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DONATUS' FLATTÄCKTA LÅNGHUS I 
LUNDS DOMKYRKA 

Av Otto Rydbeck 

Vid arkitekten Donatus' frånfälle, omkring eller omedelbart 
efter 1130-talets mitt, avstannade ej byggnadsarbetet på den 
domkyrka, som han på ärkebiskop Asker Svenssons tillskyndan 
börjat uppföra i Lund. Kryptan, korpartiet och långhusets öst
ligaste del reste redan sina murmassor av kvaderhuggen skånsk 
sandsten och tuffsten, då hans efterträdare, förmodligen iden
tisk med minnesböckernas Regnerus lapiscida, övertog bygg
nadsledningen. Denne konstnär, lyckligtvis av lika betydande 
mått som föregångaren, förändrade emellertid den ursprung
liga planen såtillvida, att det påbörjade flattäckta långhuset 
ombildades till och fortsatte som en välvd anläggning, varjämte 
en ny kor- och absidfasad uppfördes, som i harmonisk skönhet 
söker sin like bland kontinentens besläktade romanska bygg
nadsverk. 

I det påbörjade långhuset, vars innerväggar buros av helt 
likformiga pelare, förbundna med enkla arkadbågar, ombygg
des och förstorades varannan pelare. Dessa huvudpelare för
enades med en principalbåge, som inslogs ovanför de ursprung
liga enkla arkadbågarna och förband dem två och två, så att 
varje dylikt parti bildade en trave, vilken täcktes med ett kors
valv, ett system som sedan tillämpades i hela långhuset. På 
samma gång utrustades huvudpelarna med pilastrar, som upp-
buro de valv, vilka samtidigt inslogos. Även sidoskeppen för
sågos med korsvalv, och på detta sätt förvandlades den flat
täckta basilikan till välvd. 

Under Zettervalls restaurering, som inleddes år 1860, för-

153 



O T T O R Y D B E C K 

Pig, I. Sektion av Lunds domkyrkas mittskepp, efter teckning av I'r. 
Seesselberg. — Schnitt des Miilelschiffes der Domkirche zu Lund, nach 

einer Zeichnung van /•';-. Seesselberg. 

ändrades emellertid ännu en gång detta östra parti av lång
huset. Sålunda togs den yngre västra delen av mittskeppet till 
norm även för den äldre, från början flattäckta östra traven, 
vilken nästan helt ombyggdes. Där hade under förändringen 
på 1130-talet de båda hörnpelarna mot koret, vilka skulle mot
taga en del av belastningen från det nyinslagna valvet, kon
struerats kraftigare, medan det följande pelarparet, vars valv
tryck lättats genom den inslagna, ej genomgående principal
bågen, fått bibehålla sin ursprungliga form; nästa pelarpar åter, 
mot väster räknat, hade förstärkts liksom hörnpelarna mot 
tvärskeppet och dessutom utbyggts lika kraftigt som huvud
pelarna västerut för att, jämte den här genomgående principal
bågen, kunna uppbära sin del av travens valv. 

Man kan förstå, att Zettervalls sinne för symmetri och pro
portioner förmådde honom att ombygga den breda och onekli-
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Fig. 2. De gamla och de nya pelarna efter 
ombyggnaden, efler teckning i Zettervalls bygg
nadsjournal. — Die alten und die neuen 
Pfeiler nach dem Umbau, nach einer Zeichnung 

in dem Tugebuch Zettervalls. 

gen klumpiga östra traven till möjligaste överensstämmelse 
med de mera harmoniskt utformade travéerna i väster, även 
om man ur arkeologisk synpunkt skulle vilja beklaga den 
skedda förändringen. Kyrkans utseende före ombyggnaden 
framgår tillfullo av C. G. Brunius' och den tyske konsthistori
kern Fr. Seesselbergs uppmätningar (fig. 1) samt av teckning
arna i Zettervalls, i domkyrkans arkiv förvarade byggnads jour
nal, som tydligt illustrera tillvägagångssättet vid »restaure
ringen» (fig. 2).1 

