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INTRODUCTION

This book covers some relatives who were part of a major turning point in the Swedish/ Finnish history;
the beginning of the end of the Swedish era as a major power in Europe. That event was the defeat in
1709 of the Swedish King Charles XII at Poltava in today’s Ukraine.
In the Battle of Poltava 6,900 of 17,000 - 19,000 Swedish and Finnish soldiers were killed or wounded,
some 2,800 were captured. Russia under Tsar Peter the Great had an army of 40,500 – 53,000 men.
Many of the soldiers, who were captured, were sent to Siberia to working camps. The work that some of
these prisoners were forced to do is described on our homepage in Johannes Granö; "Sex År i Sibirien".
King Charles XII with some men and two captains, and Cornelius Loos and Konrad Sparre, were able to
escape to the Ottoman Empire, where 1,500 remained until 1713. Read about King Charles XII and our
relationship to him in Swedish Royal Ancestry Book 3 Wasa Dynasty 1523-1751
The main part of this book describes a major task 300 years ago for Cornelius Loos to travel around in
the Near East Orient and as a skilled engineer and artist make drawing of famous buildings and places.
These are included here with an explanation in English and a copy of a book in Swedish with some of
these drawings.
The story about Konrad Sparre and our relationship to him is also included here.

Lars Granholm, June 2011

Slaget vid Poltava/Battle of Poltava
Slaget vid Poltava utkämpades den 28 juni 1709 (enligt den svenska kalendern; 27 juni enligt den
julianska) och var en av de mest betydelsefulla militära drabbningarna i Sveriges historia. Slaget vid
Poltava framstår som en kollaps från den svenska härledningen.
The Battle of Poltava on 27 June
1709 was the decisive victory of
Peter I of Russia over Charles XII
of Sweden in one of the battles of
the Great Northern War. It is widely
believed to have been the beginning
of Sweden's decline as a Great
Power; the Russians took their place
as the leading nation of northern
Europe.

Slaget vid Poltavas slutskede
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Loos’ drawing , page 76
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Konrad Sparre
Konrad Sparre, född 4 december 1680 i
Stockholm, död 15 april 1744 på sin gård Malma i
Västergötland, var en svensk friherre och militär.
Han var son till Carl Sparre och Beata Falkenberg
af Trystorp, bror till landshövdingen Fredrik
Henrik Sparre och från 1718 gift med Anna
Eleonora Wachtmeister af Björkö (1695-1778).
Begravd i Hyringa kyrka.
1687 inskrevs han med sin broder vid Uppsala
universitet. Han visade särskild fallenhet för
teckning och matematik. 1697, samma dag som
kungliga slottet brann anställdes han som page
hos Karl XII, och deltog vid Karl XI:s begravning,
Hertig Fredrik av Holsteins biläger på Karlberg
och Karl XII:s kröning.
Sparre deltog från 1698 på fransk sida i Spanska
tronföljdskriget och tjänstgjorde där under sin
farbror greve Erik Sparre af Sundby. I Polen
anslöt han sig 1708 till den svenska armén och
deltog i Karl XII:s ryska fälttåg. Den lysande
segern i slaget vid Holowczyn samma år följdes
av det avgörande nederlaget i slaget vid Poltava
året därpå. Han blev sårad i en skärmytsling kort före Poltava och fick bäras på bår till Bender i det
dåvarande Osmanska riket. På uppdrag av Karl XII deltog han i major Cornelius Loos expedition till
Orienten 1710-11. Första anhalt var Istanbul och sedan besöktes Syrien och Egypten. Uppdraget för
expeditionen var att teckna av bland annat byggnadsverk att senare förströ kungen med. Omkring
trehundra teckningar utfördes. Endast ett fyrtiotal av dessa räddades undan en brand i samband med
kalabaliken i Bender 1713 och förvaras idag på Nationalmuseum.
Sparre var kapten i livgardet 1711 och tillfångatogs i kalabaliken i Bender men blev utlöst efter nio
dygn. Han följde 1714 den polske kungen Stanisław I Leszczyński från Turkiet till Zweibrücken och
återförenades med Karl XII samma år när denne återkommit till Stralsund. Han sårades i striden vid
Stresow i samband med att Fredrik Vilhelm I av Preussen landsatte trupper på Rügen 1715. Efter
Stralsunds kapitulation fördes han som fånge till Spandau men rymde och återkom till Sverige 1717. Vid
hemkomsten utsågs han till överstelöjtnant vid Halländska regementet och deltog i Karl XII:s norska
fälttåg 1718. Avsked från armén 1719 med överstes grad.
Sina sista år tillbragte Sparre i stillhet på sin sätesgård Malma i Västergötland. Han var dock en flitig
riksdagsbesökare och engagerade sig i frihetstidens politik.

12

Many of the buildings of which Cornelius von Loos made his drawings can still be seen. Below are
current photos and Loos’ drawings of the water reservoir in Istanbul, which is on the front and back
covers of his book and the Hagia Sophia cathedral.
The Cistern of Philoxenos, or Binbirdirek Cistern, is a man-made subterranean reservoir in Istanbul,
situated between the Forum of Constantine and the Hippodrome of Constantinople in the Sultanahmet
district. It has been restored and is now visited as a tourist attraction. The cistern is composed of a large
hypostyle chamber supported by vaults. The 224 columns, each 14 to 15 meters tall, are made of marble
from nearby Marmara Island.

Hagia Sophia is the most famous cathedral of which Loos made several drawings shown in the book.

Loos’ drawings 300 years ago, pages 32 and 45 in the book
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Forord

Nationalmuseum har sedan sin tillblivelse
ruvat pa en skatt, ett antal ritningar som utfor
des av karolinen Cornelius Loos pa en aventyr
lig utfard fran Karl XII:s lager i Bender
1710-1 I.
Loos och hans kolleger kaptenen Konrad
Sparre och loj tnan ten Hans Gy Ilenskiepp for
med bat till Alexandria och tog sig darefter
runt ostra Medelhavet ater till Bender, hela
vagen tecknande och noterande sina iakttagel
ser. Huvuddelen av ritningsmaterialet gick for
lorat under kalabaliken, och det som aterstar
skildrar i forsta hand Konstantinopel.
Sedan over ett decennium har professor Alf
red Westholm arbetat med studiet och tolk
ningen av bilderna, och det ar en handelse som
ser ut som en tanke att hans arbete kunnat
slutforas just i tid till den pa museidirektor
Olof Isakssons initiativ tillkomna serie utstall
ningar kring temat ISLAM som under 1985
arrangeras pa en rad Stockholmsmuseer.

Cornelius Loos' ritningar ar stora och
otympliga och delvis forsedda med svarlasta
paskrifter. Professor Westholm har darfor i
vissa avsnitt kunnat stodja sig pa iakttagelser
och reflexioner av intendent Ulf Cederlof, som
ocksa svarar for den rent tekniska delen av
katalogen over de enskilda bladen.
Enskilda blad har i olika sammanhang varit
foremal for olika specialforskares intresse, men
det ar forsta gangen materialet blivit foremal
for en samlad och systematisk bearbetning.
Det ar en forman for Nationalmuseum att i det
sammanhanget ha kunnat lita till professor
Westholms eminenta lokalkiinnedom och
historiska lardom om Istanbuls topografi och
de olika byggnadernas funktion.
PER BJURSTROM

Cornelius Loos' expedition
till Framre Orienten

Den 28 juni 1709 agde det for Sverige sa olyck
liga slaget vid Poltava rum. Med en liten skara
ofTicerare och manskap raddade sig Karl Xll,
sarad i benet och i dalig kondition, over
Vorskla, en biflod till Njepr och vidare till
turkiskt omrade, dar han mottogs som en gast
av den turkiske sultanen Ahmet III. Svens
karna fick tillatelse att sla sig ner i Bender, en
ort som ligger i nuvarande norra Rumanien, pa
ett avsdind av ungefar 70 svenska mil Iagelva
gen fran Istanbul. I Bender byggde svenskarna
upp ett fast faltlager med flera byggnader for
kungen, ofTicerarna och manskapet samt
diverse uthus for olika andamaL Har skulle de
komma att stanna nara fyra ar. Genom kartor,
ritningar och beskrivningar har man ganska
god kannedom om forhallandena i Bender.
Vi vet att Karl XII mycket snart kom att
intressera sig for den turkiska kulturen, sarskilt
byggnadskonsten, men trots detta ar det nog
ganska forvanande att han nastan omedelbart
borjade fora underhandlingar med den tur
kiske sultanen om mojligheten att sanda ut en
vetenskaplig expedition till avlagsna delar av
sultanens land. Pa grund av det langa avstan
det mellan Bender och huvudstaden maste
dessa underhandlingar ha blivit bade besvar
liga och langdragna. Ty'-varr har det varit
omojligt att i turkiska arkiv Ia fram nagot
material som ger en antydan om hur dessa

underhandlingar gatt till. Mojligen kan kopior
i Stadsarkivet i Istanbul av tva pass for Johan
Perman for resor mellan Istanbul och Bender,
utfardade i Redjeb 1121 (dvs 6 sept 1709),
sattas i sam band med forhandlingarna. Som
regel forsags frammande resenarer i Turkiet
med praktfulla pass, och detta har sakert varit
fallet med den svenska expeditionen, men yare
sig kopior pa sadana pass eller statsradsproto
koll pa beslut i fragan har kunnat aterfinnas i
den turkiska statens mycket omfattande och
valordnade arkiv.
Bland svenskarna befann sig tre ofTicerare,
kaptenerna Cornelius Loos och Konrad Sparre
samt lojtnanten Hans Gyllenskiepp, vilka val
des ut for expeditionen. Det var meningen att
aven en fjarde man, Michael Eneman, skulle
medfolja for sprakstudier, men han insjuknade
och kunde borja sin res a forst foUande ar.
Expeditionens mal var att insamla kulturhisto
riskt material av intresse, att gora uppmat
ningar och ritningar av intressanta monument
- eller som det uttrycktes: "Jerusalem och
Aegippen at taga uti ognesicht de dar befintl.
rariteter ock monumenter" - samt att gora
religiosa och sprakliga studier. De senare fall
alltsa pa Michael Enemans lott.
En vetenskaplig expedition med sad ana
ambitioner ar nagot av en sensation vid denna
tid. Det ar att beklaga att resultatet, lat vara
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cera: ~nom -alabaliken i Bender
annat satt, inte ble" kant Corran langt

senare.

Expedi tionens medlemmar
Cornelius Loos
Trots att Cornelius Loos efterlamnat endast ett
40-tal teckningar, utCorda under nagra mana
der av hans liv, ar den biografiska litteraturen
om honom relativt rikhaltig. Det viktigaste av
den finns samlat av Gunnar Jarring.'
Cornelius Loos Coddes i Stockholm den 4
februari 1686. Foraldrarna var kopmannen
Cornelius Loos och Maria Naaf. Sedan Loos
tjanstgjort som volontar vid fortifikationen,
avancerade han 1704 till konduktor vid fortifi
kationen i Reval. Han deltog dar vid Castnings
byggena, men overgick till aktiv krigstjanst i
Sachs en, Polen och Ryssland. Hans utbildning
vid fortifikationen hade givit honom goda kun
skaper i teckning och uppmatning 2 , vilka han
senare i livet kunde utnyttja. Han horde till
den lilla grupp svenskar som efter katastrofen
vid Poltava den 28 juni 1709 foljde Karl XII
till Bender. Har fick han tillsammans med kap
tenen Konrad Sparre och lojtnanten Hans Gyl
lenskiepp arbeta med teckningar och ritningar
for det stora exercisreglemente for infanteriet
och kavalleriet som tidigare faststallts.
Redan efter ett halvar kunde den vetenskap
liga expeditionen under Cornelius Loos' led
ning starta fd.n Bender. Efter aterkomsten till
Bender befordrades de tre resenarerna, och
Loos adlades. De sysslade den narmaste tid en
med bearbetning av ritningarna och de insam
lade foremalen. Sparen av dessa arbeten ser
man sarskilt pa vissa av ritningarna, som renri
tats troligen med tanke pa en utgava i form av
gravyrer.
Ar 1714 atervande kung Stanislaus till Zwei
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brlicken, och Loos u tsags att inga i den eskort
av svenska officerare sam foljde honom dit.
Loos fick emellertid resa over Smyrna och
Toulon till Paris, dar han sen are fick Karl
XII:s uppdrag att om mojligt enrollera franska
fortifikationsofficerare till Sverige. Han stan
nade sedan tva ar i Zweibrlicken hos kung
Stanislaus. I 7l 7 u tnamndes han till general
kvartermastareloj tnan t.
Varen 1718 var Loos hos Karl XII i Lund
Cor diskussioner om expeditionens material.
Han engagerades och blev placerad vid den
bohuslanska armen for kartarbeten i sam band
med belagringen av Fredriksten. Efter Karl
XII:s dod avstannade dessa arbeten och Loos,
som statt konungen personligt nara, miste sitt
basta stod. Han overCordes till armen och pla
cerades efter fredsslutet vid den pommerska
fortifikationsbrigaden
Stralsund. Hans
utnamning till overste kom inte Corran 1734.
Orsaken till detta drojsmal torde ha berott pa
att Loos haft fOrbindelser med det i Stockholm
inte va1sedda holsteinska partiel. Nar Loos tva
ar senare begarde avsked, skedde detta "for
vissa orsakers skull", som han uttryckte del.
Han fick avsked med generalmajors rang.
1736 kallades Loos till Hamburg sasom
overste Cor stadens garnison. Har sysslade han
huvudsakligen med fastningsbyggen. Hans
verksamhet avbrots plotsligt av ett slaganfall,
som andade hans liv den 15 april 1738. Han
var da tillforordnad kommendant i Hamburg.
I staden Hamburgs arkivalier Corekommer
Loos namn med olika stavningar: Cornelius
Loos, von Loos, Loose, Loss. Han begravdes i
Hamburg under militara hedersbetygelser.

