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VAR KNUT DEN HELIGES LUNDADOM 
AV ANGLOSACHSISKT URSPRUNG? 

E N G R A N S K N I N G 

Av Otto Rydbeck 

» E n g r u n d m u r » 

I en uppsats, benämnd »The l l t h Century Cathédral Church in 
Lund», redogör licentiaten Erik Cinthio1 till en början för de 
kända, tidigare ofta relaterade och diskuterade litterära källor, 
som beröra Lundadomens äldsta historia. Därefter vill han i 
norra hälften av domkyrkans långhus inkomponera en liten, 
mycket långsmal och hög tusentalskyrka av anglosachsisk typ 
utan påtaglig motsvarighet i våra bygder, och dennas springande 
punkt förlägges lill norra sidoskeppets vind. 

I avsikt att finna belägg för sin kyrkobyggnad och bl. a. för 
anskaffandet av ett underlag åt södra kormuren i denna an
vänder sig Cinthio av för hans teori lämpliga, men tyvärr fel
tolkade avsnitt dels ur redogörelsen för C. G. Brunius utomordent
ligt värdefulla iakttagelser i samband med restaureringen av 
domkyrkan2 och dels ur skildringen av författarens till denna 
artikel grävningar och undersökningar i och vid Lunds domkyrka 
år 19103 samt åren 1940—42.4 Det gällde då först att som fast 
utgångspunkt skapa en grundmur ät den eljest fritt komponerade 
sydliga kormuren. 

1 Meddelanden från Lunds universi tets historiska museum, Lund 1953, 
s. 223 f. (101 f.). 

* C. G. Brunius , Lunds domkyrka, Lund 1854. 
8 O. Rydbeck, Bidrag ti l l Lunds domkyrkas byggnadshistoria, 1915, Lunds 

universi tets årsskrift , N. F. Afd 1, Bd 10. Nr 3, spec. s. 1—38. 
1 O. Rydbeck, Knut den heliges Laurent iuskyrka , Lund 1942, Meddelanden 

från Lunds universi tets historiska museum, s. 1 ff. 
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Cinthio efterlyser den behövliga grundmuren först hos Brunius 
och sedan hos författaren, som till och med beskylles för att ha 
flyttat densamma ulan att ens ha redogjort för dess exakta läge.5 

Men, tillägger han, man kan antaga, att den legat på det ställe, 
där den södra muren till det östligaste ulsprånget i vår förmodade 
1000-talskyrka gått fram (jfr fig. 1; Cinthio, fig. 5). 

Varken Brunius eller författaren omnämner någon grundmur 
på eller i närheten av den önskvärda platsen. Brunius omtalar 
i stället, att då han, efter avlägsnandet av kistorna i Peder Winst-
rups och Kratzsk-Bamels gravkor (resp. norra och södra leklorie-
kammaren vid lekmannakorets allarnisch) i mittskeppets öst
ligaste del, borttog tegelgolvet där, visade det sig, att detta golv 
vilade på cn gråstensgrund. Detta ord förväxlar Cinthio med ut
trycket grundmur och förlägger dessutom denna hypotetiska 
grundmur fullständigt godtyckligt till norra lektoriekammarens 
norra del. Det var i verkligheten icke en grundmur, avsedd att 
uppbära en vägg, utan helt enkelt kamrarnas ursprungliga golv 
och gråstensunderlaget för gravkorens tegelbeläggning. Brunius 
beskriver det sålunda: »Grafhvalfvens tegelstensgolf borttogs, 
hvarunder en gråstensgrund påträffades».6 

Då författaren år 1910 (i samband med installerande! av ny 
värmeledning i kyrkan) undersökte resterna av dessa, under nyare 
tid som gravkor utnyttjade lekloriekamrar bl. a. för att utforska 
den underliggande jordmånens beskaffenhet och för att söka efter 
äldre byggnadsresler, blottades samma gråstensgrund eller 
»botlensula», som Brunius omtalat. Den mätte omkr. 2 % m i 
bredd och kunde beräknas till omkr. 14 m nord-sydlig längd 
samt utgjorde det ursprungliga golvet i ärkebiskop Jakob Erlands
sons kamrar från 1200-talels mitt (se not 7). Under denna murade 
grund, som var ungefär en halv melcr tjock, påträffades ett lika 
mäktigt lager lösa kullerstenar och under dessa, i lergrunden, 
ett mer än meterdjupt, till stor del utfyllt, cirkelrunt schakt, 
omkring 1:4 m i diameter och beläget blott en fjärdedels meter 
från norra kammarens södra och västra väggar. Dessa fakta har 
författaren i detalj beskrivit och avbildat bl. a. i inlednings-

5 Cinthio, anf. arb., s. 234 (112) f. 
0 Anf. arb., s. 450, och O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria. 

Lund 1923, fig. 170, där gråstensgrunden kan skönjas. 
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kapitlet till ovan citerade »Bidrag», speciellt s. 35 f., s. 26 och 
fig. 3—6, 19, 21 och 27. 

