidsepok.
De kyrkor som fick eller skaffade dessa pre

dikstolsur ligger i relativt välbeställda socknar 
längs eller nära Västerbottenskusten utom Arje
plog, som dock genom kontakterna med gruv- 
hanteringen försågs med rika inventarier. I dessa 
trakter och synnerhet i Tornedalen finns en rik 
tradition när det gäller tillverkningen av stånd
ur.11 Detta värdefulla inventarium fanns ofta hos 
präster i slutet av 1700-talet, men även hos andra 
personer som var välbärgade eller öppna för ny

modigheter. Klockmakarna var ofta personer på 
landsbygden, bönder eller hantverkare, som be
drev tillverkningen vid sidan av sitt dagliga arbe
te och de har därför i regel förblivit anonyma.12 
Endast ett fåtal urmakare är kända från dessa 
trakter under äldre tid.13 Det är i denna lokala 
tradition som predikstolsuren tillkom och fick 
sin spridning.

Ett annat skäl till den koncentrerade före
komsten av predikstolsur i främst nedre Torne- 
dalen kan vara pietismens starka ställning här 
och den syn på tid och tidmätning rörelsen hade. 
Kyrkoherden Johan Wegelius skrev i sin omtyck
ta och länge använda postilla från 1740-talet om 
tidens betydelse. Klockan fick en plats i tan
kevärlden då Wegelius framförde att »Gud har 
från början skapat världen och ordnat den så som 
en urmakare skapat sin klocka.» Den mekaniska 
klockan kom att bli symbol inte bara för livet och 
döden utan genom sin blotta närvaro även för 
Gud och hela världsordningen. För den pietistis
ka församlingen var förberedelsen för den egna 
frälsningen av yttersta vikt och ett regelbundet 
liv med skyldighet att utnyttja tiden ett utmär
kande drag. Klockan blev en del av det religiösa 
livet och av stor praktisk betydelse för att kunna 
behärska tiden.14

Som sades i inledningen framstår dessa pre
dikstolsur som unika föremål - så länge inget 
ytterligare kommer fram. Det första exemplaret 
tillkom genom en lärd och kreativ präst som i 
1700-talets såväl pietistiska som rationalistiska 
och naturvetenskapliga anda tog tekniken i sin 
tjänst. Användningen har för länge sedan upp
hört, traditionen omkring den glömts bort, men 
flertalet ur består som vittnesbörd om ett litet 
stycke teknikhistoria.
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1. 1686 års kyrkolag, cap 2, § V.
2. Nord Mus, inv nr 9709. Någon uppgift om var
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4. Fellström 1950, s 93.
5. Petrus Martini Högström (1714-1784), född i 

Selånger, Medelpad. Präst i Skellefteå 1749- 
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takter.

7. För denna upplysning tackar förf kyrkvaktmästa- 
ren Anders Johansson, Arjeplog.

8. För uppgifterna om de finska uren samt litteratur- 
hänvisning ber förf att få tacka fil lic Marja Terttu 
Knapas, Finlands Kyrkor.

9. För värdefulla upplysningar om uret i Robertsfors 
tackar förf kyrkvärden Sven Lindberg, Roberts
fors.

10. Sidenbladh 1918. Förste intendent Gunnar Pip
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ett ur på predikstolen i Hackås kyrka, Jämtland. 
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lens uppförande 1772 av snickaren Johan Edler 
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11. Mäntylä 1989.
12. Ibidem, s 222.
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Öländska altarpredikstolar
av Ragnhild Boström

Redan 1773 hade arrendatorn på Ottcnby i Ås 
socken, landshövding C G von Roxendorff, 
framfört ett förslag att ordna en altarpredikstol i 
kyrkan.1 Motivet var inte teologiskt utan prak
tiskt: om en altarpredikstol placerades inne i tri
umfbågen, kunde det bakomliggande koret i öst
tornets bottenvåning bli sakristia. En sådan sak
nades nämligen i Ås. I stället hade en smal av
balkning mellan altaret och östra korväggen fått 
duga. Tanken på en sådan nymodighet var dock 
för tidigt väckt.2 Först 1820 installerades en al
tarpredikstol i Ås kyrka. Under mellanperioden 
hade dock flera andra kyrkor på Öland försetts 
med altarpredikstol och flera skulle följa efter.

Den första kombinationen av altaruppsats och 
predikstol genomfördes i Hulterstads kyrka år 
1803. Något senare fick de ny- eller ombyggda 
kyrkorna i Köping (1805), Mörbylånga (1811) 
och Ventlinge (1812) sina altarpredikstolar och 
efter Ås följde Algutsrum (1822), Gräsgård 
(1823) och slutligen Segerstad (1839). Endast 
tre av dessa finns nu kvar, de i Hulterstad (fig 3), 
Ventlinge (fig 6) och At (fig 8).

Den som svarade för kyrkobyggena i Hulter
stad, Algutsrum och Gräsgård var byggmästaren 
Johan Söderström,3 medan Johan Petersson4 
byggde Köping, huvudsakligen efter egen rit
ning (fig 1), liksom Mörbylånga samt Ventlinge. 
För Segerstad svarade Peter Isberg.5 I den mån 
det finns ritningar bevarade för dessa kyrkor, är 
altarpredikstolarna med på dem.

Även om Hulterstad var först med att sätta 
upp sin altarpredikstol så återfinns det första 
förslaget i ritningen till Köpings kyrka år 1800 
(fig l).6 En ritning till den nya kyrkan hade 
upprättats vid Överintendentsämbetet av Jacob 
Wulff 1799. Kyrkan är här försedd med en ut
byggd sakristia i öster bakom koret. Altarväggen 
har två flankerande dörrar, en på vardera sidan 
om altaret, men predikstolen är markerad på tra

ditionell plats vid den norra långväggen. I det 
förslag som året efter uppgörs av byggmästaren, 
och får man förmoda i enlighet med försam
lingens önskemål, har däremot predikstolen pla
cerats ovanför altaret och med direkt ingång från 
sakristian (fig 1).

Byggmästaren Johan Petersson från Kalmar 
tycks alltså vara den som introducerar denna 
planlösning på Öland. På fastlandssidan fanns 
vid denna tid endast en altarpredikstol nämligen 
i ICristvalla kyrka inte långt från Kalmar. Den 
hade utförts 1794 efter ritning från Överinten
dentsämbetet. Byggmästare här var Henrik Wer- 
melin från Kalmar. Det är möjligt att även Pe
tersson deltagit i bygget. Förebilden för hans 
förslag till Köpings kyrka bör i alla händelser ha 
varit just ICristvalla/ Altarpredikstolen i Köping, 
som tillverkades av delar av en äldre predikstol 
från 1600-talets mitt och en altaruppsats från 
1762 av Jonas Berggren och Anders Georg 
Wadsten, blev dock tydligen inte särskilt upp
skattad. Den ersattes redan 1823 av en konven
tionell predikstol.

För Hulterstads kyrka utfördes ritningen av 
Gustaf af Sillen vid Överintendentsämbetet år 
1802 (fig 2). Här finns även en separat detalj 
visande altarpredikstolens och altarringens ut
formning. Altarpredikstolen utfördes av spegel
fabrikören Anders Högström8 i Kalmar och avvi
ker från Sillens ritning endast i fråga om vissa 
ornamentala detaljer (fig 3). Altarpredikstolen är 
den enda som gjordes helt ny för ändamålet. I de 
övriga kyrkorna använde man sig för att minska 
kostnaderna, liksom i Köping, av delar från be
fintliga, äldre altaruppsatser och predikstolar. I 
Mörbylånga, där altarpredikstolen upplöstes 
1931, begagnade man sig 1811 av en predik- 
stolskorg från 1747 av Anders Dahlström d ä, en 
altaruppsats från 1730-talet av Peter Buschberg 
och Edvard Orm och ett nygjort altare av spegel-
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Fig 1. Förslag till ny kyrka i Köping, san
nolikt ritad av byggmästaren Johan Pe
tersson år 1800. RA.

makaren Högström (fig 4). På altaret kopierade 
Högström skickligt i målning Dahlströms skulp
terade ornamentik. Högström svarade också för 
monteringen och all övrig målning i vitt och 
guld. Altarpredikstolen finns med på Axel Alm- 
felts ritning från Överintendentsämbetet 1811 
men också på den ritning som troligen uppgjorts 
av byggmästaren Johan Petersson (RA M 
1422/1-2).

Horn forskaren och blivande prästen Nils Isak 
Löfgren gjorde 1817 en teckning som visar koret 
i Ventlinge kyrka efter Johan Peterssons om
byggnad där 1812 (fig 5). Altarpredikstolen var 
då sammansatt av en predikstol från 1735 av 
Peter Buschberg samt en äldre altaruppsats. 
1870 »moderniserades» dock predikstolen utan 
myndigheternas tillstånd av N J Jonsson (fig 6).

När Äs kyrka äntligen fick sin altarpredikstol 
1820 var alltså detta arrangemang redan väl eta
blerat. Den placerades så som föreslagits redan 
1773 och med ingång från östtornets bottenvå

ning, som omvandlats till sakristia. Komponen
terna består av en altaruppsats, skulpterad 1747 
av Anders Dahlström d ä, och en predikstolskorg 
av okänd hand samt ett altarbord med snidade 
draperier (fig 7). Det är mycket möjligt att spe- 
gelmakaren Högström var anlitad här liksom i 
Hulterstad och Mörbylånga. Allt övermålades i 
vitt och guld för att passa tidens smak.

Altarpredikstolarna i Al guts rum och i Gräs
gård avvecklades 1840 respektive 1884 och finns 
ej beskrivna. Altarpredikstolen i Gräsgård finns 
angiven på C G Blom Carlssons förslag till ny 
kyrka 1823. När Peter Isberg fick i uppdrag att 
göra om altarpredikstolen i Algutsrum skyllde 
man på, att däruppe, ovanför altaret, var alltför 
mörkt höst och vinter, så »att med högsta möda 
kungörelser derifrån kunna uppläsas».9

Under 1830-talet hade kombinationen av alta
re och predikstol allt mer börjat att ifrågasättas. I 
ett kungligt brev till Växjö Consistorium den 3 
november 1836, med bakgrund i ett ärende rö-



Fig 2. Riming till Hulterstads kyrka av 
G af Sillen 1802. RA.

ALTARPREDIKSTOLAR 143

-

rande Urshults kyrka i Växjö stift, heter det: 
»Predikstol må ej öfver altaret uppföras, utan bör 
annan plats, som är för ändamålet tjenligast, till 
Predikstolens uppförande anvisas.»10 Inställ
ningen tycks dock ha varit kluven bland kyrkans 
ledande män. Vid denna tid hade också Gårdsby 
kyrka, biskop Esaias Tegnérs prebendekyrka, just 
blivit fullbordad. Tegnér hade livligt engagerat 
Slg i de olika byggnadsfrågorna och det är intres
sant att konstatera att vid invigningen året därpå, 
1837, höll biskopen sitt berömda tal från en ny 
altarpredikstol.11 En kraftig reaktion mot bruket 
av altarpredikstol redovisas från Överintendents- 
ämbetets sida 1887, då man i Allmänna anvis
ningar framhöll kombinationen som helt för
kastlig.12

Altarpredikstolarnas popularitet såväl på 
Oland som i landet i övrigt hade flera orsaker. Ur

Hg 3. Altarpredikstolcn i Hulterstads kyrka. Foto 
H Flintze 1981.
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Fig 4. Altarpredikstolen i Mörbylånga kyrka. Upplöst 
1931. Foto A Roland, ATA.

teologisk aspekt betonade de på ett åskådligt sätt 
det predikade ordets värde. I små kyrkorum spa
rade de utrymme och de överensstämde med 
nyklassicismens symmetriideal.

Ett exempel på den kvardröjande popularite
ten var altarpredikstolen i Segerstads kyrka, som 
tillkom 1839 (fig 9). Enligt den fastställda rit
ningen för Segerstads kyrka, utförd av R V 
Brouhn, skulle predikstolen här vara av konven
tionell modell och placeras vid nordmuren. Vid 
entreprenadauktionen den 29 september 1836 
fick byggmästaren Peter Isberg uppdraget att ut
föra den nya kyrkan och man beslöt vid samma 
tillfälle att om möjligt behålla den gamla altar
tavlan och predikstolen. Ingenting sades där
emot om hur de skulle placeras i det nya kyrko
rummet.13 Enligt ett senare protokoll14 skulle 
man frångå den fastställda ritningen i flera avse
enden, för vilka det redogörs i detalj, men inte

Fig 5. Ventlingc kyrka. Teckning av N I 
Löfgren. ATA. Foto ATA.
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heller i detta eller senare sockenstämmoproto- 
koll nämns altaranordningen. Isberg placerade 
emellertid en altarpredikstol vid korväggen (fig 
9). Sannolikt handlade han i detta, som i andra 
avseenden, på egen hand i samråd med socken
stämman. I altarpredikstolen ingick bl a en pre
dikstol, utförd av Clas Wahlberg 1765.

Två församlingar hade emellertid redan tidigt 
avvisat kombinationen av altare och predikstol, 
nämligen Norra Möckleby ca 1818 och Stenåsa 
1827, och två ställde sig avvisande 1840, nämli
gen Södra Möckleby och Smedby. Samtidigt 
hade som nämnts Algutsrum avskaffat sin.

På en ritning i riksarkivet rörande Norra 
Möckleby kyrka15 har kyrkoherde J F Lindwall 
skrivit följande omkring 1816: »Obs att Prädik- 
stolen å annan ritning, icke blir öfwer altare- 
taflan, som minskar prydnaden i en kyrka, utan 
som denna Ritning utvisar. Sådan är Församls 
och min åstundan och önskan.» I Stenåsa heter 
det: Församlingen och Pastor anhåller »att nu 
Warande Altartafla placerad å östra Gafweln samt 
den wackra Prädikstolen som har sin plats wid 
Norra wäggen måtte till form och läge i den nya 
Kyrkan få bibehållas så att uppgången till Prä
dikstolen sker genom trappgång från Sacristi- 
an».16 Någon närmare motivering för avståndsta
gandet ges inte. Detta gäller också Smedby, där 
Protokollet endast anger: »Församlingens ut
tryckliga önskan kommer att följas neml sär- 
skildt Altartafla och Predikstol, hvarvid uppgång 
ln rättas från Sacristian, uppförd å norra sidan af 
kyrkan.»17 Även i Södra Möckleby uttryckte man 
endast liknande synpunkter: »Den ritning som 
kommer att föreläggas kongi. Öfwer-Intendents 
Embetet bör upptaga särskildt Predikstol, som 
tillika med Sakristia bör uppföras på Norra sidan 
af Kyrkan.»18

Av speciellt intresse i sammanhanget är bygg
mästarnas roll. Johan Petersson tycks vara den 
som med sitt förslag år 1800 till Köpings kyrka 
mtroducerar nymodigheten, som i och med 
Overintendentsämbetets förslag till Hulterstads 
kyrka 1802 blev en sanktionerad företeelse på 
Oland. I slutfasen verkar det vara Peter Isberg 
som höll fast vid kombinationen och som föror
dade altarpredikstolen i Segerstad. Troligen var

Fig 6. Altarpredikstolen i Ventlinge kyrka. Jfr fig 5. 
Foto A Dahlström 1990.

det också förslag från honom som låg bakom 
diskussionerna i Stenåsa, Smedby och Södra 
Möckleby, där han likaså var byggmästaren. In
tresset för denna utformning av korpartiet bör ha 
väckts hos Isberg redan i Algutsrum, där Johan 
Söderström uppförde den nya kyrkan. Peter Is
berg var själv bosatt i Algutsrum och hade 1823 
snidat ett par nummertavlor till kyrkan. Kanske 
hade han också på annat sätt deltagit i det just 
slutförda kyrkobygget. Att det blev Isberg, som
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Fig 7. Altarpredikstolen i Ås kyrka. Foto S Wahlgren 
1935.

Fig 8. Altarpredikstolen efter restaureringen. Jfr fig 7. 
Foto S Wahlgren 1935.

Fig 9. Segerstads kyrka. Interiör mot ös
ter före restaureringen 1949, då altarpre
dikstolen borttogs. Foto A Edle 1931» 
SvK.

året därpå framträder som Söderströms medhjäl
pare i Norra Möckleby, var knappast en slump. 
Algutsrums altarpredikstol kom att spela en roll i

Isbergs verksamhet ännu en gång. Det var som 
nämnts han som fick uppdraget att upplösa den 
1840.
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I 12 av de 33 församlingarna på Öland disku
terades alltså vid denna tid altarpredikstolar. 
Åtta av dem utfördes. En egendomlighet för des
sa altarpredikstolar från tidigt 1800-tal är att de 
alla, frånsett den i Hulterstad, skapades av delar 
av en befintlig predikstol och en likaså befintlig 
altaruppsats. På så sätt åstadkom man en tidsty
pisk modernisering utan någon stor kostnad, ett 
tillvägagångssätt som tilltalade de fattiga försam
lingarna.

Noter
1. Håkansson 1942, s 316. - Carl Gustaf von Roxcn- 

dorff, f 1697, d 1784, var arrendator och stuteri
chef på Ottcnby 1762-84 och landshövding i Kal
mar län 1757-74.

2. Kort historik om altarpredikstolar eller predik- 
stolsaltaren, som benämningen också är, har utar
betats av G Alm och ingår i Kyrkobyggnader 
1760-1860, del 1, s 140 (SvK vol 210). - På 
1760-talet var altarpredikstolar fortfarande ovanli
ga i Sverige. Som exempel från denna tid kan 
nämnas altarpredikstolarna i Markims och Eds 
kyrkor i Uppland från 1758-59 respektive 1768 
(SvK vol 11 och 82). Ritningen till altarprediksto- 
len i Ed var utförd av J E Rehn. - De altarpredik
stolar som tillkom i Kalmar stift under 1800-talet, 
var förutom de nedan behandlade på Öland, Gul- 
labo (Thorsås kapell) 1803, Karlslunda (Arby ka
pell) 1816 och Långemåla 1823. Upphovs
mannen till de förstnämnda var Axel Almfelt vid 
ÖIÄ, som också ritade Mörbylånga 1807, medan 
Samuel Enander, likaså en av ÖIÄ:s arkitekter, 
ritade Långemåla.

3. Johan Söderström, f 1780, d 1824, »murmästare i 
Ölands södra mot, behörigen utlärd». Var när han 
byggde Hulterstads kyrka ännu gesäll hos Henrik 
Wärmclin i Kalmar.

4. Johan Petersson, murmästare i Kalmar, f ca 1756, 
d 1833.1 samband med arbeten i Arby kyrka kallas 
han murmästarålderman. Var på Öland även verk
sam i B öda (1801-1803) och Kastlösa (1816— 
1817) kyrkor.

5. Peter Isberg, f 1795, d 1866. Mångsidig, konst
närligt begåvad byggmästare och hantverkare, som

En förutsättning för altarpredikstolarna var 
också att man beslöt att placera sakristian bakom 
altaret. När man diskuterade och avvisade sådana 
i Norra Möckleby, Stenåsa och Södra Möckleby, 
var ännu inte de nya kyrkorna grundlagda och 
när de så småningom byggdes, placerades sakri
stiorna vid korens nordvägg enligt gammal tradi
tion.

på flera sätt kom att prägla en tredjedel av Ölands 
kyrkor mellan 1823 och 1864.

6. Om Köpings kyrka se Boström, SvK vol 170.
7. Vänligen meddelat av Monica Ebeling.
8. Anders Högström, målare och bildhuggare, spe- 

gclfabrikör. Fick mästarbrev 1787. Verksam i kal
martrakten och på Öland. Från 1810 bosatt i Vick- 
leby på Öland.

9. Algutsrum vis prot 1837.
10. Ingår i Sveriges Kyrkolag 1871, s 503, under Cap 

27, § 1 Angående anmälan om nybyggnad af kyrka 
eller kapell och dess invigning. - Enligt Axel Rap
pe tycks myndigheterna redan från tiden omkring 
1830 ha tagit avstånd från kombinationen av alta
re och predikstol. Se Axel Rappe, Nyklassisk kyr- 
koarkitektur i Sverige 1780-1840. Lic avh. (Bör
jan av 1940-talet. Ex i SvK:s arkiv.)

11. Vänligen meddelat av Marian Ullen.
12. Allmänna Anvisningar Rörande Kyrkobyggnader 

På Nådig Befallning Sammanfattade Af Kongi. 
Öfverintcndcnts-Embetet, 1887. - Man ansåg vid 
denna tid att altarpredikstolen innebar ett profa
nerande av altaret och sakramenten samt att detta 
arrangemang var ett reformert drag. Se not 2 och 
not 10 a a.

13. Segerstad st prot 29/9 1836.
14. Segerstad st prot 10/6 1838.
15. Ritningen, som i RA har beteckningen M 123:2 är 

sannolikt utförd senast 1785 av kyrkoherden Jo
nas Lindström i Norra Möckleby.

16. Stenåsa st prot 30/5 1827.
17. Smedbyst prot 10/6 1840.
18. Södra Möckleby st prot 12/6 1840.

Ö—919085
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De »nygamla» kyrkorna
- en lokal tradition i östra Småland under andra hälften av 1700-talet
av Monica Ebeling

I östra Småland kan man bland de kyrkor som 
uppfördes under den omfattande nybyggnadspe- 
rioden 1760-1860, liksom i landet i övrigt, i 
princip finna tre kyrkotyper: den ännu rokoko- 
niässiga, av Carl Hårleman lanserade, med 
svängd huv och mestadels brutet tak, den rent 
nyklassicistiska samt den med nygotiska drag, i 
form av t ex spiror, spetsbågiga fönster och friser. 
Man kan säga, att man under perioden kan följa 
den nyklassicistiska kyrkans stegvisa tillblivelse 
°ch tillbakagång. Helt utanför mönstret uppträ
der dock i denna del av Småland ytterligare en 
grupp kyrkor jämsides med den tidiga hårleman- 
ska.

Det utmärkande för dessa kyrkobyggnader är 
niycket höga sadeltak och små stickbågiga eller 
rundbågiga fönster. Korgavelns båda fönster är 
Alltid placerade så att de lämnar plats för altar- 
Uppställningen i mittpartiet. Även västväggen är 
oftast försedd med två fönster. I och med att 
gavlarna är så höga har man försökt att fylla ut 
'Uii ryto ma med ytterligare fönster, minnestavlor 
dier runda blinderingar. Dörröppningarna är 
också små och utgörs av en västingång och vanli
gen två ingångar på sydsidan. Om endast en 
sydingång finns är den placerad som koringång. 
Orn kyrkorna är försedda med torn är dessa myc
ket låga och försedda med en åttkantig eller ba- 
•"ockiserande lanternin (fig 1 o 2). Kyrkorna före- 
ter till det yttre en arkitektonisk enkelhet, där 
shlmässiga aspekter fått vika för funktionella 
krav.

Framför allt är det fyra kyrkor i området som 
fångat mitt intresse: Aljjutsboda, Döderhult,Järe- 
dn och Odensvi. Med sina låga torn och branta 
dk bryter de markant mot tidens gängse bygg- 
Oadstradition. Ytterligare några kyrkor kan räk- 
nas till samma grupp.1 De frågor man ställer sig

inför dessa kyrkor är, varför bryter de mot veder
taget mönster, vad finns det för samband dem 
emellan och hur kunde man från centralt håll 
godkänna dem?

Förebilder och samband
Overintendentsämbetets typiska 1700-talskyrka 
var inte allmänt spridd i kalmartraktens socknar. 
Idealkyrkan fanns på närmare håll nämligen i 
Ryssby strax norr om Kalmar (fig 3).

Prästen och fornforskaren Nils Isak Löfgren, 
som den 27 maj år 1825 avtecknade och beskrev 
Ryssby kyrka (fig 1), noterade: »Denna kyrko
byggnad är märkwärdig, därför att det var den 
första i orten som utfördes i denna form och 
storlek samt med dittills osedda brädvalv av den 
dristiga sträckning, att de hålla 50 å 60 fot i 
genomskärning utan annat stöd än sidomurarna 
och yttre takresningen.»2

Under 1500- och 1600-talen hade inga större 
kyrkor byggts inom Kalmar stift förutom Johan 
111: s slottskyrkor och Kalmardomen. Ryssby kyr
ka, som byggdes 1749-50, kom att bli den första 
större landsortskyrka, som byggdes inom stiftet i 
senare tid. Som arkitekt stod majoren vid fortifi
kationen Ulric Höjer. Höjer erbjöd församlingen 
flera förslag, varav sockenmännen valde det, som 
de ansåg tjänligast och minst kostsamt.3

Höjer tycks ha varit en skicklig konstruktör, 
men han var gammal och troligen ej sinnad för 
några arkitektoniska nymodigheter. Som fortifi
kationsofficer låg det för honom nära till hands 
att söka förebilden till den nya kyrkan bland de 
gamla försvarskyrkor, som låg utmed kalmarkus- 
ten. För sockenborna blev det en kyrka, som man 
inte stod främmande för. Kyrkotypen fanns re
dan representerad, fast i mindre skala, i grann
socknarna (fig 4).
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Fig 1. Dödcrhults kyrka avritad av N I
Löfgren på 1820-talet. ATA. Foto ATA.

Fig 2. Järcda kyrka. Sydportalens nyklas
sicistiska omramning tillkom 1848 sam
tidigt som fönster och portaler förstora
des. Foto R Lindh 1991.



Fig 3. Ryssby kyrka avritad av N I Löf
gren 1825. ATA. Foto ATA.
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Medan Algutsboda, Döderhult och Odensvi i 
sitt ursprungliga skick efterliknade Ryssby kyrka, 
så hade Järeda kyrka närmast Södra Vi kyrka, 
strax norr om Vimmerby, som förebild. Skillna
den ligger främst i att dessa båda kyrkor och 
deras avläggare endast har en dörr på sydsidan, 
en koringång, och tornen avslutas av barockise- 
rande, fyrkantiga lanterniner, vilka vilar på ett 
svängt takfall (fig 5).

Södra Vi byggdes 1754-55 på linköpingsbis-

kopen Rhyzelius initiativ. Biskopen gjorde också 
ett egenhändigt förslag till den nya kyrkan.4 Ex- 
teriört påminde hans förslag beträffande fönster
sättningen och dörrplaceringen om Ryssbygrup
pens. Istället för ett vidbyggt torn hade han dock 
föreslagit ett trätorn, som skulle rida på långhus
murarna i väster.5 Själva skissen är valhänt utförd 
och biskopen har också noterat på ritningen, att 
mycket kan förbättras, t ex tornet, vilket »en slug 
och snäll» byggmästare skulle kunna göra både

saswti* V.
LZarVkfl<rrntJftrrn

äflat

I

^jig 4. Döderhults gamla kyrka avritad av Petrus Frige- 
i'Us i mitten av 1700-talet. Kalmar stiftsbibliotek. Foto
ATA.

Fig 5. Södra Vi kyrka avritad av Eric Ihrfors under 
slutet av 1800-talet. ATA. Foto ATA.
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Fig 6. Algutsboda kyrka avritad av Eric Ihrfors före den 
stora ombyggnaden på 1890-talet. ATA. Foto ATA.

sirligare och ansenligare. Församlingen antog 
emellertid ej Rhyzelius förslag ograverat. Man 
skulle även ta Vimmerby kyrka, byggd 1685, 
som förebild.6 Detta tycks man ha gjort även 
beträffande fönstersättning och dörrplacering. 
Likaså anslöts ett separat torn.

Klockaren i Kärna, Anders Hansson, fick i 
uppdrag att mura upp den nya kyrkan i Södra Vi. 
För takresningen stod byggmästare Petter Frö- 
ling från Kalmar. Grunden till tornet, som bygg
des av Petter Frimodig, kom att läggas 1759, 
men tornet blev färdigt först fem år senare. 
Såväl Fröling som Frimodig var relativt gamla 
och arbetade troligen efter de mallar, som de var 
vana vid. Takresningen blev således hög, tornets 
avslutning, som tillkom efter 1759 års förord
ning om »medelmåttige hufwar», avkortades. 
Dock blev takfallet detsamma, som Frimodig of
tast använde för sina höga, typiska tornspiror.

Algutsboda kyrka, uppförd i slutet av 1760-ta- 
let av byggmästarna Johan Forsman och Jonas 
Flodin, Kalmar, blev den första kyrka i »Ryssby
gruppen», som byggdes med torn. Som arkitekt 
fungerade fortifikationsmurmästaren Anders 
(Andreas) Törnberg från Kalmar.8 Även för tor
net återgick man till på orten kända förebilder. 
Det blev ett lågt och kraftigt torn, som avsluta

des med en åttkantig lanternin, krönt med en 
urna med eldslåga, precis som lanterninerna på 
domkyrkan.9 På sedvanligt vis i Växjö och Kal
mar stift placerades klockorna i träöverbyggna
den för att komma högre upp.10 Därmed fram
hävdes tornets tyngd och slutenhet (fig 6). Al
gutsboda kyrktorn fick efterföljare även i Döder- 
hult och Odensvi. 1772 stod Döderhults kyrka 
färdig och två år senare började kyrkan i Odensvi 
att byggas. Odensvi kyrktorn, som på ritningen 
avslutas med en urna fick dock i realiteten en 
vanlig avslutning med klot och kors.

Även beträffande takstolarna, som skulle bära 
de höga sadeltaken, använde man sig av gamla 
beprövade takstolskonstruktioner med knäbock 
vid muren och tre hanbjälkar ovanpå varandra. 
Flera av de äldre kyrkorna i trakten var breda och 
flerskeppiga (Åby, Ålem, Mönsterås, Högsby) 
och kyrkorummen i de nya kyrkorna blev också 
ovanligt breda jämfört med de kyrkorum som 
ritades av Överintendentsämbetets arkitekter. 
Längden kom att förhålla sig som ca 2:1. 
Odensvi avslutades med ett tresidigt korparti, de 
övriga med rak östvägg. Järeda fick efter Södra 
Vi en mycket stor sakristia i förhållande till kyr
korummet. Man kan också notera att samtliga 
har sakristior på nordsidan i rak linje med kor
dörren i söder. De breda kyrkorummen blev ofta 
indelade i fyra langsgående bänkkvarter med tre 
langsgående gångar och en tvärgång (fig 1).