Konrad Sparre
Konrad Sparre hade, liksom manga samtida
officerare, en mycket omvaxlande och span

nande levnadsbana. Han var fodd 1680, alltsa
sex ar aldre an Loos. Han till horde den
beromda friherrliga slakten Sparre, hade redan
1698 gatt i fransk krigstjanst och deltog under
sin farbror Erik Sparre i det spanska tron
foljdskriget. Nar Karl XII var i Altranstadt,
tog han varvning i den svenska haren och
foljde kungen till Poltava och Bender. Dar
utsags han att folja Loos till Orienten. Vid
kalabaliken blev han rangen och utplundrad,
men ratt snart udost. Ar 1714 foljde han Sta
nislaus Leszcynski till Zweibrucken, men for
enade sig ater med Karl XII i Stralsund, dar
han sarades i striderna vid Stresow. Efter
Stralsunds kapitulation satt han en tid som
range i Spandau-fangelset i Berlin, varifran
han dock 1yckades rymma och ta sig till Sverige
1717. Foljande ar deltog han i Karl XII:s nor
ska krig som overstelojtnant vid det hallandska
regementet. Han fick avsked som overste 1719
och avled pa sin gard Malma 1744.

Hans Gyllenskiepp
Hans Gyllenskiepp var ett ar yngre an Loos
och deltog efter studier i Uppsala och militar
utbildning i Karl XII:s ryska falttag. I Bender
utsags han att folja Loos till Orienten. Han
synes ha haft hand om packningen och kunde
aven bitrada med uppmatningar och ritningar.
Som kurir med kungens post blev han kort
efter hemkomsten uppsnappad av danskarna
men Iyckades undkomma. I hemlandet
utnamndes han till kompanichefvid gardet och
1716 till generaladjutant. Fram till 1720
utnyttjades han i dip10mattianst i Frankrike.
Han avled i Stockholm 1738, samma ar som
Loos.

Expeditionens resvag och studier
Trots att arkivmaterial rorande underhand
lingarna om expeditionens pass saknas, ar vi
val underrattade om den resvag expeditionen
tog, tack yare noggranna anteckningar, inforda
pa svenska och franska i marginalerna pa en av
Loos gjord karta over Framre Orienten.
Tyvarr ar det har inte fraga om nagon resebe
skrivning eller dagbok utan endast om en for
teckning over de platser som besoktes, med
angivande av datum och ofta klockslag nar
man kom fram eller startade for att resa vidare.
Ytterst sallan ingar nagra personliga intryck i
denna monotona upprakning.
Farden borjade i Bender i januari 1710,
alltsa redan sex manader efter Poltava-slaget.
Det var en lang resa till Istanbul, som tog inte
mindre an tre veckor i ansprak. Loos namner
ett tjug-otal stader eller byar som man passe
rade. Aven om man inte kan identifiera mer an
en tredjedel av dessa - och aven dem med en
viss osakerhet beroende pa Loos' svarighet att
stava de frammande ortnamnen - ar det dock i
huvudsak klart hur farden gick till Istanbul.
Man reste rakt soderut forbi Kautchian (Kaut
schany) ner mot Donaudeltat, som passerades
dar Donau delar sig i tva huvudarmar. Plat
serna Sinail och Tultzia norr och soder om
£loden som Loos kallar Donaustrom, kan kan
ske identifieras med namnen Ismail (?) och
Tultscha. Langre soderut observerar man
Babada (Baba Dag) och Passarki (Basardjuk?)
omedelbart norr om Balkanbergen. Sedan
dessa passe rats namns en stad Burgos, som
antingen kan vara Burgaz vid en vik av Svarta
Havet eller Luleburgaz langre soderut, en
betydande ort pa 1700-talet, ej langt fran
Edirne. Celivie kan mojligen vara Silivre vid
Marmarasjons strand utanfor Istanbul.
I Istanbul gjordes sex veckors uppehall, var
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vid Loos utvecklade en intensiv teckningsverk
samhet. Storre delen av Istanbul-teckningarna
kom till under dessa veckor. Fnln huvudstaden
fortsattes farden med bat genom Egeiska
Havet feirbi Chios och Patmos till Pod ron
(Bodrum) och Rhodos, dit man anlande den 8
maj och darifran vidare till Alexandria (21
maj). I Egypten besoktes Rousette (26 maj)
och Kairo, dar expeditionen stannade omkring
en manad. Harifran gjorde man utflykter till
olika ruinplatser, bl a till pyramid ern a, "de
Storsta, som sta mit emot Grand Cairo, 20
Itallienska mihl fran Niel-Stromen".
Den 6 juli for man fran Alexandria med en
fransk bat, som efter en storm med mastbrott
drev in till Acre. Darifran red sallskapet via
Samaria och Sichem till Jerusalem (23 juli).
Efter ett besok i Betlehem (4 augusti) - "hwar
wy - - - wahl besago alia markwardiga sacker
som pa den orten ahr" - fortsatte expeditionen
over Jaffa och "Carmels bargh" (19 septem
ber), och till "Strommen Jordan" och feiljde
den till Galileen; darifran till Tyrus (28 sep
tember) och Sidon. Till Damaskus kom de
ridande (6 oktober) och "till de stoora och
Magnifique Ruiner i Balbeck" (18 oktober)
och till "Cedertrana pa Libanons bargh sedan
wy hela dagen up feir stoora och feirskreckliga
hoga bargh Marcherat". Den 20 oktober var
de i Tripolis i Syrien. De fortsatte kustvagen
over Tortosa (Tartous) och Galata (4 novem
ber) och vidare inat landet till Aleppo, "dyt wy
kommo klackan 4 om afton" (8 november).
Beskrivningen fortsatter sa helt ofcirmodat
"den 16Januari klackan 12 om middagen reste
wy fran Aleppo".
En tidsperiod pa tva manader och en vecka
utelamnas alltsa helt. Vad gjorde expeditionen
under denna tid? Var det da som utflykten till
Palmyra agde rum? Visserligen talar den sven
ska och franska paskriften om att resan gjordes

i oktober och fran Damaskus, men detta ar av
tidsskal orimligt.
Palmyra-utflykten maste ha tett sig som en
av expeditionens mest spannande tilldragelser,
en flera dagar lang fard genom ren oken - om
den agt rum?
Har Loos verkligen varit i Palmyra? Fragan
maste stallas, trots hans uppgifter att teck
ningen ar gjord pa platsen och resedagbokens
notering "d 8 (okt) begaf iag mig till Ruderne
Palmira el. Tadmor".
Om Loos rest fran Damaskus, som han upp
gel', synes tiden 8-17 oktober helt otillracklig
feir en sada:n resa, och det har darfeir fcirefallit
mojligt att han misstagit sig och gjort resan
fran Aleppo, liksom Halifax nagra ar tidigare.
Hans uppgift i resefeirteckningen ar tydligen
inskriven senare med brunt black och sa
knapphandigt gjord darfeir att han endast hade
drygt en halv rad till fcirfogande. Vidare ar det
pifallande att han alltid i dagboken fo anvant
pluralformen "wy" reste eller marscherade etc,
men pa just detta stalle "begaf iag mig ... ".
Ville han inte ha nagra vittnen till den har
ifragasatta uppgiften om res an?
Fran Aleppo gick farden vidare over Antio
kia till Alexandretta och darifran over Misis
och Adana genom Kiiikiska passet upp pa hog
slatten fcirbi Karapinar till "huvudstaden i
Caramanien Conjak" - Konya - (3 februari
1711). Man fortsatte den vanliga vagen over
Afion Karahissar och Kula feirbi det antika
Sardes till hamnstaden Smyrna (Izmir), vari
fran en utflykt gjordes till Efesos, dar man sag
"stoora Ruiner efter Diane Tempel" (I mars).
Dessa var dock fcirsvunna fran markytan 150
ar senare, da M T Wood sokte efter dem.
Fran Smyrna fortsatte man med bat till on
Tenedos fcirbi Troja genom Hellespon ten till
Rodosto (Tekir Dag) vid Marmarasjons norra
strand till Istanbul. Har gjordes ett tva mana

ders arbetsuppehall, da £lera av ritningarna
harifran utfcirdes och kompletterades. Aterfar
den gick over Adrianopel (Edirne) och darifran
den vanliga vagen till Bender, dit expeditionen
aterkom den 28 juni 1711. Man hade genom
fcirt en resa som aven 250 ar senare skulle ha
uppfattats som en bragd.
Samma ar nagot senare, (23 augusti) star
t.~de den sjuklige Michael Eneman sin resa. 3
Aven han kom, dock over Mindre Asien, Pales
tina och Sinaihalvon Uuni-september 1712) till
Egypten. Aterresan gjorde han over Cypern
(februari 1713) och Smyrna (24 mars-13 juni).
Till Istanbul kom Eneman 20 juni 1713, fern
manader efter kalabaliken i Bender och fort
satte dar sin tjanst som legationspredikant.
Han atervande till U ppsala som professor i
orientaliska sprak, men dog kort efter hem
komsten, i oktober 1714.
Aterkommen till Bender sysslar Cornelius
Loos med att renrita och ga over de ca 300
teckningar som han utfcirt under resan. Det ar
sannolikt att detta skedde med tanke pa en
utgava i form av gravyrer. Helt sakert fciljde
Karl XII detta arbete med stort intresse. Rag
nar Josephson har pavisat kungens stora
intresse under Bender-tiden fcir orientalisk
arkitektur och stadsplanering, som tom skulle
paverka den nya planeringen av Stockholm. 4
Men mycket tyder pa att de kristna monumen
ten i Jerusalem och annorsrades var ett huvud
intresse fcir expeditionen.
Loos' arbete med ritningarna avbrots bryskt
genom handelserna den I februari 1713, den
s k kalabaliken i Bender, da det svenska lagret
stormades av en folkmassa, upphetsad av en
lokal provinsguvernor. K ungsh uset brandes
ned och kungen raddade livet med knapp nod,
varpa han narmast som lange fcirdes bort till
Timurta~, en lantgard som annu finns kvar i
narheten av Edirne. Efter en kort tid overfar

des Karl XII till Dimotika, som nu ligger i
Grekland pa £loden Maritsas vastra strand, 4
svenska mil soder om Edirne.
Fran att ha varit en hedrad gast och alJierad
hade Karl XII blivit en politisk belastning fcir
Turkiet, da tsar Peter vagrade att sluta fred, sa
lange han var i landet. Av turkarna fick den
svenske konungen namnet Demirbas, vilket kan
oversattas med "Tjurskallen" - egentligen
"Jarnhuvudet" - fcir sin envisa vagran att
lamna landet. Enligt Ahmed Refik skedde
detta omedelbart fOre kalabaliken i sam band
med en stor audiens Uanuari 1713) da det
beslots att man skulle utova starka patryck
ningar pa kungen att resa hem. 5
En stor del av expeditionens insamlingsre
sultat och merparten av Loos' ca 300 ritningar
gick fcirlorade vid kalabaliken. Ritningarna
hade kort innan overlamnats till konungen och
hade farvarats pa vinden till Kungshuset.
Endast ett 40-tal ar nu bevarade. Mer an half
ten av de raddade bilderna ar fran Istanbul.
Det farut namnda panoramat over Palmyra
ar en av samlingens viktigaste bilder. Av sar
skilt intresse ar en oversiktsbild av staden och
fastningen Taganrog vid Asovska sjon, en plats
som ryssarna vid freden i Prut 1711 fick larona
ifran sig till Turkiet.

Se under Loos i Svenskt biografiskt lexikon, hafte 116,
Stockholm 1982.
2 Munthe, W:son L, Kungliga Fortifikationens historia, VI,
Stockholm 1919, s 261-267.
3 Enemans reseskildring finns publicerad av K U Nylan
der: Eneman, M, Resa i Orienten, 1-2, U ppsala 1889.
~ Josephson, R, Karl XI och Karl XII som esteter (ur
Karolinska flrbundets ·tirsbok 1947), Stockholm 1947,
s 57-60.
5 Ahmed Refik, Karljiimhuvud i Turkiel. Overs fd.n turkis
kan av K V Zettersteen, Uppsala 1923.
I
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Loos-teckningarnas vidare oden
Loos har 1angt senare, i Stra1sund den 10 april
1736, redogjort for olyckan i Bender i ett me
morial stallt till de svenska myndigheterna. 6
Det framgar dar, att det material som skonades
fran elden rovades bort av turkarna och saldes
till den holsteinske minis tern von Fabrice. Till
memorialet ar aven bifogat en forteckning over
de teckningar som gick forlorade i samband
med kalabaliken:

warda Josephs Brunnen. Sultan Solimans Superbe Pa
lais, alla Mosquier eller Kyrekior i Staden, oeh Badstu
gor, samt CoJJternes Kyrekia Mathara benambd oeh
jlera Antiquiteter, som oek Staden Heliopolis eller Ba
bylon.
12:0 A andra sidan Nilus nembl:n i Africa, de marek
wardiga Pyramiderne, aJ guden SjJhingen, mumiegraJ
warne, Rudema aJ Staden Memphis med mangfaldiga
andra eurieuse Antiquiteter jemte 1nseriptioner oeh marek
wardigheter, som harJar widlfJtigheten skull eij speeiali
ter uprepas .

