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Domkyrkan

Domkyrkan, se bild 76, är byggd i romansk stil av tyska och 
italienska stenhuggare och är ett av Europas främsta exempel på 
romansk arkitektur. Domkyrkan, som var lika stor från början, 
är restaurerad vid flera tillfällen. Utseendet har ändrats så till 
vida att till exempel fönstren har ändrat utseende och taket har 
förändrats. De äldsta delarna av Domkyrkan är från slutet av 
1000-talet, ca 1080. Domkyrkan byggdes för att sprida kristen-
domen och för att skapa ett enat danskt kungadöme. Lund var 
ju en del av Danmark.

Man vet att Domkyrkan invigdes 1 september 1145 och att den 
är helgad åt Sankt Laurentius (225 e.Kr. − 258 e.Kr.). Högaltaret 
är även invigt till Jungru Maria. 
Sankt Laurentius var diakon i Rom när han dog martyrdöden. 
Bakgrunden till hans död var en maktkamp mellan påve Sixtus II 
och kejsare Valerius som ville ha kyrkans skatter. Påven bad Sankt 
Laurentius att ge kyrkans skatter till de fattiga. När kejsaren sa 
till Sankt Laurentius att ge honom skatterna visade han kejsaren 
de fattiga och sjuka och sa något i stil med: "Detta är kyrkans 
skatter". Kejsaren blev inte nöjd och lät avrätta Sankt Laurentius 
genom att grilla honom över glödande kol. 

Det finns en skulptur på urets undre urtavla som föreställer 
Sankt Laurentius. Där håller han ett sådant galler som han låg på 
när han grillades.

Domkyrkans första arkitekt hette Donatus. Han kom möjligen 
från Norra Italien eller Tyskland. Därefter har flera arkitekter 
ritat på ändringar. Den mest kända är Adam van Düren under 
början av 1500-talet.

En av domkyrkans genom tiderna mest kända biskopar är Peder 
Winstrup (1605 − 1679), se bild 77. Eftersom han var biskop när 
Skåne blev svenskt är han den siste danske och förste svenske 
biskopen. Det var även Peder Winstrup som fick i uppdrag av 
kung Karl X Gustav att planera för ett universitet i Lund.
Peder Winstrup låg i en ekkista i Domkyrkans krypta. År 2013 
öppnades kistan eftersom forskarna ville undersöka hans kropp. 
Det visade sig att han hade många hälsoproblem. Han hade  
förkalkningar i båda hjärna och hjärta, artros, karies och en 
inflammation i käken. Dessutom hade han reumatism, gallsten 
och problem med lungorna, troligen på grund av tuberkulos. 
Nu är han begravd i ett speciellt rum i Domkyrkans ena torn.

Bild 76. Lunds domkyrka är byggd  
av sandsten från Höör.

Verk År

Byggnaden 1100-talet (äldsta delarna)

Det astronomiska uret 1420-talet

Altarskåpet 1398

Kryptan 1100-talet

Bild 77. Peder Winstrup. (1605 − 1679)
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Byggnaden

Uppgift 1 - Beskriv byggnaden

Beskriv Domkyrkan genom att svara på frågorna på sidan 47. 
Fyll i era svar i tabellen på sidan 48.

Uppgift 2 - Äldre mått

Bild 80 visar en plan över Domkyrkan från år 1830. Längden av 
den röda pilen motsvarar 150 alnar. Enheten aln användes innan 
metersystemet infördes mot slutet av 1800-talet. En svensk aln 
var ungefär 0,594 meter. Ursprunget till enheten aln var längden 
från armbågen till lillfingerspetsen hos en vuxen man.

Vad är domkyrkans längd i meter?

Uppgift 3 - Planritningens skala

Vilken skala är Domkyrkan i bild 80 avbildad i?

Uppgift 4 - Namn på kyrkans rum

Kyrkors rum har olika namn, se tabell 3.  
Kombinera namnen i tabellen nedan med pilarna i bild 80. 

Bild 78. Domkyrkan kring år 1860.

Bild 79. Domkyrkan år 2018.

Rum Beskrivning

Huvudskeppet Det största rummet där huvudgudstjänsten firas.

