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Under biskop Gisico (1286-1300) inleddes omvandlingen av Odense dom
kyrka från en romansk byggnad med korsarmar och absider till en gotisk
basilika med rakt kor. Byggnadshistorisk analys visar att långhuset byggdes forst, foljt av koret under 1400-talets andra hålft och ett mellanparti
under 1400-talets andra hålft. Att man borjade gotiseringen i våster år
svårforklarat. Forfattaren foreslår att en fragmentariskt bevarad grund
utanfor det nuvarande koret år resterna av den forstå gotiseringen. Den
kan hårrora från Giscos tid och skulle ha blivit Danmarks forstå polygonala omgångskor. Anledningen till att bygget inte fullfoljdes kan ha varit
markrorelser, betingade av att koret byggdes i en sluttning.
Christian Lovén, f. 1956. Docent i kunstvidenskab fra Uppsala Universi
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Odense domkyrka, S. Knud, år ett huvudmonument i Danmarks gotik. Byggnadshistorien har i stora drag varit
kånd lange, men forskningen fick en fast
grund att stå på 1995 då domkyrkan publicerades i Danmarks Kirker} Byggnadshistorien skildras av Hugo Johannsen, och arbetet har osedvanliga kvali
teter. En lång och mycket komplicerad
byggnadshistoria uttolkas i sina minsta
detaljer, och iakttagelseformågan våcker djup beundran. En annan viktig kva
litet skall framhåvas: genom att kållmaterialet i form av uppmåtningar, aldre
rapporter och annat publiceras nårmast
i sin helhet utgor inte detta bokverk nå-

gon slutpunkt, utan framtidens forsk
ning kommer att kunna foga in eventu
ella nya ron i byggnadshistorien utan
att behova upprepa de modosamma arkivgenomgångarna.
Det år oundvikligt att vissa oklarheter i byggnadshistorien kvarstår. Det
galler framforallt de aldre skedena, ti
den fore den nu stående kyrkobyggnadens fullbordan. Inga nya utgråvningar
gjordes inom projektet, utan det år tidigare iakttagelser som såtts in i sitt sam
manhang.
Den åldsta stenkyrkan, byggd i fråd
sten och påborjad i slutet av 1000-talet,
har inget bevarat murverk ovan mark
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Figur 1: Den romanska domkyrkan. Rekonstruerad plan. (Bøggild Johannsen & Johannsen
1995 (se not 1) fig. 65)

(fig. 1). Båst dokumenterad år kyrkans
krypta, vars existens delvis forklaras av
Knutskulten. De ovriga spåren år tillråckliga for att visa att kyrkans plan
form var av den på kontinenten ofta forekommande typen: treskeppigt långhus,
tvårskepp med absider och enskeppigt
kor med absid. Kryptan under koret forlångdes senare åt våster och fick ett nytt
valvsystem. Grunden till en absid tyder
på att man vid någon tidpunkt fore eller
efter kryptforlångningen planerade att
forlånga hela koret åt oster.
På detta sått stod kyrkan i kanske
150 år innan man borjade ett stort ombyggnadsprojekt som efter lång tid skul
le resultera i den nuvarande kyrkobyggnaden. Stilistiska och byggnadsarkeologiska iakttagelser visar entydigt att
ombyggnaden skedde i tre etapper, med
långhuset forst och dårefter koret (fig.
2). De byggdes på omse sidor om den
gamla frådstenskyrkans tvårskepp, som
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alltså kom att stå kvar då allt annat ri
vits. Slutligen ersattes tvårskeppet av
den så kallade mellombyggningen, och
en i princip enhetlig gotisk basilika hade
skapats. Ett ovanligt drag år att koret
fick en gotisk undervåning eller krypta,
ett arv från frådstenskyrkan.
Långhuset har en såker datering tack
vare den inskrift på nordsidan som om
talar att ”Detta verk reste den fynske bi
skopen Gisico”. Hans åmbetstid varade
1286-1300. Sydsidan har en liknande
men yngre inskrift som anger att byggnaden blev brukbar ett något svårtolkat
år, 1301 eller kanske 1330. Granskning
en av murverket visar att långhusets
nordmur byggdes forst och att våst- och
sydmurarna tillkom senare.
Koret dateras till 1400-talets forstå
hålft och mellanbyggnaden till dess andra hålft.
Hugo Johannsen framhåver en egenhet i gotiseringen av kyrkan: långhuset
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Figur 2: Den nuvarande domkyrkans byggnadsperioder. (Bøggild Johannsen & Johannsen
1995) fig. 50)