Följer man sockenstämmoprotokollen slås 
man av, att så litet sägs om önskemålen beträf
fande den blivande kyrkans utformning. Det vik
tigaste är storleken. Man skall bygga en ny kyrka, 
som skall vara si och så bred och lång, allt uträk
nat för det primära ändamålet att rymma sock
nens invånare och eventuellt även dem från 
grannsocknarna, som av hävd hade brukat den 
gamla kyrkan på grund av lång resväg till den 
egna sockenkyrkan. Det var byggmästarens upp
gift att utforma byggnaden till församlingens 
belåtenhet. Beträffande Döderhult nämns det 
klart att Ryssby kyrka var förebild för de ritning
ar som sändes till Överintendentsämbetet.11 
Även materialtillgången kunde vara avgörande 
för byggnadens slutliga utformning.

Byggmästare i Döderhult och Odensvi var
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murmästare Jonas Zachrisson från Lammhult 
och byggmästare Erik Ekelund från Skirö.

Domkapitlens roll
Kyrkorna inom nuvarande Kalmar län tillhörde 
tre olika stift, Kalmar, Linköpings och Växjö 
stift. Stiftstillhörigheten kom i viss mån att präg
la byggnationen. Under den aktuella perioden 
tog Linköpings domkapitel, som vakade över 
den norra delen, en mycket mer aktiv del i bygg
nationen än de båda andra.

Ett exempel på detta är biskop Rhyzelius age
rande i samband med Södra Vi. Större delen av 
hans ämbetstid inföll före 1759, då gransknings- 
plikten fortfarande låg hos domkapitel och 
landshövdingeämbete. Rhyzelius uppmuntrade 
flitigt till nybygge och försåg, liksom i Södra Vi, 
ibland församlingarna med egenhändiga utkast 
och även materialförslag till nya kyrkor. Rhyze
lius utkast byggde helt på funktionella krav och 
han var, som framgår av citatet ovan, medveten 
om de arkitektoniska bristerna.

Medan Rhyzelius genom egna utkast sökte på
verka kyrkornas utformning, så sökte hans efter
trädare styra byggnationen genom val av bygg
mästare och granskning av byggnadskontrakt 
och kostnadsförslag.

I Linköpings stift tycks en eller ett par bygg- 
och murmästare fått företräde till kyrkobyggna- 
tionen. Så gott som alla är mer eller mindre 
knutna till domkyrkan eller domkapitlet. Anders 
Hansson, klockaren i Kärna, biskopens eget pre- 
bende, kom att bygga 16 kyrkor under sin livs
tid. Hans efterträdare Peter Andersson och Måns 
Månsson liksom deras efterträdare utsågs även 
officiellt till stiftsbyggmästare respektive stifts- 
murmästare. Från domkapitlets och biskopens 
sida rekommenderade man eller närmast beord
rade församlingarna att antaga de prioriterade 
mästarna. Med detta förfarande vann domkapit
let flera fördelar. Det var svårt att knyta skickliga 
bygg- och murmästare till domkyrkans reparatio
ner, lönen var dålig och arbete fanns ej kontinu
erligt. Det gällde att samtidigt ordna med ut
komst för mästarna på annat håll för att behålla 
dem inom stiftet. Genom erfarenhet blev dessa 
bygg- och murmästare också mycket skickliga

och genom anknytningen till domkapitlet kunde 
man bättre styra dem att följa godkända ritning
ar.

Biskop Petrus Filenius (1761-80) liksom se
nare Jakob A:son Lindblom (1786-1805) för
medlade själva kontakten mellan ett flertal för
samlingar och byggmästarna. Som exempel kan 
nämnas de likalydande breven till kyrkoherdarna 
i Hjorted och Järeda från den 9 nov 1768, där 
Filenius skriver: »Vid min återkomst kallade jag 
åter både murmästaren Anders Hansson och 
byggmästaren Peter Andersson, och befallde 
dem upprätta var sitt fullständiga förslag till den 
nya kyrkans byggande i Hjorted (Järeda) efter 
den öfwerenskomna och faststälta storleken, 
hwilcket de ock hafwa gjordt och nu affölje här 
hos bägge förslagen, ...»

Hjorted byggdes av Peter Andersson och 
Måns Månsson, som efterträtt Anders Hans
son.11 Järeda vägrade dock att antaga de bägge 
föreslagna mästarna med förevändningen att det 
fanns skickliga mästare i trakterna, som begärde 
lägre arvode.12 Som murmästare här antogs istäl
let Petter Wahlström från Kalmar.13 Valet av 
bygg- och murmästare ledde till att man i Hjort
ed byggde en kyrka, som följde ämbetets inten
tioner medan man i Järeda höll fast vid den 
gamla och lokalanknutna stilen.

Vid kyrkobygget i Odensvi fick prosten Axel 
Johan Lindblom en reprimand för att man i för
samlingen dels påbörjat ett kyrkobygge med »ut- 
stiftes byggmästare» utan laga borgen och dels ej 
insänt ritning och kostnadsförslag.14 Lindblom 
svarade att han försökt förmå församlingen att 
antaga de båda mästarna från Linköping men 
»frun», dvs Helena Susanna Hager på Odensvi- 
holm, som ägde nästan hela socknen, hade före
skrivit att »2 karlar från Vexjö stift» skulle anta
gas och hade slutit kontrakt med dem.15

Svårare blev det för prosten att sedermera han
tera problemet med att den insända ritningen ej 
överensstämde med byggnadskontraktet. Rit
ningen avsåg, enligt biskopens brev den 28 juni 
1775, en byggnad med en bredd på 20 alnar 
inom murarna och med ett fyrkantigt kor med 
samma bredd, medan byggnadskontraktet avsåg 
en kyrka på 27 alnar och ett åttkantigt kor med
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ett flertal fönster. Biskopen skriver: »Nu, eme
dan ritning, i händelse som efter Din berättelse, 
verkligen är af Landshöfdingen approberad, med 
dess påskrift bort bestyrkas, slikt följas måste, 
eller, om den sedermera projecteringen, anses 
nödig, högwederbörligast tilstånd därtil utwer- 
kas bör: såsom Ni, ansvarsundvikande, at oför- 
dröjligen besörja det den omförmälte ändringen 
blifwa til Kongi. Öfwerint. gillande anmäld, och 
huvudritningen tillika vederbörligen påskriven.» 
Inga skriftliga källor anger vad som sedan sked
de, men man kan antaga att prosten befann sig i 
en ganska prekär situation, eftersom kyrkobyg- 
get redan pågick för fullt efter en icke godkänd 
ritning. I ett försök att få den approberad sände 
man troligen in ett förslag till ÖIÄ, eftersom det 
finns ett nytt, av ämbetet upprättat förslag, så 
sent som från den 15 nov 1776 (fig 7). Bygget 
hade dock troligen då avancerat alltför långt för 
att man skulle kunna göra några större ändring
ar.16

I den södra delen av länet, inom Växjö och 
Kalmar stift, saknades från början både den star
ka styrning som präglade Linköpings stift och 
koncentrationen till en eller ett par byggmästare, 
som var knutna till domkapitlena. Konkurrensen 
var hårdare i dessa stift. Det gällde att bygga så 
billigt som möjligt och tillgodose sockenmän
nens smak, som i hög grad påverkades av trak
tens traditionella byggnadsstil. Resultatet blev 
de »nygamla» kyrkorna.

Överintendentsämbetets agerande
Tyvärr finns det endast spridda skriftliga källor 
och ritningar, som belyser den tidiga ärendehan
teringen vid ämbetet. Vad man från ämbetets 
sida framför allt hade att invända mot de i detta 
sammanhang aktuella lokala förslagen var de bre
da kyrkorummen, de höga takresningarna och de 
små fönstren. Ämbetet förordade i sina tidigaste 
förslag i stället ofta korskyrkor, senare övergick 
man gärna till de långsmala kyrkorummen.

Vid t ex granskningen av Anders Törnbergs 
ritning till Algutsboda nya kyrka 1765 anmärkte 
ämbetet på bredden och de tunna murarna, som 
man ansåg omöjligen kunde bära ett stenvalv.1 
Kyrkans förmodade bredd krävde enligt ÖIÄ

non il; m
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Fig 7. ÖIÄ:s förslag från 15 november 1776 till ny 
kyrka i Odensvi. RA. Foto RA.

stöd av pelare, men till två rader skulle ej bred
den räcka till, och en enda skulle inte vara pas
sande. Ej heller godkände ämbetet att klockorna 
skulle hängas uppe i tornets lanternin.18 För att 
undvika pelarrader föreslog man istället en kors- 
kyrka med en altarpredikstol vid södra tvärskep
pets anfang till östra delen av långhuset.19 Tydli
gen var man ej helt säker på reaktionen på altar- 
predikstolen och dess placering, varför man i 
memorialet till K Majt motiverade sitt handlan
de: » ... wileken inrättning är wäl ny och mot det 
allmänna bruket, men så gifves dock en eller 
annan församling hwileket som antagit den, af 
ordsaken at om den förmånen att alla se, så kun
na och uti alla 4 korsen läktare inrättas.» Endast 
planen finns bevarad men av memorialet framgår 
att klockorna skulle få sitt »behöriga rum uti 
torn muren».

Förslaget till korskyrka uppskattades inte i för
samlingen. Genom Algutsbodas sockenstäm- 
moprotokoll från den 11 maj 1766 vet vi, att 
församlingen hade erhållit ämbetets förslag och 
att den tillkallade murmästaren, Johan Forsman, 
begärde ett högre arvode för att bygga efter det
ta, vilket kan vara en viktig orsak till att försam
lingen negligerade ämbetets ritning. Dessutom 
betraktades korsarmar som ett fattigdomsbevis 
eftersom sådana ofta tillbyggdes vid platsbrist.20

Ett annat intressant exempel på ämbetets reak
tion på de breda kyrkorummen gäller Åby kyrka. 
Även Äby församling hade sänt in ett förslag,
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Fig 8. ÖIÄ:s förslag till ny kyrka i Åby år
1770. RA. Foto RA.
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s°m återgick på Ryssby kyrka. Återigen markera
de överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz sitt 
utissnöje med de breda kyrkorummen: » ... den 
samma är projecterad til en owanlig bredd af 33 
alnar, hwilcken medförer en så kostsam som 
^anskapelig 19 alnars hög takresning.»21 I stället 
Upprättades två nya förslag, varav ett avsåg en 
lornlös kyrka och ett en kyrkobyggnad, till vil
ken senare kunde anslutas ett torn (fig 8). Båda 
avsåg långsmala byggnader. Den senare ritning- 
er>, som nedsändes till Åby, avsåg en byggnad, 
s°m skulle bli 75 alnar lång och 25 alnar bred, 
dvs med proportionerna 3:1 istället för det in
sända förslaget, som avsåg en byggnad med pro
portionerna 2:1. Med en läktare i väster skulle 
den föreslagna kyrkan svara mot platsbehovet.

Åby sockenmän mottog ämbetets förslag med 
föga entusiasm. Allmogen var enig om att »... 
om herrskapen var ense med dem», skulle man 
istället bygga efter det insända förslaget. Man 
kan förstå att sockenmännen var ovilliga. Att 
redan från början vara beroende av läktare, ställ
de sig inte lockande när kyrkan skulle räcka till 
framtida behov. Kyrkoherden var mer tveksam 
och »förestälte, at det torde wara wågsamt at gå 
ifrån Konungens befallning och den nedsända 
ritningen, och at han ingen del deruti wille 
taga».22 Några månader senare fattade man istäl
let beslut om att en ny ritning skulle införskaf
fas.23

Det nya förslaget, som man vist nog ej sänt till 
OIÄ för granskning, kom att delvis bli en kom-
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Fig 9. Åby kyrka avritad av N I Löfgren
1822. ATA. Foto ATA.

promiss mellan det tidigare insända förslaget 
och ämbetets ritning. Från ämbetets förslag tog 
man de gotiska fönsterformerna och en mittcen- 
trerad sydportal, från det gamla, proportionerna 
och takhöjden. Taket blev dock brutet och för
sett med oxögon. Beträffande tornet gick för
samlingen ett steg längre än vad ämbetet förut
sett. Man lade inte bara grunden till ett torn

utan byggde även tornet. Eftersom ämbetet ej 
försett församlingen med någon ritning var man 
inte begränsad av några restriktioner utan upp
förde ett torn av närmast medeltida typ. Liksom 
i grannsocknarna försåg sig familjen Ulfclou 
även här med en egen »herrskapskur» på sydsi
dan (fig 9).

Ytterligare ett exempel på en kompromiss mel-
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Fig 10. Osignerat förslag till ny kyrko
byggnad i Söderåkra. Ritningen appro- 
berad 1788 i Karlskrona. Original i Sö
deråkra kyrkoarkiv, VaLa.
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Fig 11 a-b. Ritningar till Söderåkra kyrka 
utförda av L Desprez. Förslagen approbe- 
rade på Haga 16 december 1991. Origi
nal i Söderåkra kyrkoarkiv, VaLa.

lan ämbetets intentioner och församlingarnas 
konservatism är byggandet av Söderåkra kyrka. 
Aven sockenmännen nere i Söderåkra önskade 
1782 hellre bygga efter byggmästaren Törnbergs 
ritning än efter ämbetets förslag. Av ekonomiska 
skäl kunde man dock tänka sig att slopa sido
gångarna och därmed minska kyrkorummets 
bredd något.24 Byggnadsfrågan blev emellertid 
vilande i ytterligare fem år innan den åter togs 
upp. Under tiden hade en ny kyrkoherde till

trätt. Man skulle nu följa den approberade rit
ningen och »Capten Mecanicus välborne herr 
Coswa», skulle såsom jordägande i socknen, an
modas att göra upp ett »förslag».25

Vad som skedde beträffande ritningar och ut
förande är delvis höljt i dunkel. Ytterligare två 
approberade, mycket intressanta förslag finns 
nämligen i församlingens arkiv, om vilka dock 
uppgifter saknas i ÖIÄ:s handlingar. Kontakter
na tycks ha tagits direkt med kungen. Den första
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Fig 12. Söderå kra kyrka. Exteriören tämligen oföränd
rad sedan byggnadstiden. Foto A Dahlström 1991.

ritningen är »befald och approberad» av K Majt i 
Karlskrona år 1788 och den andra, en tornlös 
kyrka ritad av Desprez,26 är approberad på Haga 
1791. Sannolikt är kapten Coswa den förmed
lande länken.2 Vem som utfört det första försla
get är osäkert.

1788 års förslag uppvisar en kyrka med indra
get torn med en fronton framför (fig 10). Torn
utformningen är densamma som på 1782 års 
förslag. Sidoingången är slopad, men västporta- 
lens omramning återgår på det tidigare förslaget. 
Istället för ett relativt högt valmat tak har arkitek
ten nu valt högre murar och ett lågt sadeltak. I 
plan uppvisar förslaget en helt ny utformning, 
där symmetrin har hårddragits allt mer.

1791 års ritning (fig 11) liknar det förra försla
get (fig 10) till planen. Korabsidens radie har 
dock utökats medan avtrappningens har mins
kats. Predikstolen har infogats i en av de inbygg
da läktarna i koret. Fasadutformningen uppvisar 
dock ett djärvt nytänkande i sträng nyantik. Mu
rarna är ännu högre i förhållade till taket. Föns
teröppningarna syns som uthuggna hål i den 
stora murytan. Dock ger mittfönsterna en vilan
de horisontalitet åt byggnaden genom sin ringa 
höjd gentemot bredden.

I allmänhet godtog ej församlingarna sådana

udda arkitektoniska skapelser, men beträffande 
Söderåkra finns inga skriftliga belägg, som talar 
emot ritningen. » ... den Kyrko-Ritningen .. 
skall såsom propre och wacker, i det nogaste 
exequeras.» Dock garderade man sig i nästa me
ning: »... beträffande alla dess prydnader och 
zirater, hwälfning med tegellistwärck ... pelare 
och takets plåtbeläggande ...» kunde dessa inte 
exekveras utan att man fick gå från hus och gård 
efter avslutat kyrkobygge. Man frågade även 
byggmästaren Törnberg om man kunde sänka 
murarna från 17 till 13 alnar utan att »defiguera 
Kyrkan», vilket Törnberg ansåg möjligt.28

Med tiden började församlingen vackla beträf
fande vilket förslag man skulle bygga efter och 
om kyrkan skulle byggas med torn eller ej. Det 
som dock valdes skulle följas utan förändringar 
»... från början till slutet, för att undwika an- 
swar, så för församlingen som byggmästaren 
...». Eftersom klockstapeln var förfallen valde 
man till slut att bygga kyrkan med torn.29

Trots upprepade påståenden, att man skulle 
följa godkänd ritning skedde inte detta. Planen 
är bredare än på något av ämbetets förslag, i 
stället för mittcentrerad sydportal har enligt lo
kalt bruk två ingångar placerats på sydsidan och 
koret har gjorts separat. Församlingens omsväng
ning kan troligen förklaras med anlitandet av en 
ny byggmästare, Nils Wahlqvist. Dennes tidigare 
byggnadsverksamhet i Blekinge län tyder på god 
övertalningsförmåga och föga respekt för ämbe
tets förslag.311

Ämbetet hade under denna period som synes 
föga kontroll över att deras direktiv efterföljdes. 
Om granskning av själva byggnationen förekom, 
så blev det främst domkapitlen, som i mån av 
intresse åtog sig detta.

De lokalt präglade kyrkorna i östra Småland till
kom framför allt under 1760- och 1770-talen i 
två områden, i kalmartrakten och i ett område 
söder och väster om Hultsfred. Båda områdena 
kan betraktas som reliktområden, där innova- 
tionsovilliga byggoch murmästare samt socken
män medverkade till att en äldre byggnadstradi
tion kom att leva kvar längre än på andra håll. 
För sockenmännen här vägde funktionella och
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ekonomiska aspekter tyngre än stilmässiga krav. 
Stil retarderingen kan även förklaras med att 
grannskapsinfluenserna var starkare krafter än 
påverkan uppifrån, ifrån centralt håll.

ICalmarbyggmästarna och deras kolleger i trak
terna runt omkring var de som byggde de »ny
gamla» kyrkorna. Linköpingsbyggmästarna följ
de däremot i mycket högre grad ämbetets rit
ningar och intentioner genom sina nära anknyt
ningar till domkapitlet.

Noter
1. I kalmartrakten med Ryssby kyrka som förebild: 

Madesjö, nybyggnad utan torn 1754, Vissefjerda, 
nybyggnad utan torn 1771, Högsby ombyggnad 
med torn 1774, Torsås, i princip nybyggnad utan 
torn 1776, Dörby, tillbyggnad 1778, Halltorp, 
tillbyggnad 1796. Även Söderåkra, byggd 1794- 
95, kom att erhålla de båda sydportalerna. Kring 
Hultsfred med Södra Vi kyrka som förebild: Hör
reda, tillbyggnad med nytt långhus 1763, Sten- 
berga, tillbyggnad med torn 1772, Karlstorp, ny
byggnad utan torn 1760.

2. Löfgrens samling, bd 1.
3. St prot 14 aug 1747, Ryssby kyrkoarkiv, VaLa.
4. Rhyzelius (Aspan), onumrerade sidor.
5. Liknande förslag finns bl a till Hjorteds kyrka, 

O-serie, Hjorteds kyrkoarkiv, VaLa, samt till Hal- 
lingeberg, O-serie, Hallingebergs kyrkoarkiv, 
VaLa.

6. Nisbeth, 1967, s 3f.
7. Ibidem.
8. Henriksson.
9. Den mångkantade lanterninen kom sedermera att 

leva kvar inom Kalmar stift under hela perioden 
1760-1860.

10. Påpekande av ing Ingvar Rohr.
11. Pettersson, Hjorteds kyrka.
12. Kh Lars Fornanders brev till biskopen 28 maj 

1770 jämte utdrag ur st prot 29 april 1770. Link 
domkap arkiv, VaLa.

13. Kort redogörelse för byggnationen i C:2, Järeda 
kyrkoarkiv, VaLa. Uppgift om byggmästare sak
nas. Enl vissa uppgifter, som troligen bygger på en 
hörsägen i socknen, skulle han ha hetat Holmberg.

14. Biskop Filenius brev av den 31 maj 1775 samt 28 
juni 1775. B I 55. Linköpings domkapitels arkiv, 
VaLa.

15. Prosten A Lindbloms svarsbrev juni 1775, ser E 
IV, Odensvi, Linköpings domkapitels arkiv, 
VaLa.

Av de »nygamla» kyrkorna finns endast Dö- 
derhult, Odensvi och i princip även Järeda kvar 
tämligen oförändrade. De präglas av den biand
stil som förelåg när de en gång byggdes och de 
speglar sin tids värderingar och smak bland om
rådets allmoge och likaså allmogens envishet och 
ovilja att böja sig för överheten.

16. Byggnadskontrakt med byggmästaren Eric Ek(e- 
jlund och murmästaren Jonas Zachrisson 2 okt 
1774, O-serie, Odensvi samt utstakningsprot upp
visat vid Tjusts härads tingsrätt 6 okt 1773 motsä
ger klart tidigare litteraturuppgifter, som anger att 
tornet skulle vara äldre än själva kyrkan.

17. Härvidlag synes ämbetet ha missuppfattat försla
get, som aldrig avsåg ett stenvalv utan ett trävalv 
liksom i Ryssby kyrka.

18. ÖIÄ memorial till K Majt 12 mars 1765, RA.
19. Egendomligt nog hade ÖIÄ liksom på äldre vis 

placerat altarpredikstolen på sydsidan.
20. Av en anteckning på en av ÖIÄ upprättad ritning 

till en korskyrka i Lofta framgår att en likadan 
ritning hade sänts till Vissefjärda istället för insänt 
förslag, som sannolikt präglades av lokala stildrag. 
Även i Vissefjärda negligerade man ämbetets för
slag och byggde en kyrka efter eget huvud. Samma 
byggmästare som i Algutsboda, Johan Forsman 
från Öland och Jonas Flodin, slottsbyggmästare 
från Kalmar, byggde Vissefjärda kyrka.

21. Brev från ÖIÄ till K Majt 27 juni 1769, RA.
22. St prot 10 maj 1772, Åby kyrkoarkiv, VaLa.
23. St prot 19 juli 1772, Åby kyrkoarkiv, VaLa.
24. St prot 26 maj 1782, Söderåkra kyrkoarkiv, VaLa.
25. Vilken av bröderna Coswa, Michael eller Magnus 

(bägge sedermera adlade Anckarswärd), som avses 
är osäkert. Dock har Magnus Anckarswärd be
styrkt med sitt namn att 1788 års ritning är be
falld och approberad i Karlskrona.

26. Såsom Ingrid Sjöström påpekat finns en kopia 
bland Dcsprez ritningsförslag, handskriftssam
lingen, KB.

27. Michael Coswa lika med den mer kände Michael 
Anckarswärd hade under den aktuella tiden flera 
tillfallen till personlig kontakt med kungen.

28. St prot 9 dec 1792, Söderåkra kyrkoarkiv, VaLa. 1 
marginalen har kyrkoherden garderat sig genom 
att tillägga: »Här androg likwäl Prosten, det För-
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saml. icke wore tillständigt at göra sådan föränd
ring på Ritning. Som Kongi. M:t sjelf stadfäst och 
nådel. gillat, och tager jag här uti ingen del. Swara- 
des: wår Nådige K. kan ej wilja wår undergång, 
utan tar wij I? och kunna göra detta, på de grun
der, wi redan anfört.»

29. St prot 2 juni 1793, Söderåkra kyrkoarkiv, VaLa.
30. Ebeling, M, 1989.

Källor och litteratur
Otryckta källor
Stockholm
Raä, ATA: Handlingar, tidningsklipp, ritningar och 

fotografier; Brunius samling, hd XXII; Löfgrens 
samling.

Riksarkivet (RA): Ecklesiastikdepartementets kon
seljakter spridda år: Överintendentsämbetets 
(ÖIÄ:s) arkiv: diarier, ingående samt koncept av ut
gående skrivelser, handlingar beträffande kyrkliga 
byggnader, ritningar.

Kalmar
Kalmar länsmuseum: Utdrag från Manne Hofréns ex

cerpter; Murmästarämbetet i Kalmar, protokoll 
1772-1800.

Vadstena
VaLa: Kyrkoarkiv för berörda kyrkor: St prot, kr prot, 

spccialräkcnskaper, handlingar angående kyrkan i 
O-scrier samt ritningar. Beskrivning av Järeda kyrkas 
byggnation i C: 2; Kalmar, Linköpings och Växjö 
domkapitels arkiv: spridda brevböcker och protokoll 
samt inkomna handlingar. Stranda häradsrätts sprid
da protokoll.
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Venetianska fönster för svenska klockors klang
O m ett motiv i nyklassicismens kyrkoarkitektur
av Ingrid Sjöström

En av de vackraste av Smålands många nyklassi
cistiska kyrkor ligger i Skirö, nära Vetlanda i 
Jönköpings län. Harmoniskt proportionerad 
vilar den vitputsade långhuskyrkan på en höjd, 
med utsikt över det lilla samhället nedanför vid 
en speglande sjö. Det kraftiga västtornet, krönt 
av en lanternin, har ljudöppningar med karakte
ristisk form, en rundbåge flankerad av två lägre, 
rakslutna öppningar, som inramas av pelare 
(fig 1).

Ljudöppningens form känns igen som ett av 
den internationella nyklassicismens käraste mo
tiv. Med tidens språkbruk kallades det vanligen 
»venetiansk fönster». I senare tider har det oftare 
benämnts »serliana» eller »palladianskt motiv» 
efter 1500-talets berömda traktatförfattare och 
arkitekter Sebastiano Serlio och Andrea Palladio.

Hur hamnade detta sofistikerade motiv på den 
småländska landsbygden? Var det ett uttryck för 
en medveten klassicistisk ambition eller använ
des det som ett rent dekorativt formelement vars 
ursprung man visste föga om? Hur förhöll sig 
Overintendentsämbetets skolade arkitekter till 
företeelsen, och hur hanterades den ute i landet 
av församlingar och lokala byggmästare? Mitt 
arbete med projektet Kyrkobyggnader 1760- 
1860 vid Sveriges Kyrkor på riksantikvarieämbe
tet har givit anledning att fundera över sådana 
frågor.1

Varje formelement måste naturligtvis ses i sitt 
större sammanhang. Inom ramen för en kortare 
Uppsats må det dock vara tillåtet att skärskåda 
serlianamotivet isolerat från den komposition 
det ingår i.

Palladios och Serlios inflytande på nordisk ar
kitektur under 1600- och 1700-talen har ingående 
studerats bl a av Erik Forssman, senast i en stor 
Publikation till Palladios 400-årsjiibileum 1980.

Han har där redovisat talrika exempel på hur de 
skandinaviska nyklassicisterna använde palladio- 
citat av olika slag. Några ljudöppningar på kyrk
torn av Skirös typ har han dock inte tagit med.

Efter en första snabbinventering av sådana 
kyrktorn har jag funnit ett tjugotal, spridda över 
landet, från Gislöv i söder till Överluleå i norr, 
med den största koncentrationen i Småland och 
intilliggande mellansvenska landskap.2 Ytterliga
re ett tjugotal serlianamotiv återfinns bland icke 
utförda ritningar i Överintendentsämbetets ar
kiv. Det tidigaste exemplet jag funnit är Söder
fors brukskyrka i Uppland, byggd 1792, det se
naste Ytterjännäs kyrka i Ångermanland, klar 
1854. Det största antalet tillkom på 1830- och 
40-talen under den stora byggboomen av nyklas
sicistiska »tegnérlador». Säkerligen finns fler ex
empel än dem jag stött på, men de angivna årta
len inringar ungefärligen den period då serliana
motivet ansågs estetiskt brukbart i Sverige.

Venetianska fönster ute i världen 
Det tredelade motivet med bågöppning i mitten, 
omgiven av rakt avslutade sidoöppningar upp
fanns varken av Serlio eller Palladio, trots be
nämningarna. Motivet har härletts ända till sen
romersk tid, då det användes i portar och triumf
bågar. Det återupplivades under renässansen av 
Brunelleschi och Bramante.3 Under 1500-talet 
förekom det hos de flesta ledande italienska arki
tekterna, och särskilt i Venedig. De smala och 
djupa palatsen längs Canal Grande av bl a Sanso
vino försågs med stora fönstergrupper av serli- 
anatyp som mittmotiv i fasaden, för att få in 
mesta möjliga ljus i salarna. Så myntades begrep
pet »venetianskt fönster».

Palatsen i Venedig bearbetades och presentera
des av Serlio redan i de första av hans sju böcker
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Fig 1. Skirö kyrka, Småland, byggd 
1835-36 efter ritningar av C R Palmer 
(jfr fig 7) och J W Gerss. Foto M Ullen, 
1985.

om arkitekturen, bok IV, 1537, och bok V, 1547. 
Totalt har man räknat till 37 planscher med olika 
byggnader som har serlianamotivet i fasaden i 
Serlios samlade verk, långt fler än någon annan 
traktatförfattare har.4 Därmed kan ju termen 
»serliana» anses fullt berättigad.