När Cinthio frågar efter gråslensgnmdens läge och vart den 
tagit vägen, kan författaren bl. a. hänvisa till teckningar och 
skärningar i »Bidrag» fig. 4 och 5 samt lill den fotografiska repro
duktionen i fig. 3, som tydligt visar de två schakten i de båda 
lektoriekamrarna samt de bredvid liggande stenar, som upptagits 
ur dessa schakt.7 Tilläggas kan att stenarna ifråga efter undersök
ningen åter lämpades ner i de fördjupningar, ur vilka de upp
tagits. Undersökningarna ifråga om gråstensgrunden berörde 
sålunda ej den del av kyrkorummet, där, enligt Cinthio, en 
grundmur borde ha gått fram. På just detta ställe, omedelbart 
söder om den nordöstligaste huvudpelaren, fanns däremot det val 
bevarade underlaget till domkyrkans norra kortrappa, som vid 
sydöstligaste huvudpelarens norra sida motsvarades av en likadan 
sydlig trappa, vilka båda uppgångar utgjorde den tidigaste för
bindelseleden mellan mittskepp och kor i Donatus kyrka saml 
på ömse sidor flankerade den i lektoriemurens mitt belägna 
nischen för lekmannaaltaret (jfr bl. a. O. Bydbeck, Bidrag, fig. 2, 
3, 4, 5, 6 och 19). Försöket att styrka hypotesen genom att omtala 
några av de oregelbundenheter, som känneteckna domkyrkans 
olika byggnadspartier och dess nivåförhällanden gör ej hans teori 
mera sannolik. Dylika oregelbundenheter voro mycket vanliga i 
Lunds domkyrka, särskilt före restaureringen.8 

Cinthio anför sålunda som stöd för sin teori om tusentals
kyrkans läge, att västra kryptmuren blivit illa åtgången under 
den nordöstligaste huvudpelaren bl. a. därför, att östgaveln till 
hans kyrka inkomponerats i kryptmuren och burils av denna. 
Nu måste emellertid ihågkommas, alt Brunius omtalar, att den 
sydöstligaste huvudpelaren sjunkit, men tillägger, att »den nord
östligaste hufvudpelaren har ä f v e n sjunkit e h u r u n å g o t 
m i n d r e » (spärr, av förf.).9 Tilläggas bör att Cinthios gavelmur 
på ifrågavarande ställe beräknats ha ungefär samma tjocklek som 
kryptmuren. 

7 Jfr även O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, fig. 168 och 
169 samt fig. 170, där golvets gråstensgrund framträder . 

8 Jfr Brunius, Lunds domkyrka, s. 82 f., s. 443 ff. och s. 452. 
" Jfr Brunius, anf. arb., s. 443. 
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Anledningen till de båda huvudpelarnas svaghet och otillräck
liga motståndskraft — de höllo (enl. Brunius, s. 443) vardera »15 
qvadratfot mindre i grundrymd än någon af de fyra vestligaste» 
— var, såsom tidigare framhållits av författaren, den, att de båda 
pelarna ifråga från början voro avsedda att bära ett platt trätak 
och icke det påfrestande valvsystem, vilket konstruerats av Do
natus efterträdare som ledande arkitekt.10 Detta framgår också 
av den omfattande till- och ombyggnad, som nämnda pelare måst 
vidkännas under 1800-talets restaureringar, en förändring, vilken 
nu, efter Zettervalls ombyggnad av detta parti, ej kan i detalj 
urskiljas utan tillgång till vissa, på Brunius initiativ, av E. Nielsen 
år 1834 utförda teckningar.11 Dessa åskådliggöra även i huru stor 
utsträckning hela kyrkan och i synnerhet dessa båda pelare ska
dats av den ödeläggande eldsvådan år 1234, då bl. a. alla större 
takvalv i byggnaden instörtade. Skadorna framträda nästan 
skrämmande på ovannämnda färglagda teckningar, som Brunius 
lät utföra i början av kyrkans restaurering (jfr fig. 4). 

C i n t h i o k y r k a n s k o r g a v e l . 

På ovan omtalade hypotetiska grundmur bygger Cinthio en 
sydlig korvägg, vilken skulle ansluta sig till en korgavel i öster 
(se fig. 1 och 3; Cinthio, fig. 5 och 7), för vars existens han anser 
sig ha funnit bevis i ett oregelbundet format murparti på norra 
sidoskeppets vind, närmare bestämt i dess östra gavelvägg omedel
bart ovanför den ansenliga bågöppningen mellan transept och 
sidoskepp (fig. 2; jfr Cinthio, fig. 1—3). Gaveln ifråga skulle ha 
rest sig på den plats, där numera västra kryptmuren befinner sig, 
närmare bestämt på ett stycke av södra delen av dess norra hälft. 
Gavelns yttre östra väggyta säges ha gått i liv med norra kors-
armens västra vägg och med nordöstligaste huvudpelarens östra 
yta (jfr fig. 1; Cinthio, fig. 5). 

Av Cinthios båda bilder (fig. 1 och 3; jfr Cinthio fig. 5 och 
fig. 7) framgår, såsom redan anförts, att gaveln ifråga skulle från 
dåvarande markterräng ha sträckt sig så högt upp i förhållande 

10 Jfr O. Rydbeck, Bidrag, s. 39 ff. 
11 Jfr exempelvis O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, fig. 23, 

24, 29, 162, 170 och 224. 
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Fig. 2. Xorra sidoskeppets östra vägg i Lunds domkyrka (efter Cinthio, fig. 2 ) . 
— East wall of the north aisle in Lund Cathédral (after Cinthio, Fig. 2 ) . 
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till den nuvarande domkyrkointeriören som till ett stycke ovanför 
de valvbärande svickelkolonnetternas kapital. Korets yttre bredd 
borde, enligt skala, uppgå till omkr. 7 m, den inre till 4 J4 m, 
höjden från grunden till över 17 m och från tvärskeppsgolvet till 
ca 14 m, medan murtjockleken skulle vara l1/" m. Enligt Cinthios 
åsikt har, såsom redan anförts, av denna hypotetiska murmassa 
bevarats en relikt på en höjd av omkr. 9—11 m över gavelmurens 
grund eller ca 6—8 m över tvärskeppets golv och på ett ur teknisk 
synpunkt outgrundligt sätt inmonterad i norra sidoskeppets östra 
vindsgavel (skrafferad å fig. 3; jfr Cinthio, fig. 7). 