byggdes forst. Talrika exempel visar att
man normalt borjade med koret då en
kyrka skulle byggas om. I fallet Oden
se vann man inte heller något utrymme
med Gisicos bygge, utan det nya långhuset upprepade det gamlas plan. Ostsidan med sina absider utgjorde en mera
uppenbart ålderdomlig syn i slutet av
1200-talet, och det kor som så småningom byggdes gav också långt storre utrymmen. Johannsen gissar att en brand
som drabbade kyrkan 1247 framforallt
skadade långhuset och att den kan forklara att ombyggnaden borjade hår.
Utgråvningar oster om det nuvaran
de koret foretogs 1908 och framforallt av
C. G. Schultz 1946. Man påtraffade fun
dament till dels den ovan omtalade absiden, dels ett tresidigt stort byggnadsparti (fig. 3). Inget tyder på att den tresidiga anlåggningen var en tillbyggnad
till det nuvarande koret, utan den måste
anlagts tidigare.

Schultz tolkade till en borjan de påtråffade murarna som ett påborjat kor
med kapellkrans. Senare foreslog han
istållet att de hade avsetts att bilda en
oktogon, inspirerad av Nidarosdomen.
Ett forstadium till oktogonen skulle den
påtraffade grunden till en absid ha va
rit: Schultz tolkade den som en planerad rund kapellbyggnad oster om den
romanska kyrkans kor. Parallellen mellan Olav i Nidaros och Knud i Odense
gor dessa forslag attraktiva, men de år
knappast riktiga.
Som Johannsen påpekar finns inga arkeologiska stod for oktogon-tolkningen,
och inte heller for tanken på en kapell
krans. Istållet framfor han den såkerligen riktiga tesen att det handlar om ett
polygonalt omgångskor med stråvpelare. Han utgår från att detta omgångskor
var yngre ån biskop Gisicos långhus.
Då man under medeltiden skulle modernisera en kyrka skedde det regelmås129
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Figur 3: Fundament till planlagt kor oster om kyrkan, med rekonstruktion av murstråckningar.
(Bøggild Johannsen & Johannsen 1995 fig. 151)
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sigt osterifrån. Man borjade med koret.
Undantag finns, men de år så ovanliga
att konkreta arkeologiska eller byggnadskronologiska iakttagelser år nodvåndiga då motsatsen håvdas. Men
Schultz’ utgråvning gav inga sådana re
sultat.
Eftersom Odense har fundament till
ett korbygge aldre ån det stående koret
bor man i forsta hand prova tolkningen
att detta korbygge utgjorde den forsta go
tiseringen av kyrkan, att koret var aldre
eller samtida med Gisicos långhusbygge. Johannsen påpekar att omgångskor
av Odenses typ hor till senmedeltiden i
Danmark, men att de dyker upp redan
i slutet av 1100-talet på tyskt område.
Tanken att man vid en dansk domkyrka
påborjade ett sådant kor redan på 1200talet moter dårfor inga stilistiska hin
der. Man kan tillfoga att Roskilde dom
kyrka redan hade ett omgångskor. Dår
handlar det om en rundad omgång, men
olikheten år estetisk, inte funktionell.
Johannsen pekar på en egendomlighet med omgångskoret. Det forefaller
ha legat asymmetriskt i forhållande till
Gisicos långhus, eftersom nordmuren loper norr om det stående korets nordmur.
I en ritning med forsok till rekonstruk
tion av den tilltånkta planen (fig. 3) har
kompenserats for detta genom att den
såmre belagda sodra delen har ritats ut
på motsvarande sått. Rekonstruktionsforsoket forefaller mig dock gora visst
våld på de framgråvda fundamenten,
och koret ger verkligen intryck av att ha
varit asymmetriskt placerat.
Den forklaring till asymmetrin som
foreslås år att den romanska domkyrkans tvårhus gjorde det svårt att exakt
lågga ut planen for korbygget. Så kan
det givetvis ha varit, men det år vårt
att diskutera om placeringen kan ha va
rit avsiktlig. Om man ser omgångskoret
som åldre ån, eller kanske samtida med,
långhuset oppnar sig nya perspektiv.