Men det finns fog även för termen »palladi- 
anskt motiv». Palladio använde det visserligen 
mycket sällan, och senare än Serlio, men med 
desto större eftertryck. Serlianan utgör ju huvud
motivet, i serickopplad form, i bägge våningarna 
på den berömda Basilikan i Vicenza, påbörjad 
1549 och återgiven i Palladios Fyra böcker om 
arkitekturen, utgiven första gången 1570.5

Både Serlios och Palladios skrifter spreds ju i 
otaliga utgåvor och översättningar över Europa 
under 1600- och 1700-talen. Särskilt i England

blev palladianismen livskraftig. Inigo Jones låna
de många palladiomotiv, även serlianan, och 
Lord Burlington hemförde på 1720-talet origi' 
nalteckningar av Palladio, som han utgav och 
inspirerades av/’ Bland dessa fanns några villa
projekt där serlianamotivet användes som isolc' 
rat emblem på en i övrigt osmyckad mur, prov pa 
den kärvare sidan hos Palladio som nyantikens 
arkitekter särskilt uppskattade. Utom i England 
nyttjades motivet flitigt även i Frankrike, inte 
minst av Etienne-Louis Boullée och Claude-Ni- 
colas Ledoux, vilkas verk spreds i planschverk.

Serlianamotivet var alltså vanligt som inslag 1 
fasadkompositioner för villor och palats. Där
emot är det ont om exempel på kyrktorn. Nyan' 
tikens arkitekter intresserade sig ju föga för kyr
kor med torn; de relativt få kyrkliga projekten
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utgår hellre från det klassiska Pantheon eller pe
ristyltemplet. Något enstaka profant projekt med 
torn försett med serliana är det enda jag funnit 
efter flitigt bläddrande i den europeiska hand- 
bokslitteraturen.8

Går man däremot tillbaka till Serlios förslag 
till kyrkor i Bok V noterar man att han givit två 
förslag till kyrkor med dubbeltorn, bägge försed
da med serlianamotiv. På det ena utgörs tornkrö
net av en serlianaformad öppen lanternin, och på 
det andra (fig 2) är det ljudöppningen som givits 
denna form.9 Några liknande tornförsedda kyr
kor finns varken hos Palladio, Vignola eller Sca- 
ntozzi.

Serlianamotivet i det gustavianska Sverige 
De svenska arkitekterna under 1700- och 
1800-talen följde den europeiska utvecklingen 
både genom studieresor och genom litteratur 
och planschverk. I Stockholm fanns god tillgång 
till alla de kända italienska 1500-talsförfattarna, 
bl a på Konstakademien och i Överintendents- 
ämbetets handbibliotek.10 Serlio och Palladio 
fanns i flera olika upplagor och översättningar.11 
Senare planschverk över italiensk, fransk, engelsk 
och tysk samtida arkitektur införskaffades konti
nuerligt.

Gustaf III:s italienska resa 1783-84 och hans 
engagemang av Louis Jean Desprez som kunglig 
arkitekt 1784 förde som bekant i ett slag de kon
tinentala nyantika idéerna in på den svenska 
scenen. Med denna nyantika våg följde bland 
mycket annat även serlianamotivet.

Kungen själv tycks ha funnit behag i formen - 
Olof Tempelman fick efter kungens anvisningar

Fig 2. Sebastiano Serlio, förslag till kyrka. Ur Quinto 
libro di Architettura, 1547. KB.

1787 rita paviljongen i Haga, vars kortsidor med 
stora öppningar mot Brunnsviken och parken 
gestaltats som stora serlianabågar.12

När kungen sedan lät Desprez ta över projek
ten på Haga, liksom annorstädes, ritade frans
mannen bl a 1789 ett förslag till stallbyggnad 
med serlianskt mittmotiv (fig 3).13 Desprez an
vände motivet i flera andra projekt, de flesta 
aldrig förverkligade. Särskilt efter Englandsresan 
1789 tog han upp det som fasadmotiv för villor 
och palats, exempelvis i Armfelts villa i Frescati 
1791.14 Däremot har han inte använt det i sina 
fåtaliga förslag till kyrkor med torn.15

fig 3. L J Desprez, projekt till stallbyggnad på Haga 1789. KB. 

12—919085
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Fig 4. Söderfors brukskyrka, Uppland, byggd 1792 
efter ritning av E Palmstcdt. Foto G Reimers, ATA.

Den avund och förbittring som Desprez väck
te hos sina utkonkurrerade svenska kollegor 
hindrade dem inte från att noga studera hans 
verk och ta efter det som verkade nytt och mo
dernt. De sanna beundrarna fanns dock bland de 
yngre, de som sedan på 1810-20-talen kom att 
verka som konduktörer vid Överintendentsäm- 
betet, som t ex P W Palmroth och J W Gerss. De 
kunde studera Desprez’ verk i de planscher han 
lät gravera och även direkt ta del av den undervis
ning han bedrev privat. Det är dessa Desprezef- 
terföljare som på allvar tar upp serlianamotivet i 
kyrksammanhang.

Men de var inte först. Söderfors brukskyrka 
(fig 4), det tidigaste exemplet på serliana på torn, 
ritades 1789 av Erik Palmstcdt (1741-1803). 
Han hade liksom Tempelman förlorat kungliga 
uppdrag till den jämnårige Desprez, detta trots 
att han genom utlandsstudier så sent som 
1778-80 hade följt upp de aktuella trenderna på 
kontinenten och särskilt tagit intryck av Ledoux

och den samtida franska nyantiken.16 Palmstcdt 
var alltså säkert lika välbekant med serliana-mo- 
tivet som Desprez, när han fick brukspatron A U 
Grills uppdrag att rita den nya kyrkan i Söder
fors, som stod klar 1792. Att motivet förekom i 
den lyckosamme Desprez’ produktion kan dock 
knappast ha undgått Palmstcdt.

Tornet på Söderfors brukskyrka är format som 
ett litet rundtempel med kolonnetter, och under 
tornkroppens krönande fronton utgör ljudöpp
ningens perfekt formade serliana den enda deko
ren, inskriven i ett försänkt fält med inskriptions- 
tavla nedtill.17

Även Fredrik Magnus Piper (1746-1824) 
gjorde ett förslag till tornet i Söderfors 1792, då 
han var sysselsatt med brukets parkanläggning.18 
Också han gav ljudöppningen serlianans form- 
Piper har säkert mött motivet i England, där han 
studerade parker i slutet av 1770-talet.

1800-talets serliana
Det dröjde innan Söderfors fick några efterfölja
re. Gustaf III:s död förändrade kulturklimatet, 
Desprez’ stjärna dalade, ytterst få kyrkor byggdes 
decennierna kring år 1800. Gustaf IV Adolf hade 
inte faderns lidelsefulla arkitekturintresse, men 
han ingrep personligen i en hel del ärenden pa 
Överintendentsämbetet.19 Ett sådant ärende be
rör just ett kyrktorn med serliana. Det gäller 
Dimbo kyrka i Västergötland.

Ärendet hade på ämbetet hamnat hos P W 
Palmroth (1765-1825), konduktör sedan 1782- 
1805 utförde han en ritning till en korsformad 
kyrka med torn på nordsidan, vars ljudöppning 
tecknats med den venetianska formen. På rit
ningen har serlianans sidoöppningar littrerats 
med bokstäverna m och n. I påskrift intill tornet 
anmärks att »uti den af Kungl Majt gillade Des- 
seinen blefvo på Hög befallning sidoöppningar- 
na m och n borttagne».20 I enlighet med det 
kungliga påbudet byggdes kyrkan 1813-17 med 
en vanlig rundbågig öppning för klockorna. Om 
ingreppet föranleddes av estetiska överväganden 
eller enbart av sparsamhetsnit förmäler inte hi
storien.

Gustaf Adolf fick ta ställning till ännu ett pro
jekt med serlianatorn 1808, året innan han avsat-
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tes. Det gäller Gustav! domkyrka i Göteborg, 
som skulle återuppföras efter branden 1802. 
Uppdraget hade självfallet lämnats till stadsarki
tekten, Carl Wilhelm Carlberg (1746-1814).21 
Hans ritningar sändes till Överintendentsämbe- 
tet först 1808, då redan byggandet avancerat 
långt. Man räknade säkert med att den väletable
rade, då 60-årige Carlbergs ritningar skulle god
kännas utan anmärkningar. Men vid ämbetet 
fanns då den nitiske, med Carlberg jämnårige 
hovintendenten Piper, som nagelfor ritningarna 
och som precis som i Söderfors kände sig manad 
att framlägga ett motförslag.

Carlberg tillbakavisade Pipers kritik punkt för 
punkt.22 Piper ville bl a ändra på tornets utform
ning (fig 5 a-b). Enligt Carlberg har Piper »istäl
let för de 3ne öpningarne för Ringklockorne, en 
Opning i form af et så kallat Venetianiskt Föns
ter projecterat», medan Carlberg ritat en större 
och högre mittöppning och två mindre sidoöpp- 
ningar, »derföre at som Ringklockorne äro 3ne 
till antalet, ljudet så mycket bättre måtte slå ut 
genom öpningarne, som svara ungefär midt för 
klockorne».

Överintendenten Edelcrantz överlät detta 
känsliga ärende till kungens avgörande. Carl
bergs argumentation att det skulle bli tidskrävan
de och kostsamt att riva ner delar av murverket 
och ändra enligt Pipers förslag hade avsedd ver
kan. Domkyrkan byggdes färdig helt enligt Carl
bergs ritningar och invigdes 1815. Tornet blev 
dock klart först 1827.

Även om Carlberg kände till det venetianska 
fönstermotivet, så har han låtit praktiska hänsyn 
till akustiken avgöra ljudöppningarnas form. Pi- 
Per fann uppenbarligen Carlbergs version torftig 
°ch okunnig, och kompletterade den med lister 
°ch kolonner och justerade proportionerna en- 
bgt de klassiska reglerna.

Nästa kyrka i Överintendentsämbetets materi
al där serliana kom på tal är Berga i Småland. Det 
är första gången vi möter konduktören J W Gerss 
(1784-1844), som senare arbetade med Skirö. 
Cerss hade haft både Desprez och Sundvall som 
lärare och hade just efterträtt Olof Tempelman 
som sekreterare vid Konstakademien. Gerss teck
nade en sirlig serliana på två olika förslag för

Fig 5 a-b. Gustavi domkyrka, Göteborg, a. Ritning till 
tornet 1808 av C W Carlberg. - b. av F M Piper. RA.
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Fig 6. Gislövs kyrka, Skåne. Tornet byggt 1824 efter 
ritning av A Almfclt 1819. Foto J Halldin 1904, ATA.

Berga kyrka 1816 och 1818, men då kyrkan bygg
des 1819-21 förenklades ritningarna och serlia- 
nan uteslöts. Tornet fick en vanlig bågöppning. 
Församlingen motiverade ändringarna med kost
nadsskäl, men kanhända uppfattades de gersska 
stildragen också som främmande och onödigt 
tillkrånglade.

Serlianan på modet
Först kring 1820, tre decennier efter Söderfors’ 
kyrka, utfördes verkligen kyrktorn med serliana- 
öppning. Överintendentsämbetets konduktör 
Axel Almfelt (1781-1844) ritade 1819 en stram 
variant med doriska kolonner och utan profilerat 
listverk kring bågen för det nya torn, som 1824 
tillbyggdes vid Gislövs medeltida kyrka i Skåne
(fig 6).

För Malilla kyrka i Småland gjorde kollegan P 
W Palmroth flera olika förslag, det senaste 1818, 
alla utan serliana - Palmroth hade tydligen tagit 
intryck av bakläxan i Dimbo. Kyrkan uppfördes 
1820-22 av stiftsbyggmästaren Johan Holmberg 
i Linköping, som följde Palmroths senaste rit
ning men lade till en serliana med smäckra pelare 
och inramande listverk. Uppslaget fick Holm
berg av allt att döma från arbetet med ett samti
digt pågående projekt för Klockrike kyrka, en av 
de större i Östergötland. Holmberg hade åt för
samlingen utfört en förslagsritning som 1821 
sändes till Överintendentsämbetet. Den är inte

bevarad, men av ämbetets kommentarer framgår 
att förslagets torn var enkelt utan lanternin. En
ligt ämbetet stred Holmbergs förslag »mot den 
högre arehiteeturens fordringar» och var »ej för
enlig med reglorna för någon hittills känd bygg
nadsstil».23

Ämbetets motförslag ritades av konduktören 
Samuel Enander (1788-1843), som försåg tor
net med både lanternin och serliana. Denna rit
ning följdes sedan noga av Holmberg då kyrkan 
byggdes 1825-26. Även Vintrosa kyrka i Närke 
byggde Holmberg vid samma tid med serliana, 
troligen efter egna ritningar, godkända av ämbe
tet men eventuellt bearbetade där 1824 av Carl 
Gustaf Blom Carlsson (1799-1868).

Från ca 1820 betraktades alltså serlianamotivet 
som gångbart vid Överintendentsämbetet och 
anammades snabbt även av vissa av de mer avan
cerade byggmästarna ute i landet. Redan 1824 
kom ett förslag in till ämbetet från en så avlägsen 
församling som Överluleå i Boden, ritat av lant
mätaren Erik Hollström från Luleå. Förslaget 
bearbetades i flera omgångar av J W Gerss. Den 
segdragna tvisten om kyrkans utformning rörde 
dock inte ljudöppningen, som har serlianans 
form i alla Hollströms och Gerss’ alternativför
slag.24 Gerss justerade endast proportionerna 
och förstärkte profileringen. Kyrkan byggdes 
1826-31.

När vi återvänder till ingressens Skirö möter vi 
en annan skicklig länsbyggmästare, Carl Robert 
Palmer från Jönköping, som särskilt på 1830-talet 
var mycket anlitad av småländska församlingar.25 
Hans säkra och sobra stil känns igen i den osigne
rade ritning (fig 7), som Skirö församling levere
rade till Överintendentsämbetet inför sitt nybyg' 
ge 1836.26 Gerss följde den nära i fråga om exteri
ören i ämbetets bearbetade version, men korrige
rade serlianamotivet på samma sätt som beträf
fande Överluleå. Palmer ska alltså ha en del av 
äran för Skirös vackra gestalt.

Efterklang
Redan vid mitten av 1830-talet tycks entusias
men för serlianamotivet ha svalnat bland Överin
tendentsämbetets konduktörer. Per Axel Ny
ström (1793-1868) undvek serliana i sina pro-



Fig 7. Skirö kyrka, Småland. Osignerad 
ritning 1834, troligen av C R Palmer (jfr 
fig 1). RA.
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ili;

I I 1 I g M I ,11

jekt, även då de från orten insända förslagen 
hade det med. När Lofta kyrka i Småland bygg
des 1835 följde man Nyströms bearbetning 1826 
av Johan Holmbergs ritning från året innan, var
vid Holmbergs serliana uteslöts. 1835 bearbetade 
Nyström ett förslag för småländska Hult, ritat av 
C R Palmer, och bytte ut Palmers serliana mot en 
trekopplad ljudöppning. Hults kyrka byggdes 
dock enligt Palmers förslag, med en minst lika 
elegant serliana som Skirö kyrka har.

Carl Gustaf Blom Carlsson hade 1824 vid bear
betning av Johan Holmbergs förslag till kyrka i 
Vintrosa accepterat dennes serliana med smärre 
justeringar. När han 1842 fick in länsbyggmästa- 
re Abraham Nyströms förslag till Röks kyrka i 
Östergötland tog han bort den graciöst tecknade 
serlianan och ändrade på mycket annat. Kyrkan 
byggdes 1843-45 efter Blom Carlssons förslag.27

Johan Fredrik Åbom (1817-1900) får repre
sentera en yngre generation konduktörer vid 
Overintendentsämbetet. Då han började vid äm
betet 1845 var nygotiken på frammarsch och klas
sicismen hade sedan länge passerat sin kulmen. 
Men på många håll i landet höll man ännu i flera 
decennier fast vid de klassiska formerna. Ett ex
empel är Styrnäs församling i Ångermanland, 
som förkastade Åboms nygotiska ritning och 
byggde i den klassicerande stil man från början 
tänkt sig, med stor serliana på tornet (fig 8). Som 
en eftergift för de nya tongångarna har lanter- 
ninen försetts med en kort goticerande spira.

Ett snarlikt torn fick vid samma tid Ytterlän- 
näs kyrka i Västernorrland, ritat av kyrkobygg- 
mästare Johan Anton Åkerlund i Härnösand. 
Bägge kyrkorna uppfördes av byggmästare Jacob 
Norin från Söderala.

Overintendentsämbetet hade små möjligheter 
att följa och påverka kyrkornas utformning i des
sa avlägsna trakter; förmodligen kände man inte 
ens till att man i Styrnäs frångick Åboms förslag. 

*
Serlianamotivet i Sverige förblev trots allt en 
ganska marginell företeelse. Det användes under

Fig 8. Styrnäs kyrka, Ångermanland. Uppförd av Jacob 
Norin 1848-50. Foto Härnösands museum 1912. 
Reprofoto ATA.
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en kort period på 1780- och 90-talen, men då 
huvudsakligen för profana byggnader. Erik 
Palmquist var ensam om att då använda det för 
en kyrkas ljudöppning. Det stora flertalet nyklas
sicistiska kyrkor under 1800-talet fick sina lju
döppningar formade som enkla rundbågar, i- 
bland kopplade samman två eller tre. Endast en 
minoritet, ett tjugotal kyrkor från 1820-50-ta- 
len, har ljudöppningar efter det tredelade serli- 
anska receptet med båge i mitten. Flera varianter 
förekommer, med kolonner eller pelare, med el
ler utan listverk som inramning, med olika pro
portioner och detaljer. Motivet är inte heller van
ligt i utlandet.28

Noter
1. Projektet Kyrkobyggnader 1760-1860. Sveriges 

Kyrkor, riksantikvarieämbetet. Del 1 Skåne och 
Blekinge utkom 1989. Under arbete är fn del 2 
Småland och Öland och del 3 Luleå stift.

2. Ljudöppningar på kyrktorn i form av serliana, på 
ritning (R) och/eller på utförd byggnad (B), i 
kronologisk följd: Söderfors Up: R 1789, B 1792; 
Dimbo Vg: R 1805; Gustavi domkyrka Gtbg: R 
1808; Berga Sm: R 1816, 1818; Gislöv Sk: R 
1819, B 1824; Klockrike Ög: R 1821, B 1825-26; 
Malilla Sm: B 1822; Maria Magdalena Sthlm: R 
1822-23; Hassela Hs: R 1823, B 1826; Vintrosa 
Nä: R 1824, B 1824-25; Överluleå La: R 1824, 
1825, B 1826-31; Lofta Sm: R 1825; Södra Un- 
naryd Sm: R 1828, B 1833; Övergran Up: R 1829, 
B 1829-34; Skärkind Ög: R 1830, B 1835-36; 
Rogsta Hs: R 1830, B 1853-58; Rumskulla Sm: R 
1831, B 1834-35; Starrkärr Vg: R 1829, 1831, 
1839, B 1842; Mörlunda Sm: R ca 1835, B 
1839-40; Hult Sm: Rea 1835, B 1837-41; Ryss
by Sm: R 1835, B 1836; Skirö Sm: R 1834, 1836, 
B 1836; Mogata Ög: R 1840, B 1842-44; Rök 
Ög: R 1840; Öja Sö: R 1840, B 1847-50; Svan
hals Ög: R 1840-tal; Ytterlännäs Ån: R 1845, B 
1848-54; Ilsbo Hs: B 1849; Styrnäs Ån: B 
1848-50.

3. En bra översikt över motivets historia i Encyclope
dia italiana, del 31, 1936, samt i Dinsmoor 1942 s 
145f. Ett känt exempel fråm antiken är en portik i 
Diokletianus palats i Spalato, som avbildas i Ro
bert Adams 1764 utgivna The Ruins of the Palace 
of the Emperor Diocletian at Spalato.

Vad står denna serliana då för? I vissa fall kan 
motivet säkert läsas som en medveten kod; »jag 
kan min Serlio och Palladio, här galler klassicis
mens eviga lagar». Både Överintendentsämbe- 
tets konduktörer och de konkurrerande välutbil
dade länsbyggmästarna kunde säkert känna be
hov av att sända sådana signaler. De mindre sko
lade provinsbyggmästarna har sedan helt enkelt 
använt ögonen, funnit motivet vackert och värt 
att låna. Bägge synsätten är användbara, även för 
dagens kyrktornsskådare.

4. Dinsmoor 1942 s 145, Rosci 1966:2. Motivet 
förekommer 6 ggr i bok IV, 6 ggr i bok V, 12 ggr i 
bok VI, 13 ggr i bok VII.

5. Palladio 1570, Bok III kap. XX.
6. Wittkower 1943 s 154ff, Kaufmann 1968 s 3ff- 

Engelska arkitekter som ofta använde motivet pa 
1720-30-talen är Colen Campbell, författare till 
Vitruvius Britannicus 1715-31, som fanns ' 
Konstakademiens bibliotek, Isaac Ware, som över
satte Palladio till engelska 1738 och gav ut ett eget 
planschverk A Complete Body of Architecture 
1735, samt John Vanbrugh, Nicholas Hawksmoor 
och James Gibbs.

7. Av Soufflot t ex Hotel de Marigny, Paris 1769, av 
Ledoux Hotel Tabary Paris 1771, Barriere de la 
Vilette 1785. Kaufmann 1968 s 121 ff.

8. Ett slakthusprojekt (!) av J B Belanger. Kaufmann 
1968 s 173, fig 169.

9. Serlio 1547 s 27, s 30.
10. ÖIÄ:s bibliotek är delvis skingrat. En del av den 

äldsta samlingen finns dock kvar i nuvarande 
Byggnadsstyrelsens arkiv. Konstakademiens bib- 
lioteksinnehav förtecknades 1808 av dess förste 
professor i arkitektur Olof Tempelman. Samling
en bestod huvudsakligen av C F Adelcrantz 
privatbibliotek, förvärvat 1788. Lindahl 1986 s 
206f.

11. ÖIÄ ägde Serlio i en utgåva Venedig 1600, Palla
dio Haag 1726. Konstakademien : Serlio Venedig 
1619, Palladio Venedig 1616, Paris 1645 och 
1650, London 1721.

12. Alm 1986 s 34f. - I Köpenhamn byggdes redan
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1755-58 ett hus med serlianafönster i fasaden, för 
den engelske bildhuggaren Simon Carl Stanley, 
publicerat i Hartmann-Villadsen, Byens Huse, 
Byens Plan, Danmarks arkitektur, Kphm 1979. 
Författaren påpekar (s 100) att planscher över ser
lianafönster förekommer bl a i William Halfpen
ny, Practical Architecture, London 1724.

13. Wohin 1936 s 102. KB Kart&Bild Desprez voi 
55:34.

14. Wohin 1936 s 133 fig 110-114. KB Kart&Bild 
Desprez voi 56:27,29.

15. Wohin 1936 fig 229-30. KB Kart&Bild Desprez 
voi 55:190-96. Kaufmann 1968 s 176ff, fig 177.

16. Settervall 1945 s 154f.
17. Settervall 1945 s 390ff, fig 274-78.
18. Settervall 1945 s 391. Ritning ATA.
19. Edling 1989 s 106f.
20. ÖIÄ ritningar kyrkliga byggn. D 31:1-2, ÖIÄ till 

K Majt 13/3 1805, RA. På ritningen anges även 
»porten på södra språnget ändrad till en stor arca
de, som hädanefter vid dylika kyrkoritningar mås
te iakttagas». Att åtminstone Palmroth lydigt fo
gade sig efter detta egendomliga kungliga direktiv 
visar hans ritning för Malilla kyrka 1808, med 
samma form som Dimbo, och en hög arkadfor- 
mad sydportal. Kyrkan byggdes 1822 efter en helt 
annan ritning.

Källor och litteratur

Otryckta källor
Riksarkivet: Överintendentsämbetets arkiv, ritningar 

och handlingar.
raä: ATA: Ritningar, handlingar, fotografier. - Sveriges 

Kyrkor, opublicerade manuskript, fotografier, inven- 
teringsmaterial.

Kungliga biblioteket: Kart&Planschavd, LJ Desprez’ 
ritningar.
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Svenska bidrag till restaureringen av 
Abo domkyrka på 1800-talet
av Marja Terttu Knapas

I Åbo domkyrkas historia under 1800-talet före
kommer mycket, som till sitt idéinnehåll ankny
ter till Sverige och särskilt till Uppsala domkyrka. 
Detta gäller inte minst de förslag, som gjordes på 
1890-talet till en fullständig restaurering av Åbo 
domkyrka. Restaureringen kom aldrig att utföras 
och motståndet mot förslagen kan på många sätt 
härledas till Sverige. Uppsala domkyrkas restau
rering, som till en början sågs som ett föredöme, 
blev till slut ett avskräckande, negativt exempel 
och ett effektivt hinder för förverkligandet av 
restaureringsplanerna i Åbo.

Domkyrkan i Åbo, som ödelagts i den stora 
stadsbranden 1827, återuppbyggdes kort däref
ter enligt ritningar av arkitekten C L Engel. Han 
ritade även kyrkans fasta »empire-gotiska» inred
ning, bänkar, predikstol och läktarbarriär. Altar
tavlan beställdes av Fredrik Westin i Stockholm, 
som lät arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson 
rita ett ramverk som bättre än Engels skulle passa 
till tavlan. Därefter ville församlingen också ha 
en ritning »till en med Architecturens reglor 
överensstämmande och efter Domkyrkans stor
lek och byggnadsstil anpassad Predikstol» av 
samme arkitekt. Den ritades dock i stället av 
Engel i samma dekorativa stil som altartavlans 
ramverk. Orgelfasaden utfördes något senare, 
enligt ett förslag av Blom Carlsson.1

Den nationellt inriktade historieskrivningens 
intresse för stormän och historiska händelser fick 
ett uttryck även i monumentala historiemålning
ar. I Åbo domkyrkas högkor utförde Robert Wil
helm Ekman en svit målningar inför 700-årsjubi- 
leet år 1857 över kristendomens införande i Fin
land. Bland dem ingick också två fresker, direkt 
inspirerade av J G Sandbergs motsvarigheter i

Uppsala domkyrka - där Ekman själv varit Sand
bergs medhjälpare under två somrar. Freskerna i 
Åbo framställde kristendomens införande och 
reformationstidevarvet med händelser och por
talgestalter från Finlands historia.2 Högkorets 
målningar sågs som det sista skedet i interiörens 
återställande.

Man har också sett högkorets målningar som 
det första skedet i kyrkans »moderna» restaure
ring och som en utgångspunkt för den patriotis
ka entusiasm, som den år 1865 grundade »ICo- 
mitén för återställande av Åbo domkyrkas forn
minnen» i hög grad stödde sig på. En direkt 
inspirationskälla för kommitténs tillkomst var 
den historiska romansviten Fältskärns berättelser 
av Zacharias Topelius, som åren 1851-1866 ut
gavs i följetongform. Berättelserna framhöll Fin
lands och finnarnas andel i Sveriges och i det 
egna landets historia. Kända fältherrar från 
30-åriga kriget vilade också i Åbo domkyrka och 
sedan deras minne hade aktualiserats i litteratur 
och historieforskning ville man återge deras 
medfarna gravkapell den forna glansen.

Restaureringen av gravkoren 
Som sin första uppgift tog kommittén, där länets 
guvernör var ordförande och även domkyrkoför
samlingen var företrädd bland ledamöterna, en 
penninginsamling till en sarkofag för Karin 
Månsdotter - då ofta uppfattad som »Finlands 
egen drottning». De första som deltog i pen
ninginsamlingen, som Topelius genom sitt upp
rop »En mark för de döda» aktivt understödde 
var emellertid »Kvinnor från Medelpad». Efter 
att kommittén låtit uppgöra en ritning till sarko
fagen begärdes ett sakkunnigutlåtande av arki-



172 KNAP AS

Fig 1. Åbo domkyrka efter senaste restau
reringen åren 1976-79. Foto P O Welin 
1985, Museiverket.

tekten F W Scholander. Detta var avstyrkande: 
»det ligger fullt av motsägelser i ritningen och 
dessa framkallas genom sammanblandandet av 
grekisk, romersk, renaissance och sjelfsvåldssty- 
lor, utan att ritaren haft nog kraft för att, såsom 
nuförtiden ofta brukas, gjuta den till ett lyckligt 
helt». Ett nytt förslag av arkitekten Theodor 
Decker godtogs sedan av Scholander. Sarkofagen 
beställdes enligt Deckers ritning och ställdes upp 
i det s k Kankaskoret år 1867.3

Verksamheten fortsatte härefter med omställ
ningar i Kankaskoret, de Tottska, Tavastska och 
Stålhandskeska gravkoren. Kommitténs arbete 
fick inom kort en officiell prägel genom anslag 
som beviljades av Senaten, storfurstendömets re
gering. Den i Åbo födde konstnären Wladimir 
Swertschkoff donerade glasmålningar till gravko
ren, enligt hans egna skisser tillverkade i Mün
chen. Han gjorde också ett förslag, i form av 
»kartonger» för dekorering av Tavastska korets 
väggar och valv. År 1882 inköpte kommittén 
från Johan Hellstens bok-, konst- och pappers- 
handel i Stockolm Viollet-le-Ducs planschverk 
Peintures murales des Chapelles de Notre Dame 
för att anlitas vid dekoreringsarbetena i domkyr
kan.4

Från och med 1880-talet dominerades kom
mitténs arbete av den aktive arkitekten, författa
ren och publicisten Jac Ahrenberg, Scholanders

elev från Konstakademin i Stockholm. Redan i 
unga år hade Ahrenberg tillsammans med sin far 
i hemstaden Viborg via tidningarna intresserat 
sig för Brunius restaurering av Lunds domkyrka. 
De Tottska och Stålhandskeska gravkoren deko
rerades efter ritningar av Ahrenberg, som gick 
tillväga enligt ett råd, som han fått av Swertsch
koff: »allt som är fast i kyrkan göres i gotik - den 
franska gotiken är den bästa - allt som är löst i 
kyrkan göres i högrenässans eller barock, ty i 
denna stil äro de förnämsta monumenten i ka
pellen».