1Judtea
13:0 Veues oeh Faeiater aJ StadenJerusalem, Rudera
3.0 Rijtningarne som iag teeknat oeh aJtagit i Plan,
aJ de darutinnan bejindtelige Antiquiteter, srlsom aJ
Projil, Faeiat oeh Veuers aJ Staden Constantinopel ...
Templet i Jerusalem, Rudera aJ Davids Slott eller Sions
Keijssare Constantini Magni oeh Adriani Colonner,
berg, Caiphte, Pilati oeh Herodi Palais, med Arcaden
Keijssare Theodosij Obelisque . .. Utom staden de herr
Ecce homo. Utom Staden Josaphats dahl, ortegarden
lige Aquadueterne samt den beromda Staden Skuthari.
Gethsemal1e, Oljoberget, Absalons oeh de Judteiska Ko
4:0 Rijtningar oeh Situations Chartor aJ Dardanel
nungarnas begraJningar, Betphage, Emaus, Bethanien,
lerne.
Sauls berg oeh grotta, desertum S: t Johannis med mang
1 Archipelago
Jaldiga andra Rudera, Orter oeh Antiquiteter, hwilka
5:0 Rijtningar oJwer Game Seio, Tenedos, Mettelin
omkring Staden aro belagne menJor widlyJJtigheten skull
oeh deras Castella med andra marekwardigheter som der
har utelemnas.
jinnes.
Widare 1 Judtea
6:0 Rudera aJ Staden Troja.
14:0 Bethlehem med Stallet, darest Christus blevJodd,
Rijtningar oJwer Game Samos, Pathmos, Stanekio
hwaroJwer aJ S: te Helena ar upbygdt et Superbe Kosteli
oeh synnerligen Rhodus med dess Antiquiteter. IJran
git oeh skiont Tempel, som Stallet innesluter.
Rhodus tog iag, med en dehl aJ Turckiska Flottan, min
15:0 Fons signatus eller Konung Davids brunnar oell
wag oJwer ivleddellandska haJwet till
bader.
Egypten
16:0 Mare l\1ortuum.
hwarast aJtagit oeh Observerat.
17:0 StadenJerieho.
7-8:0 Staden Alexandria med dess hamn oeh widlyJf
18:0 Stoderne Gaza, Rhama oehJoppe eller JaJfa.
tige Rudera, bestaendes det marekwardigaste aj Colonne
Thelia wow srlledes thet miirckwardigaste som wg
Pompej, Aquadueter, Cleopater, lv/arc Antoin Palais oeh
Observerat oeh anteeknat i Judteen.
Rudera som Obelisquer oeh widlyJftiga Ringmuhrar aJ
1 Samarien
gambla Staden Alexandria.
19:0
Staden
Siehem
som [sic] Casarien med dess
9:0 Staden Rosette wid opningen aJ Nilstrommen,
omliggande
Situationer
oeh
marekwardigaste stallen.
samt alla de marekwardigheter oeh byar med mehra som
20:0
Staden
Samarien
med
Samaritaniske brunnen.
jinnes Nilstrommen upat ifran Rosette till Staden Grand
1 Galiltee
Cairo.
aJteeknadt fllljande
10:0 Landet Gosen med dess marekwardigheter samt
Staden Boulaek.
21: 0 Carmels berg.
22:0 Staden Ptolomaides eller S:t Jean d'Acre med
11:0 Veues oeh Faeiater aJ Staden Grand Cairo,
dess Rudera, jemte inscriptioner aJ Croisaderna.
Aquadueter, Citadellet aJ Staden, hwarast bejinnes, uti
23:0 Staden Nazareth.
berget uthuggen, den oJwemllittan kosteliga oeh berom
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24:0 Capemaum.
44:0 Staden Adenau med dess Rudera, marckwardig
25:oThabors berg.
heter och mangfaldiga Inscriptioner.
26:0 Mons beatitudinis.
45:0 StademaJaila, Erygel, Carapunahr, Ysmihloch
27:0 Cana i Calilteen.
Seramel samt hujwudstaden i Caramannien Cogni. Un
28:0 Rudera aj Staden Thiberias med dess Superbe
der denna wagen anda jram till Cogni, woro eij allenast
Bader och Aquaducter.
allestades mangfaldiga Antiquiteter, Colonnader och oj
werflodige Inscriptioner at ajtaga, utan ock besynnerlige
29:0 Thiberiska eller Calilteiska hajwet med Strom
marckwardigheter aj Cogni med dess skiona Citadell och
men Jordan.
Baader med mehra. Lijka beskajjenhet har det under
30:0 Bethulia och sa widare med mehra.
I Syrien
wagen ifran Cogni till och omkring
46:0 Stade rna Ladick, Boz:.uch, Olijen, Altheer och
Har iag ajtecknat och observerat jolljande orter.
Schiaikowi.
31:0 Staden Thyrus med dess Antiquiteter, Inscriptio
Har slutas Caramannien.
ner, Aquaducter och Salomons brunnar etc.
Uti Natolia
32:0 Staden Sidon med dess Antiquiteter och Rudera.
47:0 Staden Aphiom Carahissar eller Swarta Staden,
33:0 Staden Damasco med dess Rudera, inscriptioner
som han aj Turckarna kallas, marckwardig till dess
samt marckwardigheter och Antiquiteter.
considerable storlek, mangfaldiga Inscriptioner, Rudera
34:0 Thet Superbe och Magnifique Baals Tempel
och Antiquiteter, besynnerligen thess ojwermattan hoga
eller sa kallade Balbeck, som ligger wid joten av Liba
berg som ligger mit uti Staden, och uppa bergetz:. spitz:. ett
nons berg, med dess Rudera och ojwermattan marekwar
jortraffeligit Castell, med en Cistern eller brun, som gar
dige Antiquiteter.
perpendiculair igennom berget anda neder till Wattn
35:0 Berget Libanon med the theruppa befindtelige
Horiz:.onten. IJran denna sa kallade Swarta Staden till
stora Cedertraen, Printz:.ames aj Libanon och Crtekiska
Smyrna finner man under wagen atskillge stader sasom
Patriarchernes Closter och waningar.
48:0 Cynau, Schaikle, Curai, Culla, Broutz:.elo, Ca
36:0 Mons Thauris med Maroniternes waningar och
Closte·r.
saba och anteligen Smyrna. Hujwudstaden Smyrna ar i
sig sielj remarcquabeljOr dess stora Commercie,jortraj
37:0 Staden Tripoli med dess Rudera, Inscriptioner,
jelige hamn och Castell uti hamnen.
Colonader och Aquaducter. IJr!m Tripoli til Aleppo fin
ner man Stademe Schabelij eller Caballa, Cajjar och
Elljest ar hela denna wagen och wid de jona Stademe
ajwenwal marcksamma Rudera, Aquaducter, Inscriptio
Schogel, hwarast och under wagen aro atskillige marck
wardigheter som blifwit aftagne.
ner, Colonader och Antiquiteter at see, som all aj mig
38:0 Staden Aleppo, med dess marckwardigheter som i
blifwit aftagit och observerat, som ock uti Philadelphia
synnerhet bestar aj dess Citadell, Superbe Mosqueer,
och Pergamo samt Epheso.
Rudera, Inscriptioner, Baad och andra skiona Antiqui
Har ifran Smyrna begaj iag mig ater tillbakars at
teter.
Constantinopel, darifran till Adrianopel, hwilken iag
39:0 Staden Antiochia, marckwardig jor dess Consi
ajwenledes med alia des Marckwardigheter aftecknadt.
derable Ringmuhrar sa wal som andra Antiquiteter.
40:e Beijlandska bergen.
41:0 Staden Alexandretta med dess marckwardigheter.
I memorialet 1736 aterfinns ocksa en av Laos
42:0 Staderne Pacos, Huser, och Balassa med deras
gjord forteckning over det material sam annu
Rudera samt marckwardigheter.
fanns i behall och sam han sjalv uppger sig
43:0 Staden Messis med thess marckwardigheter.
vara
agare till. Med undantag av vad Laos
Har andas Syrien.
redovisar under punkt 5 och 6 ar detta material
Provincien Caramannia
identiskt med vad sam nu forvaras i National
Uti samma har iag aftecknat alla Rudera och marck
wardige Antiquiteter samt jOljande Stader.
museum:
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1:0 En stor Charta, som iag forfardigat, ofwer
Orienten med de din omkring grantzande Lander. (THC
9100, kat nr 1).
2:0 En ofwermattan Propr, af mig forfardigat, Rit
ning ofwer de Rudera som funnos af Staden Palmaria
eller Tadmor belagen i Syrien nagra mihl ifran Damasco
och Aleppo. (THC 5451, kat nr 19).
3:0 Plan af Reservoiren i Constantinopel, belagen wid
Hypodromen eller af Turckarna kallad Almidan. (THC
9119, kat nr 4a).
4:0 Perspectif af Reservoiren pa Hypodromen eller
Almidan i Constantinopel. (THC 9118, kat nr 4b).
5:0 Ett stort Turckiskt Pass, eller af Turckarna kal
lat Ferrman, 6 aLnar langt.
6:0 Ett dito mindre.
7:0 Dessein ofwer Hamnen och Fustningen Taganni
rock, beLagen i Swarta Hafwet intet langt ifran Assof,
cedemt af Ryssen till Turcken uti Freden som blefsLuten
Ahr 1711 wid Proutstrommen. (THC 9113, kat nr
17).
8:0 En stor Ritning och Forteckning som utwisar
Turckiska Flottans styrckia i Swarta Hafwet Ahr 1711
hwilken sedermehra wiste sig for Ryssarnas da warande
Stad Tagannirock d: 19 Julij samma Ahr, commenderad
af Capitaine Bassa Mehemet eller General AdmiraL.
(THC 9132, kat nr 21).
9:0 Ellofwa stycken Ritningar och Accurata Perpsec
tifer, ofwer inre dehLen af Kyrckian S: t Sophie beLagen i
ConstantinopeL. (THC 9102-9112, kat nr 8a-k).
De yttra Perspectiver och Faciater med Grund-Rijt
ningen af detta Templet woro afwen waL i den Cofferten
som, effter underdaniga berattelsen, stod under Hans
Hogst Sahl: Kongl: Maij:tts Sang och blefforsald af
Turckarna till HoLsteinska Ministern h:r Fabricius;
Men nar han de ofrige Rijtningarne ifran Wien till Lund
tillbaka sande, fehLades the samma therunder, hwiLcket
war en stor skada, ty eLLjest hade detta warcket warit
ganska compLett.
10:0 Veue af Constantinopel pa dess sida i Nordost
wid inwijken, eller sddan som den ar tilLseendes ifran
SerailleUdden, hela den Ringmuren bortath neder wid
inwijken eller det sa kallade Cornu, alit till Ejjub del'
Ringmuren af Landsidan stater tillhopa med honom wid
wattnet. (THC 9113, kat nr 3a).
11:0 Dessein af Turckiska Keijssarens Slatt elter

Seraille i Constantinopel. (THC 9114, kat nr 3 b).
12:0 Plan af Constantinopel. (THC 9101, kat nr
2).
13:0 Perspectif afgambLa SeraiLLen samt Sultan SoLi
mans Mosquee eller Kyrckia uti Constantinopel. (THC
9116, kat nr 3c.
14:0 Piece detacMe af Constantinopel, som prtesente
rar Valide Dgiamisi Mosquie. (THC 9117, kat nr
7).
15: 0 Dessein af Rannerbahnen i Constantinopel, kal
lat Hypodromen, hwar utinnan ar PLacerat Constantini
Magni Colonn, Keijssare Theodosij Obelisque, Jamt
Sultan Achmets Superbe Mosquie med dess waL inrattade
Hospitales. (THC 9115, kat nr 5).
16:0 Dessein som utwisar huru Turckiska SuLtan
Achmets Capel och Graf ar inrattad och bygd. (THC
9128, kat nr 6).
17:0 Ritning af den ofwre SahLen i Terschana SeraiL
Len, sa kallat Spegel SemiLe. (THC 9125, kat nr 9b).
18:0 Dito afden nedre Sahlen i Teschana Seraillen, sa
kallat Spegel SeraiLe. (THe 9126, kat nr 9a).
19:0 Veue uppa Fanarj Kiosk utantiLl, intet Langt
ifran ConstantinopeL beLagen och Turckiska Keijssaren
tilhorigt. (THC 9123, kat nr 12).
20:e Fyra stycken Turckiska Kiosker, hora Keijssaren
til, beLagna wid CanaLen af Swarta hafwet. (THC
5631,9120,9121,9124, kat nr 14, lOa-b, 13).
21:0 Ritning ofwer et annat Turckiskt Keijsserligt
Lusthus kallat Feneri Bagtschiesi. (THC 9122, kat
nr 11).
22:0 Ritning af Sultaninnan eller Keijssarinnans
badstuga uti Terschana eLler den sa kallade Spegel Se
raillen. (THC 9127, kat nr 9c).
23:0 Plan af Fastningen Rodus. (THC 9134, kat
nr 16).
24:0 Plan och Profil af den stora Pyramiden i .IEgyp
ten (2 st).
25:0 Trenne arck ReaL-papper, hwaruppa antecknadt
ar Turckiska Turbanter och lv/ossor saLedes distingerade,
att nar man mater en Turck pa gatan kan man uppa dess
Turbant eller Massa se hans Embete och hwad han ar,
all ifran Keijsaren till den aldra ringaste betiente af
hwad Stand thet och wara ma, som och andra Particu
laire Persohner. (THC 9129-9131, kat nr 20a-c).
Warandes thet och en skada at annu 2:ne arck afdetta

slaget, som woro med i den Cofferten, hwilken H. Mi
nistern Fabricius sig tillhandlade, icke blefwo aterleJwe
rerade.
26:0 Twenne Faciater afFastningen Podrons muhrar,
belagen i Archipelago intet langt ifran Game Scio och
Mettelin, hwar uti funnos atskillige Christelige Herrars
Wapen, som bemalte Faciater utwisar, hwilka i Croisade
tiden aro blefne dit satte, da och sielfwa Fastningen
bygdes. (THC 9138-9139, kat nr 15 a-b).
27:0 Ritning af Capellet ofwer Christi graf, hwilken
ar den endaste, somfinnes ofrig , af alla de iag i Palesli
nafirJrirdigat. (THC 9135, kat nr 18).