Såsom ovan framhållits har gavelmuren ifråga av Cinthio för
lagts till alldeles samma plats som en nordlig del av den västra 
kryptmuren (jfr fig. 1; Cinthio, fig. 5). Atl denna ungefär lika 
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tjocka kryptmur skulle ha blivit inbyggd i gaveln, just där nord
västra kryptnedgången placerats och i omedelbar närhet av 
platsen för det nya lekmannaaltaret med dess av en praktfull, hög 
omfattning markerade altarnisch, är ju i och för sig föga rimligt. 
Varken Brunius eller Zettervall, som haft med kryptmurens för
stärkning att göra (om vilket bl. a. de mänga Brunianska sten-
huggarmärkena på kryptmurens östra sida vittna), ej heller för
fattaren, som vid skilda tillfällen minutiöst noga undersökt det 
påtalade området, har iakttagit några som helst spår efter en sådan 
1000-lalsmur. Just på det ifrågavarande partiet, under valvbågen 
mellan transeptet och norra sidoskeppet, har kryptmuren endast 
omkr. 1,50—1,60 ms mäktighet. Att en dylik mur skulle osynligt 
inkapsla en annan, äldre sådan, som anses vara IV2 m tjock, 
måste betraktas snarast som elt underverk, helst som just å mur-
partiet ifråga, strax norr om nordvästra kryptportalen inne i 
kryptan, finnes ett S-format stenhuggarmärke, som även anträf
fats på fyra andra ställen i kryptan, bl. a. ytterligare två på 
samma kryptmur; därjämte har i övre kyrkan konstaterats ett, 
nämligen å södra hörnpilaslern mellan tvärskepp och kor.12 Dessa 
på väggens orörda kvaderstenar anbragta märken styrka, att krypt
muren ifråga ej utgör gömsle för en äldre mur eller på något sätt 
deformerats vid en ifrågasatt inkapsling av denna. 

Då den föreslagna 1000-lalsmuren skulle ha sträckt sig omkr. 
3V2 m djupt ned i den nuvarande kryptans innandöme, så måste, 
efterhand som Donatus västra kryptmur reste sig i höjden och 
kryptinteriören utgrävdes, Cinthios gavel antingen rasat eller av
siktligt helt raserats, vilket sistnämnda tillvägagångssätt borde ha 
varit det mest normala. Skulle den rivas underifrån bil för bit måste 
den snart nog komma att hänga i luften (jfr fig. 3; Cinthio, fig. 7) 
under påtaglig risk ej blott för arbetarna utan även för den under 
byggnad varande kryptan. Men även om ett sådant tillvägagångs
sätt varit möjligt, måste korgaveln ifråga ganska omedelbart ha 
förstörts. Det första ingreppet skulle ha skett, då den djupt-
liggande, nordvästra kryptnedgången inbyggdes och då krypt
muren undan för undan växte i höjden. Den hypotetiska södra 

12 O. Rgdbeck, Lundensiska s tenhuggarmärken, K. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar, Del. 83, Antikvariska Studier V, Lund 
1953, s. 182 f., fig. 3 nr 4—8 och fig. 4 nr 1. 
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Fig. 3. Skärning mot väster genom norra delen av Lundadomens transept 
med Cinthios rekonstrukt ion av tusentalskyrkan (efter Cinthio, fig. 7) . Det 
streckade part iet ovan hågen till norra sidoskeppet skulle, enligt Cinthio, ha 
räddats undan nid korgavelns rasering. — Section, looking west, through the 
north par t of the transept in Lund Cathédral showing Cinthio's reconstruc
tion of the l l t h centurg church (after Cinthio, Fig. 7) . The dashed portion 
above the arch of the north aisle was preserved, according to Cinthio, when 

the east gable of the choir was demolished. 

kormuren jämte södra hälften av den angränsande östra kor-
gaveln i Cinthios kyrka måste vidare rivas för att lämna plats åt 
den väldiga, öppna triumfbågen och den tillhörande nordöstligaste 
huvudpelaren i Donatus helgedom. Samtidigt måste den åter
stående nedre delen av Cinthiogaveln raseras till förmån för den 
stora bågöppningen mellan transeptet och norra sidoskeppet (se 
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fig. 3; Cinthio, fig. 7). Och därmed är gaveln ifråga helt för

svunnen. 

För att söka stabilisera sin teori om ett högt uppe på norra 
sidoskeppsvinden beläget murparti från 1000-talel har Cinthio 
också tagit en om möjligt än mer hypotetisk »strävpelare» till hjälp, 
representerad av vissa murpartier uppe på norra sidoskeppets 
vind (se fig. 2 och Cinthio, fig. 1—3, samt det streckade partiet å 
fig. 3 och Cinthio, fig. 7). 

Även för en person, som ofta sysslat med byggnadsfrågor, är 
det svårt att förstå, hur ett toppstycke av den ovan omtalade »ga
velmuren » skulle kunna ha hamnat på sidoskeppsvinden, och minst 
lika svårt är att fatta, hur den s. k. strävpelarens allra översta del 
kunnat medfölja dit. Enligt Cinthios egna uppgifter och mät
ningar löper det sistnämnda murpartiet icke parallellt med väggen 
i övrigt utan har en orientering, som är föga funktionell för ett 
stöd till ett murhöm. Den anmärkningsvärt svaga vinkel, med 
vilken »strävpelaren» ansluter sig till »gaveln» föranleder Cinthio 
till egendomliga hypotetiska utläggningar (s. 230 f.). Det hade 
varit vida enklare för Donatus alt riva det sneda murstycket än 
atl låta det ingå i den nya kyrkans murverk, helst då det här 
skulle inskränkt sig till en ringa bråkdel, låt oss säga högst V20 
e. d. av hela »strävpelaren», en bråkdel, som till på köpet låg ända 
uppe i själva krönet av pelaren. 