Ännu i början av år 1951 fanns i kyrkan intet synligt spår 
av den äldsta flattäckta anordningen och ingen vågade hoppas 
att få skåda en skymt av Donatus' för alltid, som man trodde, 
försvunna långhus. Men undret har skett. För ett par år sedan 
påbörjades, på domkyrkoarkitekten Eiler Graebes förslag och 

1 Jfr avbildningar i C. G. Brunius, Lunds domkyrka, Lund 1854, Fr. 
Seesselberg, Die fruemittelalterliche Kunst der germanischen Voelker, 
Berlin 1897, O. Rudbeck, Bidrag till Lunds domkyrkas byggnadshistoria, 
Lund 1915, fig. 30—48 och Dens., Lunds domkyrkas byggnadshistoria, 
Lund 1923, Fig. 20—34 samt Pl. V. 
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Fig. 3. Östligaste arkadfället på narra sidan i Lunds domkyrkas 
långhus. A och B visa rester av Donalus' arkadbågar. A1 västligaste 
arkadparliet i dubbel skala mot A och med målade fogar. C—E ur 
murmassan utskjutunde kvadrar; efler teckning av förf. — Die öst-
lichsle Arkudenreihe der Nordwand des Langhauses im Dom zu Lund. 
A und B weisen uuf Reste der Arkudenbogen des Donatus hin. A1 

wesllichsle Arkadenpartie in doppellem Masslab zu A und mit ge
malten Eugen. C—E aus der Mauer/lucht herausspringende Quader; 

nach Zeichnung des Verf. 

med riksantikvariens medgivande, en putsavknackning å lång
husets av principalbågar omslutna arkadfält. Man hoppades att 
under putsen återfinna en ursprunglig sandstensmur, som må
hända bättre skulle anstå byggnadens interiör än 1800-talets 
släta putsytor. Arbetet påbörjades i väster, och renknackningen 
av de västligaste arkadfälten hade den önskade effekten. De 
gamla överputsade kvadermurarna framträdde ur sitt gömsle, 
låt vara med en smula skamfilade ytor och något trasiga fogar, 
förklarligt nog efter den ödesdigra branden år 1234. En om
sorgsfullt avfärgad fogstrykning kan förmodligen mildra sår
ytorna. Dessutom torde en jämkning av skillnaden mellan sand
stenens färgnyanser i arkadfälten och de övre mittskeppsmu
rarnas homogena färgton också böra tagas under övervägande 
för vinnande av större enhetlighet i interiören. De verkliga 
svårigheterna mötte, som förf. förutspått, först i den av Zetter
vall ombyggda östligaste traven. 

Med en viss spänning hade man följt framtagandet av den 
gamla kvaderytan inom principalbågarna bl. a. för att konsta
tera, huruvida de äldre målningar, som en gång funnits där, 
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Fig, t. De tre kvadrarna i Donalus' östra arkadbåge, sedda 
frun SV. — Die drei Quadersteine im östlichen Arkadenbogen 

des Donalns, von SW. gesehen. 

ännu voro i behåll. Så tyckes emellertid icke ha varit fallet. 
Spänningen fick i år sin utlösning, då det visade sig, att delar 
av Donatus' konstruktioner inom nordöstligaste principalbågen 
egendomligt nog överlevat Zettervalls ombyggnader, vilket man 
knappt kunnat hoppas. I det sammelsurium av murbruk, sand
sten, gråsten och framför allt tegel, som bragts i dagen, sedan 
putsen och ett yttre murskikt avlägsnats, påträffades nämligen 
två viktiga integrerande partier av den äldsta anläggningen. 