Sammanfattar man Loos' skrivelse till de sven
ska myndigheterna 1736, skulle alltsa den fHer
staende kofferten med omkring femtio teck
ningar i behall ha rovats bort och forsalts av
turkarna. Kopare var den holsteinske minis
tern i Istanbul, FE von Fabrice. Enligt en
samtida fransk resenar i Turkiet, A de la Mot
raye, skulle det tyska sandebudet ha statt den
svenske kungen nara och besokt honom i
Bender. Om han vid kopet av Loos' teckningar
agerat for egen rakning eller i avsikt att radda
dem ;h Sverige vet vi inte. lalla handelser bor
materialet ha aterstallts, nar Loos ar Ill8
besokte Karl XII i Lund. Loos namner ju
uttryckligen i samband med Agia Sofia-teck
ningarna (se under punkt 9 i den sista forteck
ningen) att nagra blad saknades sedan de fran
Wi en sants till namnda ort.
Trots brandskattningen och den senare deci
meringen av bladen ansags anda det atersta
ende materialet sa vardefullt, att man langt in
pa I 700-talet arbetade for att kunna ge ut det i
kopparstick. Efter motet med kungen i Lund
hade Loos latt ta hand om teckningarna.
Monarkens plotsliga dod i november samma ar
omintetgjorde planerna pa en omedelbar
utgivning. Forst 1736 borjade svenska myndig
heter att anyo in tress era sig for teckningarna.

Pa Kunglig Maj:ts anmaning svarade Loos
med si tt memorial den 10 april och redogjorde
for vad som fanns kvar fran Orientexpeditio
nen. Med hansyn till det stora arbete han lagt
ned 'pa sina ritningar ville Loos under ytterli
gare ett ars tid behalla dem for att kunna
kopiera dem. Troligen forst efter hans dod
1738 kunde teckningarna genom arvingarnas
forsorg skickas tillbaka till Sverige, dar de
hamnade i Riksarkivet.
Ar 1740 blev Henrik Benzelius utnamnd till
biskop i Lund. Vid 20 ars alder hade han i
U ppsala forsvarat en avhandling om Alexand
ria. Tre ar sen are fick han tillfcille att ge sig ut
pol en langre studieresa, som forde honom till
Karl XII:s fcilthiger i Bender. Av kungen fick
han ekonomisk hjalp att utrusta en expedition
till Egypten och Sinai. Efter ett ars forberedel
ser och studier i Konstantinopel gay han sig i
vag varen 1715 och blev ute Ii tet mer an ett ar.
Efter hemkomsten till Sverige 1718 blev
Benzelius professor i orientaliska sprak och i
teologi och filosofi i Lund. Men forst med
biskopsutnamningen tycks han ha samlat sina
krafter till en vetenskaplig publicering av karo
linerexpedi tionernas hop bragta Orien tmate
rial. For det andamalet fick han lov att lana ner
Loos' teckningar till Lund. Nar han 1747
utsags till arkebiskop forde han troligtvis med
sig materialet till U ppsala. Av de storslagna
utgivningsplanerna kom inte mycket i tryck,
endast ett par ark av Mikael Enemans resebe
rattelse publicerades.
Efter Benzelius' dod 1758 atergick Loos'
teckningar till Stockholm och hamnade sa
smaningom i Konglig Museums samlingar.
Nar Nationalmuseum stod fcirdigt 1866, over
fordes de kungliga ritnings- och teckningssam
lingarna till den nya institutionen. Av misstag
inforlivades Loos-teckningarna med Tessin
Harleman-samlingen (THC), som egentligen
15

endast omfattar averintendentsambetets refe
rensmaterial i samband med uppforandet av
Stockholms slott.
Det ar manga fragor som installer sig och
som man skulle anska uttammande svar piL
ViI ken status hade de svenska officerarna i
Istanbul och pa resan i de turkiska provin
serna? De hade sannolikt en mycket privile
gierad stallning, eftersom de kunde komma in
och teckna i Agia Sofia, som annars var tabu
for andra an muslimer. 7 Den forste som gjorde
noggranna och vetenskapliga ritningar av de
ortodoxas heliga kyrkas inre var - markligt nog
- en svensk fortifikationsofficer.
Man fragar sig ocksa, var svenskarna bodde
under sitt uppehall i Istanbul. Kanske kan sva
ret ges av de utforliga avbildningarna av Ter
sanapalatsets inre, inte minst det lilla privatba
det dar. Var palatset upplatet av sultanen som
bostad at svenskarna? Tersana ligger ju pa den
astra sidan av Gyllene Hornet, dar flertalet av
de europeiska framlingarna fick boo
Hur upptradde svenskarna i Turkiets
huvudstad, och hur var de kladda dar och i de
sydligare provinserna dar sommarmanaderna
tillbringades? Ett forment sjalvportratt av
Konrad Sparre (i Maridals slottssamling) visar
honom visserligen ikladd en orientalisk turban,
men detta var val kanske en romantisk efterra
tionalisering. Gar vi till Loos' eget tecknings
material, finner vi att det sannolikt finns en
liten bild av expeditionen pa exteriarbilden av
Bosporen-kiosken. Har star tva figurer (Sparre
och Gyllenskiepp?) och underhandlar med en
turk. De ar iforda langa fotsida kappor och
stora bredbrattade hattar. Den ene (Sparre?)
har ett stort skagg som pa bilden i Mariedal.
Kaftanerna var nog valbehavliga, da bilden
maste ha tillkommit under tiden januari-bor
jan av mars, men hur sag svenskarna ut i den
glodheta solen i Egypten och Palestina?
16

Loos' memorial till de svenska myndighetrna 1736 fcir
varas i Riksarkivet. Skrivelsen finns i tryck atergiven
hos: Wrangel, E, Den fcirsta svenska Orientexpeditio
nen och Cornelius Loos' teckningar (ur Karolinska ftr
bundets arsbok 1931), Lund 1932, s 161 IT.
) Gren, E, Bidrag till Enemans biografi (ur Donum Gra
peanum, Acta Bibliothecae R Universitatis Upsaliensis,
V), Uppsala 1945, s 455, not 4.
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KATALOG
Matten anges j mm oeh hojden x bredden

Karta over Mindre Asien och ostra Medelhavet
Penna och svart black, gra layering, akvarell.
1315 x 1380.
Kartan sammanfogad av tolv separata pappers
ark. Ett f1ertal bristningar och revor i papperet.
Vattenmarke: Tre manskaror.
NM THC 9100.
Signerad och daterad med brunt black i nederde
len av kartuschen uppe till hager: afCorneJius Loos
Major under Fortification. 17ii. Nere till hager med
svart black: Loos.
Paskrift med svart black i kartuschen: CARTA
afwer ORIENTEN Med De darom kring grant
zande LANDER. Hwarest icke allenast manga
Strammar samt Gambia och namnkunige Orter fin
nes, som pa inga andra Cartor aro utsatte, utan och
atskillige Hamnar och Stader till deras Situation
rattade emot andra Cartor Giord efter de observa
tioner, som man under resan till desse orter sie!f har
antecknat.
I vanster marginal en fullstandig redogare!se for
Loos resvag dag for dag pa svenska. I hager margi
nal motsvarande redogarelse pa franska.
Paskrift verso (med brunt black): Carte de L'Em
pire d'Orient et des pais Circonvoisins, ou il se
trouve non seulement bonne quantite de f1euves et
lieus Antiques, qui ne sont marques en aucune
autre Carte. mais en core, forst ports de mer et
villes, en leur veritable Situation. Le tout quoj J'ai
tire et mis au net, en son juste et nature! ordre.
Suivant les observations que j'en ai faites moi
meme, duran t mes longs, tres dangereus et tres
penible Voyages, en L'Annee - 1710. et. 17ii par
Loos.
2 - Cornelius Loos

Bib!: E Wrangel, Cornelius Loos oeh den fcirsta svcnska
Orientexpeditionen (ur Julpost 1931), fig s 9, E VVrangel, Den
rorsta svenska Orientexpeditionen Deh Cornelius Loos' teek
ningar (ur Karolinskafirbundets arsbok 1931), Lund 1932, fig 2.

Alit tyder pa att Laos kompilerat sin stora karta
med u tgangspunkt fran f1era olika for/agor som
varit tillgangliga for honom i Bender. Enligt Ulf
Cederlaf maste textmarginalerna ha skrivits medan
dagboken, som brann upp vid kalabaliken 1713,
fanns i behall och paklistrats senast da kartan sattes
upp pa yay, vilket troligen skedde i Lund 1718.
Den kanske mest intressanta detaljen pa Loos'
karta ar den kartusch han ritat aver den astra de!en
av Svarta Havet. Den ar sammanstalld av antika
skulptur- och arkitekturelement till' en fyndigt gjord
komposition, grupperad omkring en oppen valv
bage i vars mitt texten star. De f1esta av dessa
element torde vara antikt allmangods, som inte kan
hanforas till nagot best~imt foremal eller byggnad.
Sa ar sannolikt fallet med samtliga sma kolonner
och sjalva valvbagen, medan andra detaUer syftar
pa bestamda monument. Pyramiden, liksom den
hellenistiska brottargruppen till vanster och det
stora sfinxhuvudet vid Gize ar latt igenkiinneJiga,
likasil fragmentet av Valens akvedukt overst tho
Bakom denna skymtar en obestamd sarkofag. Den
sonderbrutna obelisken med Totmes IlI:s kartu
scher torde helt allmant syfta pa Egypten. Den
stora kolonnen ar sannoJikt den monolitiska s k
Pompejuskolonnen i Alexandria, som LoQ.s omnam
ner i sin fOrteckning 1736 (se s 12). Till hager ser
man en hamnlaggning med en stor figur med en
bilge. Det ar naturligtvis Rhodos, med Kolossen,
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som man pa Loos' tid trodde hade statt med ett ben
pa varje hamnpir. Som stafTage i barocka bladorna
ment nederst i mitten sitter tva grekiska filosofer
med var sin bok och disputerar.
Det ar uppenbart att kartuschen med sina olika
element syftar pa de olika platser som expeditionen
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under sin resa passeraL Det ar under sad ana forhal
land en pafallande hur alla element ar hamtadc fran
antiken, medan de kristna och turkiska elcmenten,
som ju dominerar teckningsmaterialet helt saknas,
Delta forklaras av den dominerande roll antiken
alltid spelat i all emblcmatik,
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Plan over Istanbul
Penna och svart black, gra lavering, akvarcll.
466 x 590.
Vattenmarke: Skold med Strassburgs vapen och
Deur-de-lis samt siffran IV som motmarke (Chur
chill 437, 1722). Lagade skador i ovre och undre
vanstra hornen.
NM THC 9101.
Paskrift med brunsvart black: Plan de Constanti
nople.
Noggranna paskrifter for varje byggnads namn.

Den karta over Istanbul som finns med i deL mate
rial av ritningar, som forts hem fdin TurkieL, ar inte
signerad av Loos, och det ar tveksamt om den
utforts av honom eller nagon annan av svenskarna.
Att kartan ar gjord av en svensk bevisas emellertid
av texten Canaln sam Loper till Svarta Hafwet nar det
galler Bosporen. Utanfor Seraljudden star Basphore
de Thrace. Fa ar alia platsangivelser turkiska eller
missforstadda men latt igenkiinnbara turkiska
namn. Sa har t ex Yedikule (Sjutornsfastningen i
stadens sydvastra del) fcjrvanskats till J edi Kulle.
Handstilen pa texterna ar densamma som pa andra
19

teckningar gjorda av Loos, men da man har har att
gara med textade namn ar detta kanske inte nagot
bevis for att kartan utforts av Loos.
Kartan anger mycket tydligt den datida stadens
utbredning. Utanfor landmuren linns ingen bebyg
gelse utom i sam band med nagra kvarter i Eyub
trakten. Varje port i landmuren ar noggrant angi
Yen. Det galler aven hela sjamuren bade at Gyllene
Hornet och at Marmarasjan, dar avCll alla lastkajer
ar angivna. Pa astsidan av Gyllene Hornet ar stads
delarna Galata, Pera, Beyoglu, Kasim Pa~a, Ter
sana och Haskay noggrant avgransade. Oster om
Pera och Galata ar stadsdelarna Tophane och
Cehangir markerade med sina kajplatser. U tefter
Bosporen foljer sa namnen Fundukkay, Bqiktas,
Onakay, Kuruc;e~me, Arnautkay och Hissar
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(Rumeli Hissar), vilkas bebyggda omraden ar
angivna utefter stranden, da sma byar som nu bil
dar en sammanhangande bebyggelse.
Pa den asiatiska sidan finns viss bebyggelse angi
Yen, men har mera vagl. Anadolou Hissar under
beteckningen Hissar ar markerad med sin brygga i
Bosporen liksom Kuyuneuk, Uskudar och Calcedo
nie (Kadikay).
Man skulle vanta sig att finna de platser och
monument dar Loos arbetat sarskilt markeradc pa
kanan. Sa ar emellertid inte fallel. De monument
som han avritat i sjalva Istanbullinns inte angivna,
ej heller Bosporcn-kiosken eller Fenerbahc;e-kios
ken. Vad betralfar Tersana-seraljen finns angivel
sen "Jemi Terschana" (Yeni Tersana) vid tva bat
bryggor, men denna maste avse sjalva varvel.