År 1894 hade Ahrenberg tillsammans med ar
kitekt Carl C:son Armfelt på kommitténs upp' 
drag gjort ett förslag enligt denna princip för 
restaurering av de fem återstående gravkoren- 
Kommittén ansökte om statsbidrag av Senaten, 
som för första gången sände förslaget för utlå
tande till Arkeologiska kommissionen, museiver- 
kets år 1881 inrättade företrädare. Dittills hade 
kommissionen stått helt utanför arbetena i dom
kyrkan. Kommissionen begärde in ett eget sak
kunnigutlåtande av magister Emil Nervander, 
känd som den första ivraren för bl a finska me
deltida kyrkomålningar och initiativtagare till de 
konsthistoriska expeditioner, som Finska forn- 
minnesföreningnen anordnade. I ett enskilt brev 
till statsarkeologen J R Aspelin meddelade han 
att utlåtandet var en svår fråga: »det har givit mig
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myror i huvudet. Jag ville, uppriktigt sagt, helst 
låta alla gamla grannlåter i denna kyrka, Ekmans 
fresker tagna med i slurven, förfalla för att sedan 
restaureringen måtte ske efter inhemsk förnuftig 
plan, ej medels maskeradkostymer från Notre 
Dame!» Därtill beklagade Nervander, att han 
inte haft tillfälle att bese målningsdekoren i Upp
sala domkyrka, som konstnären Albert Edelfelt 
hade prisat: » ... som Edelfelt sade mig just 
skulle vara i min smak, med inhemska motiver, 
ädelt harmoniserande med den nordiska arkitek
turen.» På Nervänders förslag framlade Arkeolo
giska kommissionen för Senaten, att den skulle 
tillsätta en särskild delegation för att överväga de 
principer, som man skulle följa vid restaurering
en av Åbo domkyrka.5

Föregående år hade arkitekt Ahrenberg vänt 
sig till Arkeologiska kommissionen i egenskap av 
ledamot i kommittén i Åbo - och framfört sin 
oro för gravmonumentens bestånd i domkyrkan. 
Särskilt minnesvärdarna över Evert Horn och 
Torsten Stålhandske var starkt förfallna. Han an
såg, att kommittén inte hade befogenheter att ta 
sig an deras iståndsättande. Arkeologiska kom
missionen anhöll i sin tur om en redogörelse för 
gravmonumentens tillstånd jämte kostnadsför- 
slag, dels för deras skyddande mot ytterligare 
förfall, dels för deras eventuella restaurering av 
Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. Upp
draget gick till arkitekt Ahrenberg, som också var 
tjänsteman vid överstyrelsen. I Ahrenbergs för
slag ingick ett kostnadsförslag av skulptören Ro
bert Stigell, närmast för Stålhandskes monu
ment. Horns gravvård ansågs vara till den grad 
förstörd, att inga åtgärder kunde företas, »eme
dan man svävar i okunnighet, om huru de skada
de delarna en gång sett ut». Ahrenbergs förslag 
och Stigells medverkan förordades inte av Arkeo
logiska kommissionen eller av Emil Nervander. 
För att finna en utväg föreslog kommissionen, 
att även frågan om gravmonumentens restaure
ring skulle ges i uppdrag åt samma delegation, 
som den redan tidigare hade föreslagit för dom
kyrkans övriga restaureringsfrågor.

Senaten tillsatte sedan på hösten 1894 »Dele
gationen för avgivande av betänkande angående 
restaureringen av Åbo domkyrka och dess grav-

----------- ------- y.-w:..,.:,------

Fig 2. Arkitekt J Ahrenbergs förslag till dekoreringen 
av Tottska koret 1883. Foto Museiverket.

monument». Ledamöter var, förutom Emil Ner
vander, e o professorn i estetik och nyare littera
tur Eliel Aspelin samt Magnus Schjerfbeck, arki
tekt vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna 
(bror till konstnärinnan Helene Schjerfbeck). 
Som första åtgärd föreslog delegationen, att man 
skulle uppgöra ritningar över domkyrkan. Därtill 
ville den företa en tre veckor lång studieresa till 
Danmark och Sverige, där de nyligen restaurera
de domkyrkorna i Roskilde, Skara och Uppsala 
»otvivelaktigt skulle erbjuda mycket efter- 
följansvärt att iakttaga och tillämpa vid återstäl
landet av vårt lands mest vördnadsvärda bygg
nadsverk i ett skick som motsvarar nutida an
språk».

Det mest givande målet under resan, som före
togs i maj 1895, var Uppsala domkyrka, där dele
gationen bl a fäste uppmärksamhet vid de »före-
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Fig 3. Evert Horns och hans hustru Margareta Finckes 
grawård i Tavastska koret före restaureringen. Xylogra
fi efter foto från 1880-talet. Pubi i C v Bonsdorff, Abo 
stads historia under sjuttonde seklet, bd 1, 1896.

dömligt» restaurerade gravmonumenten. Efter 
att ha inhämtat, att restaureringen hade överva
kats av ledamoten i domkyrkans byggnadskom
mitté, Aspelins kollega i Uppsala, professor C R 
Nyblom, satte de sig i förbindelse med honom. 
Han uppgav, att monumenten hade restaurerats 
av Antonio Bellio, en italiensk stuckatör, som i 
drygt tio år varit verksam i Stockholm. Nyblom 
berömde och rekommenderade honom högt. 
Inom delegationen vaknade »liksom av sig självt 
tanken, att samme konstnär kunde engageras för 
Åbo domkyrka.» De sökte upp stuckatören och 
något senare avreste Aspelin från Stockholm till 
Åbo, i sällskap med Signor Antonio Bellio.

Delegationen lämnade i september 1895 till 
Senaten en ansökan om statsunderstöd för grav
monumenten, enligt ett kostnadsförslag som 
uppgjorts av Bellio. De viktigaste restaurerings- 
objekten var monumenten över Torsten Stål
handske samt över Evert Horn och hans hustru 
Margareta Fincke, som man tidigare hade ansett 
vara omöjliga att iståndsätta. Enligt Bellios be
dömning kunde monumentets arkitektur restau
reras. Eftersom dess stil var »känd och synlig» 
kunde ornamentala delar, vapensköldar och and
ra motsvarande partier utföras på nytt. Delega
tionen omnämnde särskilt, att Bellios verkstad 
var specialiserad på restaurering av antika monu
ment och att han förutom i Uppsala domkyrka

hade arbetat i Tyska kyrkan och i Riddarholms- 
kyrkan i Stockholm.6 Hans kostnadsförslag var 
mycket fördelaktigt, därför att han använde na
turlig sten endast för att ersätta större defekter, 
medan han ersatte smärre brister med artificiell 
marmor, vars varaktighet och utseende var jäm
förbar med den äkta stenens. Senaten beviljade 
redan i januari 1896 sitt understöd och kontrakt 
ingicks med Bellio.

Arbetena i domkyrkan inleddes i april. Som 
medhjälpare hade Bellio sju arbetare, av vilka två 
»student skulptörer» hade anlänt enkom från 
Treviso, Bellios hemstad. Angående Stålhand
skes monument bestämdes, att det helt förstörda 
ansiktet skulle utföras på nytt efter ett porträtt i 
Karlbergssamlingen. Aspelin hade anskaffat en 
avbildning av porträttet med bistånd av artisten 
Louis Sparre. Gravmonumentets allegoriska 
skulpturer skulle förses med attribut efter jämfö
rande undersökningar. Därtill överenskom man, 
att sidoinskriptionerna på Evert Horns och Mar
gareta Finckes svårt förstörda monument skulle 
utföras enligt uppgifter i en beskrivning av dom
kyrkans gravkapell från år 1778; den svenska 
texten och ortografin skulle följa Gustav Vasas 
bibel. Därtill föreslogs, att vapensköldar skulle 
utföras på pilastrarna i monumentets tumbadel 
enligt det epitafium, som hörde till gravmonu
mentet. Något porträtt av Horn eller hans maka

Fig 4. Evert Horns gravmonument efter Bellios restau
rering. Foto P O Welin, Muscivcrkct.
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kunde inte påträffas och deras liggande skulptu
rer i hög relief restaurerades utgående från beva
rade skärvor. Senare beslöt man att gravmonu
mentets hörn skulle förses med obelisker, »pyra
mider» av samma slag som på Gustav Vasas grav 
i Uppsala domkyrka. Detta motiverades med att 
»det har säkert funnits liknande förut, ty gavel
uppsatserna äro så smala, att hörnen synas tom
ma ifall der ej placeras någon fyllnad».7

Restaureringen av gravmonumenten tog i allt 
två och en halv månad. Vid en slutsyn i slutet av 
juni prisade delegationens ledamöter Bellios 
verk för stilrenhet och konstnärlighet och kon
staterade att bara ett tekniskt tränat öga kunde 
skilja nytt från gammalt.8

Principdiskussion och restaureringsforslag 
Delegationens huvuduppgift, en utredning av de 
principer, som skulle följas vid Åbo domkyrkas 
restaurering, slutfördes i mars 1896. Delegatio
nen ville dock inte i detalj yttra sig om de aktuel
la förslagen för gravkapellens restaurering utan 
hade i stället uppgjort ett eget förslag för en 
fullständig restaurering av hela kyrkan, med mo
tiveringar och kostnadsberäkningar.

Enligt delegationen hade man vid restaure
ringen av medeltida kyrkor redan frångått princi
pen att återställa byggnaden i den stil som hade 
varit rådande vid dess grundläggande och i stäl
let börjat respektera det bestående och historiska. 
Tillbyggnader från olika tider, som gotiska ka
pell i romanska kyrkor och renässanskapell i go
tiska, tilläts stå kvar oförändrade. Endast »det 
absolut vanprydande, som härledde sig av senare 
tiders bristande kännedom om medeltidsarkitek- 
turen» kunde avlägsnas. Olika tendenser hade 
nog enligt delegationen framträtt vid tillämpan
det av denna princip, därför att arkitekter och 
andra konstnärer »i konstens namn hållit på en 
friare behandling och forskare ex professo främst 
yrkat på bevarande och återställande av det som 
varit». Principen var ändå i huvudsak den enda 
riktiga och ledde till det bästa resultatet ifall den 
rätta medelvägen kunde hållas mellan konstens 
och forskningens krav.

I Åbo utvisade domkyrkans byggnadshistoria

enligt delegationen tydligt, att man vid restaure
ringen på alla punkter skulle följa den rena gotis
ka stilen. Kyrkans utbyggnad på 1370-talet och 
mittskeppets förhöjning på 1460-talet hade haft 
en avgörande inverkan på kyrkans arkitektur. 
Spår av ursprunglig renässansstil fanns inte ens i 
högkoret, som då förmodades härstamma från 
1600-talet. Inte heller gravkoren, som ursprung
ligen hade varit medeltida katolska kapell, hade 
genomgått någon väsentlig modernisering.

I kyrkans yttre var ett förnyande av tornets 
överbyggnad det centrala och kunde inte undvi
kas ifall restaureringens målsättning var att ge 
byggnaden en stilenlig karaktär. »Visst är att om 
domkyrkan förövrigt restaureras huru väl som 
helst, men tornet kvarlemnas oförändrat så skall 
detta ensamt vara nog att förstöra det intryck 
byggnaden eljest är ägnad att ingiva.»9 Då den 
barockform tornspiran hade haft före Åbo brand 
inte var tilltalande och därtill hade tillkommit 
först efter år 1681, hade delegationen bestämt 
sig för att föreslå en avslutning som överens
stämde med byggnadens stil, oberoende av hur 
tornet ursprungligen kunnat se ut. Utgångs
punkterna för tornets och spirans form uppgavs 
vara stilmässiga. Som förebilder nämndes »ett 
flertal tyska och skandinaviska kyrkor». En beva
rad skiss från delegationens studieresa ger emel
lertid vid handen, att Schjerfbeck i Nationalmu
seum i Stockholm till förebild för tornets form 
har kopierat en avritning av Brunneby kyrka i 
Östergötland.

Förutom tornet var även högkoret av betydelse 
för helhetsintrycket. Det onödigt höga och ma- 
gasinsartade koret skulle göras lägre och förses 
med spetsgavlar. Till samma mål syftade strävbå
garna vid kyrkans ytterväggar och därtill hörande 
fialprydda kontreforer. De skulle inte endast stå i 
harmoni med byggnadens ursprungliga stil, utan 
»därtill ha en så dekorativ inverkan, att helheten 
skulle anta något av den måleriska allmänna ka
raktär, som kännetecknade den mera utvecklade 
gotiska arkitekturen». Till den hörde också 
fönstrens masverk och portalerna, som på grund 
av såväl rikare former som ädlare material - Got- 
landskalksten - skulle vara domkyrkan värdiga. 
Man skulle också i övrigt använda enbart naturli-
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Fig 5. Förslag till Åbo domkyrkas restau
rering av M Schjerfbeck 1896. Riksarki
vet. Foto P Kaarto.

ga material -dvs uttryckligen inte cement - till 
den yttre dekoreringen.

Förslaget för restaurering av kyrkans interiör 
innehöll enligt delegationen bara en enda väsent
lig förändring. För att ge liv åt de stela väggytor
na mellan arkaderna och fönstren i mittskeppet, 
som ansågs vara den estetiskt svagaste delen i 
kyrkans arkitektur, föreslogs blindtriforier i form

av nischer: »Enär det vore dyrare, mindre stilen
ligt och även i övriga avseenden betänkligt att 
utnyttja dessa vida ytor för bildframställningar». 
Skranket i triforiets nedre del samt den södra 
läktarens nya bröstning skulle utföras i kalksten, 
drag som egentligen hörde hemma i kalkstens
eller sandstenskyrkornas formvärld.

Delegationen ansåg, att altarets flyttning från
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Fig 6. Bmnneby kyrka, Östergötland. Skiss av 
M Schjerfbeck. Nationalmuseum, Stockholm.

högkoret till mittskeppet innanför koromgången 
var ett oeftergivligt villkor för att återställa kyr
kans ursprungliga och stilenliga karaktär. »Det 
torde nämligen inte finnas en enda gotisk kyrka 
med koromgång, där altaret inte skulle stå innan
för den.» För att inte högkoret efter restaurering
en skulle stå utan användning föreslog man att 
S:t Henriks kenotafium skulle flyttas från Nousis 
kyrka till Åbo och ställas på ett lämpligt funda
ment i högkoret, vars valv kunde bemålas med 
de medeltida Åbobiskoparnas vapensköldar och 
namnchiffer. I restaureringsforslaget ingick en 
ny altaruppsättning i gotisk stil; predikstolen 
samt bänkarna från 1880-talet hade bevarats 
oförändrade.

I interiörens restaurering var en stilenlig mål- 
mngsdekor ett viktigt inslag. Enligt delegatio
nens uppfattning skulle grundtonen i väggar och 
valv vara ljus och man accepterade endast in

hemska dekorationsmotiv från landets socken
kyrkor. »Det ligger blott vikt på att motiven 
väljas med smak och behandlas med större konst
närlighet än i de enkla sockenkyrkorna har varit 
fallet samt slutligen användas med förstånd och 
måtta för att stärka intrycket av arkitekturen, icke 
för att gälla något ensamt för sig.» Delegationen 
hänvisade till att man i Uppsala hade förfarit på 
motsvarande sätt. Uppsala kunde i detta sam
manhang nämnas endast som ett allmänt föredö
me. Arkitekturen i Åbo domkyrka var mycket 
enklare och de gamla finska kyrkomålningarna 
erbjöd redan i sig så rik variation av dekorations
motiv, att lån från andra vore att gå över ån efter 
vatten. Figurmålningar borde undvikas, därför 
att förändrade förhållanden krävde andra, icke
katolska motiv och en annan behandling än un
der medeltiden. I långhuset kunde eventuellt 
förordas figurmotiv för korvalvet, t ex evangelis
ternas symboler eller svävande änglar med pino- 
redskapen eller språkband. Man befarade, att 
omfattande bildframställningar skulle anses allt
för dekorativa eller att de skulle uppfattas som 
överdriven katolsk prakt.

Reaktionen på restaureringsforslaget 
Delegationens betänkande utgavs i september 
1896 i tryck på svenska och finska och åtföljdes 
av ett häfte med avbildningar av uppmätningsrit- 
ningarna och av arkitekt Schjerfbecks restaure
ringsforslag.10 Betänkandet gav upphov till den 
första stora restaureringsdebatten i Finland.11 I 
kritiken framfördes olika synpunkter, hur »kons
tens» krav på stilrenhet och enhetlighet borde 
förverkligas. Vetenskapens och »arkeologins» 
krav på sanning och autenticitet bedömdes inte 
ännu enligt den antikvariska verkligheten utan 
snarare starkt emotionellt; i bakgrunden skymta
de redan den internationella restaureringsdebat
tens argument om »stämningsvärdet». I samtliga 
inlägg rådde enighet om att domkyrkans restau
rering under alla omständigheter var högst 
önskvärd.

Jac Ahrenberg skrev att »varje restaurering, om 
än genomförd med bästa vilja, den största entusi
asm och samvetsgrannhet, var och blev ett stycke 
eklekticism, som i längden tillfredställde ingen,
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Fig 7. Domkyrkans norra fasad i Schjerfbecks restaureringsforslag 1896. Riksarki
vet. Foto P Kaarto.

Fig 8. Interiör i restaureringsforslaget 1896. Riksarkivet. Foto P Kaarto.
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innan decennier förgått och givit även det sist 
utförda arbetet traditionens helgd. Kommittéer 
och enskilda utrustade med stora resurser, med 
obegränsade medel och med ett kolossalt forsk
ningsmaterial, som Viollet-le-Ducs restaurering 
av Notre Dame i Paris, Heinrich Hansens av 
Frederiksborgs slott, Helgo Zettervalls av dom
kyrkorna i Lund, Upsala och Skara samt Fredrik 
Lilljeqvists av Gripsholms slott, hade knappast 
fått sitt arbete färdigt, innan polemik om det
samma uppstått.»

Alla ansåg det angeläget att förändra den ny
gotiska tornhuven från år 1828, även om ingen 
tyckte att delegationens förslag var särskilt lyc
kat. Enligt Ahrenberg var det alltför fint fördelat 
och rikt utsirat och hörde inte till tornets enkla 
och nästan rustika arkitektur. Förslaget gav också 
anledning till att utreda tornets historia före Åbo 
brand, både med hjälp av arkivmaterial och i 
själva kyrkan. Åboarkitekten Helge Rancken 
uppgjorde på basen av egna forskningar ett eget 
förslag, med en åttkantig spira mellan murgavlar 
och små hörntorn.

Regulariseringen av kyrkans torn och väggar 
kritiserades hårt. Enligt historikern George 
Granfelt föreföll själva murarna att förkroppsliga 
hela Finlands historia. Han vände sig mot alla 
onödiga, symmetriserande ingrepp och ett fören- 
hetligande av fasaderna: »En kommande tid får 
icke förevita oss, att vi förstört Åbo domkyrka 
och upprest en ny byggnad i stället för den på 
vilken de gångna seklerna nedlagt sitt bästa arbe
te.» Enligt Ahrenberg förtog regulariseringen 
fullkomligt intrycket av ålderdomlighet och 
friskhet; det hela såg enbart fattigt och tråkigt ut.

Arkitekten Lars Sonck, som hörde till en yngre 
generation, hänvisade till Uppsala som ett var
nande exempel, som manade till försiktighet i 
Finland. Han klandrade delegationen särskilt för 
det, att den hade försökt nå stilrenhet i detaljer
na genom att så mycket som möjligt respektera 
kyrkans huvudformer och så litet som möjligt 
skona detaljer och murytor. Denna missriktade 
snygghets- och stilrenhetsprincip hade drivit de
legationen nära nog till helgerån. Han ansåg att 
detaljerna var »anden i den historia genom sek
ler», som kyrkan i sin helhet berättade. Det var

detaljerna, sådana som de tedde sig, som hade 
det största affektionsvärdet.12

Förslaget till en restaurering av interiören fick 
ett positivare mottagande. Ahrenberg, som i 
stilfrågor satte sin tillit till Hans Hildebrand, 
motsatte sig triforierna med hänvisning till att 
de var sällsynta i Sveriges medeltidskyrkor. Hos 
Sonck hade triforieförslaget genast väckt hans 
vördnad för det gamla och avsky för onödiga 
arkitektoniska lögner. Flyttningen av altaret från 
högkoret sågs som »idel purism som bröt med 
seklers hävd». Flyttningen av Sankt Henriks ke- 
notafium till högkoret från sin ursprungliga, re
dan i legender omnämnda plats i Nousis, kunde 
inte heller accepteras.

Restaureringsforslaget för Åbo domkyrka hade 
uppstått i ett läge, där de finländska särförhållan- 
dena och de språkpolitiska konflikterna under 
1800-talets sista årtionden spelade en viss roll. I 
Sverige hade initiativet till de stora kyrkorestau
reringarna vanligen formellt tagits av kyrkan 
själv, biskoparna hade på riksdagarna arbetat för 
finansieringen, planering och förverkligande 
hade förlagts till Överintendentsämbetet. Initia
tivet till den genomgripande restaureringen i 
Åbo hade tagits av Arkeologiska kommissionen, 
egentligen som ett motdrag till de planer som 
den lokala Kommittén för återställande av Åbo 
domkyrkas fornminnen med ärkebiskopen som 
ordförande hade framlagt. Församlingens syn
punkter eller önskemål hade inte heller inhäm
tats.

Därtill ingick i restaureringsforetaget en rejäl 
dos av den språkpolitik, som på alla områden 
präglade kulturlivet i Finland under 1880- och 
1890-talen. Under delegationens studieresa 
skrev Eliel Aspelin från Uppsala till sin bror, 
statsarkeologen J R Aspelin: »Resan har enligt 
vår uppfattning varit lyckad, även om huvudre
sultatet har varit det, att vi bör utveckla vårt eget, 
utan att låna av andra.» Delegationens finskna- 
tionella framtoning och målsättning hade till 
följd, att dess erfarenheter av svenska restaure
ringar och de explicita idéerna - t ex förädlings- 
principen för inhemska ornament liksom lånen 
och jämförelserna från domkyrkorna i Sverige

13-919085
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Fig 9. Schjerfbecks restaureringsforslag 
för Åbo domkyrka år 1901. Riksarkivet. 
Foto P Kaarto.

1 9 1j 1

tonades ner. I brist på en finlandsk konsthistorie
forskning var Hildebrands konsthistoria även de
legationens huvudkälla i stilfrågor.

Restaureringsforslaget utdöms 
Senaten beslöt i april år 1900 att återremittera 
frågan om Åbo domkyrkas restaurering till dele
gationen, som uppmanades beakta de ankomna 
utlåtandena och bedömningarna i pressen. Dele
gationen fick i uppdrag att bemöta dem och vid 
behov framlägga ett nytt restaureringsforslag. 
Härefter beslöt delegationen att företa en ny stu
dieresa, denna gång söder om Finska viken, där 
kyrkorna enligt uppgift skulle stå Åbo domkyrka 
betydligt närmare än kyrkorna i Sverige. Slutre

sultatet blev ett nytt förslag år 1901, där tornet 
var utformat med förebild från Petri-kirche i Lü
beck. De nya mas verken i fönstren och portaler
nas profiler föreslogs nu i täljsten, epokens finsk- 
nationella material. I stället för blindtriforier 
föreslogs apostlaskulpturer, uppställda på konso
ler. Den tidigare uttalade grundprincipen, att 
hålla sig till den »rena gotiska stil», som domine
rade kyrkan efter tillbyggnadsskedena på 1300- 
och 1400-talet och samtidigt hålla sig på den 
rätta medelvägen mellan konstens och vetenska
pens krav, frångicks inte.

Hela företagets rimlighet ifrågasattes sedan i 
en ny debatt år 1901. Denna debatt dominerades 
av byggnadsarkeologiska och antikvariska argu-
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ment, i motsats till stilhistoriska utgångspunkter 
eller arkivkällornas vittnesbörd. Sune Ambrosi
ani framhöll i ett uttalande: »för arkitekturforsk
ningen är endast de jungfruliga murarna av vär
de». De yngre nationalromantikerna bland arki
tekterna vid sekelskiftet, Herman Gesellius och 
Armas Lindgren, hänvisade passionerat till John 
Ruskin i stället för till Heidenstam. I de officiella 
utlåtandena ansåg Överstyrelsen för allmänna 
byggnaderna Mariakyrkan i Visby vara föredöm
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Exkurs
Kyrkorum och altarkaraktär
av Lennart Illerstad

Ett fristående altare i ett rymligt kor är utmär
kande för de under slutet av 1800-talet byggda 
kyrkorna. Dåtidens tongivande kyrkoarkitekt, 
Helgo Zettervall, ledde utvecklingen i egenskap 
av chef för Överintendentsämbetet. Som stöd i 
granskningsarbetet med kyrkoprojekten fick han 
genom myndighetens försorg 1887 utge hand
boken: »Allmänna anvisningar rörande kyrko
byggnader». Där heter det bl a om altarets ut
formning: »... må i öfrigt här blott erinras, att 
altaret hos oss icke är något offeraltare efter ju
diskt eller katolskt begrepp, utan, från den apos
toliska symbolikens ståndpunkt sedt, stället der 
den församlade menighetens bön uppstiger och 
der denna menighet mottager skriftermålet och 
nattvarden. Ordet ’altare’ torde för öfrigt här 
icke vara den rätta evangeliska benämningen, 
utan snarare ’nattvardsbord’ som mera klart och 
bestämt uttrycker dess väsen, gent emot det ro
mersk-katolska (offer-)altaret.»1

Altarets fristående placering innebar alltså att 
man sökte framhäva den odelade karaktären av 
nattvardsbord i stället för det traditionella alta
rets flerfalt sammansatta. Denna renlärighet 
fanns för övrigt redan hos Luther.2 Viljan till en 
entydig altarkaraktär blev avgörande för det mo
derna kyrkorummets utveckling. Idag är det fri
stående bordsaltaret taget i bruk både av prote
stanter och katoliker. Det har blivit regel både 
vid nybyggnad och renovering.

Problem och hypotes
I arbetet med en riksinventering3 av svenska kyr
kor byggda under åren 1920-84 har författaren 
kunnat se hur det fristående altaret blivit ett allt 
vanligare inslag. Oftast har kyrkorummet ändå

bibehållit en traditionell form med mittgång 
från en västport till altaret. Det finns emellertid 
ett mindre antal kyrkorum med intressanta avvi
kelser. Det har gett utgångspunkten till denna 
fördjupade studie, där problemet formuleras: 
Vilken är bakgrunden till våra radikalast nyge- 
staltade sentida svenska kyrkorum med altare av 
bordskaraktär?

Våra skickligaste arkitekters bästa kyrkorum 
blev efterhand allt friare formade. Den axiala 
huvudentrén, som sammanhänger med det tra
ditionella altarets karaktär av offersymbolik och 
processionsmål, har frångåtts till förmån för en 
obunden asymmetri. Den tes som sammanfattar 
analysen kan formuleras: Ett fristående altare av 
karaktären nattvardsbord gör den axiala proces- 
sionsentrén umbärlig, till förmån för en friare 
gestaltning av kyrkorummet och dess samman
hang med omgivningen.

Nygotikens ljusa kor
Portalgestalten Helgo Zettervall ritade Oskar 
Fredriks kyrka i Göteborg i nygotik 1883. Det 
var samma år som hans »Allmänna anvisningar 
...» trycktes.

Långhuset är treskeppigt med knippepelare 
och rundade ribbor i tegelslagna valv. Koret ut
gör en separat byggnadskropp med ett tornlik- 
nande spetstak. Invändigt bildar det inte någon 
egentlig koromgång i anslutning till sidoskep- 
pen men har en inbördes förbunden kapellkrans 
under höga masverksfönster. Framför, på den 
rymliga friytan, står altaret med sitt ringformade 
knäfall. För att vara ett så väl avdelat kor har det 
ett ovanligt öppet sammanhang med långhuset.

Korets huvudroll överensstämmer med alta-
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Fig 1. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg. Fasad mot ös
ter. Ritning av Helgo Zettervall 1887. RA.

rets fria placering. Det gällde att klart understry
ka nattvardens vikt inom Svenska kyrkan i en tid 
då frikyrkorna kunde slopa altaret till förmån för 
predikstolen. I det fria stilvalets tid tjänade ny
gotiken väl de angelägna kraven på ett framträ
dande, ljust kor.

Oscar Fredriks kyrka har mittportal mot altar
gången i västgaveln på traditionellt vis, förutom 
flera sekundäringångar i långsidorna.

Sekelskiftesteori och stilbrytningar - 
Lars I Wahlman
Debatten om kyrkorummets utformning kring 
sekelskiftet fick viktiga impulser från Tyskland. 
Emil Sulze, präst i Dresden, författade en pro
gramskrift som utgavs i Stockholm 1893 med 
titeln »Församlingslif i den protestantiska kyr
kan». Hans ideal var närmast vad vi kallar en

salkyrka med planform av »en till kvadraten sig 
närmande rektangel» utan separat avsatt kor, vil
ket han ansåg vara ett kvardröjande arv efter den 
katolska kyrkan. Altaret skulle utformas som ett 
fristående bord med möjlighet för prästen att stå 
bakom och officiera vänd mot församlingen, vil
ket förutsätter ett bordsaltare fritt från skym
mande prydnader. Sulze ville dessutom ha för
samlingens bänkar ordnade i en tresid ig krets 
kring altaret. Till hans krav hörde också en anslu
ten församlingssal som ett led i kyrkans sociala 
anpassning.