Då Gisico låt bygga sitt långhus gjor
de han det lika brett som det romanska
långhuset. Vid polygonalkorets anlåggande hade man andra planer, med ett
bredare kor svagt forskjutet mot norr.
Det går att delvis se hur man hade tånkt
sig fortsåttningen åt våster. Vid en forlångning av polygonalkorets nordmur
våsterut når man den romanska domkyrkans norra tvårskeppsgavel (fig. 4).
Då vi bara har fundamenten att arbe
ta med år det omojligt att se exakt var
murliven har lopt, men overensståmmelsen tycks vara god.2 Hår erbjuds en
forklaring till korbyggets forskjutning
åt norr: man ville ansluta till tvårskeppets gavel. Den sjålvklara orsaken var
att man ville utnyttja åldre murverk for
att spara arbete. Av detta framgår vidare att man tånkte sig att den nya kyrkan
skulle sakna markerat tvårskepp.
Den sodra murstråckningen i det polygonala koret år såmre dokumenterad,
och det år mojligt att den hade ungefår
samma stråckning som det nuvarande
korets sydmur. Vi vet inte hur mycket
som byggdes, men infor framtida undersokningar år det vårt att hålla i minnet att denna mur kanske innehåller
åldre partier i fundamentnivå. Om re
konstruktionen år riktig innebår det
att man på sydsidan inte tånkte sig att
dolja tvårskeppet. Istållet tog man sikte på det romanska långhusets sydmur.
En bidragande orsak kan ha varit att på
sydsidan låg Knutsklostrets långor. Om
sodra tvårskeppsarmen och sodra långhusmuren fick kvarstå innebar kyrkbygget en minimal storning av klostret. Det
år till och med tånkbart att man planerade att låta dem ha kvar sin frådstensyta åven då hela ovriga domkyrkan var
av tegel, eftersom dessa fasader knappast var synliga annat ån från klostrets
innergård.
Omgångskoret skulle ha gjort att besokarna kunde cirkulera runt hela kyr131
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Figur 4: Plan over olika utgråvningar i och omkring kyrkan 1946-1993 (beskuren). (Bøggild
Johannsen & Johannsen 1995 fig. 66. Artikelforfattarens rekonstruktion av det planerade omgångskoret)

kan, åven bakom hogaltaret. Arrangemanget år typiskt for stora vallfartskyrkor, och om koret hade fårdigbyggts
skulle såkerligen domkyrkans roman
ska krypta ha rivits och Knuds skrin ha
flyttats till en plats bakom hogaltaret.
Går man vidare kan man spekulera
over det tilltånkta utseendet for den kyr
ka som påborjades med det polygonala
koret. Kanske tånkte man sig att gora
som Gisico gjorde, att behålla det gamla långhuset i moderniserad och forhojd
dråkt. Det skulle ha givit en egendomlig
planform, med ett kor som på nordsidan
132

var bredare ån långhuset. Sådana oregelbundenheter gick dock att dolja. Det
andra alternativet år att man tånkte sig
ett bredare långhus, med nordmuren
i linje med det polygonala korets nord
mur. De två alternativen behover inte
heller utesluta varandra. Ett bygge av
denna storlek skulle ta lång tid. Oavsett vilka planer man hade for långhu
set erbjod det polygonala koret ett gott
delmål, som genom sin storlek hade gi
vit ett helt annat utrymme for kulten av
helgonkungen. En viss parallell, om ån
långt yngre, erbjuder kyrkan i Ligny-le-
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Figur 5: Saint Pierre et Saint Paul, Ligny-le-Chåtel, Burgund, Frankrike. (Efter Laule, Laule
& Wischermann 1991)

Chåtel i Burgund (fig. 5). Hår anslots på
1500-talet ett brett kor till den roman
ska kyrkans tvårskepp, och nybygget
låg asymmetriskt.3
De fragmentariska fundamenten, och
det faktum att kyrkan faktiskt fick ett
annat kor, gor att vi kan utgå från att
Odenses polygonala kor aldrig avslutades. Hårmed kommer vi in på den cen
trala frågan om dess forhållande till bi
skop Gisicos långhusbygge.
I sin karakteristik av långhuset framhåver Johannsen en viktig faktor. Det år
uppenbart att det gotiska långhus Gisico
låt bygga var en slags forhojd kopia av
det romanska långhuset. Långd, bredd
och mittskeppsbredd var nåstan iden
tiska, åven om arkadpelarna fick andra
avstånd och valv tillkom. Viktigast år
att den nuvarande våstfasaden med sin
hoga djupa nisch kan ha sett i princip
likadan ut i den romanska domkyrkan.
Detta tyder på en veneration for sjålva
den gamla byggnaden, inte bara for plat
sen. Idégivaren bor ha varit bestållaren
Gisico, eftersom en byggmåstare knappast foreslog sådan tillbakablickande