Panoramor over Istanbul

3a

3b

Panorama over sodra sidan av Istanbul mot nord
ost

Panorama over Seraljen

Penn- och penselteckning med svart black, gra lave
ring, akvarell. 287x3160.
Teckningen sammanfogad av nio separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Paklistrade origi
nalretuscheringar langs hcla tcckningens langd.
Vattenmarke: olasligt namn samt lagerkvis tar i
koncen trisk ring.
NM THC 9113.
Signerad och daterad med svart black: Dessine
sur les lieux, prar Loos, en 1710.
Paskrift med brunt black: Velie af Constantino
pel pa des sida i nordost wid inwyken, eller sadant
som det ar till seendes ifran Seraile udden hela den
ringmuhren bart ath nid wid Inwyken ellcr del sa
Kallade Cornu, atl till Ejjub dar ringmuhren af
Lands Sidan stotter tilhopa medh honom wid wat
net. IVIed svart black: Dessein de Constantinople,
pris par du Cote de nord et Levant. Teckningen har
dcssu tom noggranna paskriftcr for varje byggnads
namn.

Penn- och pense! teckning med brun t och svart
black over skiss i svartkrita, gra layering, akvarell.
310X 2020.

Teckningen sammanfogad av fem separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Lagad skada i ovre
hogra hornet. Vattenmarke: Tre manskaror (nara
Hcawood 864, Venedig 1686).
NM THC 9114.
Signerad och daterad med svart black: dessinc
sur les lieux par - Loos, en 1710.
Paskrift med svart black: Dessein particulier du
serail du Grand Seigneur a Constantinople. Med
brunt black: Turkska Keisarns Slat eller Scraille i
ConstantinopeL Loos Fec: 1710.
Bibl: R Josephson, Karl XI och Karl XII som esteter (ur
KarolinJka JOrbundelJ Imbok 1947), s 59, fig 26. C Mango, The
Brazen Palace or Cons tan tinople (Arkxologisk-kunsthistoriske
Meddelelser udgivet ar Det Konglige Danske Videnskabcrncs
Selskab, IV:4), K",benhavn 1959, s 164, fig 32 (detalj).

3c
Bibl: C Mango. The Brazen House, A Study or the Vestibule or
the 1mperial Palace or Constantinople (Arkxologisk-kunslhisto
riskc Meddelelser udgivet ar Oct Kongelige Danske Videnska
bcrnes Selskab, IV:4), Kebenhavn 1959, s 163 rr, fig 30 (dctalj).

Panorama over gamla Seraljen och Suleimaniye
Penn- och penseltcckning med brunt och svart
black over skiss i svartkrita, gri lavering, akvarelL
437 X 1160

Teckningen sammanfogad av fyra separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Vattenmarke: Tre
otydliga manskaror.
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NM THC 9116.
Signerad och daterad med svart black: Dessinee
sur les lieus par Loos en I'annee de Ses Voyages
d'orient 1710.
Paskrift med svart black: Piece detachee de Con
stantinople, qui represente la Mosquee de Sultan
Soliman Ie vicus Serail, et leurs environs.
Bibl: E Wrangel, Cornelius Loos och den ['cirsta svenska
Orientexpeditionen (ur Julpost 1931), fig s 13. E Wrangel, Den
['cirsta svenska Orientexpeditionen och Cornelius Loos' teck
ningar (ur KarolinskaJorbundets drsbok 1931), Lund 1932, fig 1

Dct vanligaste och mest kanda motivet nar det
galler avbildningar av Istanbul ar utan tvivel den
fantastiskt vackra utsikten over Seraliudden, Scral
jen och bebyggelsen soder om Gyllene Hornet med
Agia Sofia, Sultan Ahmet, Beyazit och Siileima
niye, som kroner horisonten mot soder. Ibland har
konstnarerna utgatt fran en hog blickpunkt, t ex
Galatatornet, eller fran nagon av gatorna som myn
nar ut mot Gyllene Hornet. Detta ar den klassiska
Istanbul-bilden och den har ej sallan forlangts vas
terut i ett panorama anda till Eyup. Den viktigaste
av dessa panoramabilder ar Melchior Lorchs stora
teckning i universitetsbiblioteket i Leiden fran omkr
1559.\ Den magnifika vyn har senare utgjort moti
vet for manga konstnarer anda in i v:h tid. Nagra
av dessa har utnyttjat aldre forlagor, andra har sokt
sig fram mer sjalvstandigt. Pa Loos' tid fanns san
nolikt Dera forlagor tillgangliga i Istanbul, t ex
flamlandaren Pieter van der Keeres panorama fran
1616 i koppars tick eller nagot stick efter Lorchs
teckning.
Pieter van der Keeres teckningsforlaga ar san no
likt fran 1600, medan hans stick gjordcs 1616.
Andra varianter av dessa forlagor har gjorts, t ex
Teminis bild, stucken i Venedig omkr 1642 san no
likt efter Keere, och ett stick av Isac]asper (dod i
Paris 1654) och de kan ha varit tillgangliga for Loos
vid hans besok i Istanbul. Daremot torde han inte
ha haft tillgang till nagot av det material som legat
till grund for Anselm Bandurris Imperium Orienlale
med dess tydliga illustrationer, som utkom i Paris
1711. Detta ar inte platsen for en upprakning av
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alia de arbeten och bilder av Istanbul som kan ha
variL tillgangliga for Loos som hjalp for det stora
panoramat. Viktigt ar dock att framhalla att flera
sadana mojligheter fanns for honom.
Loos gjorde emellertid en sjalvstandig teckning,
som inte ar sarskilt beroende av kanda forlagor.
Denna stora skiss, gjord pa platsen i Istanbul, ar
forsedd med en mangd paskrifter angivande olika
byggnaders turkiska namn. Manga av dessa, som
sannolikt ar gjorda av nagon annan an Loos, kan
latt tydas och identifieras, medan andra ar mera
gatfulJa. Tydningen har erbjudit manga svarighe
ter. Loos' turkiska kunskaper har omkr 1710 inte
varit stora och hans uppfattning av de turkiska
namnen har varit ofullstandig. Vidare har de
ibland bysantiska namnen forvrangts pa turkisk
dialekt. Byggnaderna som omnamns har inte sallan
forsvunnit sedan 1700-talet och deras namn har
glomts. Dartill kommer att anteckningarna i flera
fall visat sig syfta pa anlaggningar, som inte syns pa
panora mat, men ligger bortom horisonten. Som
helhet ger emellertid denna skiss, som stracker sig
fran Seraljudden till och med Vlacherne-omradet i
nordvast manga nya bid rag till kannedomen om
Istanbuls topografi. I all synnerhet blir detta stu
dium vardefullt genom jamforelser med andra
panoramabilder bade fore och efter Loos.
Denna skiss, visserligen u tforlig och detalj rik, har
Loos borjat utarbeta till en mera utforlig bild.
Endast den astra delen rareligger f<irdig, 0rnfat
tande Seraljomradet tom Siileimaniye. Aven
denna teckning ar enligt paskrift gjord pa platsen.
Den ar detaljrik, och med tanke pa att man pa
andra satt kan kontrollera Loos' mycket omsorgs
fulla trohet till verkligheten, har den stort yarde.
Perspektivet ar inte taget fran en enda punkt utan
fran bat ute pa vattnet eller fran olika punkter pa
norra stranden av HorneL. En sadan blickpunkt,
som Loos bevisligen anvant, synes vara strax nord
vast om nuvarande Galatabrons nordostra f<iste; en
annan ligger mellan Haskoy- och Kasimpasaomra
dena.
Upprepade ganger bar Loos tagit upp problemet
med detta stora panorama, och forhallandet mellan
de olika versionerna ar inte helt klarlagt. Den langa

bilden (kat nr 3 a) ar mera skissartat utford aven
om manga detaUer tyder pa ett noggrant studium.
Sannolikt ar den tankt som forlaga till en gravyr i
stil med de magnifika kopparstick av hamnar och
stader som utfordes under 1500- och 1600-talen.
Loos, som var utbildad pa detta omrade, maste ha
kant till nagra av dessa gravyrer. Mojligen har han
inte ansett den forsta bilden vara tillrackligt klar for
gravoren, varfor han omarbetat den med betydligt
exaktare detaUer.
Har skall folja en genomgang av hela detta pano
rama varvid den langa skissen kallas (3 a) och de
bada mindre laverade bilderna (3 b) och (3 c) rak
nat fran SeraUudden.
Omradet langst ut pa SeraUudden har genomgatt
manga forandringar alltsedan stadcns forsta tid. I
den branta sluttningen lag Septimius Severus'
Theatron Minor, vars ruiner annu ar skonjbara.
Har star annu den s k goterkolonnen, kanskc upp
stalld av Konstantin den store. Sjalva uddens profil
och form har dock andrats betydligt under arhund
radena, beroende pa strommar i vattnet, erosion
och olika ombyggnader. Har fanns under den
bysantinska tiden en port i sjomuren, uppkallad
efter en kyrka i narheten, A Barbara, f1ankerad av
tva kraftiga marmortorn, som fick sta kvar anda till
1816, da sultanen Mahmut II lat riva dem for att Ia
plats med en kiosk nere vid vattnet. De tva tornen,
som syns pa Loos bild langst till vanster, angivna
som Top Kapi, maste markera porten och de
namnda tornen. Namnet Top Kapi anses vanligen
ha tillkommit pa 1800-talet. Under bysantinsk tid
anvandes denna sjoport pa Seraljudden som triumf
port bade av Johannes II Komnenos 1126 och av
hans son Manuel Komnenos. I detta omrade fanns
en del andra byggnader, t ex sultanens sommarpa
lats, vilket aven kallades Topkapi Saray. Det bygg
des av Ahmet III ungef<ir vid tiden for Loos' vis
telse i Istanbul. Byggnaden forskonades pa 1800
talet av sultanerna Abdul Hamit I och Selim III,
men forstordes hell vid en brand 1862. Texten pa
Loos 3 a, Sultan Selim kiosk hanfor sig dock till den s k
Marmer kiosk, byggd 1518 av Abdul Selam effendi.
Kiosken avbildas i handskriften Hunername (Top
kapi-museet) och av flera konstnarer i senare tid.