Av båda de enkla arkader, som på norra sidan uppburit mitt
skeppsmuren i Donatus' helgedom, funnos sålunda rester be
varade (fig. 3). Ungefär 47 cm ovanför den nuvarande, av Zet
tervall uppförda östligaste arkadbågens hjässa uppdagades in 
situ tre sammanfogade valvstenar (fig. 3 B och fig. 4), omkr. 
42 cm höga, på mitten sammanlagt ca 58 cm breda och minst 
40 cm djupa, tillhörande den äldsta av Donatus uppförda bågen. 
Dessutom blottades över den andra, västligare arkaden, men 
omkr. 30 cm längre ned, ytterligare två liknande, ca 38 cm höga, 
på mitten sammanlagt ca 54'/2 cm breda (därav fogen Vi cm) 
och minst 28 cm djupa valvstenar (fig. 3 A och A1 samt fig. 5), 
hörande till den sistnämnda västra Donatusarkadens nedre 
västra del. Den gamla östra arkadbågen ligger omkr. 4 cm (i 
östra delen) och nära 5 (i västra) och den västra resp. 10 och 
nära 11 cm innanför arkadfältets nuvarande Zettervallska 
murliv, enligt mätningar och ritningar utförda av domkyrkans 
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Fig. f. De båda kvadrarna (nederst t. v.) I Donulus' västra 
arkadbåge, seddu frän SÖ. — Die beiden Quadcrsteine (unten 
links/ de» wettltehen Arkadenbogen des Donatus, von SO. 

gesehen. 

nuvarande arkitekt. Materialet till bågarna utgöres av vacker, 
nästan vit, finhuggen sandsten. Möjligt är att de båda arkad-
valvresterna fortsätta djupare in i murverket, men omständig
heterna voro föga gynnsamma för en riskfri undersökning av 
problemet, som kan tagas upp vid den omedelbart kommande 
undersökningen av motsvarande arkadfält i söder. I det ovan 
beskrivna norra arkadfältets östra del finnas dessutom några 
gåtfulla ur murmassan utskjutande huggna sandstenskvadrar 
(se fig. 6), vilkas funktion och ålder ej kunnat tillfredsställande 
utredas. De västligaste av dessa, två smala, på varandra lagda 
kvadrar, lika breda (ca 18 cm) och tillsammans 58 cm i höjd, 
äro avhuggna i yttersidan och skjuta ännu 4 cm utanför Dona-
tusarkadens murliv, på samma gång som de konsolartat för
ankrats djupt in i murverket minst 70 cm från ytterlivet räknat. 

Ur rent arkitektonisk synpunkt visar det ovan beskrivna fyn
det bl. a., att arkaderna i Donatus' långhus från början voro be
räknade nära en halv meter högre än de nuvarande och de 
längre västerut befintliga. Att den västra av de två arkaderna 
blivit något mindre och ca 30 cm lägre än den östra — vilket 
även framgår av Brunius', Seeselbergs och Zettervalls mät
ningar (fig. 1—2) — kan måhända sammanhänga med den, skola 
vi säga ringaktning, som en medeltida byggmästare kunde hysa 
gentemot symmetriens nu kanske något överskattade betydelse 
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Fig. 6. Utskjutande kvadrar (jfr fig. 3, C—E) från hugfällels 
östra del, nederst I. h. kvadrarna i Donalus' östra arkadbåge. 
— Vorspringende Quader (vgl. Abb. 3, C—E) vom östlichsten 
Teil der Arkadenwand, zuunterst rechts Quuder im östlichen 

Arkudenbogen des Donatus. 

inom arkitekturen. Eller beror förhållandet möjligen därpå, att 
arkaden ifråga hörde till det sista, som den ålderstigne Donatus 
hann fullfölja före sin enligt L. Weibulls tydning av nekrolo-
giets dödsnotis vid tiden 1135—40 och enligt förf:s på konst
arkeologiska grunder baserade åsikt vid början av samma tids
rum inträffade bortgång.2 Kanske kan också Donatus' efterträ
dare, absidfasadens geniale skapare, som fullbordade långhu
set, avsiktligt ha modifierat bågstorleken för att förmedla över
gången till de något lägre, västliga arkaderna. 