Vid arkitekttävlingen om Engelbrektskyrkan i 
Stockholm 1906 ingick en församlingssal i täv
lingsprogrammet. Lars I Wahlmans segrande bi
drag har en friliggande församlingsbyggnad med 
sal. Kyrkoförslaget har ett mycket originellt drag- 
Det saknar traditionell entréport i västgaveln. 
Galleriet tillkom först senare.4 Prisnämnden

Fig 2. Planritning av Zettervall 1887. RA.
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Fig 3. Tävlingsförslag till Engelbrekts- 
kyrkan, Stockholm. Motto »Croix», av 
Georg A Nilson 1906. Korsarmen vid 
forsamlingsgården är tillbyggd med för
samlingssal. Mellanväggen uppdelad i tre 
upphissbara väggfält för ett flexibelt 
rumssammanhang.

L
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Fig 4. Engelbrektskyrkan i Stockholm. Arkitekt Lars I 
Wahlman. Tävlingsritning från 1906 av västra fasaden. 
Västport saknas!

framhåller i sin kritik byggnadens goda anpass
ning till terrängen och de vackra entréerna.5 Ing
en annan tävlingsdeltagare utesluter huvudentré 
i altargångens förlängning. De har i stället tving
ats till alternativ orienteringsriktning, som i 
samtliga fall innebar orimliga entréproblem med 
hänsyn till topografin. Wahlmans mittaxel har 
den önskvärda dragningen från väst mot öst 
trots att västbranten inte lämnade utrymme för 
en huvudentré med förplats. Tack vare altarets 
bordskaraktär i Zettervalls anda har han funnit 
den axiala västentrén umbärlig. Detta tillsam
mans med den originella uppbyggnaden möjlig
gjorde den fyndiga inplaceringen av kyrkan i ter
rängen.

De båda förplatserna utanför korsarmarna bil
dar ett vackert sammanhang med det särpräglade 
kyrkorummet genom entréerna till det nästan 
kvadratiska långskeppets fyra hörn - från förgår
den mellan norrfasaden och församlingshuset 
genom kyrkorummet och ut till entréterrassen 
mot söder och utsikten över staden. Kyrkorum
mets stora höjd ger en ovanlig känsla av rymd 
med sin ljusa överdel tack vare de stora, runda 
kleristoriefönstren. En svävande molnsky av för-
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Fig 5. Engelbrektskyrkan. Interiör av koret med fristå
ende bordsaltare. Altarets stora djup beror på senare 
tillkomna utbyggnader. Foto L Illerstad.

Fig 7. Kyrka i Tranås, exteriör från väster. Arkitekt Lars 
I Wahlman. Kyrkan byggd 1930.

gyllt smide under taket verkar i samma riktning, 
det gränslösa kyrkorummet.

Wahlmans senare kyrkor
Wahlmans kyrka i Tranås, byggd 1930, är belä
gen i stadens västra utkant uppe på en plan tall-

mo. Koret i östtornet ligger omedelbart intill 
den eroderade sluttningen mot stambanan och 
staden. Den runda korformen går igen i tornets 
övre del. I koret finns dubbla, fasta bänkrader 
placerade längs den cylinderformade fondväg
gen bakom altaret i mitten. Kyrkbacken ligger i

OsrawmiGA'R/'f

KAfiLV-ÄCE/l
Fig 6. Engelbrektskyrkan, översiktsplan. 
Observera den genomgående körvägen 
på sin smala hylla längs västgaveln.



Fig 8. Förslag till kyrka i Nynäshamn. Byggd 1930. 
Plan 1925. Arkitekt Lars I Wahlman.
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vanlig ordning vid västra gaveln men en västpor- 
tal mot altargången saknas. En kyrksal blockerar 
mittgången. I stället finns entréer mot sidoskep- 
pen på ömse sidor om kyrksalen. Entréportarna 
är försedda med vindfång och portiker mot för
platsen. I båda långsidorna finns ytterligare en 
entré med vindfång intill koret. Kyrksalens 
rumsbreda öppning mot kyrkorummet är delad i 
tre dubbeldörrar för flexibel anslutning.

Altarets markerade friställning motiverar kyrk
salens placering. De sidolagda entréerna möjlig
gör ändå en traditionell kyrkbacke i väster. Ter
rängen medger ett fritt val av läget. Kyrksalen får 
en diskret och ändamålsenlig placering under 
orgelläktaren.

Kyrkan i Nynäshamn, också färdig 1930, har 
samma principiella placering av kyrksalen som i 
Tranås efter Wahlmans ritningar från 1925. Ko-

Tha a» Khhax
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Fig 9. Nynäshamn, plan 1919 med fri
ställt altare i rymligt kor. Lars I Wahl
man. Omarbetad.

* övir BomeruN *
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Fig 10. Ansgarskapellet på Björkö. Arki
tekt Lars I Wahlman. Byggt 1930. Plan. 
Sidoskepp och upphöjt, absidformigt 
kor.

ret är dock ovanligt trångt. En tidigare utform
ning från 1919 belyser omständigheterna. Här är 
kyrksalen ansluten som en korsarm mot norr 
utbyggd med församlingslokaler som bildar en 
gård. Denna förbinds med kyrkbacken mot havs
utsikten i söder av en gångväg intill branten 
längs ett entrégalleri på västgaveln med portar 
mot båda förplatserna liksom i Engelbrektskyr- 
kan. En körväg mot syd terrassen måste, för att få 
plats, dras i portik under det rymliga nattvards- 
koret med sin gavel intill östbranten.

I den byggda versionen har Wahlman inte ve
lat avstå från separat kor trots att det är trångt. 
Körvägen tog sin plats sedan portiken slopats 
och i väster gick kyrksalen i sitt nya läge ända till 
branten. Något krucifix över altaret, den tradi
tionella offersymbolen, sattes inte upp under 
Wahlmans tid. Han ville naturligtvis i princip ha 
kvar ett altare av nattvardskaraktär som i Tranås 
och av identiska skäl.

Wahlmans gränslösa kyrkorum 
I Tranås och Nynäshamn hade Wahlman lyckats 
finna en mycket personlig form för anslutning av

Fig 11. Ansgarskapellet. Utblick genom den öppnade 
västväggen mot den bänkmöblcrade förplatsen (utan 
mittgång) och det angränsande öppna landskapet med 
sin fria horisont. Foto 1952, ATA.
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Fig 12. Skogskrematoriet, Stockholm. 
Arkitekt Gunnar Asplund. Byggt 1940. 
Asplund låter Korsets väg i det öppna 
landskapet passera pelarhallen och ut 
över horisonten där korset står. Korsets 
väg har blivit en symbol för oändligheten 
i ett landskap danat som ett monumen
talt rum för andakt. Foto S Sundahl.

den nymodiga kyrksalen. Ansgarskapellet på 
Björkö, färdigt 1930, utgör en vidareutveckling 
av kyrkorummet på samma tema. Det lilla tre- 
skeppiga kapellet kan öppnas mot den möblera
de förplatsen, en kyrksal i landskapsrummet, 
med hjälp av rumshöga, uppställbara portar till 
hela gavelbredden. Wahlmans åstundan att ska
pa det gränslösa kyrkorummet har här nått sin 
yttersta konsekvens. Den höga rymden i Engel- 
brektskyrkans långskepp med sina stora, runda 
överljusfönster och i taket svävande, förgyllda 
molndekor av smide kan bara överträffas av him- 
lakupan, som utgör tak i björkökapellets utom- 
husdel på förplatsen. Det är med sin subtila 
strävan till rymdgestaltning som Wahlman slut
ligen utvecklar kyrkorummets sammanhang med 
sin förplats till en delaktighet i det totala land
skapsrummet. Det för tanken till barockens arki
tekter som med hjälp av fresker, moln och blåa 
rymder, målade i kupoler, löste upp takformerna 
för att skapa illusionen av ett kyrkorum som 
sträckte sig upp i himlen.

Skogskyrkogårdens oändliga landskapsrum 

Bland de unga arkitekter som biträdde Wahlman 
i arbetet med Engelbrektskyrkan fanns Gunnar 
Asplund.6 Året efter Engelbrektskyrkans invig
ning, 1915, segrade han tillsammans med Sig
urd Lewerentz i tävlingen om ny begravnings

plats med kapellkrematorium på Södra kyrkogår
den. Efter många år av arbete stod Asplund slut
ligen ensam som projekterande arkitekt för det 
kapellförslag som utfördes. Året var 1935 och 
som beställarens rådgivande representanter fun
gerade arkitekterna Lars I Wahlman och Ragnar 
Östberg7 liksom då tävlingen avgjordes tjugo år 
tidigare.

Heliga Korsets kapell formades av Asplund i 
den unga funktionalismens anda. Funktionen 
var klart uttryckt att ge rum för de sörj andes 
samling kring katafalken vid jordfästningen. För
hallen, ett klassicistiskt motiv i tidsenlig form, 
erbjöd ståplatser för deltagare som inte rymdes i 
kapellet. Det erforderliga, öppna rumssamman- 
hanget tillgodosågs genom det nedsänkbara glas
parti som utgör kapellets västvägg. Principen var 
densamma som för Ansgarskapellet på Björkö, 
men Asplunds förplats, den öppna hallen med 
sitt uppståndelsemonument under den centrala 
taköppningen, erbjuder regnskydd och förmed
lar ett tredelat rumssammanhang till det »biblis
ka» landskapet utanför, där en alternativ ceremo
niplats med katafalk ligger bortom spegeldam
men med endast himlen som tak.8

Asplunds funktionalism i kapellkrematoriets 
rumssammanhang med ett till oändlighetssym- 
bol format landskap är onekligen föregripet av 
Wahlmans gränslösa kapellrum på Björkö. Det
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Fig 13. S Tomas kyrka i Vällingby. Arki
tekt Peter Celsing. Byggd 1960. Plan. 
Byggnaden i väster är ett senare tillägg.

KYRKORUM

sammanhang med den renodlade altarkaraktären 
som kan följas i Wahlmans arbete berör emeller
tid inte Asplund alls i sin egen föreläsning om 
modernismens rumsteori.9 Där vill han i stället 
härleda det han kallar »rumsupplösning» som

KYRKORUM

KYRKSAL

utgörande en allmän företeelse i tiden. Den an
slutna kyrksalen, en upplösande tendens i kyrko
rummet, kan naturligtvis ses som en del av den
na företeelse.

Det fristående altaret fick en förnyad aktualitet 
1938 när kyrkobyggnadsteoretikern Rudolf 
Schwartz publicerade sin bok »Vom Bau der Kir
che».10 Han präglade där uttrycket »cirkumstan- 
tes» för att beteckna en kretsformig gruppering 
av församlingen kring ett bordsaltare med präs
ten stående bakom »versus populum». De 
grundläggande tankarna överensstämmer med 
Sulze och Zettervall. Den fornkristna gudstjäns
ten var den yttersta förebilden.

Peter Celsing och bordsaltaret
Arkitekten Peter Celsing engagerade sig tidigt 
för den på nytt aktualiserade problematiken 
kring bordsaltaret. Främst med S Tomas kyrka i 
Vällingby från 1960 där det friställda altaret är 
mycket långsmalt med utpräglad bordsform, 
som lånad från någon renässansfresk av Nattvar
den.

Med sitt stora lokalprogram och läget i mark
sluttning är anläggningen helt asymmetrisk i

Fig 14. S Markus kyrka i Björkhagen. 
Arkitekt Sigurd Lewerentz. Byggd I960. 
Plan med salen som adderbar förläng
ning av kyrkorummet.
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Fig 15. S Petri kyrka i Klippan. Arkitekt Sigurd Lewe- 
rentz. Byggd 1966. Den lilla förgården mot gatan. 
Huvudentrén längst in till höger. Foto L Illerstad.

modernistisk anda. Kyrkorummet är likaså kon
sekvent asymmetriskt. I stället för en traditionell 
processionsgång i mitten rakt från porten till

Fig 17. S Petri kyrka. Den breda porten i altarets sym- 
mctriaxel ger ett direkt sammanhang mellan kyrko
rummet och den av tät växtlighet inramade gården 
med spegeldamm. Foto L Illerstad.

altaret förs besökaren åt sidan av den slutna mu
ren till en öppning intill långväggen. Det in
åtvända rummet med fönster endast mot den 
helt kringbyggda gården blir därigenom avskär
mat från det utanförliggande torget till en stilla, 
meditativ miljö med det sakta porlande vatten
flödet i dopfunten. Samtidigt kan hypotesen om 
den umbärliga, axiala processionsentrén ges gil
tighet även här.

Sigurd Lewerentz’ fria rumsgestaltning 
Antingen har Celsing själv insett sammanhanget 
och funnit den speciella tillämpningen för S To-

FÖRSAMLINGSSAL

Fig 16. S Petri kyrka, plan. Taket stöds av 
en enda stålpelare i mitten.
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mas eller också har insikten från Wahlmans arbe
ten förmedlats av den högt aktade kollegan 
Lewerentz. Denne står i varje fall för två avance
rade tilllämpningar i sina berömda kyrkor. I den 
med S Tomas samtida S Marcus i Björkhagen har 
arkitekten med den asymmetriska korgången 
längs sydväggen, dess golvfönster och den direk
ta sidoentrén understrukit den för anläggningen 
bärande grundidén med intimt sammanhang 
mellan kyrkorum och björkdunge, tack vare möj
ligheten att överge kravet på symmetrisk mitt
gång och axialentré.

S Petri kyrka i Klippan, arkitektens sista, har en 
huvudingång som är något helt annat än en axial 
processionsentré. Vinsten blir en fri och obun
den gestaltning. Den väldiga, fristående, av mur
tegel formade altarbordsskivan dominerar det

Noter
1. Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på 

nådig befallning sammanfattade af Kongi Ofverin- 
tendents-embetet. 1887.
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3. Lennart Illerstad. Nya svenska kyrkor. Del I Svea
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vudingång ...»

5. Original i Engelbrektskyrkans arkiv.
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brektskyrkans arkiv.
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rar arkitekturens väsen utifrån monumentet Sto
nehenge, den förhistoriska, engelska kultplatsen 
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väl måttet.» Han avslutar: - »bara vi förstår, att 
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berg 1938.
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INVENTARIUM /UTQ. AF 
JIGURD CURMAN OCH 

JOHNNY R005NAL

Fig 1. Omslaget till första häftet 
av Sveriges Kyrkor år 1912. For
matet gjordes senare något breda
re. Bokverkets nuvarande typogra
fiska utformning av Vidar Fors
berg inleddes med volym 114, 
Kyrkorna i Sjösås, 1967.

UPPLAND
BAND IV fAfTEI.

Fig 2. Sigurd Curman i sitt arbetsrum på Sveriges 
Kvrkors redaktion. Foto omkr 1960. ATA.



Sveriges Kyrkor - konsthistoriskt inventarium
av Axel Unnerbäck

När Sveriges Kyrkor år 1912 kom ut med sitt 
första häfte redovisade de båda initiativtagarna 
och utgivarna Sigurd Curman och Johnny Roos- 
val i förordet en målsättning som innebar att 
kyrkornas rika kulturarv skulle inventeras och 
publiceras i sin helhet. Förordets resumé över 
den svenska kulturminnesforskningen sedan 
1600-talet visar med all tydlighet att det stora 
inventeringsforetaget hade sin grund i ett behov 
av kunskap inte bara för den konsthistoriska 
forskningen utan lika mycket för kulturmin
nesvården. Vad som behövs, skriver utgivarna, 
»är en enhetligt utförd och i enhetliga former

utgiven vetenskaplig beskrivning över hela lan
dets konst- och kulturminnen.» »Ett i tryck ut
givet, illustrerat beskrivande inventarium över 
hela landets konst- och kulturminnen — skulle 
vara en av de mäktigaste hävstängerna såväl för 
de svenska konst- och kulturhistoriska vetenska
pernas framåtförande, som för den praktiska 
fornminnesvårdens utvecklande». Men syftet var 
också att genom utgivning av ett bokverk göra 
den kyrkliga konsten känd hos den stora allmän
heten och väcka förståelse för ett kulturarv som 
var hotat på grund av bristande vård.

Utgivarna tänkte sig ett slags motsvarighet till

14—919085
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de i Tyskland sedan 1860-talet utkommande 
»Rau- und Kunstdenkmäler». Uppgiften bedöm
des dock alltför krävande om man skulle nå ett 
resultat inom rimlig tid, vilket föranledde ut
givarna att begränsa projektet till den kyrkliga 
konsten.

Ragnhild Boström har betecknat den stora ut
ställningen av kyrklig konst i Strängnäs år 1910 
som Sveriges Kyrkors födelse. Utställningen ord
nades i anslutning till domkyrkans restaurering 
och hade föregåtts av flera mindre utställningar 
av kyrklig konst, bl a i Norrköping 1906.1

Domkyrkans restaurering var ett pionjärarbete 
där Sigurd Curman i egenskap av kulturhistorisk 
kontrollant för första gången fick tillfälle att - i 
samarbete med arkitekten Fredrik Lilljekvist - 
tillämpa en ideologi, baserad på antikvariskt-ve- 
tenskapliga undersökningar och bedömningar i 
förening med respekt för byggnadens egenskaper 
och historia. Det finns knappast skäl att betvivla 
att arbetet med den stora medeltidskyrkan med 
dess komplicerade, i murarna avläsbara bygg- 
nadsförlopp, dess valvmålningar och dess rika 
skatt av medeltida inventarier och gravminnen 
bör ha varit impulsgivande för tanken på ett verk 
om det kyrkliga kulturarvet i Sverige.

Lika viktiga var sannolikt de impulser som 
Johnny Roosval fick när han som docent i 
konstvetenskap i Uppsala med sitt seminarium 
reste ut till de medeltida kyrkorna kring Uppsala 
och konfronterades med deras arkitektur, valv
målningar och deras ofta orörda inredningar från 
1600- och 1700-talen, deras silver, textilier, ba
rockskulpturer, oljemålningar och epitafier. För 
oss, som är vana vid att i varje kyrka finna en 
beskrivning eller åtminstone en folder, som be
rättar om kyrkan och dess inventarier, kan det 
vara svårt att föreställa sig hur det kändes att stå 
inför kulturskatter som i många fall var helt o- 
kända utanför kyrkoarkivets summariska inven
tarieförteckningar och dessutom ofta i akut be
hov av sakkunnig restaurering och vård. Glädjen 
inför upptäckten av dessa konstskatter bör ha 
blandats med oro för vad bristande medvetenhet 
och kunskap kunde innebära för deras vård ute i 
de små landsbygdsförsamlingarna.

Inventeringen lades upp efter en noga genom
tänkt systematik, som byggde på att arbetet skul
le vara slutfört inom en viss tidrymd. Utgiv- 
ningsplanen byggde på en indelning i band för 
varje landskap och därunder häradsvis i häften. 
Då ett landskap hade fullbordats var avsikten att 
dess kyrkliga konst skulle sammanfattas och rela
teras till landet i övrigt och till den europeiska 
konsthistorien. För att göra materialet tillgäng
ligt för den internationella forskningen skulle 
publikationerna ha resumé och bildtexter på tys
ka. Varje volym skulle ha person- och sakregister; 
hos redaktionen lades upp olika former av regis
ter, bl a en lappkatalog över olika inventariekate- 
gorier, som fortfarande ajourhålles. Uppland be
räknades omfatta elva band samt ett tolfte band 
innehållande stadskyrkorna och landskapsöver- 
sikt.

Disponeringen av varje enskild volym följde 
en enhetlig mall, som med vissa modifikationer 
är giltig ännu. Inledningsvis lämnas en kort be
skrivning av socknen, kyrkans läge och dess 
miljö; därefter följer beskrivning av kyrkogården 
med murar, stigluckor, gravkor och klockstapel 
etc samt själva kyrkobyggnaden, dess form, 
grund, murverk, tak, portaler och fönster. Efter 
en på motsvarande sätt upplagd beskrivning av 
byggnadens interiör följer en framställning av 
kyrkans byggnadshistoria, gjord med utgångs
punkt från äldre litteratur, arkivaliska källor och 
iakttagelser på själva byggnaden. Inventarierna 
beskrivs därefter i systematisk ordning, med alta
re och altarprydnad som första grupp och kyrk
klockorna och eventuella mera udda föremål 
som sista grupp. Också för inventarierna redovi
sas tillkomsthistoria, baserad på uppgifter i äldre 
inventarieförteckningar och andra arkivalier, sti
listiska studier etc; här liksom beträffande kyr
kans byggnadshistoria har ambitionsnivån till
låtits variera från fall till fall. Till varje kyrkobe- 
skrivning hör uppmätningar, i regel situations
plan, planuppmätning, ibland fasaduppmätning- 
ar, samt en eller flera sektioner och i vissa fall 
uppmätningar av olika detaljer och rekonstruk
tionsskisser. Beskrivningarna illustreras med fo
tografier, både äldre och nytagna. Hittills har 
213 monografier utkommit, där drygt 500 be



fintliga kyrkor och drygt 300 föregångare och nu 
försvunna kyrkor och kapell behandlats.

Författarna var till en början elever ur Roosvals 
seminarium; uppmätningarna utfördes av bli
vande arkitekter, elever till Sigurd Curman, som 
åren 1912-17 var professor i arkitekturhistoria 
vid Konsthögskolan. När manuskript förelåg 
granskades det av en av utgivarna. Manuskript
granskningen var inte någon formalitet, och för
fattarna kunde få finna sig i en hård redigering 
eller omarbetning av Curmans penna; i flera fall 
hände det att manuskripten blev underkända. 
Även om utgivning och redigering för enkelhe
tens skull måste styras centralt tänkte sig Cur
man och Roosval att låta andra kompetenta fors
kare ta hand om den praktiska och vetenskapliga 
ledningen av arbetet inom olika landskap; redan 
1912 hade man således engagerat exempelvis 
Henrik Cornell för Medelpads kyrkor och Axel 
Romdahl för de bohusländska kyrkorna.

Sigurd Curman och Johnny Roosval tänkte sig 
helt optimistiskt att kunna genomföra det väldi
ga projektet inom en ganska måttlig tid, men de 
var, som framgår av förordet i den första voly
men, medvetna om att detta krävde en klar be
gränsning av ambitionsnivå och utförlighet. En 
lång rad upplandskyrkor och ett stort antal kyr
kor på Gotland och i andra landskap publicera
des under de första decennierna i ganska rask 
takt, men beskrivningarna blev knapphändiga, 
särskilt vad gällde kyrkor från 1700- och 
1800-talen. I många fall finns det dock ett mera 
utförligt grundmaterial från författarnas invente
rings- och excerperingsarbete i det arkiv som 
byggdes upp och ingår som en viktig del i An- 
tikvarisk-topografiska arkivet (ATA) inom riks
antikvarieämbetet.

När Storkyrkan i Stockholm publicerades 
1924-28 sprängdes den ursprungliga stränga ra
men: det blev en 670-sidig volym med forsam
lingshistorik, utförliga beskrivningar, omfattan
de arkivstudier, byggnadshistorisk analys m m 
under medverkan av flera författare. Ännu större 
omfång fick publikationen om Riddarholmskyr- 
kan, som utgavs 1937 med Martin Olsson som 
författare och omfattade 874 sidor; här kunde
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Fig 3. Sveriges Kyrkors båda portalfigurer, Johnny 
Roosval och Sigurd Curman. Här fotograferade i His
toriska museet år 1941. ATA.

Olsson publicera sina mycket omfattande doku
mentations- och forskningsresultat från åren 
1914-22, då han var antikvariskt ansvarig för 
kyrkans restaurering. Curman och Roosval tycks 
ha varit öppna för denna ambitionshöjning, trots 
att den rimligen innebar att den ursprungliga 
utgivningsplanen inte längre kunde hållas; publi
ceringen av Strängnäs domkyrka, inledd 1964 
med den medeltida byggnadshistorien (volym 
100) omfattar inte mindre än fem volymer, för
fattade av Erik Bohrn, Armin Tuulse och Aron 
Andersson m fl. I efterhand är man tacksam för 
att man bröt sig ur det tvång som den ursprung
liga utgivningsplanen innebar och tillät mono-
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Fig. 4. Sigurd Curman under fältarbete i 
Sollentuna kyrka, Uppland, 1956. Foto 
N Lagergren. ATA.

grafierna att växa när det gällde dessa centrala 
monument. Med den principen var det möjligt 
att låta exempelvis beskrivningen av Växjö dom
kyrka, där Evald Gustafsson publicerade sin in
gående undersökning av byggnaden, bli den to
tala redovisning av kyrkan och dess historia som 
helt visst föresvävade de ursprungliga utgivarna, 
även om ekonomiska och tidsmässiga realiteter 
tvingade dem att hålla en mera restriktiv linje. På 
samma sätt är vi tacksamma att de senare publice
rade gotlandskyrkorna har kunnat behandlas och 
illustreras med en utförlighet som motsvarar de
ras utomordentliga värde.

De senare decenniernas förändring av ambi
tionsnivån har dock inte bara gällt kyrkor som av 
tradition ansetts särskilt värdefulla. I takt med

att kulturminnesvården breddat sitt synsätt att 
omfatta inte bara elitbeståndet utan också den 
yngre och mera vardagliga bebyggelsen och be
byggelsemiljön har Sveriges Kyrkor givit mera 
plats åt de sentida kyrkorna från 1700- och 
1800-talen och vårt eget sekel såsom Matteus 
och Hjorthagens kyrkor i Stockholm, Kiruna kyr
ka och Scholanders slottskapell vid Ulriksdal. 
Det har vidare varit en strävan att sätta in kyrkor
na i sitt miljösammanhang och inleda med en 
framställning av socknens historia och miljö. 
Kyrkornas historia är också arbetets och hantver
kets historia och i publikationerna om Magnus 
Gabriel De la Gardies slottskyrkor på Venngarn 
och Läckö och hans ombyggnad av Värnhems 
klosterkyrka har författaren Ingrid Rosell med



SVERIGES KYRKOR 1 99

stöd av ett rikt arkivmaterial kunnat lyfta fram 
bilden av byggarbetsplatsen och dess organisa
tion under 1600-talet.

Uppgifter om byggnadsmaterial och metoder, 
färgrecept och färgsättning etc publicerades i vis
sa större monografier, t ex stockholmskyrkorna, 
under 1940- och 5 0-talen; den typen av uppgif
ter har ett stort värde för kunskapsuppbyggnad 
och utvecklingsarbete i dagens byggnadsvård, 
och när Ragnhild Boström i publikationen om 
Vickleby kyrka kan meddela att man vid mål
ningen av kyrkans trätunnvalv år 1785 använde 
sig av blyvitt, krita, berlinerblått, linolja och vit
riol, är det en upplysning lika välkommen som 
registeringen av en medeltida byggnad setapp. I 
framställningen av kyrkornas byggnadshistoria, i 
noterna efter texten och i Sveriges Kyrkors per
sonregister möter man arkitekter, byggmästare, 
präster, köpmän, orgelbyggare, målare, förgylla- 
re, hantlangare, skutskeppare, godsägare, arbets
karlar ... Förutom torra byggnadshistoriska be
sked ger den sortens uppgifter ofta en sällsynt 
levande kontakt med den enskilda människan 
och med vardagens sysslor och problem i en 
längesedan svunnen tid.

Utgivningen av Sveriges Kyrkor var från början 
ett privat initiativ. Fram till 1940 svarade de 
båda utgivarna Sigurd Curman och Johnny 
Roosval själva för ekonomien. De tog inte någon 
ersättning för sitt arbete, som de skötte vid sidan 
av sina ordinarie befattningar: Curman sedan 
1918 som chef för byggnadsstyrelsens kulturhi
storiska byrå och från 1923 riksantikvarie, Roos
val från 1920 som professor i konsthistoria i 
Uppsala. Tryckningen finansierades genom sub
skription och bidrag från fonder och församling
ar; den allra första volymen bekostades till stor 
del av Vitterhetsakademien och utgavs i Uppsala 
universitets årsskrift 1912.

Sedan Curman och Roosval pensionerats år 
1947 ägnade de mycket tid åt Sveriges Kyrkor; 
ända fram till hans sista levnadsår mötte man 
ofta Sigurd Curman i Sveriges Kyrkors små loka
ler - två små rum i anslutning till arkivet - och i 
lunchrummet, när han i en paus i sitt arbete med 
manuskript och korrektur gärna diskuterade

både vetenskapliga problem och aktuella kultur- 
minnesvårdsfrågor med dem som arbetat för ho
nom under hans tid som riksantikvarie, och med 
yngre tjänstemän som gjorde sina första yrkeser
farenheter i någon arkeologisk utgrävning eller 
byggnadsinventering.

Produktionen blev under 1950- och 60-talen 
hög, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Till 
detta bidrog den stabilisering av ekonomin som 
skedde i och med att Vitterhetsakademien år 
1940 övertog utgivningsansvaret och Humanis
tiska forskningsrådet kostnaderna för såväl per
sonal som tryckning. Till sin hjälp hade redak
tionen också lönebidragsanställd personal, som 
medverkade med redigering, kontroll av uppgif
ter, korrekturläsning och registerarbete. Bland 
de många medarbetare som på uppdragsbasis 
medverkade i Sveriges Kyrkor var John Söder
berg den kanske trognaste - sitt första uppmät- 
ningsuppdrag fick han av Sigurd Curman på 
1930-talet och ännu på 1980-talet bistod han 
Ragnhild Boström med arbeten på Öland.