Kiosken revs 1816 under Sultan Mahmut II for att
ge plats at en storre kiosk.
Nar jarnvagen 1871 anlades innanfor sjomuren,
forstordes med ens manga av de da annu ganska
valbevarade byggnaderna pa detta omrade. Nu ar
allt annu mer forandrat, sedan man pa 1920-talet
anlagt en park [angst ut pa udden.
Att doma av Loos' bild var sjomuren nedanfor
Gulhane-parken annu valbevarad pa 1700-talet,
trots att den forstorts och skadats av jordbavningar
redan pa den bysantinska tiden. Den reparerades
grundligt av Bcyazit II efter ett svart skalv 1509 och
av Murat IV 1635, men forfoll sa smaningom ater.
Vid tidpunkten for Loos' besok bor den ha varit
l!tngt ifran sa valbevarad som han framstaller den,
ty endast ett tiotal ar darefter maste denna del av
muren genomga en grundlig reparation.
Mellan muren och sjalva stranden ser man pa
Loos' bilder en lag, kvadratisk kupolforsedd pavil
jong med en rad fonster ut mot vattnet. Pa muren
bakom star den angiven som Sinan pacha kiosk. Sinan
Pa~a var en av stormannen, fern ganger storvesir,
pa Suleiman den praktiges tid vid mitten av 1500
talet. Kiosken forekommer pa manga andra bilder,
t ex pa den svenske minis tern Carl Gustaf Lowen
hielms akvareller fran 1824-28, men har sedan
lange forsvunnit, mojligen sa sent som vidjarnvags
bygget 1871. Den kallades Yali Kiosk och spe\ade
en mycket stor roll i ceremonierna vid sultanernas
em barkeringar.
Snett bakom Yali Kiosk ser man en annan storre
paviljong, som numera gar under namnet Cepet<;:i
ler (Korgforsaljaren). Den finns annu kvar som en
ruin inne bland jarnvagssparen. Huset, som har en
fonsterlos bottenvaning med blindarkader, har tva
overvaningar. Vid sidan tv ser man en rad lang
strackta skjul, sannolikt bathus av samma typ som
annu anvands utefter Bosporen, vidare ett litet tur
kiskt brunnshus, pa bilden angivet som che~me
(brunn).
Ovanfor dessa paviljonger pa Loos' teckningar
hojer sig sluttningen med Gulhane-parken och pa
kronet darovanfor den pittoreska massan av Seral
jens sma separata delar, som dock tillsammans bil
dar en harmonisk enhet. SeraUen ar inget impone
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rande slott i stil med Palazzo Pitti, Versailles eller
Stockholms slott. Den verkar med helt andra
medel, som Loos Corst mastc ha varit frammande
Cor. Den ar som en tal ts tad overCord i sten, som
kommit att bli bofast uppe pa den gamla akropol
klippan. Denna talt-, kiosk- och paviljong-arkitek
tur hadeju ocksa tillkommit under langa tider allt
ifran 1400-talets sl u t. De olika byggnadsdelarna har
sa smaningom vuxit i olika horisontella och verti
kala monster, som det utifril.n sett maste ha varit
mycket svart att bringa klarhet i. En svensk officer
hade begransade mojligheter att gora detaljstudier
inne i sjalva Seraljen. Det kan Corklara varCor Loos'
bilder just av detta motiv visar sa stora olikheter.
Med undantag Cor Seralj tornel och Haremsbygg
naderna har denna sida av berget inte Corandrats
sedan Loos' tid, och vi har darCor mojligheter att
studera Corhallandena som han sag dem. Egendom
ligt nog skiljer sig de bad a teekningarna (3 a och
3 b) belydligtjust ifraga om atergivningen av sjalva
Seraljen. IVIedan den vanstra delen av 3 a ar helt
obegriplig och Corvirrande, framstar 3 b sa myckel
klarare.
Langst till vanster ser man dar over de maktiga
terrassmurarna Baghdad-kiosken, uppCord av
Murat IV till minne av hans erovring av Baghdad
1638. Pa samma terrass urskiljer man aven den s k
Revan-kiosken fran 1635 och vidare pa muren den
lilla baldakinen, kallad Sultan Ibrahims utsikts
plats. Ytterligare till hoger darom ser man den
ConsterCorsedda SLinnet koskLi, Omskarelsesalen,
byggd under Sultan Ibrahim 1642. Kupolerna
bakom tillhor helgedomen, som hyser relikerna
efter profeten Muhammed. Harefter CoUer till hoger
den stara hopgyttrade Haremsbyggnaden med
manga gallerCorsedda COnster. De tva stora kupo
lerna har markerar Murat IlLs sovrum och tronsa
len (AI'S odasi), bada tillhorande Harems ursprung
liga del och sannolikt ritade av arkitekten Sinan.
Bakom Harem igenkanner man SeraU tornet, som
egendomligt nog pa 3 a ar runt med koniskt tak
medan 3 b har kvadratiskt torn med pyramidtak.
3 b visar hur Seraljtornel sag ut innan del vid mit
ten av 1800-talet Corhojdes och fick en annan profil.
Till hoger om Harem syns en langstrackt bygg
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nad pa en hog terrassmur. Det ar det gamla hov
stallet, en viktig del av en SeraUbyggnad, numera
anvand som vagnmuseum. Bakom denna de bada
tomen, som flankerar ingangen till Seraljens andra
gard, markerad Orla KafJi, dvs den mellersta porten.
Strax utanCcir sjalva Seraljkomplexet i Glilhane
parken nedanfOr stallet syns en kvadratisk bygg
nad. Det ar c;inili Kiosk, som haft samma utseende
aillsedan Mehmet II Fati 1472 lat uppCora den som
den Corsta turkiska byggnaden i den erovrade sta
den. Nu ingar den i komplexet av museibyggnader
pa detta omrade.
Ytterligare till hoger ser man Irenekyrkan, over
vilken pa 3 a finns textangivelsen Babu humaion. Den
bor uttydas Bab i H limayun, den kejserliga porten,
och syftar pa SeraUens huvudingang, som ligger
rakt bakom lrenekyrkan. Sa Cciljer det valdiga kom
plexet av Agia Sofia med tillhorande anlaggningar.
Da dessa byggnader visserligen under 1800- och
1900-talcn genomgatl vasentliga restaureringar,
men da arbetena mest berort interiorerna torde
ingaende kommentarer vara overf1odiga. En intres
sant detalj pa vastfasaden av Agia Sofia kan dock
inte Corbigas. Under det latinska kejsardomet, nar
mare bestamt 1205 och mojligen i sam band med
den venetianske dogen Enrico Dandalos begrav
ning, byggdes intill den yttre Corhallen ett klocktorn
av tra, som fiek sta kvar atminstone till 1784, da det
finns belagt. Klocktornet, vars karaktar tydligt
framgar av Loos' bild, finns aven med pa andra
panoramabilder, hos t ex Lorch och van der Keere.
Till hoger om Agia Sofia ser man pa 3 a en upp
skjutande byggnad med sadeltak over en valvbage,
markerad med paskriften Sou Terazj, vilket bor
tydas som Su terazi, dvs vattenbalans, reglering av
vatten. Just har ligger den stara underjordiska val
tenreservoaren Yere Batan Saray, det sj unkna
palatset, som hallit vatten alltsedan kejsar Justinia
nus' tid pa SOO-talet. Ursprungligen bar en tidigare
cistern pa denna plats be~anal Zevxipposbadet
som Corstordes under Nikaupproret 532. Rester av
vattenbalansen har framkommil vid nyligen Core
tagna rivningar inom omradet.
De bad a tarnen med spetsiga tak innanCor GLiI
hane-parkens murar, tidigt anvanda som ilia beryk

tade fangelser, har sedan lange farsvunnit.
Pa Loos' bad a teekningar farefaller den stora
sjomuren utefter Gyllene Hornet vara helt bevarad
fran anslutningen till Seraljmuren vid Gulhane
parken anda till omradet Ayvan Saray i nordvast.
Detta kan dock knappast ha varit fallet. Porttornen
har givits en standardiserad form. Av murstrackan
mellan de nuvarande stora broarna finns nu endast
obetydliga rester kvar. Forstorelsen skedde slutgil
tigt i sam band med jarnvagsbygget 1871 och da
trafiken ordnades far tillfarten till Ataturk-bron vid
Unkapani-omradet. Nordvast darom har muren
varit battre bevarad, men uppenbarligen har Loos
standardiserat tornen och portarna, som med sina
namn anger vad som saldes pa de olika omradena
utanfcir muren.
Gar vi till staden innanfcir murarna pa detta
avsnitt ser vi hogsl upp som en silhuett mot hori
son ten Sultan Ahmet med sex minareter. Strax till
hager darom kanner man igen Firuz Aga Cami med
sin stora enhelliga kupol och en minaret. Intill har
antecknats Ibrahim pacha seray. Detta maste hanfara
sig till Ibrahim Pa~as hus, som ligger uppe vid
Hippodromen (se kat nr 5), och som inte borde
kunna synas pa Loos' teckning. Det ar dock tydligt
utritat pa Lorchs bild, som gjordes da huset var
nybyggl och Ibrahim annu levde. Hos van der
Keere sticker taket upp och har anges platsen som
Sarayum Neslam.

Ytterligare nagot till hager finns en anteckning
vid en minaret Djezeri CasimpachaJamj. Detta maste
hanfcira sig till den lilla Atikalipa~a Cami, uppford
1497 och bekostad av eunucken Kadim Ali Pa~a,
Beyazit II:s storvesir. Trots det blygsamma forma
let blev denna moske mycket kand under Loos' tid,
da den framfar allt tjanat som gravplats far vesirer
och storvesirer fran 1500-talet till borjan av 1700
talet. Det ar knappast troligt att den varit synlig
fran Galatasidan, men Loos har velat markera
byggnaden.
Granskar vi ylterligare silbuetten at hager fover
en storre byggnad forsedd med torn och rader av
kupoler, som brukar finnas runt gardar oeh tackta
arkader. Byggnaden anges som Ve<:ir hane. Namnet
forekommer stundom fortfarande, men som regcl

kallas byggnaden Buyuk Yeni Han (Den stora nya
hanen). Hotellet anses vara uppfart pa 1600-talet
oeh har i sen tid delats upp i tva gardar av en
byggnadslanga i mi tten.
Den "Branda kolonnen" som sticker upp hogt
mot horisonten pa Loos' bild ar latt att kanna igen
pa sina grova bronsband. Den star markerad som
Dikili Tashe, dvs den lagade stenen. I vara dagar
kallas kolonnen pa turkiska C;:;emberli ta~, dvs den
ombundna stenen, syftande pa att kolonnen repare
rats med kraftiga bronsringar ochjarnband. Kolon
nen har alltsedan Konstantinopels grundande varit
ett av stadens viktigaste monument oeh oforand rat
behallit sitt symbolvarde langl efter det atl Kon
stan lin den stores staty forsvunnil och kolonnen
vanstallts. Anda sedan 1105, da den over delen med
statyn stortade under en storm, har kolonnen haft
detta utseende. Den restaurerades en tid efter Loos'
besok (1779). Sannolikt har den inte ku nnat ses
fran Galatasidan, men liksom pa andra panorama
bilder anda sedan Lorch finns den markerad i silhu
etten.
Snett nedanfar Branda kolonnen ser man Yeni
Cami i ett ovanligt perspektiv. Loos' detaljbild av
samma mosH (kat nr 7) ger ett helt annat och
rikligare intryck. Den gatfulla paskriften over
omradet, Dgindgi Saraj, kan mojligen tolkas sam
Yeni Saray och hanfaras till de stora byggnader
som hor till mosken. Forklaringen ar dock inte helt
tillfredsstallande. Benamningen kan kanske aven
syfta pa de gravbyggnader som hor till en annan
moske, av Loos kallad AlipachaJamj, och tolkas som
cini-andarnas, de dodas boning.
Alipacha J amj ovanfcir ar en moske med central
kupol, f1ankerad av tva minareter. Den stora cent
rala kupolen stammer visserligen inte med de sex
kupolerna pa den s k Piyalipa~a Cami, men det kan
knappast vara nagon annan som avses av Loos.
Mosken byggdes pa order av den turkiske amiralen
och sjohjalten Ali Pa~a, som stupade i det for tur
karna sa olyckliga sloslaget vid Lepanto 1571.
Valide Hane, mycket tydligt markerad och ritad i
detalj, byggdes av Kosem Valide, modern till Sul
tan Ibrahim i borjan av 1600-talel. Hanen finns
annu kvar i relativt ororl skick. Man igenkanner de
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tre avskilda gardarna och det stora, fran bysantinsk
tid kvarstaende tornet pa den tredje garden, vilket
en tid tjanstgjorde som fangelse. Pa denna del av
Loos' teckning forefaller det som om konstnaren
vaxlat perspektivpunkt som ovan antytts (s 22).
Den stora Bazaren som ar 170 I restaurerats efter en
brand pa 1600-talet borde ha markerats i denna
trakt av staden, men den forekommer inte ails pa
Loos 3 a. Vi aterfinner den forst pa Loos 3 c rakt
nedanfor Suleimaniyes gravplats.
Beyazit-mosken, byggd 1501-1505 av arkitekten
Kemal ed Din pa uppdrag av Sultan Beyazit II,
intar med ratta en dominerande plats pa hojden av
den smala bergas som sluttar brant at norr.
Till hager om Beyazit ser vi ett omrade med
lummiga trad, omslutet av kraftiga murar, som i en
mycket markerad kil skjuter ned mot Gyllene Hor
net i den kringliggande husmassan. Pa Loos 3 a ar
omradet markerat som Eski Seraj, pa Loos 3 b som
Gambla Seraillen, pa turkiska van ligen Seraskerat.
Detta omrade ar nu helt ombyggt, och har ligger nu
universitetet. Gamla seraljen byggdes av Mehmet
II Fati nastan omedelbart efter Konstantinopels
fall 1453 som sultanens bostad, innan den stora
seraljen anlades. En tid utnyt0ades omradet av det
turkiska krigsministeriet. Lange har man ansett att
nagon tillforlitlig bild av den gamla seraljen inte
funnits. Omradet finns med pa manga panorama
bilder, men da sa difTust att detaljstudier inte kan
goras. Pa Loos 3 c ser man emellertid tydligt de
olika huslangorna inne i parkcn daribland en
moske. Orienteringen pa omfattningsmurarna
utgor ett karakteristiskt drag pa de flesta panora
mabilder. Sa aven pa Loos 3 c dar man tydligt ser
hur muren spikrakt begransar omradet mot SLilei
maniye. Det ar intressant att det nuvarande gatu
natet och universitetsomradet fortfarande foljer de
murar som pa 1400-talet stakades ut for Eski Saray.
Uingst ner i vanstra hornet pi Loos 3 c syns dcn
lilla vackra mosken RListen Pa~a, byggd av den
store Sinan omkr 1550 och bestalld av storvesiren
Rusten Pa~a, SLileiman den Stores svarson.
Harefter foljer till hager SLileimaniyes valdiga
kupol pa Loos 3 C och omgivande storslagna
anlaggningar for valgorenhet och undervisning.
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Omradet ser i dag ut pa samma satt som pa Loos'
tid och fordrar darfor knappast nagon kommentar,
inte heller de bada gravbyggnaderna till vanster for
Suleiman och hans maka Roxelana. Hela anlagg
ningen ar en magnifik konstruktion fran 1550-talet
av arkitekten Sinan.
Paskriften Chlf)' Sade' hanfor sig naturligtvis till
Sinans moske $e Zade, prinsarnas moske, som
emellertid knappast borde synas pa denna bild.
Prinsarna, SLileimans saner, var Mehmet, bragt om
livet genom Roxelana, och hans bror Cihangir som
i sorg darover tog sitt liv.
Valens akvedukt ar tydligt markcrad pa Loos 3 a
och paskriven Sou Kemerla. Akvedukten, som annu
ar valbevarad, ar dock ej helt korrekt atergiven, da
den i verkligheten har tva vaningar med arkader.
Sultan Mehmet Fati Cami ligger magnifikt pa
hojden av en av Istanbuls kullar och den har ocksa
pa Loos' bild riktigt tatt en framtradande plats mot
horisonten. Har lag tidigare den beromda Apostla
kyrkan, som grundats av Konstantin den Store.
Mosken uppfOrdes 1463-70 av den grekiske renega
tan och arkitekten Christodoulos och ha.r sedan
dess manga ganger skadats av jordbavningar och
pa annat satt, men alltid restaurerats. Den svaraste
forodelsen agde rum vid den stora jordbavningen
den II maj 1677. Lange lag mosken sedan i ruiner,
endast nodtorftigt reparerad. Ateruppbyggnaden
skedde forst under Mustafa III (1757-73). Loos
bild aterger vad som var kvar a v den ursprungliga
1400-talsmosken. Det ar alltsa en ovanlig och
intressant bild. Till vanster om moskens kupol ser
man nagra mindre kupoler, sannolikt gravbyggna
der, samt en mosH som mojligen kan vara Eskimi
naret Cami, ursprungligen en bysantinsk klos
terkyrka fran slutet av lOOO-talet, uppford pa order
av Anna Dalassene.
Omedelbart till hager darom sticker en hog kupol
upp med paskriften Timar Hane, vilket betyder sin
nessjukhus. van der Keere har dar angivelsen
Sarayum Hamet Pache. Sinnessjukhus forekom i
anslutning till stora turkiska mosHer redan pa
1400-talet, t ex i Beyazit II:s stora anlaggning i
Edirne fran 1480-talet, dar musik ingick i terapin.
Rakt nedanfor Fati-mosken och omedelbart
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utanfor sjomuren vid Gyllene Hornet ser man en
stor byggnad med ovanligt hogt tak, pa vilken finns
paskriften Onicapani. Denna byggnad aterfinner
man aven hos van der Keere. Han beskriver bygg
naden i texten som "Onieapani vel officina ubi
farinae venduntur", dvs ett spannmalsmagasin
med fcirsaljning. Detta stora magasin, som lange
kunde sparas inbyggt i klungan av hamnskjul i
omradet, lever dock kvar i namnet U nkapani Mei
dan pa den starkt trafikerade oppna plats som lig
ger intil1 Ataturkbrons sodra faste. Namnet kom
mer av turkiskans un = mjo1, spannma1 oeh arabis
kans kapan = vag.
Omradet har en lang oeh intressant historia oeh
kanske hanger byggnadens i dessa omgivningar
ovanliga form sam man med verksamheten har.
Stranden fran Yeni Cami vasterut utmed Gyllene
Hornet hade alltsedan bysantinsk tid upplatits som
handels- oeh stapelplats at kopman huvudsakligen
fran itaJienska stader, oeh den disponerades
salunda fran oster till vaster av genuesare, pisaner,
ama1lianer oeh venetianare, vilka dar lick uppfcira
sina fondaci. Redan pa 1200-talet hade j udar oeh
muslimer har Iiknande omraden. Da italienarna
varit med oeh hjalpt grekerna vid forsvaret av Kon
stan tinopel 1453, drogs deras koneessioner in av
turkarna, oeh omradet befolkades snabbt av turkar
oeh andra muselmaner, inte minst sedan de spans
ka araberna i slutet av 1400-talet tvingats emigrera.
Unkapani, spannmalsvagen pa Loos' bi1d hor sam
man med denna bebyggelse. De stora dimensio
nerna oeh den myeket hoga resningen pa taket har
sina narmaste fcirebilder oeh paralleller i Europa,
t ex de stora handelshusen i Flandern oeh Tysk
land. I dessa hus kunde avsevarda mangder gods
lagras under de hoga taken.
De delar pa Loos' teekning,' som ligger ytterligare
at hoger (nordvast) forefaller vara utarbetade med
mindre noggrannhet i detaUerna. Svarigheten att
orien tera sig pa denna del av teekningen kan aven
bero pa att Loos bytt perspektivpunkt igen. Det ar
svart att bestamma vilka moskeer han avser inne i
gyttret a v profana byggnader. U ppen bart har Sul
tan Selim Cami blivit forlagd alltfor hogt upp emot
horisonten. Till vanster harom ar en moske angiven