Det västra arkadfragmentet (fig. 3 A, A1 och fig. 5) erbjöd 
emellertid ytterligare en överraskning. Dess båda valvkvadrar 
hade nämligen ännu i behåll två täckande putslager. Det undre 
bestod av fin och slät vit puts, som nästan helt doldes av en 

- Jfr L. Weibull i Hist. tidskrift för Skåneland, Bd IV, s. 429 och O. 
Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, s. 156 f., s. 157, 
not 1. 
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Fig. 7. Donulus' norru urkudbugur omslutna av arkadfältels nya mur. T. h. östra 
bågpurliel, I. v. det västra med synliga rester av röda foglinjer. I I . Erlandsson foto. 
— Die nördlichen Arkadenbogen des Donulus, von der neuen Muuer des Arkaden-
feldes umschlossen. Rechts der östliche Bogenleil, links der westliche Teil mil sicht

baren Resten roter Eugenlinien. 

tunn knottrig, kritvit spritputs. Vid den undersökning, som 
förf. verkställde av ett par ärtstora röda fläckar på den undre 
putsytan, framgick, sedan yt terputsen avlägsnats, att denna 
undre, nedtill ljust gråblå putsyta företedde en svag, något skif
tande orangefärgad (rödgrågul) färgton och att de ärtstora fläc
karna tillhörde en med röda linjer målad imitation av valvste
narnas fogar, parvis grupperade på omkr. 21 cms avstånd från 
varandra nedtill och 23V2 cms upptill. Fogmålningen, tyvärr 
skadad, består sålunda av vertikalt mot arkadbågen gående, 
röda, ca 12 mm breda linjer, anordnade två och två med ca 13 
mms mellanrum. Den röda färgen utgöres säkerligen av caput 
mortuum och bottentonen kan härröra från samma, ehuru här 
mycket utspädda och kanske helt oavsiktligt anbragta färg. 

Dessa iakttagelser överensstämma med Brunius ' y t t rande till 
domkyrkorådets protokoll av d. 27. 2. 1864, där det bl. a. heter, 
att kyrkan »i anseende till den lösa sandstenens svåra skador 
genom eldsvådan 1234 måst invändigt avputsas och fått en grå
aktig avfärgning med röda ränder i kvaderform».3 

Ovannämnda arkitektoniska målning på den släta putsen har 
medeltida karaktär. Den visar, at t arkadfältet tidigare, måhända 
efter den förut omtalade, för sandstensytorna menliga eldsvå-

3 Jfr O. Rydbeck, Lunds domkyrka, byggnadens och dess inventariers 
historia enligt de nyaste forskningsresultaten, Lunds domkyrkas historia 
1145—1945, Lund 1946, s. 105. 
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dan år 1234, varit täckt av puts liksom för ett par år sedan. 
Den påslagna spritputsen, som dolt färgdekoren, härrör säker
ligen från nyare tid. Man vågar hoppas, att dessa unika, arkeo
logiskt oskattbara vittnesbörd om Donatus' kyrka komma att 
bevaras åt eftervärlden på sin nuvarande plats liksom lekman-
nakorets målningspartier under stora kortrappan och de äldsta 
synliga resterna av kyrkans en gång rika utsmyckning i färg 
å den bemålade skulpturen i tvärskeppets nordöstra kapell och 
på dess baldakin (här har färgen dock förstärkts under 1800-
talets restaurering). 

Den förnämligaste av de upptäckter, som belysa den åt s. 
Laurentius helgade domkyrkans byggnadshistoria, är konstate
randet (1939—44) av Knut den heliges 100O-talskyrka under, 
utanför och inom den nuvarande byggnaden.4 Därnäst i bety
delse kommer den (år 1910) verkställda utgrävningen av det 
äldsta lekmannakoret och ärkebiskop Jakob Erlandssons fram
för detta på 1250-talet anlagda nya koranordning med tillhö
rande inbyggnader, numera belägna under stora kortrappan 
och tillgängliga genom ingångar i trappans gavlar.5 Åtminstone 
jämbördigt härmed ur konstarkeologisk synpunkt är Helgo 
Zettervalls i hans byggnads journal avbildade fynd av i södra 
och norra kormurarna tyvärr åter gömda delar av Donatus 
kor, fynd som bekräfta de slutsatser, vartill man kommit 
genom att jämföra djurornamentikens detaljer från öster till 
väster i hela byggnaden och som visa, att den nuvarande kor-
och absidfasaden icke är Donatus' utan efterträdarens verk." 