Den avslutande gesimsen på här ifrågavarande murparti (se 
fig. 2; Cinthio, fig. 2), av delvis ganska tydligt hålkälad och 
skadad sandsten med ilappning och pämurning av tegelsten i flera 
lag, talar snarare för att gesimsen tillkommit under medeltidens 
slut (eller senare) än under dess början. Gesimsen täckes som 
sagt av tegel, ett material, som icke är känt i landet förrän under 
senare delen av 1100-talet men som kom till användning i dom
kyrkan vid valvslagningen efter eldsvådan år 1234 och senare 
samt vid lagning och lappning av byggnaden under nyare tid. 

Donatus var en utomordentlig konstnär och en skicklig arki
tekt. Hans kryptbyggnad är ett mästerverk. Men varför han skulle 
utsätta detta för möjligheten av skadegörelse och arbetsförsening 
blott för att av den hypotetiska 1000-talsgaveln rädda några få 
kvadratmeter tung sandstensmur uppe i luften på omkr. 9—-11 m 
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Fig. i . Inre västra tvärskeppsfasaden med avlastningsbågar över sidoskep
pen. Efter färglagd teckning au E. Nielsen 183i (jfr O. Rydbeck, Lunds 
domkyrkas byggnadshistoria 1923, fig. 162). •—• Inner face of the west 
t ransept with supporting arches above the aisles. From a water-colour bg 

B, Xielsen in 183i (cf O. Rydbeck, Lunds domkyrkas 
byggnadshistoria. 1923, Fig. 162). 

höjd över marken, det är en gåta, som ingen torde kunna lösa. 
Man frågar sig onekligen, vad arkitekten och hans medhjälpare 
skulle haft för nytta av alt bevara ett dylikt murstycke på sido
skeppsvinden. Varför skulle han göra sig allt detta omak och 
taga medföljande risker för ras o. d., då det enklaste, naturligaste 
och billigaste hade varit att genast från början avlägsna en dylik 
arbetshindrande gavel liksom hela Cinthiokyrkan i övrigt. Denna 
hade i varje fall omedelbart måst nedrivas för att lämna plats åt 
den nuvarande katedralen och kunde dessutom leverera sten
material till dennas murverk. 

Därtill kommer att just vid tiden ifråga hade Donatus knappast 
behov av ett så underhaltigt tillskott till byggnadskroppen som 
»gaveln» ifråga med dess skeva »strävpelare». Kryptmuren visar 
själv genom lektoriemurens 55 stenhuggarmärken, att minst 23 
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fullt utbildade stenhuggare voro i verksamhet vid tiden ifråga.13 

Härtill kommo alla deras medhjälpare och hantlangare. 

Tilläggas kan i delta sammanhang att den pä en av Brunius— 
Nielsens teckningar synliga förstärkningsbåge (fig. 4)14, som av
lastat murytans tyngd ovanför valvbågen mellan tvärskeppet och 
norra sidoskeppet och som hade en motsvarighet i bågen över 
södra sidoskeppet, borde ha passerat genom såväl den hypotetiska 
gavelmuren som genom »strävpelaren». Att, i likhet med Cinthio, 
misskreditera just den sistnämnda båglinjen såsom tillkommen 
av tecknaren för symmelriens skull, vore väl att samtidigt miss
kreditera den synnerligen kritiske Brunius ovanliga realism och 
noggrannheten i hans konstarkeologiska forskargärning. Till yt
termera visso har Brunius själv å E. Nielsens teckning med en 
tvåa markerat båda bågarna samt med sitt namn signerat följande 
omdöme om dessa (jfr fig. 4): »2. Inbyggda hjclphvalf under och 
öfver hvilka grofva ekbjelkar varit inmurade», en påskrift, som 
t. o. m. reproducerats av Cinthio i fig. 4. 

Just det parti av domkyrkan, där »strävpelaren», ett föga 
tillförlitligt stöd, skulle ha mött Donatus murar, är för övrigt 
ganska ömtåligt, enär det utgöres av en omkr. 2% m bred och 
2a/2 m djup pilaster, som innesluter en spiraltrappa lill vinden 
liksom på motsvarande ställe i söder. Här om någonsin behövdes 
solida förband och hållbart murbruk. Detla framgår bäst av Bru
nius skildring (anf. arb., s. 444) och av de teckningar, som han 
lät göra (jfr fig. 4; Cinthio, fig. 4) och som visa de båda ofantliga 
sprickor, vilka uppstått i trappilastem och i det här diskuterade, 
angränsande murverket såväl i norr som på motsvarande ställe 
i söder, och vilka i huvudsak torde ha tillkommit vid och efter 
eldsvådan år 1234. Nämnda delar av domkyrkan blevo också upp
repade gånger föremål för ommurningar och lappningar, t. ex. 
under Adam van Durens lid, då norra korsarmen delvis om
byggdes år 1524. Ett av dennes stenhuggarmärken har också på
träffats i höjd med angränsande fönsterbänk, omedelbart söder 

18 O. Rgdbeck, Lundensiska s tenhuggarmärken, Lund 1953, s. 203 samt fig. 
6 och 3. 

14 Jfr även bilder i O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, fig. 
162 och Cinthio, anf. arb . fig. 4 (bågen å s is tnämnda fig. är något otydlig på 
norra sidan. 
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om trappilastern på insidan av norra korsarmen, där det vittnar 
om dåtida förändringar. 