som Kelisa jam}, tydligen en sammanbla.
namn. Den sarskilt efter restaurerin~
beromda bysantinska kyrkan, som da en e
ringen rcirvandlades till en mosH OCP
Kelise Cami, Iigger inte ails pa denna p,
narmare Si.i1eimaniye.
Det ar pafallande att Loos aterger hu.e
oml'aden stOlTe an i andl'a. Kanske beror de
han kunnat valja en narmare utsiktspun': 
partier, men mojligen ligger det en 'e· _
bakom hans markering av husen nedan or
Selim. Detta ar de fcirmogna grekernas
mannens speeiella kvarter, Fener. Fanar.loten::£.
sam ofta var det turkiska rikets ofileiel.
dragomaner, kunde tillskanska sig for e
skapa stora formogenheter. Deras luxuosa O():;Ul~C!:
i denna del av Istanbul val' beromda oeh OITI,aJlac:-:
Intill landmuren, i skarven mellan td. b
vilka panoramat ar sammansatt, ser man e
moske med en dominerande kupol oeh h.;;;-m:~~.
utmarkt som Edrene Kapsijamie. Edrene Ka.:: 
fcirvrangning av Edirne Kapisi oeh mo ke.
ar salunda Mihrimah Cami, som Iigger \-id E
parten i landmuren, hogt belagen oeh S\
langt avstand. Det ar ett av Sinans tidigar
fardigt redan 1522.
Om den aterstaende delen av panoramat beJh<I'~-a
endast sagas, att ingen antydan finns om de
komplieerade murforhallanden, som rade .
stadens nordvastra horn. U tanfcir mure.. 
endast anteeknat Tekir seray, som paminnel-e
har Iigger Tekfur Saray, en palatsruin fra _
talet oeh ruinerna a v Vlaehernepalatsel. de
bysantinska kejsarnas boning, samt star la=,
svarsanIaggningar i anslutning danill. Trol~=e
Loos aldrig besokt denna avlagsna del a\' ::
som annars borde ha varit av speeiellt intres::
en fortifikationsoffieer.
J

Lorchs teckning i Leyden ar pubJicerad a\ Ober ~
E, Konstantinopel unter Sultan Siileiman dem GrOSSi. _
chen 1902. Teckningen reproducerades i kop.
bl a av gravoren W Dilich (seJaltrbuclt d Delllsc'.. j
Istanbul, 57, Istanbul 1942, s 221). Liksom i:a:ie
G A Vavassore (1530) har Dilich aven gjon en \

13gelperspektiv med orientering mot oster (se: Curlitt,
C, Orient Archiv, 2, 1911/12). Helt sakert har Lorchs
teckning varit av betydelse fOr Braun-Hogenbergs Civi
tatis Orbis Terrarum, fran 1572, och /\ D l"'lord tmans
Ancien Plan de Constantinople imprime entre 1566 et 1574.
Bland moderna verk som belyser Istanbuls tidiga
topografi ma namnas: Hoff, B van't, Een panorama vall
KOllStalltinopel uit het vall de Coudell Eellw, Rotterdam 1956:
Boppe, A, Les peilltres du Bosp/lOre aux dixhuitieme sieele,
Paris 191 I; Lutterve1t, R van, De Tllrkse Schilderijen van)
B Vallmour ell Zijll school. De Versamling vall Comelis Calkoen
(Nederlands Historisch-Archaelogisch Institut in het
Nabije Oosten), Istanbul 1958).
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Plan over vattenreservoaren Binbir Direk
Penna och svart black, gra lavering, akvarell.
585 x 435.
Vattenmarke: Tre manskaror samt motmarke i
form av trek lover omgiven av bokstaverna A och
ZU).
NM THC 9119.
Signerad och daterad med brunt black i nedre
hogra hornet: Loos. fe' Bende< 9 octob: 1711. Signe
rad (ej egenhandigt) med brunt black i nedre
vanstra hornet: Loos. Feet:
Paskrift med brunsvart black: Plan af Reservoi
ren i Constantinopel.
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Perspektivritning over vatlenreservoaren Binbir
Direk
Pennteckning med svart black, gra lavering.
500 x 950 .
Teckningen sammanfogad av fyra separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Vattenmarke: Dru
\lor samt motmarke i form av bokstaverna SP inom
en oval.
NM THC 9118.
Signerad och daterad med brunt black nerf till
hager: Crayonnee Sur les lieus, et mise au net par
Loos. FeCit d 4:octobre: 17ii. Bender.
Paskrift med brunsvart black: Perspeetif af
Reservoiren pa Hypodromen eller Atmidan i Con

31

--.-~-,,-,,._-_

..

_.

_-- - , - ,

.///1. .

'J
•

.>

p [[

11

stantinopeL Med brunI black: Perspective des
Colomnades qui Se Voyen tala grand place nomee
Hypodrome, ou Atmidan.
Vattenfeirsorjningen i de stora antika staderna val'
ofta mycket komplicerad. De valdiga akvedukterna,
som fran olika bergstrakter stralade samman mot
en storre stad, maste ha varil vasentliga inslag i det
antika landskapet. De la rester av akvedukter som
finns kvar vacker annu i dag vir beundran, Med
hansyn till vattenfeirsorjningens svarigheter och de
dryga byggnadskostnaderna kunde man vanta sig
att antikens stadsbor maste ha alagt sig strang ater
hallsamhet i vattenfeirbrukningen, Men sa val' langt
ifran fallet. Man kan av vattenledningarnas kapaci
tet till vissa stader, feir vilka man kunnat berakna
invanarantalel, sluta sig till att antikens manniskor
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som regel feirbrukat mer vatten an nutidsmanni
skan - trots badrummen OCD tOaletterna i praktiskl
taget varje modern vaning, Konstantinopel hade
flera betydande akvedukter, som ledde vattnet fran
bergen norr om staden, Vattnet samlades upp i ett
50-tal offentliga och privata cisterner, sam vaxlade i
stadck, men i regel rymde mycket stora kvantiteter.
En del av dessa val' oppna, murade dammar, men
nagra betydande cisterner i centrum av staden val'
he1tackta ach uppbyggda som fristaende enorma
anlaggningar under jorden,
Nagra sadana ar annu valbevarade och kan stu
deras i IstanbuL Andra ar fyllda med jord ach
vantaI' annu pa utgravning ach undersokning. De
tva viktigaste kallas pa turkiska Bin bir Direk (100 I
kalanner) och Yere Batan Saray (Del sjunkna
palatset). Den senare hailer annu vatten, medan

Binbir Direk delvis ar fylld med slam ochjord. Yere
Batan Saray upptar en yta av inte mindre an
140 x 70 m och dess tak med rader av kryssvalv
bars upp av 336 kolonner. Binbir Direk ar nagot
mindre till ytan, invandigt 64 x 56,4 m. En gang
rymde denna cistern inte mindre an 50.500 kbm
vatten. Dcss tak, bcsracndc av 195 kryssvalv av
tegel, bars upp av 224 stycken over 12 meter hoga
kolonner, som cfter alexandrinsk modell ar kon
struerade sa att tva monolitiska runda kolonner
stall ts pa varandra. Valvhojderna har beraknats till
ca 14,5 mover golvet. I motsats till de vackert
arbetade kapitalen i Yere Batan Saray ar kapitalen
i Binbir Direk utan utsmyckning, sa nar som pa
vissa stenhuggarmarken. De tva delarna av kolon
nerna halls ihop av stenringar pa mitten av kolon
nerna. Liknande ringar finns pa kolonnbaserna, vil
ket konstaterats genom gravningar i modern tid.
Lange identifierade man Binbir Direk med den s k
Filoxenos cistern. J Strygowski har emellertid visat
att detta var ett misstag och att cisternen horde
sam man med en pa 1400-talet riven kyrka, Agii
Saranda, och med ett bysantinskt palats i narhe
ten. l Bada dc har namnda cisternerna byggdes vid
mitten av 500-talet under kejsar J ustinianus, och
man har farmodat att de beromda arkitekterna
Anthemios fran Tralles och Isidoros fran Miletos
varit dirckt ansvariga far Binbir Dirck.
Loos' uppmatning av detta valdiga monument ar
verkligt betydande, och sannolikt ar det den farsta
ordentliga uppmatning av Binbir Direk som gjorts.
Ritningarna ar exakta och utfarda bade i plan och
perspektivsektion pa ett konstnarligt satt. Texten,
"Crayonnee Sur les lieus, ett mise au net par - Loos.