4 Jfr O. Rydbeck, Knut den heliges Laurentiuskyrka, i Meddelanden 
från Lunds universitets historiska museum 1942, s. 79 f. 

' Jfr O. Rydbeck, Bidrag till Lunds domkyrkas byggnadshistoria, i 
Lunds universitets årsskrift, N. F., Afd. I, Bd 10 Nr 3, Lund 1915, s. 1 f. 

8 Ibid., s. 104, fig. 74 och s. 113 ff. — Till århundradets mera märkliga 
fynd i Lunds domkyrka kunna även räknas tre undersökta ärkebiskops-
gravar, nämligen Andreas Sunessons (t 1228), undersökt 1923, jfr O. Rud
beck samt C. M. Fiirst och Agnes Branting, Ärkebiskop Andreas Sunes
sons grav i Lunds domkyrka, Lund 1926, vidare Karl Erikssons (f 1334), 
undersökt 1939, jfr O. Rydbeck, Tre lundensiska ärkebiskopar i arkeo-
logisk-antropologisk belysning, i Meddelanden från Lunds universitets 
historiska museum 1941, s. 1 f. samt Birger Gunnarssons (t 1519), under
sökt 1940, ibid., s. 33 f. 
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Fig, S. A<:t\ valvslenur i Danalus' sydöstra arkadbåge ovanför den Zettervallska 
hågen.— [Sechs Gewölbestetne im sudöstlichen Arkadenbogen des Donalus, iiber 

dem Bogen von Zettervall. 

Och därefter måste nästa rum tilldelas den färska upptäckten 
av arkadbågarna i Donatus' flattäckta långhus. 

Om långhusets åldriga, nyupptäckta arkitekturpartier obe
rörda bibehållas in situ, få vi här ett stycke levande konst
historia i likhet med och ännu värdefullare än de av domkyrko
arkitekten i södra sidoskeppets östligaste trave pietetsfullt i 
murverket markerade resterna av ingången till ärkebiskop 
Karls år 1330 färdigbyggda kapell, en gång beläget i hörnet 
mellan södra korsarmen och det angränsande södra sidoskeppet. 

Vid fortsatt avlägsnande av putsen i östra mittskeppstravéns 
södra arkadfält återfunnos, sedan uppsatsen avlämnats till tryc
ket, motsvarande delar av likadana äldre valvbågar som i norra 
fältet. Liksom i norr har den östra arkadbågen varit något högre 
än den västra och kunde på grund därav i större utsträckning 
skonas vid uppförandet av Zettervalls helt nya, lägre arkad
bågar. Den gamla östra arkadbågen var sålunda här i söder 
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omkring 43 cm högre än den nuvarande Zettervallska. Medan i 
norr tre av den östra bågens valvstenar bevarats, äro sex i be
håll på den nu blottade södra sidan (fig. 8). De mäta omkring 
41 cm i höjd och resp. 24, 25, 20, 25, 26 och 26 cm i bredd nedtill. 

Av den västligare arkadbågen, som var något lägre än den 
östliga, hade på norra sidan två valvstenar bevarats in situ i 
fasaden. I söder däremot voro alla fasadstenar förstörda i det 
västra bågvalvet. Lyckligtvis hade emellertid av ett inre skikt 
en valvsten, 31 cm bred (nedtill) och 41 cm hög, bibehållits i sitt 
läge ca 39 cm innanför murlivet. Att den verkligen ingått som 
led i arkadbågen framgår även därav, att å stenens undre västra 
hörn ännu satt kvar en röd färgfläck av alldeles samma nyans 
som den röda färgen i de foglinjer i vitt och rött, som bevarats 
å det av sex stenar bestående, östra valvpartiets undre, ursprung
ligen fria yta (fig. 8) och som även kunnat skönjas å norra lång-
husarkadens bågrester. I norr kunde fogmålningen som förut 
nämnts iakttagas på den vertikala fasadens tunna putsyta, me
dan motsvarande färg försvunnit å södra fasadsidan, som under 
Zettervalls restaurering direkt belagts med cementputs; denna 
har nu avlägsnats, varvid den äldre kalkputsen medföljt. Dess
utom hade huvudparten av putsytan förstörts, då Zettervall för 
att korrigera arkadfältets riktning avmejslade någon millimeter 
av västra delen av fältets sandstensyta. Mätningar antyda, att 
den västra arkadbågen varit omkring 20 cm lägre än den östra 
och omkring 23 cm högre än Zettervalls motsvarande båge. 