Brunius omtalar dels sina egna reparationer och dels flera av 
de mer eller mindre lyckade lagningar och »förbättringar», som 
verkställts särskilt under 1700-talet och början av 1800-talet. Så
lunda nedtog och återuppförde Brunius bl. a. den yttre trapp-
pilastern i norra korsarmen, varjämte det angränsande mur-
verket förstärktes med grova ankarjärn, liksom fallet är på den 
omtalade östra vindsgaveln bredvid. Skadorna å denna sido-
skeppsgavel kunna sammanhänga med det faktum, att stora delar 
av sidoskeppets innermur voro så sönderbrända, att de av Brunius 
måste ombyggas.15 

I sin dagbok redogör vidare Zettervall fiir sina egna ombygg
nader. Bl. a. reparerades år 1861 norra korsarmen och dess 
västra vägg ganska ingående. På två ställen förnyades ytter-
muren till hela sin tjocklek. Dessutom omslogs ett fönstervalv i 
västra väggen. Kanske var det vid tillfället ifråga eller också vid 
van Durens eller Brunius ovan relaterade ombyggnader, som det 
utvändiga murpartiet ovanför sidoskeppstaket erhöll sin nuva
rande tjocklek, som är större än högre upp på partiet närmast 
under rundbågsfrisen och även på den i liv med sistnämnda parti 
gående, angränsande väggen norr om trappilastern. Den utskju
tande sandstens-tegelgesimsen å östra sidoskeppsgaveln kunde 
behövas för denna förtjockade vägg, och den tillfälligt formade 
ulkragningen har också bidragit till att uppbära en del av sido
skeppets takkonstruktion. Orsaken till den olika inurtjockleken 
kan emellertid även gå mycket långt tillbaka i tiden. Den större 
grovleken i det sydligare partiet av östra sidoskeppsmuren kan 
sålunda sammanhänga med den förstärkning av murverket och 
de östligaste huvudpelarna, som på sina ställen nödvändiggjordes, 
då den flattäckta byggnaden förändrades till välvd. 

De fruktansvärda, nästan vertikalgående rämnorna i varje 
korsarms västra vägg (fig. 4)16 ha förorsakats dels av den starka 
spänningen i murarna, sedan den flattäckta anläggningen erhållit 
sina äldsta valv, och dels samt framför allt av den ödeläggande 

15 Jfr Brunius, Lunds domkyrka, s. 501 f. 
16 Även synliga i O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, fig. 162 

samt i Cinthio, anf. arb., fig. 4 och beskrivna av Brunius , anf. arb., s. 444. 
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eldsvådan år 1234, då, såsom redan omnämnts, alla större valv 
i byggnaden instörtade med påföljd att bl. a. koret erhöll stadiga 
strävpelare. De oerhörda skadorna, särskilt i transeptet, fram
träda klart och tydligt på flera av de teckningar, som Brunius 
låtit ulföra innan och under början av restaureringen. Vid lagning 
av de breda och djupa sprickorna i norra korsarmens västra vägg, 
efter branden år 1234, kunna också de oregelbundenheter ha upp
stått på sidoskeppets vind, som nu känneteckna gavelmuren 
ifråga. Konservator U. VVihlborg har, vid undersökning av murens 
östra yta, påvisat för författaren förekomsten av åtta Brunianska 
stenhuggarmärken17, vilka visa, att Brunius lagat sprickorna just 
på den del av norra korsarmens västra mur, som motsvarar plat
sen för oregelbundenheterna på sidoskeppsvinden. 

Att dessa båda sprickors lutningsvinkel skulle kunna bidraga 
till att stärka teorin om förläggandet av en anglosachsisk kyrka 
inom Lundadomens grundplan är dock fortfarande oförståeligt. 
Lutningen beror därpå, att den största sprickan letat sig upp till 
ett fönster, enligt det minsta motståndets lag. Cinthio anställer 
jämförelser med motsvarande parti av domkyrkans södra kors-
arm och förklarar (s. 232), att inga liknande murrester påträffats 
därstädes vare sig i form av grundmurar under det nuvarande 
golvet eller som upprättstående murar på södra sidoskeppets 
vind. Vid detta kategoriska uttalande underlåter han att nämna 
för det första, att den s. k. grundmuren, d. v. s. bottensulan av 
gråsten, är densamma på båda ställena liksom även kortrappan 
och för det andra, att södra sidoskeppets ifrågavarande gavelmur 
av sandsten är helt dold av en tegelvägg från 1800-talet. Undersök
ningarna hösten 1953 visa t. o. m., att samma gavelmurs östra in
sida, mot korsarmen, delvis består av tegel. Sandstensmurens ut
seende kan därför icke bedömas förrän tegelväggen blivit 
avlägsnad. 

» D e n a n g l o s a c h s i s k a k y r k a n » . 
För att erhålla en kyrkobyggnad i anslutning till det relaterade 

koret förutsätter Cinthio givetvis existensen av ett till detla pas
sande långhus. Den enda fasta punkten i detta långhus är en ännu 
existerande, parallellt med domkyrkans norra sidoskeppsvägg 

" Två av dessa döljas bakom biskop Jonas Linnerius epitafium. 
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löpande grundmur, som författaren av denna anmälan utgrävt 
år 1942 och tolkat som tillhörande Knut den heliges tusentals
kyrka.18 Grundmuren ifråga anses av Cinthio utgöra en mindre 
del av norra väggen i hans långsmala tusentalskyrka. Denna 
byggnad har tilldelats en mycket oansenlig bredd men en be
tydande längd och höjd; dess ungefärliga yttre mått äro enligt 
Cinthios grundplan fig. 1: längd ca 35 m, därav kor 6 m, bredd 
långhus 11M> m, kor 7 m; ungefärliga inre mått: längd 32 m, 
därav kor 4% m, bredd: långhus 811> m, kor 4 Ms m. Konstruk
tionen förklaras genom meddelandet, att byggnadens olika delar 
uppförts enligt principerna för kvadraten och det gyllene snittet 
(»the principles of the 'square' and the 'golden section'», Cinthio, 
s. 233). 