Allteftersom utgivningen ökade breddades 
skaran av författare. Genom sina positioner och 
kontaktnät kunde Curman och Roosval knyta 
kvalificerade författare till Sveriges Kyrkor. Någ
ra hamnade som fasta medarbetare i redaktionen, 
andra arbetade på frilansbasis mot blygsamma 
arvoden. I författarregistret finns inte mindre än 
111 namn, vilka varit engagerade som huvudför
fattare eller medarbetare. 46 av dem har medver
kat endast i en volym, 38 har stått som ensam 
huvudförfattare. Bland de mest produktiva äldre 
författarna märks Ragnhild Boström - en gång 
engagerad av Sigurd Curman, under många år 
»ensamjungfru» på redaktionen, och fortfarande 
aktiv medarbetare - med tolv egna publikationer 
och medverkan i tre, Armin Tuulse (10 + 8), 
Efraim Lundmark (7), Johnny Roosval (6 + 5), 
Ingeborg Wilcke-Lindquist (6 + 5) , Martin 
Olsson (5 + 2). Erik Bohrn medarbetade i 11 
volymer, Sigurd Curman i sju. Till den äldre 
forskarskaran hörde också Iwar Anderson och 
Aron Andersson. Ett stort arbete utfördes också 
av Hilda Kauri, som svarade för granskning och 
komplettering av noter, källor och litteratur 
samt register.
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Fig 5. Ledamöterna i Sveriges Kyr
kors redaktionskommitté, Sten 
Karling, Armin Tuulse och Per- 
Olof Westlund presenterar till
sammans med Marian UUén den 
1970 nyutkomna volymen om 
Växjö domkyrka, författad av 
Evald Gustafsson och Marian Ul
len. Foto Dagens Nyheter.

Till de nuvarande författarna hör Erland La
gerlöf, Ingrid Roseli, Marian Ullen, Ann Cathe
rine Bonnier, Barbro Flodin och Ingrid Sjö
ström, som alla är fast knutna till redaktionen. 
Dessutom finns en stor skara extra medarbetare, 
av vilka många är representerade med bidrag i 
denna festskrift. De arkitekter som under senare 
år svarat för uppmätningsarbetena är Gunnar 
Wirén, Gunnar Redelius och Peter Sjö mar, och i 
raden av skickliga fotografer är det under senare 
år främst Sören Hallgren och Rolf Hintze som 
präglat Sveriges Kyrkors publikationer.

1965 fick Sveriges Kyrkor lokaler i riksantikva
rieämbetets byggnad på Storgatan, i den nyin
redda vindsvåningen över arkivet; medarbetarna 
fick därmed egna tjänsterum och kansliet ett väl

tilltaget utrymme där det också fanns möjlighet 
att förvara en hel del av det skrymmande arbets
materialet. Myndighetens behov av nya tjänste
rum för riksantikvarieämbetets personal ledde 
emellertid till att Sveriges Kyrkor fick flytta till 
övervåningen i en stor etagelägenhet på Narvavä- 
gen 25, därefter till en kontorsvåning på Sand- 
hamnsgatan - praktisk och rymlig, men olämplig 
på grund av sin belägenhet långt från bibliotek 
och arkiv. Det var därför med stor glädje som 
Sveriges Kyrkor år 1977 kunde flytta in i nya 
lokaler, en rymlig praktvåning i det s k Bokan- 
derska huset på Narvavägen 32. Nu står man 
inför en flyttning till mindre grandiosa men 
praktiska lokaler på Linnégatan 81.

Sveriges Kyrkors häften var till en början rela-



SVERIGES KYRKOR 201

tivt enkla, men med ett delvis komplicerat gra
fiskt utförande där exempelvis stickord i margi
nalen och markering med kapitaler av vissa ord 
m m gjorde det lätt att hitta vad man sökte. 
Under drygt fem decennier kände man igen Sve
riges Kyrkors publikationer på det karaktäristiska 
omslaget i jugendstil med text i svart, senare rött 
på gulvit botten. När Vidar Forsberg år 1967 gav 
Sveriges Kyrkor en ny design var det i anpassning 
till en ny tids krav på layout och åskådlighet; 
Sveriges Kyrkor fick en lockande omslagsbild, 
ibland i färg, inlagan gjordes i två spalter, vilket 
möjliggjorde ett mera ekonomiskt utnyttjande 
av papperet och tillät mer av variation i lay-out 
och bildformat; med en högre papperskvalitet 
blev också bildåtergivningen avsevärt bättre. I 
anknytning till den tidigare designen behölls 
den röda titeltexten på omslaget. Ännu i dag, 24 
år efter det att den första volymen kom ut i ny 
dräkt - det var Sjösås kyrkor i Småland - an
vänds Vidar Forsbergs design. En nyhet är att en 
stor del av upplagan numera utges kartonnerad.

Då Johnny Roosval 1961 drog sig tillbaka från 
arbetet som utgivare efterträddes han av profes
sor Armin Tuulse. Vid Sigurd Curmans bort
gång 1966 utsågs professor Sten ICarling och fil

dr Per-Olof Westlund, chef för riksantikvarieäm
betets byggnadsminnesavdelning, till utgivare 
jämte Tuulse. 1975 upphörde Vitterhetsakade
miens huvudmannaskap för riksantikvarieämbe
tet, och Sveriges Kyrkor överfördes året därpå till 
ämbetet. Det gamla systemet med utgivare upp
hörde därmed, och ersattes av en redaktionskom
mitté, sammansatt av två representanter för Vit
terhetsakademien och två för riksantikvarieämbe
tet. Sten Karling och docent Aron Andersson vid 
Statens historiska museum blev akademiens re
presentanter, medan Erik B Lundberg, chef för 
ämbetets dokumentationsbyrå, samt Axel Un- 
nerbäck, chef för den däri ingående sektionen för 
byggnadsdokumentation, där Sveriges Kyrkor 
inlemmats, företrädde ämbetet. Numera tillhör 
Sveriges Kyrkor byggnadsavdelningens enhet för 
byggnadsdokumentation. Redaktionskommit
tén består idag av professor emeritus Erik Cin- 
thio från Lund och professor Allan Ellenius från 
Uppsala som företrädare för Vitterhetsakademi
en samt överantikvarie Evald Gustafsson och av
delningsdirektör Axel Unnerbäck som företräda
re för riksantikvarieämbetet. Tyngdpunkten i 
kommitténs verksamhet har under senare år för
skjutits mot en mera övergripande diskussion 
om urvals- och policyfrågor kring utgivningen;

Fig. 6. Ragnhild Boström fick sitt första 
uppdrag för Sveriges Kyrkor 1940. Här 
under inventeringsarbete på Öland 
1979. Foto RHintze.
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141073Narvavägen

Fig 7. Hösten 1973 presenterades Sveriges Kyrkors 
verksamhet på Historiska museet. Centrum i presenta
tionen var utställningen »Två kyrkor» om den medelti
da träkyrkan i Granhult och den stora nyklassicistiska 
kyrkan i grannsocknen Nottebäck. Den lilla träkyrkan 
räddades från rivning tack vare böndernas envisa kamp 
mot växjöbiskopen Esaias Tegnér och K Majt. Utställ
ningen om de båda smålandskyrkorna fungerade sedan 
som vandringsutställning. »Två kyrkor» blev också ut
gångspunkten för de båda projekten Medeltida träkyr
kor och Kyrkobyggnader 1760-1860. Vidare ingick 
»Vår väg till kunskap», en utställning om det arbete 
som föregår den slutliga publikationen om en kyrka, 
samt »Sockenfastning och Gudshus» om de öländska 
kyrkornas utveckling från fredliga gudshus till försvars
ky rkor under 1100- och 1200-talen.

till kommitténs uppgifter hör dock liksom tidi
gare den vetenskapliga granskningen av manu
skripten.

När Sveriges Kyrkor överfördes till riksantikva
rieämbetet innebar det konkret att personalen 
blev tjänstemän hos myndigheten. Publiceringen 
bekostades dock fortfarande av Humanistiska

forskningsrådet; 1982 överfördes emellertid 
medlen från forskningsrådets budget till riksan
tikvarieämbetet, som därmed fick överta hela an
svaret för utgivningen. Trots den ändrade an
svarssituationen har utgivningen förblivit ett 
med Vitterhetsakademien gemensamt projekt.

Ett uttalat villkor vid förstatligandet var att 
verksamheten vid Sveriges Kyrkor skulle fungera 
som ett stöd för ku 1 tu rm innesvårdsarbetet. Det
ta föranledde en intern översyn och omprövning 
av verksamheten. Trots den breddning av urvalet 
som skett, och trots höjda ambitioner i anpass
ning till den bredare synen på kulturarvet, hade 
Sveriges Kyrkor i grunden hållit fast vid den 
målsättning som lades fast 1912. Konkret betyd
de detta bl a att man fortfarande var bunden av 
den mycket formella utgivningsplanen och 
bandindelningen, fastän det stod klart att det 
inte fanns någon som helst möjlighet att fullbor
da verket inom överskådlig tid.

En av de första åtgärderna blev att slopa den 
ursprungliga planen och bandindelningen. I stäl
let beslöts att Sveriges Kyrkor skulle prioritera de 
värdefullaste kyrkorna och inventariebestånden; 
endast i de fall där man var bunden av redan 
gjorda åtaganden eller av påbörjade band skulle 
arbetet föras vidare enligt den gamla planen. Re- 
sultateten har visat sig i en rad publikationer om 
bl a klosterkyrkorna i Värnhem och Vadstena, 
domkyrkorna i Visby och Linköping - med voly
merna nr 200 och 201 om Linköpings domkyrka 
firade Sveriges Kyrkor sitt 75-årsjubileum -, kyr
korna i Jäder och Floda och ett flertal kyrkor på 
Gotland och Öland.

Samtidigt initierade Sveriges Kyrkor en pro
jektverksamhet, vars syfte var att ge ett konkret 
underlag för kulturminnesvårdens arbete. Med 
det första projektarbetet Medeltida träkyrkor i 
Sverige genomfördes av Marian Ullén och Er
land Lagerlöf en utförlig dokumentation och 
publicering av de 12 bevarade träkyrkorna från 
medeltiden. Syftet var att på ett tillfredsställande 
sätt dokumentera denna mycket värdefulla men 
ditintills nästan helt försummade grupp av kyr
kor; genom kompletterande arkivsökning och 
analyser av bevarat material i museerna kom den
na målsättning att vidgas, och de två utkomna
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publikationerna blev genom sin redovisning av 
drygt 200 försvunna medeltida träkyrkor utöver 
de bevarade ett uppmärksammat bidrag till pågå
ende internationell forskning om medeltidens 
träbyggande i Nordeuropa. En tredje, komplet
terande del, med bl a redovisning av träkonstruk
tioner, främst takstolar, är under planering.

I det stora projektet om kyrkobyggnader från 
tiden 1760-1860, som på initiativ av Marian 
Ullén påbörjades 1984, till en början i samarbete 
med konstvetenskapliga institutionen vid Stock
holms universitet, sker en total inventering av 
alla de kyrkor som uppfördes under perioden, ca 
800 kyrkor. De nyklassiska kyrkorna, oegentligt 
och pejorativt kallade Tegnérlador, har tidvis 
rönt ringa uppskattning och i stor utsträckning 
blivit föremål för invändiga ombyggnader i di
rekt syfte att förändra, tom utplåna den ur
sprungliga karaktären. Det övergripande syftet 
med Sveriges Kyrkors projekt är att belysa den 
nyklassiska kyrkans arkitektur, att lyfta fram dess 
värden och sprida kunskap och engagemang för 
en byggnadstyp som i sig har betydande konst
närliga kvaliteter och som i det svenska kultur
landskapet är ett nästan lika karaktäristiskt inslag 
som den röda stugan. Till detta kommer den 
konkreta uppgiften att i en total inventering ge 
en översiktlig uppfattning av beståndet som un
derlag för riksantikvarieämbetets ställningsta
ganden i restaurerings- och ombyggnadsären- 
den.

Inventeringen presenteras i katalogform med 
kort beskrivning och historik för varje kyrka samt 
fotografier; varje publikation skall innehålla upp
satser och studier kring kyrkorna, deras till
komst, arkitekter, konstnärer, inredning, den 
teologiska bakgrunden o s v. I den först utkom
na volymen, omfattande 57 kyrkor i Blekinge 
och Skåne, har bl a docent Siegrun Fernlund 
behandlat byggnadsorganisationen i tidens skån
ska kyrkbyggen, medan Evald Gustafsson analy
serat C G Brunius’ kyrkor och deras förhållande 
till klassicismen; i andra uppsatser behandlas 
överintendentsäm betets roll för utformningen 
av de blekingska kyrkorna, olika projekt för ny
byggnad av Landskrona kyrka och sena 1800- 
talsrestaureringar av ett par skånska kyrkor. Arbe

tet med en andra del, som omfattar Småland och 
Öland (200 kyrkor), och del 3, omfattande Lu
leå stift (50 kyrkor), är i det närmaste färdigt; i 
sin helhet beräknas projektet vara avslutat 1997 
och omfatta sju volymer. Redan nu har projektet 
givit värdefulla resultat, inte minst genom att 
tillhandahålla kunskap och underlagsmaterial för 
riksantikvarieämbetets ärendehandläggning. In
direkt har uppmärksamheten kring projektet och 
den nyklassiska kyrkan börjat väcka en medve
tenhet och ett intresse både hos allmänhet och 
arkitekter, vilket visar sig i ett ökat hänsynstagan
de och ett ökat engagemang i vården av kyrkor
na.

Till Sveriges Kyrkors uppgifter hör också att 
stimulera forskning och studier på olika nivåer. 
Vägledningen »Att forska om kyrkor» (Under
rättelser från riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museer 1979:2) av Ingrid Rosell är en 
handledning om arkivforskning för amatörfors
kare och studenter, och i flera sammanhang har 
Sveriges Kyrkors medarbetare anlitats för med
verkan i utgivning av regionala kyrkobeskriv- 
ningsserier. Samarbetet med universitetens 
konstvetenskapliga institutioner är också liv
ligt.

I den seminarieverksamhet som Sveriges Kyr
kor bedriver sedan närmare två decennier dryftas 
inte bara konstvetenskapliga, religionsvetenskap
liga och ikonografiska problem utan också äm
nen med anknytning till kulturlandskapet och 
den byggda miljön. Med denna form av semina
rier har Sveriges Kyrkor kunnat slå en brygga 
mellan aktiva forskare och kulturminnesvårdens 
tjänstemän, verksamma i en vardag där behovet 
av ny kunskap och vetenskaplig diskussion är 
ständigt aktuellt.

Sveriges Kyrkor är en gammal institution, äldre 
än riksantikvarieämbetet. Under de senaste de
cennierna, som inom kulturminnesvården har 
präglats av en ständigt accelererande verksamhet 
med krav på snabba och översiktliga insatser i ett 
samhälle i förändring, har verksamheten vid Sve
riges Kyrkor gång på gång satts ifråga. Den lång
samma utgivningstakten har kritiserats liksom i 
vissa fall publikationernas utförlighet; man har
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gärna ställt arbetsinsatser och kostnader för ut
givningen i relation till andra uppgifter inom 
kulturminnesvården och menat att resurserna 
borde användas för en helt annan typ av insatser.

Med den projektverksamhet som inleddes un
der senare delen av 1970-talet har Sveriges Kyr
kor givit svar på den typen av kritik. För det 
praktiska kulturminnesvårdsarbetet är redan de 
hittills gjorda översikterna och kategoriinvente
ringarna ett mycket värdefullt underlag. Den ty
pen av översiktlig kunskap blir än mer nödvän
dig om kulturminnesvården skall kunna möta 
konsekvenserna av de förändringar av kyrkans 
organisation och andra omstruktureringar i sam
hället som kan förväntas och delvis redan har 
inletts.

Men arbetet med översiktliga inventeringar, 
anpassade till dagens akuta behov, får inte inne
bära att den djupare kunskapsuppbyggnaden går 
förlorad. Kyrkorna som kulturarv har ett värde 
och en komplexitet som ställer krav på djup kun
skap och insikt om det skall kunna förvaltas och

Noter
1. Se Ragnhild Boström, »Hur det började» (Kultur

minnesvård 1987:4), som skildrar Sveriges Kyrkors 
tillkomst och de båda utgivarna. - Ingrid Sjöström 
har 1991 i en intern PM för raä gjort en utförlig 
sammanställning av Sveriges Kyrkors historia och 
verksamhet, vilken legat till grund för sak- och sif
feruppgifter i föreliggande framställning. Om Sve
riges Kyrkors verksamhet se även: Åke Andrén, Sve
riges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, 75 år, i: 
Kyrkohistorisk årsskrift, 1988; Carl Jacob Gard
berg, Linköpings domkyrka. Recension i samband

hanteras på ett riktigt sätt och i ett långsiktigt 
perspektiv. I en översikt når man sällan under 
ytan. Vill man komma åt kunskapen om kyrkans 
egen historia, dess förankring i miljön och byg
den, om byggnadsmaterial och metoder, om de 
enskilda inventariernas härkomst och funktio
ner, om kyrkans användning genom tiderna, 
ändringar och restaureringar, alltsammans kun
skaper som på olika sätt behövs för den konkreta 
vården av kulturarvet, för utvecklingsarbete och 
för att skapa medvetenhet och ansvarskänsla hos 
allmänheten, då måste den typ av dokumenta
tion och forskning som utförs inom Sveriges 
Kyrkors traditionella verksamhet få leva vidare. 
Betoningen kan läggas på olika sätt - i dag kan
ske vi prioriterar framtagning av uppgifter om 
äldre byggnadsmaterial och metoder - men be
hovet av en stabil kunskapsbas om kulturarvet är 
minst lika tydligt nu som då Johnny Roosval och 
Sigurd Curman lade grundstenen till Sveriges 
Kyrkor.

med Sveriges Kyrkors 75-årsjubileum 1987 i: 
Fornvännen 1988; Sten Karling, Sveriges kyrkor 
som historiska monument, i: Nordisk tidskrift för 
vetenskap, konst och industri, 1959; Erland Lager
löf, i: Byggnadskultur 1987:4 och Vitterhetsakade
miens årsbok 1988. - Om Roosval se: Johnny Roos
val - forskaren läraren. Minnesskrift (red Aron An
dersson), 1982; om Curman: Kulturmiljövård 
4.91, där hans mångfacetterade verksamhet skild
ras.



Danmarks Kirker
Baggrund og historie
av Hugo Johannsen

I 1933 - under mellemkrigstidens krise - ud
kom første hefte af Nationalmuseets store 
bogværk »Danmarks Kirker«, som siden er vide
reført uden afbrydelser, således at mere end halv
delen af landets ældre kirker nu er beskrevet i en 
publikation på 40 store bind å 6-700 sider.1

Værkets grundlægger, Mouritz Mackeprang, 
har i forordet til det første hefte (Præstø amt, s. 
5-10) redegjort for udgivelsens forhistorie,2 der 
kan føres tilbage til 1700’rnes topografiske vær
ker, men først og fremmest er barn af romantik
kens middelalderdyrkelse, parret med 1800’rnes 
nye videnskabelighed. Heraf fødtes interessen 
for den systematiske registrering af oldtidsmin
der og historisk værdifulde bygningsværker. 
Endvidere arbejdet med bevaring og restaure
ring, for slet ikke at tale om hele museumsvæse
nets ekspansive udvikling. Det indsamlede mate
riale blev for 1800’rnes borgerlige kultur med 
dens nationale bevidsthed et skatkammer, en 
nødvendig forudsætning for udforskningen af 
folkets rødder og særpræg - og en uudtømmelig 
inspirationskilde for tidens historicerende kunst.

Uden her at gå i detaljer med denne fascine
rende »genopdagelses tid« og dens pionerer, skal 
to hovedforudsætninger for tilblivelsen af »Dan
marks Kirker« dog fremhæves. Først og frem
mest, at værket er intimt forbundet med Natio
nalmuseet (før 1892 Oldnordisk Museum), hvor
til man foruden museumsgenstande indsamlede 
beskrivelser og visuel dokumentation af mindes
mærker, forhistoriske såvel som historiske. Dette 
materiale, som ingik i et antikvarisk-topografisk 
arkiv, var vokset støt efter oprettelsen 1847 og 
navnlig fra 1873, da der indledtes systematiske 
berejsninger af landets gamle herreder.

Det andet afgørende moment var ønsket om at 
gøre emnet lettere tilgængeligt gennem publika

tionsvirksomhed. En begyndelse hertil var allere
de taget fra 1860 med en fornem række af store, 
rigt illustrerede folioværker, omhandlende dels 
særlig betydelige monumenter, dels grupper af 
kirker og for hovedpartens vedkommende ud
givet af Kirke- og Undervisningsministeriet.3 En
delig må det ikke glemmes, at man i den Dan
marksbeskrivelse, som fortsat har navn efter 
initiativtageren, kgl. kabinetssekretær,/. P. Trap, 
og hvis førsteudgave kom allerede 1856-60, 
havde omtaler af de vigtigste historiske mindes
mærker. Dette for Danmark enestående værk er 
siden kommet i nye og stadigt voksende ud
gaver. Således omfatter den seneste 5. udgave 
(1958-72) ialt 31 bind.4

For Mackeprang, der 1897 var blevet ansat 
som inspektør ved Nationalmuseets middelal
derafdeling, var situationen imidlertid ikke til
fredsstillende. Hvad man måtte savne var syste
matiske og langt mere dækkende beskrivelser. De 
summariske artikler i Trap var slet ikke fyldestgø
rende, hverken hvad tekst eller illustrering angik. 
Folioværkerne på den anden side var ganske vist 
oftest fornemt illustrert med opmålinger og teg
ninger, men på få undtagelser nær meget kortfat
tede, hvad teksten angik. I øvrigt var der en klar 
slagside i prioriteringen af den ældre, romanske 
arkitektur fremfor gotikken. Og det omfattende, 
fortrinsvis træskårne inventar fra efterreformato- 
risk tid var helt forsømt.5 Hvor skævt forholdet 
var, illustreredes med stor tydelighed af kolle
gaen Chr. Axel Jensens epokegørende afhand
ling fra 1911 {Danmarks Snedkere og Billedsnide- 
re i Tiden 1536-1660).

Under alle omstændigheder føltes tiden mo
den til handling. Siden 1880’erne var bibliote
kets hylder blevet fyldt med bind efter bind af 
Bau- und Kunstdenkmäler fra en række forskelli-
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Fig. 1. Den første redaktion af »Danmarks Kirker« 1933. Fra venstre Poul Nør- 
lund, Chr Axel Jensen, Mouritz Mackeprang og Victor Herm ansen. Efter brochu
re udsendt i anledning af det 4. hefte af Præstø amt.

ge tyske stater. Allerede 1904 havde man i Norge 
gjort en begyndelse, og 1912 fulgte de to andre 
nordiske lande efter med Finlands Kyrkor og Sve
riges Kyrkor. Sidstnævnte værks indledende hefte 
blev straks anmeldt - ikke ukritisk i øvrigt - af 
Mackeprang i tidsskriftet »Architekten«.6 Efter 
aftale med redaktøren fremsatte han herefter sin 
egen plan for et lignende værk, dog ikke et »Dan
marks Kirker«, men Danmarks historiske Mindes
mærker, der i lighed med de tyske inventarier 
foruden kirkerne skulle omfatte profane mindes
mærker såsom herregårde, udvalgte købstadshu
se og bøndergårde; dog kun frem til »klassicis
mens uddøen« o. 1830. Planen blev vel modta
get blandt arkitekter, kunsthistorikere og histori
kere, og dens mere principielle sider var gen
stand for en levende debat.7

»Danmarks historiske Mindesmærker« blev 
dog aldrig til virkelighed. Årsagerne hertil var 
flere. Mackeprang nævner selv foruden de øko
nomiske vanskeligheder (verdenskrigen og den

efterfølgende krisetid) fremkomsten af værket 
Danske Herregaarde ved 1920 (Kbh. 1922-23), 
der trods sine mangler slog projektets hel
hedsplan i stykker.

Tilbage stod kirkerne, den monumentgruppe 
Nationalmuseets eksperter så ubetinget besad 
størst viden om. Ved energisk tilskyndelse fra 
sine kolleger Chr. Axel Jensen og Poul Nørlund, 
fremsatte Mackeprang, der nu var blevet direktør 
for Nationalmuseet, i 1926 planerne for et redu
ceret værk »Danmarks Kirker« i slægt med det 
svenske kirkeværk, i mellemtiden det eneste 
overlevende blandt de nordiske. Takket være de 
to Carlsberg fonde lykkedes det fra 1927 at starte 
redaktionsarbejdet med Victor Hermansen som 
sekretær, og i 1933 udkom omsider første hefte 
af det sydsjællandske Præstø amt (fig. 1).

Det er blevet hævdet - og ikke med urette - at 
behovet for systematisk viden om de profane 
mindesmærker var nok så påtrængende. På den 
anden side kan man med Mackeprang selv be-
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tvivle, at den oprindelige plan for »Danmarks 
historiske Mindesmærker« havde kunnet gen
nemføres. Og under alle omstændigheder gælder 
stadig hans indledende begrundelse for det plan
lagte kirkeværk i ansøgningen til Carlsbergfon- 
det: »Betydningen af vore gamle Kirkebygninger 
og deres Udstyr for Studiet af vor gamle Kunst 
kan ikke let overvurderes. For Middelalderens 
vedkommende er de snart sagt den eneste Kilde, 
og for 16. og 17. Aarhundredes vedkommende, i 
hvert Fald Hovedkilden til Studiet af Renaissan- 
cens og Barokkens rige Kunsthaandværk ...«.

Værkets omfang og disposition 
I pagt med planerne for »Danmarks historiske 
Mindesmærker« fastholdt Mackeprang en nedre 
tidsgrænse ved »klassicismens uddøen«, nu sat 
til o. 1850. Dog skulle de vigtigste inventarstyk
ker (altertavler etc.) efter 1850 for fuldstændig
hedens skyld kort nævnes. I modsætning til 
»Sveriges Kyrkor« og de to øvrige nordiske kir
keværker blev kirkebygninger opført efter 1850 
således ikke medtaget.

Det er vel forståeligt, at middelalderspecialis
ten Mackeprang og hans kolleger på National
museets 2. afdeling valgte at udelade kunsten 
efter 1850 for ikke at belaste udgivelsen med 
dette for dem mindre væsentlige stof. Synspunk
tet har dog længe været følt utilfredsstillende. 
Allerede under diskussionerne i 1912 havde 
Francis Beckett plæderet for en ajourføring,8 og i 
dag er historicismens arkitektur og kunst for
længst gjort til genstand for intens kunst
historisk forskning. Derfor har princippet heller 
ikke i længden kunnet håndhæves, omend en 
ligeværdig beskrivelse af ældre og nyere kirker 
endnu ikke er gennemført.9

Til gengæld har det lige fra starten været hen
sigten at medtage forsvundne bygninger og in
ventar, kendt fra arkivalier eller udgravninger. 
Ligeledes omfatter beskrivelserne museumsgen
stande (lejlighedsvis også genstande i privateje) 
med bestemt kirkelig proveniens.

Selve udgivelsen er topografisk disponeret. Af 
praktiske årsager følger man inddelingen i Traps 
Danmarksbeskrivelse, som også ligger til grund 
for Nationalmuseets topografiske arkiv. For ikke

at skabe forvirring er systemet fastholdt efter 
kommunalreformen 1970, da antallet af amter 
reduceredes ved sammenlægninger. Det vil sige, 
at beskrivelserne fortsat følger de »gamle« amter, 
og at kirkerne inden for det enkelte amt udgives i 
en ganske bestemt rækkefølge: Først købstæder
ne, dernæst landsognene herred for herred, sogn 
for sogn. Kun to gange har man af hensyn til 
udgivelsestakten fraveget dette princip, dels i 
Københavns amt, hvor Roskilde Domkirke føl
ger efter både de øvrige købstadskirker og lands
bykirkerne, dels i Holbæk amt, hvor man er star
tet med landsognene og gemmer købstæderne til 
sidst.

Forundersøgelser
Inden fremstillingen af de trykklare manuskrip
ter går et forarbejde, som ved de store kirker kan 
strække sig over flere år. Da man altid har til
stræbt et højt dokumentationsniveau har om
fanget af dette arbejde været gradvis stigende 
gennem årene, dels i kraft af øgede faglige for
dringer, dels som følge af væksten i det mangear
tede materiale, som gennemgås. Forarbejdet kan 
inddeles i to hovedområder: Arkivundersøgelser 
og markarbejde.

Arkivundersøgelserne omfatter dels udskrifter 
af utrykt kildemateriale, fortrinsvis i Rigsarkivet, 
Det kongelige Bibliotek og Landsarkiverne, dels 
undersøgelser i diverse museer og biblioteker. 
Hvad sidstnævnte angår indtager Nationalmuse
et selvsagt den vigtigste plads med sine topogra
fisk ordnede samlinger af indberetninger, teg
ninger, opmålinger, fotografier og korrespon
dance i forbindelse med museets virke som an
tikvarisk konsulent ved kirkerestaureringer. En 
vigtig informationskilde er også Kunstakade
miets Bibliotek med dets store samling af arki
tekturtegninger. Hvad angår museumsgenstan
de med kirkelig oprindelse gennemgås foruden 
Nationalmuseet de lokalmuseer, som er relevan
te for den igangværende amtsudgivelse, ligesom 
en nyere tids fremvoksende lokalarkiver rummer 
værdifulde informationer, først og fremmest fo
tografier. Endelig iværksættes en systematisk 
gennemgang af den relevante trykte litteratur.

Markarbejdet indebærer undersøgelser på ste-
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AMTER UNDER UDGIVELSE Y//A AMTER UNDER FORBEREDELSE

ROMERTALLENE HENVISER TU. .DANMARKS KIRKERS. AMTSBIND

Fig. 2. Danmarkskortet, som gengives på 
omslaget af hvert hefte, viser amtsindde
lingen og udgivelsens aktuelle status.

det af kirkegården og bygningen med dens kalk
malerier, inventar og gravminder - undersøgel
ser, hvis resultat nedfældes i indberetninger eller 
revision af ældre arbejder. Efterkontrollen er ikke 
mindst vigtig ved indskrifter, som erfaringsmæs
sigt ofte er mangelfuldt eller fejlagtigt afskrevet. 
Endelig gennemføres en fotografisk dokumenta
tion, og bygningens grundplan opmåles i måle
stok 1:100, såfremt egnet materiale ikke forefin
des.