Koret Korstolarna från 1300-talet finns i detta rum som ligger öster om huvudskeppet och 
väster om absiden.

Absiden En halvrund avslutning av koret.

Norra transeptet
Kyrkor formade som kors har transept (även kallat tvärskepp och tvärhus).

Södra transeptet

Norra sidoskeppet
Sidoskeppen ligger parallellt på vardera sida av huvudskeppet.

Södra sidoskeppet

Vapenhuset Ett litet rum i kyrkans västparti fungerade som vaktlokal och där fik människor lämna 
sina eventuellt medhavda vapen. Det här rummen kallas just "vapenhus".

Tabell 3. Namn och beskrivningar på några av kyrkans rum.
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Uppgift 5 - Väderstreck

Många kyrkor är riktade så att ingången vetter åt väst och altarskåpet eller altartavlan åt öst. 
Anledningen är att många kristna tänker sig att Jesus ska komma tillbaka med soluppgången.

a I vilket väderstreck går solen upp?

b Kontrollera med hjälp av en kompass om kyrkans ingång vetter mot väst. 

Uppgift 6 - Symmetrier

Kyrkor har många symmetrier. 

a Rita spegelsymmetrilinjen i bild 81. 

b Beskriv två translationssymmetrier i kyrkan.

Bild 80. Kyrkans grundplan. Illustration från N. H. Sjöborgs 
"Samlingar för Nordens fornälskare, del 3, pl 44, från 1830.

Bild 81. Rita spegelsymmetrilinjen i denna bild.
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Det astronomiska uret

Det astronomiska uret som invigdes 1425 är sannolikt byggt av 
Nicolaus Lilienfeld från Rostock, Tyskland. 
Uret har två urtavlor, en övre och en undre. Den övre urtavlan 
är knappast renoverad, den undre ersattes under 1920-talet.  
Då hade det ursprungliga uret varit trasigt i 300 år.

Måndag till lördag kl. 12:00 och 15:00 samt söndagar kl. 13:00 
och 15:00 spelar uret den medeltida melodin In dulci jubilo. 
Då höjer hornspelarna sina instrument och en procession 
bestående av de tre helige kungarna och deras tjänare vandrar 
förbi Maria och Jesusbarnet för att bringa sin hyllning..

Längst upp på uret finns två riddare som drabbar samman med 
sina svärd. Detta gör de varje heltimme.

Den övre urtavlan 
Den övre urtavlan har två visare, en solvisare och en månvi-
sare. Urtavlan har 24 romerska siffror. De tolv första är från 
midnatt till kl. 12 på dagen; de sista är från kl. 12 på dagen till 
midnatt. 

Solvisaren

Solvisaren anger tiden och ger information om var solen befin-
ner sig på himlavalvet. Visaren anger också vilken tid solen går 
upp och ned samt antal timmar det är ljust, skymning och natt. 
Visaren tar 24 timmar på sig för att gå runt ett varv på urtavlan.

Månvisaren

Månvisaren pekar ut månens position på himlavalvet. Den har 
en kula längst ut som är svart på den ena sidan och silvrig på 
den andra. Kulan snurrar runt sig själv på 30 dygn och visar 
månens faser, se bild 85. När det är fullmåne ser man bara den 
silvriga sidan. Månvisaren går ett varv på knappt 25 timmar.

Den undre urtavlan
Den undre urtavlan kallas kalendariet och sattes upp i sin helhet 
på sin nuvarande plats år 1923. Kalendariet visar alla månader 
och dagar från 1923 till 2123. Med detta kan man ta reda på 
namnsdagar, när det är helgdagar, dagens datum, veckodag 
och år. Man kan även ta reda på vilken veckodag det är för alla 
datum under dessa 200 år. 
Därför kan man använda uret för att ta reda på vilken vecko-
dag man är född.

solvisare

månvisare

kl. 12 på dagen

Mannen som  står bakom 
den svarta metallen  pekar 
på dagens datum.

Överst - Bild 82. Domkyrkans ur.

Mellan - Bild 83. Den övre urtavlan är från 1425.