Cinthio fortsätter (s. 234): »Om vi förvandla de otympliga 
(clumsy) metermåtten, som vi förut arbetat med, till den gamla 
engelska foten (=29,6 cm), så finna vi, att det mindre, kvadra
tiska rummet mäter exakt 20 fot och det större 30 fot. För till
fället ha vi intet bevis på, huru långt byggnaden sträckte sig 
mot väster, men om vi fortsätta att tillämpa det proportionella 
systemets och del gyllene snittets princip, måste de båda rummen 
ifråga med sin sammanlagda längd av 50 fot motsvaras av ett 
annat rum av samma storlek. I så fall bör det sistnämnda rummet 
ha bildat kyrkans skepp och sträckt sig så långt ät väster som 
till den nuvarande västligaste pelaren. På detta sätt skulle den 
äldsta byggnadens totala längd ha varit i runt tal 100 fot». 

Sådan är den bevisföring, som Cinthio använder för alt fram-
konstruera sin anglosachsiska kyrka, vilken dessutom företrädes 
av en otillfredsställande grundplan med föga nöjaktiga mått. 
Sä t. ex. påstår Cinthio (s. 237), att koret haft en bredd av omkr. 
9 m och hänvisar till fig. 7, där ingen skala angives, medan 
bredden å fig. 5, där skala finnes, endast uppgår till obetydligt 
över 7 m. Samma korbredd angives överst å s. 234 till 8,8 m. 

Cinthio fortsätter å s. 237: »Det är ej blott användandet av den 
gamla engelska foten som mått vid beräkning av proportioner 
och dimensioner i vår rekonstruktion, som antyder en direkt för
bindelse med gammal engelsk byggnadsteknik. Den ovanliga 

18 Jfr O. Rydbeck, Knut den heliges Laurent iuskyrka, Meddelanden frän 
Lunds universi tets historiska museum, 1942, s. 104 ff. 
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höjden, aldrig funnen i bevarade byggnader i Skandinavien (utom 
möjligen i slavkyrkorna av trä) är framför allt känd frän en 
viss grupp anglosachsiska kyrkobyggnader». 

Kontentan av ovanstående citat, som kan sägas utgöra en 
resumé av undersökningsmetoden i uppsatsen, är följande: Cin
thio konstruerar själv en kyrka med engelska mått och propor
tioner samt med torn på mitten men utan arkeologiska hållpunkter 
i verkligheten samt ulan verkligt motstycke i Skandinavien. Den 
enda fasta punkten i det hela är, såsom redan framhållits, den 
vid undersökningarna åren 1941—42 i norra sidoskeppets öst
ligaste del framgrävda grundmuren, redan tolkad som tillhörande 
Knut den heliges kyrka.19 

Då Cinthio emellertid (s. 228, not 3) påstår, att författaren 
ansett den öst-västliga muren fullständig (»a complete wall») och 
icke som Cinthio själv, söndrig, måste detla bero på ett egen
domligt missförstånd, vilket också framgår av en blick på de 
många förut publicerade bilderna (jfr not 19), även den citerade 
fig. 64. Författaren skriver sålunda i Knut den heliges Laurentius-
kyrka, s. 112: »Den söderut gående gavelinuren har framtagits 
på en längd av 2J/2 meter samt fortsätter i samma riktning (fig. 
60—63). Även långhusets yttermur går vidare pä andra sidan 
tvärmuren västerut till samma höjd på en längd av 85 cm och 
avtrappar därefter till inlet på en sträcka av ytterligare 60 cm 
(fig. 64) . . . Man fick nästan det intrycket, att kyrkbygget plötsligt 
avstannat». Samma sida nederst står: »Det förefaller ganska 
ovedersägligt, att den vid slutet av norra långhusmuren påträffade 
tvärinuren utgör den tillfälliga västra gaveln till Knut den 
heliges kyrka». 

Dessa fasta murrester motsvara bloll en ringa del av norra 
muren (se fig. 1 och Cinthio, fig. 5 samt O. Bydbeck, Knul den 
heliges Laurentiuskyrka, fig. 38 och 49) i den långsmala Cinthio-
kyrkan, medan allt det övriga av denna byggnad, både södra, 
västra och östra delarna, saknar varje anknytning till verklig
heten. Det svävar lika mycket i luften som »gavel- och slräv-
pelarkrönet» på norra sidoskeppets vind. 

Men sådana viktiga realiteter som det massiva nordvästra 

18 Jfr O. Rydbeck, Knut den heliges Laurent iuskyrka, s. 104 ff. samt 110 ff. 
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tvärskeppshörn, vars murverk kunde följas en hel meter in i den 
norra sidoskeppsmuren20, varefter spettningar antydde, att det 
övergick i den samtidigt utgrävda öst-västliga grundmur, vilken 
Cinthio införlivat med sin hypotetiska kyrkobyggnad, ha helt 
negligerats. Detta tvärskeppshörn har blott omnämnts i en not 
såsom icke passande in i sammanhanget (Cinthio, s. 229, not 1), 
medan resterna av dess motsvarighet i söder helt förbigåtts. Där
emot har den öst-västliga långmurens östligaste tvärmur kreerats 
till underlag för ett torn, fastän den saknar förband med lång
muren.21 Vad de sydliga delarna av Knut den heliges kyrka 
beträffar, inkl. det skadade sydvästra tvärskeppshörnet, kunna 
dessa ha förstörts vid gravsättningar under gångna århundraden 
och framför allt då den första värmeledningen inleddes i kyrkan 
år 1890 just i nämnda hörn med påföljd att gravar och andra 
fornlämningar bortschaktades i långhuset ulan tillräcklig veten
skaplig arkeologkontroll.22 