Efter endt brug overgives arkivudskrifter, ind
beretninger, opmålinger og fotografier til Natio
nalmuseets topografiske arkiv.

Herudover har kirkeværket gennem årene 
gradvis opbygget sit eget arkiv af fotografier, 
som i modsætning til museets er sagligt ordnet 
efter emner og i første række tænkt som et in

ternt arbejdsredskab ved sammenligninger og 
dateringer. Det seneste skud på denne stamme er 
en ikonografisk registrant, hovedsagelig bygget 
op over af gengivelser af grafiske blade og som 
sådan et uundværligt hjælpemiddel ved bestem
melse af billedforlæg.

Redaktionsprincipper
Efter afslutningen af forberedelsesarbejdet udar
bejder redaktionen et trykldart manuskript efter 
de retningslinjer, som frem lagdes i forordet til 
Præstø amt, og siden er fastholdt med ganske få 
ændringer. Disse redaktionsprincipper, som 
Mackeprangs nære ven og kollega Chr. Axel Jen
sen har en stor del af æren for, rummer essensen 
af mange overvejelser, og man fornemmer, at
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den lange planlægnings- og forberedelsestid er 
kommet værket til gode.

I denne brugervejledning, som er genoptrykt i 
senere amtsudgivelser, redegøres der for indhol
dets omfang, tidsrammer for skønsvise date
ringer, regler for indskrifternes gengivelse og 
navnlig, hvorledes beskrivelserne på en række 
nærmere angivne måder udarbejdes efter prin
cippet om størst mulig klarhed og unødvendige 
gentagelser.

Først og fremmest orienteres læseren om den 
faste disposition af stoffet, som tilsigter, at man 
hurtigt kan finde frem til netop de oplysninger, 
der søges. Kirkebeskrivelsen begynder med en 
historisk indledning (ejerhistorie, værnehelgen, 
middelalderlige alterstiftelser, helligkilder, sagn, 
møntfund m.v.). Herefter følger kirkens om
givelser og selve kirkegården med dens indheg
ning og bebyggelse. Kirkebygningen og dens en
kelte afsnit beskrives i kronologisk orden, således 
som det er opsummeret på grundplanen ved 
hjælp af et i indledningen forklaret skraverings
system. Efter kirkebygningen beskrives eventuel
le glas- og kalkmalerier. Beskrivelsens andet ho
vedafsnit er inventaret, hvis enkelte dele optræ
der som stikord i en fast rækkefølge (fra altret og 
vestover). Med gravminder og kirkegårdsmonu
menter slutter den egentlige beskrivelse, som af
rundes med kilder og henvisninger, hvor der for
uden dokumentation i noteform bringes forteg
nelse over arkivalier, museumsindberetninger og 
tegninger samt litteratur.

Da målet for kirkeværkets fædre var, at be
skrivelserne på en og samme tid skulle udgøre et 
»repertorium« for videnskabsmanden foruden at 
imødekomme et stigende behov for pålidelig in
formation hos den interesserede lægmand, til
stræbes en letforståelig tekst. Da særlige fagord 
ikke kan undgåes, alene af hensyn til tekstens 
omfang, har man fra og med Tisted amt (1940) 
udarbejdet en særlig fagordbog, som stadig revi
deres og forbedres. Den følger umiddelbart efter 
indledningen.

Registre og oversigter
Det netop beskrevne system for kirkebeskrivel
serne sigter mod at gøre værket til et opslagsværk,

hvori man hurtigt kan finde de ønskede oplys
ninger. For yderligere at lette læseren, er der 
henvisninger fra tekst til billede og - fra billede 
til tekst.

Herudover eksisterer der tillige et behov for at 
skabe overblik i den stadigt voksende mængde af 
oplysninger. For at mødekomme dette var det 
allerede ved udgivelsens start meningen, at hver 
eneste amtsudgivelse skulle afsluttes med en 
oversigt, der sammenfattede de mange nye resul
tater af enkeltundersøgelserne, karakteriserede 
særlige egnskarakteristiske træk og opregnede de 
kunstnere, der havde virket inden for amtets 
grænser. Denne sammenfatning, som fik beteg
nelsen kunsthistorisk oversigt, er med undtagelse 
af Bornholm (1954) udarbejdet for samtlige am
ter til og med de fire sønderjydske, hvis fyldige 
oversigt udkom 1963. Siden da har redaktionen 
af økonomiske grunde opgivet det tidskrævende 
arbejde med udformningen af kunsthistoriske 
oversigter.10

Hvor beklageligt dette end er, så skal det på 
den anden side heller ikke skjules, at de gamle 
kunsthistoriske oversigter i nogen grad føles 
uhensigtsmessige med deres geografiske be
grænsning til en sen, verdslig inddeling som am
terne. Her havde middelalderlige bispedømmer 
eller større naturligt sammenhørende landskab
senheder været mere relevante.

Konsekvensen har været, at man i de efterføl
gende amtsudgivelser har lagt større vægt på at 
indarbejde oversigtstoffet og speciallitteraturen i 
den enkelte monografi, hvilket allerede skete i 
tilfældet Bornholm (s. 584).

Helt uundværlige er til gengæld de navne- og 
sagregistre, som fra og med udgivelsen af Sorø 
amt (1936-38) afslutter amtsudgivelserne.11 
Sagregistrene, som stadig søges forbedrede, rum
mer foruden emne- og temagrupper, fortegnel
ser over de i amtet virksomme kunstnerere og 
håndværkere (fra arkitekter til urmagere!).

Oversættelse
På dette punkt har udgivelsen kun delvis kunnet 
leve op til sine intentioner. Ifølge forordet til 
Præstø amt var det nemlig »af hensyn til uden
landske forskere« meningen at udgive en engelsk
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oversættelse af den kunsthistoriske oversigt. 
Planen virkeliggjordes i lidt ændret form fra 
1940, da man indledte udgivelsen af en selvstæn
dig serie engelsksprogede oversigter »Danish 
Churches«, hvor den kunsthistoriske oversigt re
digeredes med henblik på at fremdrage de for
hold, som skønnedes at være af international 
interesse.12

Serien gik i stå efter midten af 1950’erne, og 
for en række amtsudgivelsers vedkommende ek
sisterer ingen oversættelser. Fra og med udgivel
sen af Århus amt (1967ff.) er der på forskellig 
vis søgt rådet bod herpå. I denne amtsudgivelse 
afsluttes hver kirkebeskrivelse med et engelsk re-

Fig. 3. To »kirkeværksfædre«, Mouritz Mackeprang og 
Sigurd Curman, tegnet af Gösta Selling under Skandi
navisk Museumsforbunds møde i Århus i september 
1929. Mon ikke de to i det ydre så diamentrale mod
sætninger, den lille iltre Mackeprang og den høje, stili
ge Curman, har diskuteret kirkcværksudgivelse, der 
netop på dette tidspunkt var under forberedelse for 
Danmarks vedkommende? Mackeprangs anmeldelse af 
»Sveriges Kyrkor« 1912 indledte et livslangt venskab 
mellem de to. Tegning i Nationalmuseet.

sumé, ligesom billedteksterne oversættes - en 
praksis, der har været gældende i Sveriges Kyrkor 
lige siden 1912. I Holbæk og Ribe amter 
(1979ff.) resumeres alene hovedmonumenter
ne, mens de indledende redaktionsprincipper til 
gengæld er oversat til henholdsvis engelsk og 
tysk.

Forlag og publikationsform
Det første hefte af »Danmarks Kirker« udkom på 
G. E. C. Gads Forlag, som for egen regning stod 
for udgivelsen helt frem til slutningen af 
1970’erne. 1978 indgik værkets styrelse (se ne
denfor) kontrakt med Nationalmuseets Forlag 
om udgivelsen af to nye amter (Holbæk og 
Ribe), og året efter overtog husets eget forlag 
også det igangværende Århus amt. Efter nedlæg
gelsen af Nationalmuseets Forlag, varetages ud
givelsen fra 1987 af Poul Kristensens Forlag i 
Herning. Poul Kristensen, der siden 1981 har 
trykt værket, modtager fra Nationalmuseet øko
nomisk dækning for alle omkostninger ved selve 
fremstillingen samt indtægter ved salg mod at 
forestå distribution, reklame og lagerføring.

Denne betydelige støtte til udgivelsen skal 
ikke mindst ses i lyset af, at det lige fra starten 
har været hensigten at holde et lavt prisniveau af 
hensyn til værkets udbredelse. Den nuværende 
heftepris ligger således fortsat - på trods af årti
ers inflation - under 100 kr.

Oplaget er for tiden på 1600 eksemplarer, 
hvoraf ca. halvdelen sælges i abonnement ved 
udgivelsen, mens der af de resterende uddeles ca. 
200 frieksemplarer.

Indtil 1979 udsendtes amtsbeskrivelserne i 
hefter å 96 sider (6 ark), som successivt samledes 
i store bind på 6-700 sider. Forlagsskiftet 
1978-79 betød en delvis revision, idet hvert hef
te nu omfatter fuldstændige beskrivelser af 3-4 
landsbykirker eller hovedafsnit af de større kirke
beskrivelser. Dette rokker ikke ved princippet 
om, at amtsbeskrivelserne pagineres fortløbende, 
men ændringen har åbnet mulighed for, at hvert 
hefte kan købes separat og således ikke mindst 
komme den lokale iiiteresse imøde.

Forlagsskiftet og påbegyndelsen af nye amter 
gav endvidere stødet til at indføre ny teknik og
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Fig. 4. I 1983 fejrede man 5O-året for 
starten på udgivelsen af »Danmarks 
Kirker«. I den anledning to kirkevær
kets faste fotograf gennem mange år, 
Niels Elswing, dette billede af redak
tionen, fylket om søjlen af amtsbind. 
Siddende i forgunden redaktionssek
retær Kirsten Bredahl og redaktør 
Elna Møller. Stående fra venstre Vi
beke Michelsen, Niels Jørgen Poul
sen, Hugo Johannsen, Ebbe Nyborg, 
Maric-Louise Jørgensen og Birgitte 
Bøggild Johannsen.

revidere værkets lay-out. Ved at gå fra bogtryk til 
offset, opnåede man en billiggørelse, som bl. a. 
har muliggjort rigere illustrering. Endvidere op
gav man samtidig hermed den enspaltede sats til 
fordel for en tospaltet (Sveriges Kyrkor havde 
allerede gjort dette i 1967), der dels udnytter 
papiret bedre, dels giver en smidigere opsætning 
af tekst og billede.

Personale
Hvad angår medarbejdernes ansættelsesforhold 
er udviklingen ved »Danmarks Kirker« gået 
modsat de øvrige kirkeværkers. Både i Finland, 
Norge og Sverige er arbejdet startet som projek
ter med offentlig og/eller privat finansiering, 
hvorefter arbejdet på et tidspunkt er lagt ind 
under rigsantikvariaterne og medarbejderne an
sat som antikvarer, til dels med andre opgaver 
end udgivelsesarbejdet. I Danmark var iværksæt
terne museumsinspektører ved Nationalmuseets 
2. afdeling, som indtil midten af 1950’rne afgav 
betydelig arbejdskraft til dette projekt. Allerede i

startfasen var man dog klar over behovet for at 
etablere en fast redaktion med kirkeværkets ud
givelse som eneste arbejde. Til formålet ansattes 
fra 1937 filologen Erik Moltke, der fra værket 
Danmarks Runeindskrifter var fortrolig med ud
givelsesarbejde, og fra 1944 fik han selskab af 
arkitekten Elna Møller. Moltke og Møller 
udgjorde herefter kernen i den faste kirkeværks
redaktion. I 1950’erne øgedes medarbejdersta
ben, bl. a. med historikeren Jan Steenberg, der 
indtil sin død 1971 udgav Københavns gamle 
kirker.

Idag er redaktionen, der fortsat har til huse på 
Nationalmuseet, vokset til ialt 8 redaktører, for
delt på de 4 igangværende amtsudgivelser, idet 
man længe har haft den praksis, at den ene redak
tør tager sig af bygningen (og eventuelt kalkma
lerier), mens den anden står for inventar og grav
minder.

Det faglige miljø er frugtbart og gensidigt in
spirerende, ikke mindst på grund af personalets 
forskellige uddannelsesmæssige baggrund som

15-919085
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arkitekter, historikere, kunsthistorikere og 
middelalderarkæologer.

Som noget særligt ved »Danmarks Kirker« har 
man siden 1940’rne haft en lønnet stab af skif
tende studentermedarbejdere, p. t. seks, hvis op
gave primært har været at bistå redaktionen med 
udskrift fra arkivalier. Hertil kommer korrek
turhjælp, mindre redaktionsopgaver m.v. Stu
denterne får gennem arbejdet nyttige kundska
ber i arkivbenyttelse, læsning af ældre håndskrif
ter og bogfremstilling. Kirkeværkets studenter
medarbejdere udgør herudover en rekrutterings
reserve, både m. h. t. vikariater og mere langvarig 
ansættelse. At fem af de nuværende redaktører 
har en fortid som studentermedarbejdere, er vel 
den bedste illustration af denne sammenhæng.

Endelig omfatter det daglige personale en re
daktionssekretær, som tager sig af regnskaber, 
korrespondancearkiv, kontorhold foruden en 
lang række forefaldende opgaver.

Tilknyttet redaktionen på free-lance basis er 
desuden skiftende bygningsopmålere (arkitek
ter), tegnere (grafiske illustrationer og kort) og 
oversættere.

En særlig plads blandt disse medhjælpere ind
tager de eksterne medarbejdere, som har påtaget 
sig at bidrage med artikler om specialiteter som 
orgler og urværker eller virker som konsulenter 
vcdr. heraldik og latinske indskrifter.

Økonomi og styrelse
Når Mackeprang i sine erindringer ser tilbage på 
kirkeværkets forhistorie og start, forbløffes han 
over den optimisme og dristighed, der kende
tegner de indledende planer. Han citerer sit eget, 
ofte gentagne udsagn: »Penge kan enhver idiot 
skaffe«; men ender med at konstatere, at »kir
keværket har været en svær fisk at hale i land«. 
Baggrunden herfor var de næsten uovervindelige 
vanskeligheder ved at få staten til at støtte ud
givelsen, uanset at en række af medarbejderne 
endda oppebar løn i forvejen.

Når projektet alligevel kunne virkeliggøres, 
skyldes det først og fremmest bevillingerne fra 
de to Carlsbergfonde, som trofast har bakket 
kirkeværket op siden midten af 1920’rne.

Nogle år efter udgivelsens start lykkedes det

Mackeprangs efterfølger, Poul Nørlund, at sikre 
et fast bidrag fra staten (Kirkeministeriet), og 
herefter deltes udgifterne ligeligt mellem Carls- 
bergfondene på den ene side og staten på den 
anden.

Denne ordning var gældende helt frem til 
1978, da kirkeværkets økonomi og ledelsesfor
hold reorganiseredes, og den såkaldte Styrelse for 
værket »Danmarks Kirker« nedsattes.13 Baggrun
den for nyordningen var først og fremmest 
Carlsbergfondenes ønske om økonomisk aflast
ning, idet budgettallene var steget støt siden 
1960’erne i takt med den almindelige lønudvik
ling.

Det lykkedes at inddrage amterne i værkets 
finansiering, og der opstilledes en ny økonomisk 
model, ifølge hvilken staten (nu Kulturministe
riet) fortsat skulle betale 50%, mens de resteren
de nu fordeltes med 25 % til Carlsbergfondene, 
og 25% til de p. t. implicerede amter (Holbæk, 
Århus og Ribe). Det skal i denne forbindelse 
fremhæves, at statsandelen nu er lovfæstet ifølge 
museumsloven af 6. juni 1984 (§35, stk. 1). - 
Uden for dette hovedbudget yder Nationalmuse
et bidrag ved at stille lokaler til rådighed og 
afholde udgifterne til trykning.

Styrelsen, der er sammensat af repræsentanter 
for de økonomiske bidragydere med Carlsberg- 
fondets medlem som formand, udpeger tillige 
en tilsynsførende som bindeled til redaktionen. 
Hvervet beklædes af rigsantikvaren, Olaf Olsen, 
der bl. a. har en fortid som student ved kirkevær
ket.14 I styrelsens statutter er dens ansvarsområ
de defineret som værende at »videreføre udgivel
sen under opretholdelse af det hidtidige kvali
tetsniveau og at bringe værket til afslutning in
den for et rimeligt åremål«. Styrelsen arbejder 
således for at tilvejebringe de nødvendige økono
miske midler, afstikker retningslinjer for den al
mindelige redaktionelle virksomhed, træffer afta
ler med forlag, trykkeri etc.

Det er indlysende, at det for redaktionen har 
været en stor fordel, at Styrelsen har påtaget sig 
det byrdefulde og tidskrævende arbejde med at 
sikre økonomien. Til gengæld herfor har medar
bejderne amtsvis måttet forpligte sig til at over
holde detaljerede produktionsprognoser, som ef-
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ter flere nødvendige revisioner nu indebærer ud
sendelse af to hefter (å ca. 120 sider) om året pr. 
amt.

Afsluttende bemærkninger
Trods det fælles emne, udtrykt i navneligheden, 
har de fire nordiske kirkeværker løst opgaven på 
hver sin måde, udviklet afvigende praksis, der 
præges af stoffets uens omfang og forskelligarte
de sammensætning, af afvigende økonomiske 
vilkår og forskningstraditioner. Det gensidige 
forhold har følgelig været præget af både inspira
tion og kritik.15

Hvad angår den danske model, hvis forhistorie 
og virke er søgt skildret i det foregående, så har 
Sveriges Kyrkor, der helt frem til 1959 var eneste 
parallel, været det naturlige forbillede. Blandt de 
konkrete eksempler på inspirationen herfra kan 
nævnes gengivelse af kirkeplanerne i målestok 
1: 300,16 oversættelsespraksis og lay-out.

Heroverfor står en række områder, hvor man 
fra dansk side har været bevidst restriktiv, ikke 
mindst af hensyn til værkets økonomiske over
levelsesmuligheder. Blandt disse faktorer er de 
kronologiske begrænsninger allerede omtalt. 
Hertil kommer selve kirkebeskrivelsernes om
fang. Allerede i sin første ansøgning til Carls- 
bergfondet understregede Mackeprang, at disse 
ikke måtte »svulme op til rene monografier som 
de svenske«.

Dette gælder fortsat. Medvirkende til det mere 
begrænsede og stramme omfang er yderligere en 
række forhold. Først og fremmest er det danske 
kirkeværks udgivelsesplan som beskrevet på for
hånd lagt fast inden for det enkelte amt. »Køre
planen« skal overholdes, både hvad angår kirke
beskrivelsernes rækkefølge og udgivelsestids
punkt. Resultater af planlagte kirkerestaure
ringer kan således ikke afventes, ligesom større 
arkæologiske undersøgelser ikke igangsættes fra 
kirkeværkets side. Her gælder det grundvilkår, at 
beskrivelsen opsummerer resultatet af forelig
gende undersøgelser, mens den ny viden, som 
måtte være kommet frem efter trykningen, skal 
søges i Nationalmuseets arkiv.1

En nødvendig forudsætning for opfyldelsen af 
tidsfristerne og udarbejdelsen af homogene be

skrivelser er tilstedeværelsen af en fast, veltrænet 
stab, som er fortrolig med redaktionspraksis. 
Derfor benyttes eksterne forfattere ikke, når 
bortses fra de nævnte specialiteter, og man vil 
ikke se rammerne sprængt ved inddragelse af 
komparativt illustrationsmateriale.18

Set over en 60-årig udgivelsesperiode er de 
principielle hovedretningslinjer for udgivelsen af 
»Danmarks Kirker« fastholdt, selvom omfanget 
og kvaliteten af den enkelte beskrivelse naturlig
vis er vokset i takt med den øgede indsigt og 
forskningens almindelige udvikling. I modsæt
ning til »Sveriges Kyrkor« er det fortsat målet at 
gennemføre en fuldstændig beskrivelse af lan
dets ældre kirkekunst.19 At det også ud fra en 
forskningsmæssig synsvinkel turde være af stør
ste betydning, at medtage såkaldt »mindre be
tydningsfulde« kirker foruden hovedmonumen
ter siger sig selv.

For at virkeliggøre hovedsigtet med udgivel
sen af »Danmarks Kirker«, dvs. at være et pålide
ligt hjælpemiddel for den som arbejder med eller 
interesserer sig for den ældre kirkelige kunst, så 
har man måttet give afkald på de tidsrøvende 
oversigter. Dog skal det retfærdigvis siges, at en 
del af oversigtsstoffet (sammenligninger m.v.) 
gradvis er indarbejdet i selve beskrivelserne og 
således sætter enkeltfænomenerne ind i en større 
sammenhæng. Større sammenfatninger af kir
keværksstoffet vil i fremtiden formentlig begræn
se sig til udvalgte temaer og samtidig arbejds
mæssigt holdes uden for det egentlige løbende 
redaktionsarbejde.

Fremtiden tegner sig på flere måder usikker 
for de nordiske kirkeværker, navnlig står man i 
Norge og Sverige ovenfor afgørende struktur
ændringer; men også den danske finansierings
model antastes på flere punkter. Nærværende re
degørelse skal derfor munde ud i et håb om, at 
det endnu engang må lykkes at overvinde van
skelighederne og videreføre disse fire udgivelser, 
som er enestående blandt europæiske inventar
værker,20 ikke blot ved deres tema og høje kvali
tetsniveau, men tillige i kraft af det sproglige og 
kollegiale fællesskab.



Noter
1. En fyldig og levende beskrivelse af »Danmarks 

Kirkeres historie og arbejdspraksis er givet af Elna 
Møller i Axel Andersen, red.: Danske opslagsvær
ker, 1972, s. 325-58; en kortfattet fremstilling, 
beregnet på udenlandske læsere er Hugo Johann
sen: »Danmarks Kirker. Denmark’s Churches - a 
specialised inventory«, i Royal Commission on 
the Historical Monuments of England: The Inven
tory of Monuments and Historic Buildings in Europe. 
Proceedings of a Conference in Oxford 1988, 
London 1992.

2. Store dele af forordet er en gentagelse af Macke- 
prangs ansøgning til Carlsbcrgfondet fra 1926. En 
mere uformel redegørelse for værkets tilblivelses
historie med særlig vægt på de økonomiske van
skeligheder omkring krisetiden i 1930’rnes begyn
delse, har Mackeprang givet i sine erindringer Era 
gamle Dage (nedfældet 1948 som utrykt ms. i 
Nationalmuseet).

3. Ældst er samleværket Danske Mindesmærker, der 
rummer korte beskrivelser af hovedværker blandt 
danske middelalderkirker. Det udkom i hefter 
med Kalundborg kirke som den første i 1860, og 
1869 var syv kirker udsendt og samlet i værkets 1. 
bind, mens 2. bind (Roskilde Domkirke) bærer 
årstallet 1877 på titelbladet. Kulturministeriets se
rie af folioværker indledtes med Bornholms æld
gamle Kirker, 1878, hvorefter fulgte Sjællands 
Stiftslandsbykirker, 1880, Sallinglands Kirker, 1-2, 
1884 og 1893, Danske Tufstens-Kirker, 1-2, 
1894, Grenaa Egnens Kridtstenskirker, 1896, Sorø 
Akademis Landsbykirker og Klosterporten i Sorø, 
1896, Jydske Granitkirker, 1903 og endelig Dan
ske Teglstenskirker, 1918. Hvad teksten angår, er 
den kortfattet i overenstemmelse med ministeriets 
instruks, når undtages Jacob Helms’ dybtborende 
indledning om »Nørrejyllands Granitkirker« i 1. 
afdeling af værket om Sallinglands kirker samt 
hans hovedværk om tufstenskirkerne.

4. Se redegørelsen ved Niels Nielsen i Danske op
slagsværker (note 1), s. 383-436.

5. De oversigtsværker, som behandlede andre former 
for kirkekunst end den arkitektoniske, var også 
begrænset til middelalderen, jfr. J. B. Løffler, 
Danske Gravstene fra Middelalderen, 1889; Francis 
Beckett, Altertavler i Danmark fra den senere Mid
delalder, 1895; J. Magnus-Petersen, Beskrivelse og 
Afbildninger af Kalkmalerier i danske Kirker, 1895 
og F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklok
ker, 1906.

6. Architekten, 1912, s. 442-47.
7. Debatten om »Danmarks historiske Mindesmær

ker«, som kørte i efteråret 1912 efter Mackeprangs 
anmeldelse af »Sveriges Kyrkor« er aftrykt i Archi
tekten, 1911-12 samt 1912-13, og omfatter føl
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gende indlæg: Hack Kampmann: »Danmarks Kir
ker« (s. 4-83 f.), Mackeprang: »Danmarks historis
ke Mindesmærker« (s. 527-31), Vilh. Lorenzen: 
»DHM« (s. 544-47), Mackeprang: »DHM« (s.
8- 10), Lorenzen: »DHM« (s. 30-31), Holger 
Rasmussen: »DHM« (s. 41-43), Mackeprang: 
»DHM« (s. 54f.), Kampmann: »DHM« (s. 66), 
Francis Beckett (s. 67-68), Mackeprang: »DHM« 
(s. 78-81), Beckett (s. 90 f.) og Mackeprang (s. 
101 f.). Om specielt de med gravminderne for
bundne personalhistoriske problemer havde Mac
keprang en meningsudveksling med ingeniør 
Wilh. Marstrand i Genealogisk Tidsskrift, 1913, s.
9- 11, 17-19 og 33-37.

8. Således opponerede han i sin første kommentar til 
Mackeprangs planer om en begrænsning til tiden 
før ca. 1830 med følgende karakteristiske bemærk
ninger (Architekten, 1912-13, s. 67): »Det beror i 
hele taget vist på et Fejlsyn, den Anskuelse, at vor 
Tids Værker af Bygningskunst og Kunsthaand- 
værk er mindre fast formelt omgrænsede end de 
foregående Perioders. Vi holder mere af Empiren 
end af Christian IX’s Stil, men den sidste er ligesaa 
bestemt udpræget som den første, og vore Børn 
vil med Henrykkelse hente »Christian IX’s Møb
ler« ned fra Pulterkammeret og smykke deres 
Stuer med dem«. Og senere: »Jeg tillader mig 
altsaa at foreslaa, at Værket omfatter Mindesmær
ker til ca. 1900. Nutiden vil maaske ikke være 
synderlig Glad for disse 70 Aars Tillæg. Men 
Fremtiden vil være Værkets Udgiver taknemlig.«

9. I indledningen til Haderslev amt (1954) hedder 
det således, at »kirker efter 1850 nævnes«, i Frede
riksborg amt (1964) skal de »omtales kort«, og 
endelig er den kronologiske begrænsning princi
pielt bortfaldet ved udgivelsen af Ribe og Holbæk 
amter (1979). Noget radikalt brud med fortiden 
er det dog i substansen endnu ikke kommet til. De 
nyere bykirker i f. eks. Århus og Esbjerg (Arhus s. 
1312-28 og Ribe s. 1003-15) er yderst summa
risk behandlet; kun i landsognene gives der nu en 
dækkende, omend kortfattet beskrivelse. Og for 
Københavns vedkommende er udgivelsen forelø
big standset ved 1850, omend der har været og 
stadig gøres forsøg på at videreføre »Danmarks 
Kirker« her.

10. Lærestolen i middelalder-arkæologi ved Århus 
universitet udgav 1983 en systematisk oversigt 
over Frederiksborg amts kirker i middelalderen, 
skrevet på grundlag af kirkeværkets Frederiksborg 
amt, 1-4, 1964-75. Et nyttigt redskab, som dog 
begrænser sig til den middelalderlige kunst.

11. For Præstø amts vedkommende mangler et sagre
gister, og navneregistret blev først udarbejdet 
langt senere og udgivet 1955. Der er foreløbig
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også kun udkommet navneregister til de seks bind 
af København by (1945-87).

12. Følgende hefter er udkommet: Sorø County 
(1940), Tisted Country (1948), Præstø County, Co
penhagen County og Roskilde Cathedral (alle 
1956).

13. Styrelsens statutter, værkets budgetter og den lø
bende produktion er siden 1978 angivet i Natio
nalmuseets Årsberetning.

14. Olaf Olsen, der spillede en vigtig rolle ved Styrel
sens oprettelse og har fungeret som tilsynsførende 
siden da, er forfatter til den sidste af de engelske 
oversigter, Copenhagen County (1956) og har som 
professor i middelalder-arkæologi ved Århus uni
versitet taget initiativet til den i note 10 nævnte 
oversigt.

15. Dette kommer allerede til udtryk i Mackeprangs 
anmeldelse af »Sveriges Kyrkor« 1912, og måske 
endnu tydeligere i Erik Mokkes oversigt »Skandi
naviens fire kirkeværker«, i Fortid og Nutid, XII, 
1960, s. 31-46; se endvidere Kjeld de Fine Lichts 
anmeldelse af Strängnäs domkirke, i Fortid og Nu
tid, XXII, 1965, s. 531-33.

16. Allerede i diskussionerne omkring »Danmarks hi
storiske Mindesmærker« (note 7) var netop måle
stokforholdet genstand for betydelig opmærksom
hed. Mackeprang mente ikke man burde gå længe
re ned end til 1:250, andre anså 1:200 for mest

bekvemt; men valget faldt altså på 1:300, utvivl
somt af hensyn til sammenligneligheden i forhold 
til »Sveriges Kyrkor«.

17. Amtsbindene har naturligvis altid været forsynet 
med udgivelscår. Siden påbegyndelsen af Holbæk 
og Ribe amter er det ydermere praksis, at tids
punktet for afslutningen af den enkelte kirkebe
skrivelse angives i »noter og henvisninger«.