arkitektur. En liknande konservering av
den gamla planformen har katedralen
i Chartres i korkapellens anordning.4
Det vore intressant att se en diskussion
kring denna ovanliga traditionsbundenhet i medeltida byggnadsprojekt.
En vid forstå påseendet rimlig tanke
år att traditionstånkandet hos Gisico
måste ha gjort att han såg med ogillande
på det påborjade polygonala koret. Det
var helt modernt och skulle ha forstort
hela det gamla korpartiet. Men det år
svårt att tro att han ville bevara det ro
manska korpartiet orort, i strid med sin
tids stilideal. Ett storre kor hjålpte till
att uppråtthålla och kanske utoka vallfarten hit. Hans långhus blev gotiskt,
inget annat, och bara den forstå genera
tionen besokare kunde veta att det var
en slags kopia av det gamla. Att Gisico
inte skulle ha haft ett gotiskt kor som en
målsåttning verkar orimligt.
Det år dårfor troligt att det polygo
nala koret inte var ett overgivet projekt
på Gisicos tid, och det kan ha varit han
som påborjade det. Koret skulle ha givit
domkyrkan en något oregelbunden plan,
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Figur 6: Domkyrkoområdets nuvarande topografi. Hojdkurvornas ekvidistans 0,5 m. (Bøggild
Johannsen & Johannsen 1995 fig. 23 (beskuren))

men detta hade gått att skyla over. Det
vi nu kånner till av Gisicos byggnadsverksamhet år långhuset, men jag vill
framkasta tanken att en betydande del
av hans byggnadsanstrångningar gick
till koret.
Varfor blev då detta pråktiga kor
inte fårdigstållt? En trolig orsak finns i
markforhållandena. Domkyrkan ligger
ovanfor Odense å, med den ostra delen
placerad i en markant sluttning åt syd
ost (fig. 6). Anmårkningsvårt år att domkyrkans ostånde har spår av ytterligare
ett avbrutet projekt i form av grunden
till en absid. Hår var avsikten troligen
att forlånga koret och kryptan osterut.
Den våstforlångning av kryptan som har
konstaterats kan ha gjorts som en er134

såttning då bygget inte fullfoljdes. Slutligen kan man observera att det nuva
rande koret har tjockare murar ån lång
huset, trots att man i ovrigt foljde långhusets schema. Allt detta skulle kunna
forklaras med de besvårliga markforhållanden som sluttningen gav.
Resonemanget lider av svagheten att
ett stort kor trots allt till slut byggdes.
Byggnadstekniskt var 1200-talet knappast underlågset 1400-talet. Skillnaden
skulle kunna vara att man nu kånde
till svårigheterna och kompenserade for
dem - som Johannsen påpekar tyder ko
rets murtjocklek på det.
Anledningen till att det polygonala koret forsvann skulle således kunna
vara ett ras eller, mindre dramatiskt,
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att man upptåckte såttningssprickor det
pågående bygget. Intressant i sammanhanget år att sodra långhusvåggens inskrift, utford efter Gisicos dod, talar om
att byggnaden utan ekonomisk hjålp
skulle ”skride og styrte sammen” (Labar
enim, cura cessante pia, ruitura).5 Det
rimliga hade varit att man åtgårdade
problemen och fortsatte, men Schultz’
gråvningsresultat antyder inte att omgångskorets fundament skulle innehålla
två skeden. Efter Gisicos dod 1300 fullbordades istållet långhuset. Forst efter
att det hade avslutats byggdes ett kor,
med reducerad plan men direkt anpassat till långhuset.

Ett stort frågetecken kvarstår alltså
i byggnadshistorien, men med forskjutet perspektiv. Det handlar inte om varfor man borjade med långhuset då den
gamla kyrkan skulle gotiseras, utan om
varfor man overgav sitt stora påborjade
kor.
Detta skulle ha blivit det forstå poly
gonala omgångskoret i Norden. Sådana
kor byggdes i en rad av senmedeltidens
treskeppiga kyrkor i Danmark.6 Domkyrkors arkitektur kopierades ofta, och
om koret i Odense hade fårdigbyggts
skulle ett viktigt danskt stildrag ha fått
en tidigare fodelse och en långre utvecklingshistoria.
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