Beala grävningsresullal kring kor och absid, såsom fyndet av 
grundvalar till trapptorn — ej att förväxla med sekundära 
strävpclarfundament från 1200-talets mitt23 — saml till det äldsta 
korpartiet anknutna stenläggningar frän 1000-talet, överlagrade 
av romanska gravkistor, äro viktiga fakta, som ulan vidare av
färdas i en not (Cinthio, s. 229) ,24 

Ännu en synpunkt bör emellertid beaktas i föreliggande 
spörsmål. I staden Lund och i den blott en mil därifrån belägna 
orten Dalby upprättades år 1060 två biskopssäten. Då Lunda-
bispen sex år senare avled, indrogs biskopsstolen i Dalby, och dess 
innehavare förflyttades i stället till Lund som stiftschef där, 
varvid Heligkorskyrkan i Dalby förändrades till klosterkyrka. 
Det måste betraktas som i hög grad egendomligt, om den nya 

20 Jfr O. Rydbeck, Knut den heliges Laurent iuskyrka, fig. 38 och 56—60 
m. fl. 

21 Ibid., s. 106. 
• O. Rydbeck, Knut den heliges Laurent iuskyrka, s. 106 och fig. 38. Dens., 

Tre lundensiska ärkebiskopar i arkeologisk-antropologisk belysning, Meddel. 
fr. Lunds univ :s hist . museum 1941, s. 28, jfr C. Wibling, Lunds domkyrkas 
grund, Aarb. f. nord. Oldkyndighed 1895, s. 205. 

" Brunius omtalar , anf. arb., s. 86, alt »högkorets s idomurar fått vid pass 
1250 två stora sträfpelare». 

M Jfr O. Rydbeck, Knut den heliges Laurent iuskyrka, fig. 43—48 m. fl. 
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biskopskyrka, som Knut den helige omkring år 1080 anlade i 
stiftsstaden Lund, skulle erhållit så mycket mindre dimensioner än 
den tjugo år äldre, till klosterkyrka degraderade Heligkorskyrkan 
i Dalby. Den sistnämnda var redan på 1000-talet treskeppig med 
omkring 17 ms inre bredd (långhuset) och ca38msinvändig längd 
(således oberäknat den på 1100-ialet tillbyggda förhallen)25, 
medan den lilla långsmala, enskeppiga, hypotetiska kyrkan i 
stiftsstaden Lund, vilken förmenas ha uppförts som biskopskyrka, 
invändigt endast skulle ha mätt ca 8V2 m i långhusbredd och 
ca 32 m i längd. Bedan denna disproportion ifråga om storlek 
mellan den underordnade klosterkyrkan i Dalby och den omkr. 
20 år yngre men icke ens hälften så stora, hypotetiska stifts
kyrkan i staden Lund förefaller alldeles orimlig. 

Med utgångspunkt från en på Lundadomens norra sidoskepps-
vind undfången vision av en gavelvägg från 1000-talet med till
hörande skev strävpelare, en vision, som framkallats av ett önske
tänkande i förening med en växling i murens tjocklek samt en 
ulkragning på murverkets tunnare del — tillkommen för att, 
liksom den åt söder fortsättande, gesimslösa men till gengäld 
tjockare gavelmuren, uppbära takstol eller väggparti — det hela 
anknutet till en obefintlig grundmur vid nordöstligaste huvud
pelaren, har Cinthio framtrollat en i Norden enastående kyrko
byggnad. Den överdrivna höjden på denna erfordrades för all en 
del av Cinthios gavel skulle kunna förläggas så långt upp som 
till »fyndplatsen» å sidoskeppels vind. För övrigt är kyrkan av 
rent anglosachisk typ och konstruerad med hjälp av engelska 
fot och det gyllene snittets princip i förening med en obunden 
fantasi. Fantasi är ett förträffligt hjälpmedel, men dess använd
ning måste, åtminstone i vetenskapligt sammanhang, tyglas av 
kritisk återhållsamhet. 

A n g 1 o s a c b s i s k d e k o r 

Teorin om en anglosachsisk tusentalskyrka i Lundadomens 
norra sidoskepp söker Cinthio slutligen styrka genom att beskriva 
och avbilda en liten trasig sten, som nyligen påträffats i Lunda
domen och som han »med all sannolikhet» anser tillhöra den 

20 Jfr S. Anjou, Heliga korsets kyrka i Dalby, Göteborg 1930, fig. 16. 
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Fig. 5. En 31 cm lång ornerad stenflisa, funnen i nordväst ra svickeln i 
Lunds domkyrkas norra korsarm (efter Cinthio, fig. 10). — Fragment of 
u decorated slone block 31 cm long, found in the XW spandrel of the north 

transept in Lund Cathédral (after Cinthio, Fig. 10). 

»anglosachsiska kyrkan». Det lilla stenstycket (fig. 5; Cinthio, 
fig. 10), som orneras med en defekt pilaster i mycket låg relief 
(1 cm), är, enligt Cinthio, endast 31 cm långt och förefaller, 
av bilden att döma, blott hälften så högt. Pilasterns bas är 9 cm i 
diameter och skaftet blott 5 cm brett med en höjd av 10 cm. 
Det tyckes vara ganska tunt, men den exakta tjockleken angives 
icke, ej heller huruvida baksidan är plan eller motsatsen. 