18. Illustrationer af paralleleksempler, således som 
det f. eks. kendes fra beskrivelserne af domkirker
ne i Visby og Linköping (SvK. vol. 175 og 200) 
falder efter vor opfattelse udenfor rammerne af et 
inventarværk.

19. Dette mål synes nu opgivet for det svenske kir
keværks vedkommende, jfr. Ingrid Sjöströms op
læg »målsåttningsfrågor«, fremlagt på de nordiske 
kirkeværkers møde den 6. og 7. juni 1991 på Gran 
i Norge. Formelt set udtrykkes beslutningen alle
rede med opgivelsen af den fortløbende pagine
ring fra o. 1977.

20. Jfr. Actes du colloque sur les Inventaires des bien 
culturels en europe, Centre d’études du Bischen- 
berg 27-30 octobre 1980, Paris 1984. Af de nor
diske kirkeværker deltog alene Norge med bidrag 
ved Ellen Marie Magerøy (s. 225-36); endvidere 
den i note 1 nævnte rapport fra Oxfordmødet 
1988.



Fig. 1. Sodankylä gamla kyrka, 1:200. Suomen kirkot - Finlands 
kyrkor 12, 1984.



Suomen kirkot - Finlands kyrkor
av Carl Jacob Gardberg

Ett antikvariskt intresse för Finlands kyrkor no
terades för första gången kort efter det att man i 
det svenska riket år 1666 hade grundat ett an
tikvitetskollegium. Det skedde under åren 
1671-72, då Elias Brenner reste omkring i Fin
land och avtecknade vapensköldar och monu
ment i olika kyrkor.

Ungefär tvåhundra år senare, 1870, grundades 
Finska Fornminnesföreningen, som omedelbart 
inledde en inventering av kultur- och konst
minnen i landets olika delar. Åtta konsthistoris
ka expeditioner utsändes under åren 1871- 
1902, varvid deltagarna noterade och avritade 
monument, målningar och föremål i Egentliga 
Finland, västra Nyland, Satakunda, Tavastland, 
Österbotten, norra Savolax och trakten kring 
Kajana, samt på Åland. De flesta av dessa expedi
tioner leddes av magister Emil Nervander, som 
var känd för sina studier av landets medeltida 
kalkmålningar och för sina restaureringsarbeten. 
Över tretusen teckningar, akvareller och uppmät
ningar arkiverades i Finlands Nationalmuseum.

Efter den åttonde expeditionen 1902 övertogs 
den fortsatta inventeringen av Arkeologiska 
kommissionen, museiverkets föregångare, som 
hade inrättats 1884. Två tjänstemän åtog sig 
uppdraget vid sidan av sina övriga åligganden; 
dessa var fil dr K K Meinander och arkitekt Carl 
Frankenhaeuser.

I det sammanhanget väcktes tanken på en pub
licering av materialet. Meinander och Franken
haeuser utarbetade en plan tillsammans med ar
kitekten Armas Lindgren. Av praktiska skäl över
läts initiativet till Finska Fornminnesföreningen, 
som förklarade sig vara beredd att stå för utgiv
ningen efter att ha fått se manuskriptet till ett 
provhäfte. Detta förelåg 1910. Två år senare, 
1912, vid samma tid som »Sveriges Kyrkor» bör

jade utkomma, publicerades med hjälp av ett 
statsanslag Finlands Kyrkor I. Nykyrko och Nystad 
med K K Meinander och fil mag Juhani Rinne 
som författare.

I företalet skrev författarna, att »vid planlägg
ningen af det omfattande arbete som inledts, har 
man sökt förebilderna i motsvarande publikatio
ner isynnerhet i Tyskland, utan att förbise de 
många bristerna hos flere af dessa ’Bau- und 
Kunstdenkmäler’ eller å andra sidan den kritik 
för vidlyftighet, som riktats mot dem ej blott i 
hemlandet, utan äfven t ex i Sverige». Häftet 
publicerades på svenska, »främst med hänsyn till 
att källskrifterna nästan uteslutande äro affattade 
på detta språk». En sammanfattning på finska 
utlovades dock.

Därefter dröjde det ända till 1930 innan det 
andra häftet kunde utges. Det författades av arki
tekt A W Rancken och behandlade Letala kyrka, 
dvs kyrkan i en socken som gränsade till de tidi
gare utgivna Nykyrko och Nystad. Det långa 
uppehållet mellan de två häftena, aderton år, 
berodde på att det i praktiken var mycket svårt 
för forskarna och arkitekterna i Arkeologiska 
kommissionen att sköta inventeringarna och 
publikationsverksamheten vid sidan av de egent
liga tjänsteuppdragen. Småningom insåg man 
allt klarare, att en fortsättning av kyrkoverket 
förutsatte en heltidsanställd forskare och redak
tör.

Nya krafter tog småningom över. Fil dr Carl 
Axel Nordman, som verkade som statsarkeolog 
1936-59, övertog ansvaret för inventeringarna 
1929, och då han sedan kvarstod som utgivare av 
den på 1950-talet återupptagna utgivningen av 
tryckta beskrivningar ända till sin bortgång 
1972, kom han att hålla i trådarna i över fyra 
decennier. År 1936 föreslog Nordman för Finska
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Fig 2. Finska fornminnesföreningens 
VI konsthistoriska expedition till 
Norra Österbotten år 1896. Magister 
Emil Nervander, polyteknikern Ar
mas Lindgren och arkitekt Aksel 
Wikström i Kempele kyrka, fotografe
rade av arkitekt Victor Sucksdorff. 
Museiverket.

Fornminnesföreningen, att föreningen hos 
undervisningsministeriet skulle anhålla om me
del för avlönande av en heltidsanställd forskare 
och redaktör. Tyvärr beviljades dock inte några 
pengar, och det skedde inte heller 1943 då ansö
kan upprepades.

En positiv lösning nåddes först på 1950-talet, 
då Statens humanistiska nämnd kom in i bilden. 
Efter några års förhandlingar, som fördes av 
Nordman och avdelningschefen, sedermera 
statsarkeologen fil dr Nils Cleve, upptogs utgiv
ningen av verket Suomen kirkot - Finlands kyrkor 
på nämndens arbetsprogram. Därefter kunde fil 
mag Tove Riska anställas som både forskare och 
redaktör. Det första bandet i den nya serien ut
kom 1959.

De två häften som hade utgetts 1912 och 
1930 ansågs utgöra ett avslutat kapitel, och där
för fick det år 1959 utgivna bandet siffran I på 
sitt försättsblad; det var alltså fråga om en helt ny 
serie. Också utgivningsprinciperna sågs över. 
Man insåg att de enskilda kyrkorna inte i fortsätt
ningen kunde behandlas lika utförligt som i den 
första serien. Också med tanke på den årliga 
finansieringen måste en viss regelmässighet i ut
givningen eftersträvas. När det gällde språket be
slöt man att frångå den ursprungliga avsikten att 
utge hela verket på svenska. Den naturliga lös
ningen var att presentera de olika kyrkorna på 
respektive församlings språk och att tillfoga refe

rat och bildtexter på det andra inhemska språket.
Enligt programmet för den nya serien inled

des arbetet med Åbo ärkestift sålunda, att samtli
ga kyrkor i ett prosteri skulle presenteras i en 
eller två volymer. Precis som drygt fyrtio år tidi
gare inleddes serien med kyrkorna i Vemo (Veh- 
maa) prosteri, och därigenom kom de redan tidi
gare behandlade kyrkorna i Kaland (Nykyrko), 
Nystad och Letala att presenteras på nytt, men 
nu på finska. Alla prosteriets sjutton kyrkor i tio 
församlingar rymdes i den första volymen, som i 
sin helhet författades av Tove Riska.

Tove Riska ansvarade också för de följande 
volymerna, Virmo (Mynämäki) prosteri 1961, 
Åbo domprosteri I 1964 och Bjärnå prosteri II 
1966. I Bjärnå prosteri I, som utkom 1968, be
handlade fil mag Antero Sinisalo Bjärnå kyrkas 
arkitektur och byggnadshistoria, medan Tove 
Riska ansvarade för skildringen av kyrkans mål
ningar och inventarier, samt för beskrivningarna 
av de tolv övriga kyrkor som ingick i bandet. I 
seriens sjätte band (1972) presenterade Tove 
Riska, docent Henrik Lilius och fil mag Sigrid 
Nikula kyrkorna i Nådendals prosteri och fram
för allt birgittinerkyrkan i Nådendal.

Det sjätte bandet blev det sista som producera
des och utgavs med medel från Statens humanis
tiska nämnd och under ledning av C A Nordman 
och Nils Cleve. Den statliga nämnden, som in
ordnades under Finlands akademi, kunde inte i
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längden stöda ett projekt som hade antagit per
manenta former, och arbetet på och utgivningen 
av Suomen kirkot - Finlands kyrkor överfördes 
därför 1972 till det nygrundade Museiverket, Ar
keologiska kommissionens arvtagare. Tove Riska 
anställdes vid Museiverket med samma uppgifter 
som tidigare. En interimistisk kommitté under 
ledning av professor Lars Pettersson förde arbe
tet vidare tills projektet 1973 fick ett redak
tionsråd med statsarkeologen Carl Jacob Gard
berg som ordförande. Detta råd verkar fortfaran
de under samma ledning.

Aren 1973 och 1975 presenterades de 28 kyr
korna och kyrkplatserna i Abolands prosteri i två 
band, författade av fil mag Sigrid Nikula. Det var 
fråga om kyrkorna i Åbo skärgård, och med tan
ke på huvudspråket i de nio församlingarna var 
det naturligt att båda volymerna publicerades på 
svenska med finska referat. För den som samlade

hela serien i sin bokhylla blev det här samtidigt 
de sista tjocka volymer, i vilka man i ett band 
kunde finna kyrkorna i ett halvt eller ett helt 
prosteri.

Från och med 1979 övergick Museiverket 
nämligen till att publicera materialet i häften, 
varvid om möjligt innehållet i varje häfte begrän
sades till kyrkorna på en ort eller i en församling. 
På det här sättet hoppades man kunna nå en 
tätare utgivning och man räknade även med att 
det skulle vara lättare att sälja billigare häften om 
mera begränsade objekt, t ex till församlingsmed
lemmarna. De tre första häften, som gjordes en
ligt det nya konceptet, behandlade alla kyrkor i 
Loimaa prosteri, och de utkom 1979, 1980 och 
1982. Än så länge höll man sig alltså fortfarande 
till Abo ärkestift. Författare var, liksom tidigare, 
Tove Riska.

Utgivningen av verket i häften ledde till att

Fig. 3. Tove Riska och emeritus statsarkeologen C A Nordman i Suomusjärvi kyrka 
år 1964. Band V, Bjärnå prosteri 1, utkom fyra år senare.

16-919085
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redaktionsrådet småningom beslöt att rucka ock
så på andra tidigare följda principer. Efter de 
eldsvådor, som under 1960- och 70-talen drab
bade några av landets värdefullaste kyrkor väck
tes tanken, att man i utgivningen delvis kunde 
frångå det geografiska framåtskridandet från 
Egentliga Finland mot Satakunda. Det föreföll 
vara angeläget att i programmet prioritera lan
dets äldsta och värdefullaste träkyrkor.

En av anledningarna till omläggningen var 
också att redaktionen till arbetet lyckades knyta 
professor Lars Pettersson, den främste kännaren 
av de äldre träkyrkorna i Finland. Tack vare hans 
medverkan kunde beskrivningen av den år 1689 
byggda träkyrkan i Sodankylä publiceras 1984 i 
häfte 12. Därefter följde träkyrkorna i Tervola 
(1687-89) och Kempele (1691), publicerade i 
häftena 14 och 17.

Vid sidan av denna selektiva utgivning fortsat
te Tove Riska att presentera kyrkorna i Loimaa 
prosteri i häftena 13 och 15. När hon i slutet av 
1980-talet gick i pension hade hon under trettio 
år i Suomen kirkot - Finlands kyrkor publicerat 
beskrivningar av drygt etthundra kyrkor.

Fig. 4. Tove Riska med kyrkvärden i Suomusjärvi år 
1964.

Efter Tove Riskas pensionering övertogs re- 
daktörsskapet och huvudansvaret av fil lic Marja 
Terttu Knapas, som redan 1984 i häftet om kyr
korna i Sodankylä behandlade församlingens nya 
kyrka. Inom museiverkets byggnadshistoriska av
delning avskiljdes projektet Suomen kirkot - 
Finlands kyrkor till en enhet med egen budget, 
vilket bl a. möjliggör dendrokronologiska be
stämmelser och annan utomstående kon
sulthjälp. I samband därmed knöts Marja Terttu 
Knapas som heltidsanställd till projektet. Samti
digt åtog sig forskare Heikki Hyvönen att vid 
sidan av sina andra tjänsteuppdrag svara för in
venteringen och beskrivningen av föremål och 
konstverk. Framtiden ser därmed ljusare ut än 
tidigare, och det har därför varit möjligt att fast
ställa ett utgivningsprogram till år 2000. Det 
upptar enbart mycket angelägna kyrkor, utan 
hänsyn till den prosteriindelning som präglade 
den tidigare utgivningen. Två häften har redan 
utkommit, 1990 och 1991. I dem behandlas 
kyrkorna i Raunio och Kempele.

Det kan inte förnekas att projektet Suomen 
kirkot - Finlands kyrkor ibland har drabbats av 
kriser, framför allt när det har gällt att trygga den 
ekonomiska basen. Från statligt håll har man 
ibland ifrågasatt det meningsfulla i ett projekt, 
som i bästa fall kan fullföljas om ett par hundra 
år. De som har ansvaret för projektet har dock 
ständigt understrukit vikten av att arbetet får 
fortsätta. Redan nu kan man peka på att man i de 
hittills utkomna volymerna och häftena har be
handlat 24 medeltidskyrkor av totalt 75, samt ett 
trettiotal andra kyrkor från tiden före 1809.

Man kan också hävda, att man från finländsk 
sida med verket Suomen kirkot - Finlands kyr
kor har dokumenterat ett ansvar i den krets av 
publicerade serier, där motsvarande verk i Sve
rige, Norge och Danmark utgör de övriga parter
na. I synnerhet i Sverige torde man ha ett intresse 
av att man i Finland dokumenterar sådana kyr
kor, som före 1809 hörde till det svenska riket.



Arbeidet med «Norges kirker» i fortid og fremtid
av Hans-Emil Lidén

Arbeidet med Norges kirker ble påbegynt i 1949; 
samme år som Norges allmennvitenskapelige forsk
ningsråd ble opprettet. Kirkeverket var da også et 
av de første større prosjekter Rådet kom til å 
støtte. Prosjektet ble finansiert av NAVF helt 
frem til 1970 da arbeidet formelt sett ble lagt inn 
under Riksantikvaren og medarbeiderne ansatt 
som antikvarer.

Selv om Norge var senere ute enn både Sverige 
og Danmark med å påbegynne arbeidet med et 
kirkeverk, så betyr ikke det at grunnen var full
stendig uforberedt på forhånd. Allerede fra år
hundreskiftet av hadde B. E. Bendixen drevet et 
omfattende registreringsarbeid i vestnorske kir
ker i regi av Fortidsminneforeningen. Arbeidet 
resulterte i at boken Kirkerne i Søndre Bergen
hus Amt ble publisert heftevis i perioden 
1904-1913, og i et manuskript til et tilsvarende 
bind om kirkene i Sogn og Fjordane som 
dessverre aldri ble trykket. Noe senere forsøkte 
Riksantikvaren å fa igangsatt en bygningsinven- 
tarisering som etter tysk mønster skulle omfatte 
både kirker og profanbygninger. Arbeidet startet 
med beskrivelser av to kirker i Bærum (1916 og 
1917), men stoppet deretter opp. I 1939-årene 
ble et stort anlagt verk om norske stavkirker på
begynt av Anders Bugge, men heller ikke det 
maktet man å føre frem utover et visst arbeid 
med å samle inn arkivutskrifter og gjennomføre 
oppmålinger og undersøkelser av noen av de 
stående kirkene.

At arbeidet med Norges kirker tok til i Østfold 
fylke i 1949, var ingen tilfeldighet. Her ble nem
lig forarbeidet til et verk om kirkene i fylket satt i 
gang i 1930-årene med bidrag fra fylket. Sigrid 
og Håkon Christie som i 1949 ble engasjert til å 
ta seg av arbeidet med kirkeverket, startet mao 
ikke helt på bar bakke.

Allerede fra starten av fikk det norske kirkever
ket den form som det fortsatt har. Det som skil
ler det fra de øvrige nordiske lands kirkeverk er at 
man har lagt forholdsvis stor vekt på å utarbeide 
egne bind som inneholder kunst- og arkitektur
historiske oversikter for hvert fylke. Det har kan
skje bidratt til at registreringsbindene i større 
grad har fått karakter av rene oppslagsbøker med 
en tendens til mere omfattende detaljbeskrivel- 
ser av både bygninger og gjenstander enn vanlig 
er i de andre nordiske kirkeverkene. Alle kirker er 
tatt med; også de som er bygget i de siste tiår. 
Men beskrivelsene av kirker frå 1900-årene er 
vesentlig knappere enn beskrivelsene av eldre kir
ker.

I løpet av de vel 40 årene som arbeidet med 
det norske kirkeverket har foregått, er i alt 9 bind 
som omfatter Østfold, Akershus og Buskerud 
fylker samt Bergen by ferdig registrert og publi
sert. I tillegg omfatter serien Trondheim dom- 
kirkes historie i tre bind og Kongsbergs kirkes 
historie i ett bind. Et oversiktsbind over Buske
rud s kirker er under utgivelse. I alt er 322 av 
landets ca 1600 kirker ferdig registrert og publi
sert, mens ytterligere ca 50 kirker er registrert i 
de fylkene hvor arbeid for tiden pågår: Oppland, 
Vestfold og Hordaland.

Frem til 1963 var Sigrid og Håkon Christie 
alene om arbeidet. Dette året ble Hans-Emil Li
den engasjert, i første omgang for å avlaste Hå
kon Christie når det gjaldt større kirkearkeologi- 
ske undersøkelser, senere som regulær medarbei
der i kirkeverket. I perioden 1977-1990 arbeidet 
Ellen Marie Mage røy sammen med Lidén om 
bergensbindene, og i 1982 ble Ola Storsletten 
engasjert som hovedansvarlig for kirkeverkets 
oppmålingsvirksomhet. Også han har senere gått 
inn som regulær medarbeider. For tiden arbeider
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Fig. 1. Sigrid og Håkon Christie.

han med registrering av kirker i Oppland fylke 
og, sammen med Elisabeth Elster, med Vestfolds 
kirker.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at arbei
det med det norske kirkeverket har gått lang
somt. Årsakene til dette er ikke bare at medarbei
derne har vært få og at arbeidet er svært omfat
tende. Både Riksantikvaren og medarbeiderne 
selv har definert rammen for arbeidet temmelig 
vidt. Dels har medarbeiderne vært trukket inn i 
spesielle projektersom har vært tidkrevende, dels 
har de fungert som vanlige antikvarer og som 
konsulenter i antikvariske spørsmål som angår 
kirker. I perioden fra 1955 til 1975 opptok en 
rekke større utgravninger av kirker og kirketufter 
mye av Christies og Lidéns tid. I samme tidsrom 
var de begge tidvis også engasjert i bygrunnsun- 
dersøkelser i Bergen og Oslo. Dette bidro til å 
forsinke det løpende arbeid med kirkeverket. I 
denne situasjonen grep Sigrid Christie anled
ningen til å ta opp til behandling et spesialemne 
som arbeidet med kirkene hadde gitt henne inn
sikt i: den etter-reformatoriske billed-ikonografi. 
Det resulterte i et tobinds verk om Den lutherske 
ikonografi i Norge inntil 1800 (1973), og i opp
rettelsen av en ikonografisk registrant.

Det kan nok med en viss rett hevdes at disse 
ekstra arbeidsoppgavene representerte en avspo
ring fra arbeidet med selve kirkeverket. Dels var 
denne avsporingen betinget av ren og skjær 
nødvendighet; det fantes så få som kunne påta 
seg slike oppgaver i det norske fagmiljøet. Men 
dels var den nok også betinget av den underlig
gende oppfatning at både bygningsarkeologiske 
undersøkelser og arbeidet med ikonografiske 
problemer ville bidra til å bygge opp en kunn
skapsplattform ogen forskningskompetanse som 
i neste omgang ville komme kirkeverket til gode.

De arkeologiske undersøkelsene som kom i 
gang fra 1956 av med utgravningen under 
stavkirken på Urnes i Sogn, ble således foranled
ningen til en usedvanlig fruktbar periode innen 
norsk stavkirkeforskning. Alt i alt er det på åtte 
forskjellige steder funnet klare spor av en eller 
flere trebygninger som representerer tidligere 
kirker på stedet. I tillegg er mere uklare eller 
indirekte spor av tidlige kirker påvist ved en rek
ke andre gravninger. Det er ikke for meget sagt at 
resultatene av de arkeologiske undersøkelsene 
har satt det gamle stridsspørsmålet om stavkir
kens opprinnelse og utvikling inn i en helt ny 
sammenheng. Det skyldes ikke minst den heldi-
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ge omstendighet at de norske undersøkelsene 
kom til å føye seg inn i en stor serie av tilsvarende 
utgravninger som ble gjort i Danmark og Tysk
land (noe senere også i Sverige) etter krigen. 
Resultatene av disse utgravningene viste at over 
hele Nord-Europa må det i tidlig middelalder ha 
eksistert trekirker av samme type som de første 
kirkene som ble bygget i Norge. I visse henseen
der synes disse på sin side å ha dannet forutset
ningen for «den fullt utviklede stavkirken» slik vi 
kjenner den fra stående bygninger i Norge. 
Spørsmålet om stavkirkenes oppkomst er mao 
ikke lenger å anse som et særnorsk problem; det 
må sees under en langt videre synsvinkel enn 
tidligere. Det hadde riktignok enkelte forskere 
forsøkt seg på allerede før århundreskiftet, men 
mangelen på empirisk materiale førte til at disku
sjonen den gang ble svært hypotetisk og spekula
tiv.

Kirkearkeologien førte også til at viktige sider 
ved selve kristningsprocessen ble belyst. Det 
gamle spørsmålet om kultkontinuitet - om for
holdet mellom kirke og hov - fikk ny aktualitet 
ved utgravningen i Mære kirke, Nord-Trønde-

lag. Funn av såkalte «gullgubber» under den 
eldste kirken på et sted som de skriftlige kildene 
har utpekt som et hedensk kultsentrum, styrker 
troen på at den gamle tesen om at «kirken ble 
bygget på hovets grunn» kan ha sin gyldighet i 
enkelte tilfelle. Mæregravningen ga oppslag til 
en undersøkelse som bør føres videre ved utgrav
ninger i andre kirker der tradisjon eller navne
form peker stedet ut som et mulig hedensk kult- 
sted.

Av annen forskning som er sprunget ut av 
miljøet rundt kirkeverket og som er med på å 
utvide kunnskapsgrunnlaget for det, må nevnes 
de metrologiske undersøkelser som er foretatt i 
enkelte stavkirker de senere år, og de pågående 
undersøkelser av takkonstruksjoner i middelal
derske steinkirker. De sistnevnte undersøkelsene 
er et ledd i et større internordisk samarbeidspro
sjekt.

Som det vil fremgå av denne oversikten, har 
medarbeiderne ved det norske kirkeverket tradi
sjonelt hatt en fri forskerstatus, noenlunde tilsva
rende den vi finner ved universitetene. I en viss 
forstand har den vært enda friere forsåvidt som

Fig. 2. Ellen Marie Magerøy og Hans- 
Emil Lidén. Fra pressekonferansen i Ber
gen 1981. Foto I Jensen, Bergen.
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medarbeiderne ved kirkeverket ikke har vært be
lemret med undervisningsplikter. Riksantikva
ren har sett det som en nødvendig forutsetning 
for det administrative kulturvernarbeid å ha vi
tenskapelig kompetanse knyttet til institusjonen. 
Denne forutsetning er blitt oppfylt dels ved at 
man har stilt krav om at dens saksbehandlere skal 
være «vitenskapelig tjenestemenn», dvs ha en vi
tenskapelig utdannelsesbakgrunn og praksis på 
linje med de større museenes konservatorer, men 
også ved å engasjere medarbeidere til rent viten
skapelige oppgaver som man har ment lå innen
for rammen for institusjonens virksomhet.

Denne holdning har endret seg i løpet av de 
senere år som et resultat av den dyptgripende 
omlegning institusjonen har gjennomlevd. Om
legningen var et ledd i den omorganisering av 
hele det norske kulturminnevernet som ble 
nødvendig da den nye kulturminneloven ble 
vedtatt i 1978. I slagords form kan prinsippene 
bak denne omorganiseringen uttrykkes slik: Kul
turminnevernet skal desentraliseres og politise
res. Et annet krav som er reist fra politisk hold og 
som er blitt stadig sterkere betont i de senere år 
er at forskning og forvaltning bør skilles. Også 
dette kravet har man vært nødt til å ta hensyn til 
ved omorganiseringen av kulturminnevernet. 
Resultatet for Riksantikvarens vedkommende er 
at institusjonen i fremtiden i større og større 
grad vil fremstå som et rent forvaltningsorgan 
med overordnet ansvar for kulturminnene, mens 
det praktiske vernearbeid med dertil knyttet fag
lig ekspertise, flyttes ut til fylkeskommunene. 
Innen den nye organisasjonsrammen er det ikke 
plass til forskningsarbeid av det slag som arbei
det med «Norges kirker» representerer, hverken 
ved sentralorganet eller ved fylkesavdelingene. 
En mulighet for å fortsette arbeidet med kir
keverket - et arbeid som Riksantikvaren mener 
det er viktig å opprettholde - er å knytte det til 
universitetene. Forhandlinger om en slik tilknyt
ning er i gang, samtidig diskuteres andre model
ler. Ennå er det for tidlig å si noe om hva disse 
forhandlingene vil føre til.

Antakelig må arbeidet til en viss grad «rasjona
liseres» i fremtiden, dvs. siktes mer direkte inn 
mot utarbeidelse og utgivelse av kirkemonografi-

er med tanke på å øke publiseringstakten. Hittil 
er det norske kirkeverket blitt publisert i ett eller 
flere store bind som har omfattet samtlige kirker 
i et fylke. Dette har ført til at publikasjonstakten 
har vært treg. I gjennomsnitt har det tatt ti år å 
publisere et fylke. Bøkene har også vært så kost
bare at bare et fåtall privatpersoner har sett seg 
råd til å kjøpe dem. Ved å splitte opp bindene i 
en serie hefter hvor hvert hefte omfatter noen 
ganske få kirker, for eks. de som hører hjemme i 
en og samme kommune, vil utsalgsprisen pr. 
enhet synke til et akseptalt nivå for den interes
serte, og utgivelsestakten kunne økes. Samtidig 
må en kunne regne med at salget kan økes fordi 
de fleste private kjøpere først og fremst vil være 
opptatt av sine egne, lokale kirker og følgelig 
kjøpe heftet om dem istedenfor det store, kost
bare bindet som omfatter en mengde mere eller 
mindre ukjente kirker i tillegg til de kirkene han/ 
hun er opptatt av. Det må likevel understrekes at 
en slik rasjonalisering ikke må gå ut over kir- 
keverkets faglige standard. Monografiene må 
være like fyldige som tidligere, og de kunst- og 
arkitekturhistoriske oversiktsbindene som hittil 
har vært utarbeidet for hvert fylke, må fortsatt 
utgis.

Rasjonaliseringen vil forhåpentligvis heller 
ikke føre til at medarbeiderne sitter og produse
rer monografier på løpende bånd. Riksantikva
ren vil også i fremtiden ha behov for utrednings
arbeid og andre typer spesialoppdrag som angår 
kirkene. Institusjonen trenger folk som kan påta 
seg denne type arbeid, og det vil fortsatt være 
avgjørende for kirkeverkets faglige kvalitet at 
dets medarbeidere får anledning til å høste kunn
skap og erfaring ved å engasjere seg i en mer 
mangeartet vitenskapelig virksomhet enn den 
som kirkeverket alene kan gi.

Antakelig er man i fremtiden også i noen grad 
nødt til å forsøke å basere arbeidet på ekstern 
finansiering, i første rekke fra de fylker og kom
muner hvor arbeidet til enhver tid drives. En slik 
ordning har man allerede fått istand i Vestfold 
fylke hvor arbeidet med Vestfoldkirkene er fi
nansiert av Anders Jahres fond.

I tiden fremover står «Norges kirker» uten tvil 
overfor en faglig og organisatorisk utfordring
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Hig. 4. De nordiske kirke verks møte juni 1991. Ekskur
sjon til kirkeruinen i Stein. Fra venstre Niels Jørgen 
Poulsen og Hugo Johannsen (Danmarks Kirker), Hå
kon Christie, Evald Gustafsson (Sveriges Kyrkor) og 
Hans-Emil Lidén. Foto Mogens Vedsø.

som er langt alvorligere enn noen tidligere ut
fordring kirkeverket har møtt. Det er fåfengt å 
møte denne utfordringen med å hevde at ingen 
forandringer bør skje. Alt her i verden - også 
kirkeverket - er underlagt forandringens lov. 
Det kan være grunn til å stille spørsmål om for
andringen i dette tilfelle virkelig tjener til for
bedring, eller om den skjer, som det heter, av

«prinsippielle grunner», dvs. for forandringens 
egen skyld. Uansett, når nå forandringen kreves, 
må vi gå helhjertet inn for å skape nye arbeidsfor
hold som biir så gode som mulig. Forhåpentlig 
vil det lykkes å føre kirkeverket videre på en slik 
måte at nyordningen til syvende og sist vil bety 
en «ny giv» i arbeidet.
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