Medan denna Donatus' arkadfasad längst i öster låg omkring 
2,2 cm innanför putsytan i Zettervalls arkadfält, gick den ca en 
och en halv meter längre västerut i liv med fältet och arkad
bågen i Zettervalls byggnadsverk, vilket sålunda, redan på den 
korta sträcka som det här rör sig om, till sin riktning märkbart 
avviker från den äldsta anläggningen. 

Donatus' östra arkadbåge bevaras helt i den nya södra 
kvaderfasaden, varjämte en kopia av den ovannämnda inre 
västra valvstenen anbragts ute i fasaden och skall märkas med 
årtalet 1951. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Otto Rydbeck: Das flachgedeckte Langhaus des Donatus in der 
Domkirche zu Lund. 

Der Bau der Domkirche von Lund wurde von Asker Svensson begon
nen, der in den ersten Jahren des 12. Jahrhunderts Erzbischof von Däne
mark geworden war. Der Baumeister war ein vermutlich italienischer 
Architekt mit dem Namen Donatus. Dieser errichtete die gegenwärtige 
Kirche nach Westen hin bis zu den Seitenschiffportalen. Als Donatus 
um die Mitte der 1130er Jahre starb, wurde ein ebenso tiichtiger Bau
meister sein Nachfolger, wahrscheinlich jener »Regnerus lapiscida», der 
ebenso wie »Donatus architectus» in den beiden noch erhaltenen Gedenk-
biichern, Necrologium lundense und Liber daticus erwähnt werden, die 
mit der Domkirche verkniipft sind, das erstere seit der Weihung der 
Krypta im Jahre 1123, das letztere seit der Weihung der ganzen Kirche 
(mit Ausnahme der Turmpartie). 

Der Nachfolger änderte den Bauplan insoweit dass die Chorpartie 
verkleidet wurde und dabei ihre jetzige schöne Fassade erhielt. Ausser
dem wurde aber der von Donatus errichtete östlichste, flachgedeckte 
Teil des Langhauses, in Ubereinstimmung mit dem bei dem Westteil der 
Kirche angewandten System, nun eingewölbt. Eine weitere Veränderung 
am Ostteil des Mittelschiffes geschah in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts, als Helgo Zettervall bei seiner Restaurierung die östlichste 
Mittelschiffstravé durch Umbau den westlichen anglich. Damit scheinen 
offenbar alle Spuren des flachgedeckten Langhauses des Donatus fiir 
immer verschwunden zu sein. 

In den letzten Jahren ist der von Zettervall auf dem Arkadenfeld der 
Prinzipalbogen angebrachte Putz wieder entfernt worden. Als man 
in diesem Jahre damit bis zur östlichsten Trave des Mittelschiffes vor-
geschritten war, traten jedoch auf der Nordseite unter dem Putz Teile 
der beiden östlichsten Arkadenbogen der Donatus hervor. Aus ihrer 
Lage war zu ersehen, dass die urspriingliche Scheitelhöhe der Bogen 
nahezu einen halben Meter höher gewesen ist als die gegenwärtige. 
Ausserdem zeigte die westliche Bogenpartie Reste einer mittelalterlichen 
Fugenbemalung aus roten Linien. Man hofft, dass diese wichtigen Ar-
kadenfragmente fiir die Zukunft in situ bewahrt werden können. 

Zugefiigt werden känn, dass ahnliche Uberreste älterer Arkadenbogen 
an der sudlichen Langhauswand entdeckt worden sind, seitdem das 
vorstehende geschrieben worden ist. 
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