Den anglosachsiska kyrkans existens ansåg Cinthio bevisad 
genom en icke existerande grundmur och förekomsten av en 
ojämn väggföreteelse på domkyrkans norra sidoskeppsvind. Och 
nu har han hämtat ovannämnda stycke av dess hypotetiska 
anglosachsiska dekor ännu mycket högre upp, omkring 20 meter 
över markens nivå. Han har sålunda funnit det lilla enkla 
skulpturfragmenlet ifråga på vinden till den södra korsarmen. 
Det var till hälften inmurat i västra ytterväggens inre beklädnads-
mur av tegel, vilken tillkommit i senare delen av 1800-talet.26 

Fyndplatsen ligger gömd i nordvästra valvsvickeln, ovanför västra 
88 Detta framgår av Brunius, anf. arb., s. 86, 404 f., 444 f. och 519 f. samt av 

O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, s. 267 och 272—302. 
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sköldbågen och ca 2 meter från den sydöstligaste huvudpelaren. 
Varför den sönderslagna lilla stenen anbragts på denna plats är 
mindre gåtfullt och svårförklarligt än spörsmålet, varifrån den 
kommit.27 På grund av sin litenhet är den mycket lätt transpor
tabel. Till vilken bergart stenen ifråga bör hänföras har icke 
omtalats. Det vore skäl att låta en geolog bestämma såväl berg
arten som, om möjligt, även brytningslokalen. 

Att detta enkla skulpturlragment haft med den nuvarande 
domkyrkans romanska konst att skaffa kan anses uteslutet. Det 
är ett tillfälligt fynd från obekant tid, som en murare på 1800-
talet anbragt tillsammans med annan fyllning i en svårtillgänglig 
svickel på södra korsarmens vind vid övergången mellan valv och 
vägg. Måhända kan det vara en spillra av en gravsten, en dop
funt, ett epitafium e. d., som emanerat från domkyrkan eller från 
någon annan av de 24 kyrkor och kloster, vilka fyllde medel
tidens Lund. Att fragmentet ifråga tidigare skulle tillhört Knut 
den heliges biskopskyrka förefaller däremot knappast möjligt. 
I varje fall kan det icke användas som bevis för en supponerad 
anglosachsisk härstamning för den 1000-taIskyrka, vars rester 
framtogos i Lunds domkyrka år 1942. 

SUMMARY 

Olto Rydbeck: The Cathédral Church of Knut the Holy in Lund. 
An Inquiry into ils Conjeclured Anglo-Saxon Origin. 

In an a r t i d e entitled »The l l t h Century Cathédral Church in Lund» (Med
delanden från Lunds universitets historiska museum 1953, p. 223 ff., 101) 
Licentiate Erik Cinthio locatcs an l l t h century Anglo-Saxon church to the 
north part of lhe näve of Lund Cathédral. Cinthio's theory with regard 
to this church seems to be based on certain irregularities in the thickness 
of lhe wall of the east gable visible from the north aisle roof-space of 
the present Cathédral. These irregularities led Cinthio to Ihink that the 
section of wall in question with one obliquely eonstrueted »buttress» had 
once formed part of the east gable of the choir in his conjeclured church. 

27 I viss mån analoga fynd från Zettervalls restaurer ing äro den madonna
bild av sandsten (från van Durens utvändiga predikstol) och det »intressanta 
romanska skulpturfragment», vilka påträffades inmurade som fyllning i två 
skilda strävpelare vid kyrkan (jfr O. Rgdbeck, Lunds domkyrkas byggnads
historia, s. 297). 
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This wall is supposed to have been a piece of the coping of the gable, which 
is said to have risen at the place where lhe nor thern part of lhe west wall 
of the crypt in the 12th century church now extends. Although the wall of 
the crypt at lhe place in question measures only c. 1.5 m in thickness, we 
are told that this equally thick gable wall, the foundations of which are 
located very much higher up fhan those of the crypt wall (Fig. 3, cf. Cinthio, 
Fig. 7), was encased in the walls of the crypt. We are not told how this 
was effccted, however. 

To obtain a more complete picture of his conjeclured choir Cinthio 
assumes the existence of a southern choir wall and makes provision for 
this by locating a foundation wall to a suitable place immediately south 
of the north-easternmost pillar in the näve; in doing so he alleges that 
C. G. Brunius and the writer of these lines found such a wall there. This 
allegation is entirely due to a misconceplion on Cin th ios part ; he has 
mistaken the rubblework (a »bottoming») which was once found under 
the easternmost portion of lhe present näve, for a foundation wall running 
from east to west. 

Cinthio does not even al tempt to explain what was supposed lo have 
happened when the upper parts of the conjeclured east gable of the choir 
and of the oblique »buttress» attached to it remained in position 9-11 m 
above the foundations of the hypothefical gable wall and 6-8 m above lhe 
floor of the transept, although the support ing lower parts would have lo 
be completely demolished to make room for the ascending new cathédral 
and its crypt from the first half of the 12lh century. 

To this choir, which was made disproporlionately high to enable it to 
contain the above-mentioned wall section up in the roof-space of lhe aisle, 
Cinthio adds a näve, and procures a church building which would measure 
c. 32 m in inside length and c. 20 m and 8.5 m (lhe näve) respectivcly in 
height and breadth. The only real component element of the näve is its 
nor thern long wall; for this he uses a small stretch of an easl lo west 
foundation wall excavated by the author in 1942, which has already been 
published as par t of Knut the Holy's l l t h century church (O. Rydbeck, 
Knut den heliges kyrka, Lund 1942). 

Further , the ground-plan of Cinthio's church, which is said lo have been 
erected in c. 1080 as the cathédral church of the bishopric in the cathédral 
city of Lund, is not half as large as the plan of the Church of the Holy 
Cross at Dalby only ten kilometres from Lund. This latter church was 
erected twenty years earlier as the cathédral church of the bishopric. bul was 
degraded some few years låter to a monastery church. 

The fragment of a stone block measuring 31 x c. 15 cm and decorated 
with a pilaster, which was lodged in a spandrel of the transept c. 20 m above 
the ground and which Cinthio believed to be of value in determining the 
Anglo-Saxon origin of the l l t h century church, is entirely without signi-
ficance in this respect; the dimensions of the ornamentat ion suggest a 
tombslone or the like ra ther than a genuine constructional featuie. 
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