Underst - Bild 84. Den undre urtavlan är en rekonstruktion  
från början av 1900-talet. 
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Uppgift 1 - Det övre uret

a Läs av hur mycket klockan är.

b Läs av i vilken fas månen är (hur mycket av månen 
 som är belyst av solen). Välj bland alternativen i bild 85. 

Den vita skivan snurrar ett varv per år och håller reda på 
helgdagar som påsk, pingst och när olika helgon ska firas. 
Uret visar även namnsdagar. Mannen som står till vänster 
pekar på dagens datum, se bild 82. Han föreställer Kronos som i 
den grekiska mytologin representerar tiden.

I mitten på uret står St Laurentius som avrättades år 258 
genom att stekas på ett halster. Därför håller han ett halster 
i sin vänstra hand. 

Vilken veckodag är du född?
Steg 1
Leta reda på det årtal du är född. Läs av 
bokstaven bredvid, se bild 86.  
Anteckna bokstaven.

Skottår har två bokstäver. För skottår gäller 
den första bokstaven för januari och fe-
bruari. Den andra bokstaven gäller för alla 
andra månader.

Steg 2
Leta reda på det datum du är född. Läs av 
bokstaven intill, se bild 87.

Bild 86. Som exempel tar jag Amanda som är född 
15 november 1989. Bredvid 1989 finns bokstaven A.
Den bokstav som står bredvid ska räknas som en 
söndag. Tänk därför på A som en söndag.

A

Bild 87. Bredvid 15 november finns bokstaven D.
Eftersom A var söndag är B en måndag, C en tis-
dag och D en onsdag. Amanda är född en onsdag.

Anteckna bokstaven bredvid din födelse-
dag. Nu har du två bokstäver, en för ditt 
födelseår och en för din födelsedag. 

Din första bokstav motsvarar en söndag. 
Din andra bokstav visar hur många vecko- 
dagar från en söndag du föddes. Titta på 
exemplet i bild 86 och bild 87 så blir det 
nog begripligt!

Till vänster finns ännu ett exempel.

D

Ännu ett exempel: 

Anton är född 7 november 1984. Bredvid hans år står 
bokstäverna AG. Eftersom han inte är född i januari eller 
februari är det den andra bokstaven, G, som gäller. 

Bredvid 7 november står bokstaven C. Eftersom G är en 
söndag blir F en lördag, E en fredag, D en torsdag och C 
en onsdag. Anton är också född en onsdag!

Uppgift 2 - Det romerska talsystemet

Läs om det romerska talsystemet på nästa sida och gör  
uppgifterna som hör till.

Uppgift 3 - Det undre uret

a Läs av dagens datum.

b Läs av vem som har namnsdag idag.

c Läs av vilken veckodag ni är födda på genom att följa 
 instruktionerna till höger.

fullmåne halvmånehalvmånenymåne

månen i nedanmånen i andra kvarteret

månen i tredje kvarteret

Bild 85. Månens faser. 
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Det romerska talsystemet 

I Romarriket skrevs tal med bokstäver. Tabellen visar de bokstäver som romarna använde i sitt talsystem.

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Än idag används romerska siffror i kunganamn (t.ex. Karl XII och Gustav III) samt i namn på påvar  
(t.ex. Benedictus XVI) och ibland även till sidnumrering och för att skriva årtal.

Det talsystem som vi använder som mest idag är det arabiska talsystemet med de indiska siffrorna 0 till 9.  
Det var araberna som tog de indiska siffrorna till Spanien i slutet av 900-talet och därifrån spreds de till övriga 
Europa. I början var den kristna världen misstänksam mot det arabiska talsystemet så det dröjde ända fram till 
1500-talet innan man slutligen ersatte det romerska talsystemet med det arabiska.

Exempel - Att skriva tal med det romerska talsystemet

Amanda är född 1989. Hon vill skriva sitt födelseår med det romerska talsystemet. Hur ska hon skriva?

Lösning: 1989 = 1000 + 900 + 80 + 9

Romarna skrev talet 1000 med ett M. Talet 900, som är 100 mindre än 1000 blir CM med det kortaste 
skrivsättet. Alternativet DCCCC är längre så det använde de inte. Åttio blir LXXX. Siffran nio är IX. 
Tillsammans blir detta MCMLXXXIX.

Svar: Amanda ska skriva MCMLXXXIX.

3 Skriv talen som "vanliga" tal.

 a  VI b  LXVI c  LIX d  MCXCLIV

4 Skriv talen med det romerska talsystemet.

 a  25 b  80 c  93 d  949

5 Leta reda på fler ställen i Domkyrkan där det finns romerska siffror.  
Skriv av några av dem och skriv dem även med "vanliga" siffror.

1 Romarna hade kunnat välja att skriva talet 4 som IIII men de skrev det som IV. Hur kan de ha tänkt?

2 Romarna hade kunnat välja att skriva talet 9 som VIIII men de skrev det som IX. Hur kan de ha tänkt?
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Altarskåpet

Altarskåpet som finns i koret, se bild 88, är från år 1398. 
Det är en gåva från Ida Pedersdotter i Gladsax. Från början hade 
altarskåpet två sektioner till.

Centralmotivet på altarskåpet, se bild 89, föreställer Jungfru 
Marias himmelska kröning, ett vanligt motiv under medeltiden. 
Runt centralmotivet kan man se flera helgon.

De matematiska uppgifterna nedan kommer från en visning av 
Domkyrkan med temat matematik. Visningen genomfördes av 
kyrkans egna pedagoger.

Uppgift 1 - Antal helgon

Diskutera inte med varandra.

Hur många helgon finns runt om Jesus och Maria?

Uppgift 2 - Metoder för att räkna ut antal helgon

Diskutera med varandra.

a Jämför era svar från uppgift 1.

b Beskriv era metoder för att ta reda på antal helgon  
för varandra.

c Jämför era metoder.

d Vilken metod var mest effektiv?

e Var någon metod osäker?

Bild 89. Altarskåpet är från 1300-talet. I mitten syns Jungfru Maria och Jesus Kristus.

Bild 88. Koret med altarskåpet.
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Kryptan

Kryptan är från år 1123 och är Lunds äldsta rum. I kryp-
tan finns många kolonner. På två av dem finns skulpturer av 
människor, se bild 90 och bild 91. 

I flera århundraden har man tänkt sig att mannen som håller 
om sin kolonn, se bild 90, är Jätten Finn. Enligt en folksaga 
byggde Jätten Finn Domkyrkan åt St Laurentius. Läs gärna om St 
Laurentius på sidan 69.
Forskarna är eniga om att Finn-skulpturen föreställer bibelns 
Simson som är en prefiguration (symbolisk förebild) i gamla 
testamentet till Jesus Kristus i nya testamentet.

Enligt samma folksaga föreställer figurerna på den andra kolon-
nen, se bild 91, Finns hustru Jättinnan Gerda och barn Sölve men 
vem de egentligen föreställer råder det delade meningar om.

De matematiska uppgifterna nedan är inspirerade av en visning 
av Domkyrkan med temat matematik. Visningen genomfördes 
av kyrkans egna pedagoger. 

Uppgift 1 - Upptäck det gyllene snittet

Använd ert titthål för det gyllene snittet, se figur 23, för att se 
om ni kan hitta något i Kryptan med dessa proportioner. Det 
kan vara ett fönster, ett valv eller precis vad som helst. 

Bild 90. Kanske är det Jätten Finn.

Bild 91. Kanske är det Finns hustru och barn.

1   1   2   3   5   8   13   21   34   55    __

 

Fibonaccis serie och det gyllene talet 

Man får det gyllene talet genom att dividera två på varandra 
följande tal i Fibonaccis serie. Ju större tal som används desto 
noggrannare blir värdet.

Φ ≈ ≈
34 1,619
21

Φ ≈ ≈
21 1,615
13

Uppgift 2 - Måtten för det gyllene snittet 

Mät längden och bredden på ert titthål. Kontrollera om kvoten 
mellan längden och bredden bli det gyllene talet Φ = 1,618.

Figur 23. Ett titthål för att  
se det gyllene snittet.
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