Fecit d 4:octobre: 1711. Bender", anger att den
ursprungliga uppmatningsritningen, som vi inte
har bevarad, ar overarbetad och renritad efter hem
komsten till Bender.
Det ar uppenbart att precision en i linjeteck
ningen, det fint genomfarda perspektivet och sjalva
sattet att ange kolonnernas rundning och skuggor
och belysta partier tyder pa aLL teckningen var
avsedd som farlaga till en gravyr. Det var med
storsta sannolikhet avsikten med det mesta av det
hemfarda ritningsmaterialet, nagot som marks sar
skilt tydligt pa de bada bladen av Binbir Direk.
Troligen var mycket av kolonnerna i Binbir
Direk tackt av slam och jord, som lagrat sig pa
cistcrnens botten redan pa Loos' tid. (For narva
rande ar de mer an till halften gomda i bottenla
gret.) Darpa tyder att Loos inte markerat de ovan
omnamnda stenringarna och ringarna pa kolonner
nas mitt och baser. Dessa och andra detaljer i kon
struktionen av Binbir Direk har grundligt studerats
av K Wulzinger 2
Binbir Direk ar tillganglig genom en trappa i ett
av homen. Pa planritningen syns denna nederst t h.
De 17 oppningar som pa planen ar markerade runt
anlaggningen ar fanster i niva med kryssvalven.
Numera ar de igensatta eller inbyggda i den over
liggande bebyggelsen, sa att inget Ijus kommer in,
men ursprungligen maste cistern en ha haft en fan
tastisk belysning.
Strygowski, J, Die b)'zantinischen Wasserbehiilter von Kon
stantinopel, VVien 1893.
2 Wulzinger, K, Byzantinische Baudenkmiihler in Kon
stantinopel, Hannover 1925.
I
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At Meidan eUer Hippodromen i Istanbul
Penn- och penselteckning med brunt och svart
black over skiss i svartkrita, gra lavering, akvardl.
435 X 2285.
T eckningen sammanfogad a v fyra separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Lagad skada i ovre
hogra hornet. Vattenmarke: T re manskaror (nara
Heawood 867, Venedig 1696).
NM THC 9115.
Signerad och daterad med brunt och svart black
under vinjetten i mitten: Loos Feet 1710 d 4 Febr. r
titeln signerad och daterad med svart black: Des
sine sur les lieux par Loos. 17ii.
Paskrift med svart black: Dessein du Cours ou
Hypodrome de Constantinople. Med brunt black i
vinjetten i mitten: N:o 2: Veue afRannerbahn eller
Hypodromen i Constantinopel, af tagen ifran Tur
been A. ell. Keyserlige grafwen som star pa des
ostra S)ida, och som dar if: ser om och for sig. B
Galerie muhrn om Mosque garden C D E Colum
nerne. F Palait som Palska ambassd: Lisinski Loge
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rade uti A:o 1700. G Sten lagde gatan som loper
ofwer HYppodrom. H en tursk mosque wid hornet
ar divan gatan som gar in i Staden. Teckningen har
dessutom noggranna paskrifter for varje byggnads
namn.
I det bysantinska Konstantinopel var Hippodro
men och kvarteren daromkring stadens hjartpunkt.
Byggnaden som var 400 meter lang, hade 40 gradi
ner och darover en promcnadplats, vars tak bars
upp av kolonner runt kronet. Den rymde ca 100.000
askadare. Hippodromen var platsen for inte bara
hastkapplopningar och idrottstavlingar av olika
slag, utan aven for striderna mellan "De grona"
och "De bla" - fran borjan enkla sportklubbar, som
utvecklades till stridbara politiska partier. Har
samlades stadens befolkning vid musikfester, tea
terforestallningar ocl1 upptradanden av artistiska
och konstnarliga utovare - inte minst nar staden
upplevde sina manga kritiska tillstand. Har kulmi
ncrade Nikaupproret med fasansfulla scener, sedan
den centrala delen av staden lagts i ruiner ar 532.
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Har torterades den hatade kejsar Andronikos [
Komnenos till dods av stadens pobel, och har satt
kejsar Alexios I Komnenos och den norske vikinga
hovdingen, Sigurd Jorsalafar i den kejserliga logen
och sag grekiska och nordiska tavlingar.
Mot den bysantinska tid ens slut blev de stora
arrangemangen emellertid alltmer sallsynta, och da
de gamla kejsarpalatsen borjade falla i ruiner var
aven Hippodromens storhetstid slut, Under det
latinska kejsardomet pa 1200-talel skovlades Hip
podromen pa sina enorma konstskatter och biev sa
smaningom etl stenbrott for de turkiska monumen
talbyggnaderna i narheten. Erter en tid jamnades
marken ut till etl stort oppet torgplan, flera meter
hogre an den gamla kapplopningsbanan i vars mitt
endas t de tre hogs ta kons tverken - tva 0 belisker och
en kolonn - stack upp, Som en paminnelse om
kapplopningarna, som har agt rum langt under
marknivan, kallades del nya torgel av turkarna At
M~,idan, Hasttorget.
Aven detta torg har blivit nagot av en central
plats i det turkiska Istanbul och en plats dil man

under 1600-1800-talen garna fOriade festspel och
konstnarliga upptradanden. Ett flertal blad i den
vackra handskriften Sourname fran 1600-talet i Top
kapi-museet illustrerar sadana fester och visar att
man pa nordvastra sidan av platsen byggt upp
tillfalliga laktare for askadarna ungefar pa samma
stalle dar Hippodromens nordvastra langsida en
gang legat. Av dessa lii-ktare syns intet spar pa
Loos' teckning. Aven pa den nya platsen utspelades
fasansfulla tragedier. Har dodades salunda ar 1826
genom beskjutning de sista resterna av de alltfor
maktiga janic;:ar-regementena pa befallning av Sul
tan Mahmut ll.
Loos har vall en egendomlig perspektivpunkl for
sin teckning, vilket gor art man till en borjan inte
kanner igen platsen. Pa sydostra sidan domineras
At Meidan av Sultan Ahmets valdiga moskekom
plex, men detta har Loos nastan helt dolt bakom
sultanens gravbyggnad, som tycks ha intresserat
honom mycket. Moskens sex minareter te sig darfor
pa bilden isolerade och utan egentligl sammanhang
med nagon moske. Om sjalva mosken kan anas
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bakom tiirben har Loos helt dolt den stora kvadra
tiska garden oeh omgivande kupolforsedda gallerier
bakom gronska. Endast den genombrutna muren,
som begransar moskeomradet, gar som en sned
linje in mot bildens eentrum. Moskeomradet taeker
en del av det gamJa kejsarpalatset, Dafnepalatset
oeh Magnaurapalatset samt en del av Hippodro
mens sydostra askadarlaktare.
Sultan Ahmet, som av turister kallas den Bla
mosken, ar en av Istanbuls skonaste byggnader.
Den uppfordes 1609-1616 av arkitekten Mehmet
Nta, liksom dess tillhorande medrese (teologskola)
oeh imaret (fattighus) m fl annex pa order av Sultan
Ahmet I, (1603-1617). Byggnaderna fullfoljer de
klara oeh storslagna arkitekturprineiperna fran
1500-talet, introdueerade framst av arkitekten
Sinan.
I mitten av Loos' bild ser man tre monument,
som sticker upp genom rasmassorna fran Hippo
dromens spina. Narmast askadaren ser man den s k
Theodosios-obelisken, som kejsaren ar 390 lat
hamta fran Karnak i Egypten oeh uppstalla pa
Hippodromens spina. Obelisken, som pa sina sidor
ar forsedd med hieroglyfer, ar fran Thutmosis XII:s
tid (1504-1450 fKr). Den star pa en rikt skulpterad
bas fran Theodosios' tid, framgravd forst vid mitten
av 1800-talet; pa Loos' tid doldes den annu under
marknivan.
Bortom Theodosios-obelisken ser man den s k
murade obelisken, uppford pa Hippodromens spina
oeh restaurerad under Konstantin VII Porfyrogen
nitos tid (900-talet). Ursprungligen var den helt
taekt av rikt skulpterad, forgylld brons, som emel
lertid revs bort oeh plundrades av det latinska kej
sardomets rovriddare pa 1200-talet.
MeHan de bada obeliskerna ser man den s k
Ormkolonnen, som en gang statt i Delfi for att
minna om grekernas seger over perserkonungen
Xerxes' landarme vid Plateae 479 fKr. Kolonnen
bestod av tre ormar slingrade om varandra oeh pa
vilkas utatriktade huvuden en trefot av guld med en
stor guldskal vilade. Fokierna hade rovat bort trefo
ten oeh sHlen, men Konstantin den store lat flytta
sjalva kolonnen till Hippodromens spina. Den
beraknas ha varit ea 8 meter hog. Bade de bysan
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tinska kristna oeh de turkiska muslimerna sag I
ormkolonnen en ondskefull demon, oeh den u tsattes
upprepade ganger for forstorelse, sista gangen san
nolikt kort fore Loos' besok, da de sista tva ormhu
vudena slogs avo Loos har doek haft kannedom om
dessa oeh har dem utritade pa sin bild.
Bortom de bada obeliskerna avslutas den oppna
platsen med nagra langa laga byggnader samt
omkring den murade obelisken en grupp myeket
sma skjul. Langst bort skymtar tva grupper kupo
fer, som sannolikt tillhor moskeerna Sokollu Meh
met Pa§a Cami oeh Kiir,:iik Agia Sofia oeh byggna
der i anslutning till dessa. Framfor de laga lang
straekta byggnaderna oeh skjulen loper en stensatt
gata, som i en bage straeker sig over hela platsen.
Troligen har vi har en sallsynt bild av janir,:arernas
kasernomrade, som lag i den bortre delen av At
Meidan, som tid vis tjanstgjorde som exereisplats at
demo Byggnaderna forstordes i samband med Sul
tan Mahmut II:s massaker pa janir,:arerna ar 1826
pa At Meidan.
Till hoger om delta omrade marks ett storre hus
med ett bursprak ut mot den oppna platsen. Huset,
som sedan nagra ar varit foremal for ombyggnader
for att bli ett museum for islamisk konst, byggdes
ursprungligen av Sultan Siileiman den stores stor
vesir Ibrahim Pa§a, som harifran mer cller mindre
styrde riket pa 1500-talet. I kartusehen ovanfor har
Loos anteeknat: "Palait som Palska Ambassad:
Lisinski Logerade uti, hwar under sig befinncs
Reservoiren en Colonnada saledes som Special Rit
ningen u twisar." Vid restaureringen framkom
detaljer i enlighet med Loos' teekning, daribland
markena efter fasadens bursprak.
Den hogra delen av Loos teekning visar en sam
ling hus med flera vaningar samt en enke! moske
med en minaret. Mosken, som annu star kvar i
nagot forandrat skiek, byggdes 1491 av Sultan Beya
zit II:s riksskattmastare Firuz Aga oeh ar intressant
som prototyp for mosHer med ett helt rum taekt av
en enda kupol, en mosketyp som sen are blivit mye
ket vanlig i smarre stader oeh pa den turkiska
landsbygden. Den lilla forhallen, med tva sma
kupoler, har liksom klungan av profana hus for
svunnit sedan Loos' tid.
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Interior fran Sultan Ahmet I:s giavbyggnad, Is
tanbul
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Pennteckning med brunt black, gra layering.
580 x 432.
Teckningen uppklistrad pa yay, spar av tva vik
marken. Vattenmarke saknas.
NM THC 9128.
Signerad och daterad i nederkanten med svart
black: Loos 1710.
Paskrift med brunt black: Ett modell afTurkiske
Keiserlige Turbeerne eller Grafwar. Med svart
black: Sam denna Dessein ut wisar, saledes ar Sul
tan Ackmets Graf in rattad o(c)h bygder. Nedtill
med svart black: Dessein du Tambeau des Grands
Seigneurs. Pa kistan i mitten med svart black: Sul
tan achmets Ljck Kista.
Loos har tydligen i hog grad intresserat sig for
denna Ahmet I:s gravbyggnad, uppford 1615, tva
ar fore sultanens dod, da hans stora moske just var
fullbordad efter en sjuarig, forcerad byggnadstid.
Redan den omstandigheten att han i exteriorbiJden
framhaver den lilla gravkupolen pa bekostnad av
det fantastiska kupolspelet i det stora moskekom
plexet tyder pa hans hoga vardering av graven. Pa
exteriorbilden har han aven antecknat att inte
rioren ar "ofvermattan magnifique afCollonades de
Porfur et de marbr~ en ordre Gothique". Den ar
aven mycket karleksfullt atergiven och visar den
gangse formen pa en turkisk turbe.
I princip var denna gravarkitektur helt utformad
ach definitiv redan fore 1400-talet, med en rikt
dekorerad kupal, buren av arkader och kolanner,
sam star pa en cirkelrund bas, innanfor vilken grav
kistorna iir placerade pa golvet. Det cirkelrunda
postamentet med kolonnerna avgransar en omgang
runt denna central a del. Har ar vaggarna rikt deko
rerade med kakelplattor av samma hoga klass som
de i masken. Fran trastagen mellan kolonnkapita
len hanger pa vanligt satt i band glaslampor av
olika typer. Pa omradet innanfor kolonnerna, tiickt
av dyrbara mattor, star Sultan Ahmcts kista omgi
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yen av gigantiska ljus. Har inne begravdes aven
sultanens bada brader Osman II (d 1622) och
Murat IV (d 1640). Varfor Loos avbildat endast
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tva kistor ar svart att forsta. Interiaren i detta stam
ningsfulla mausoleum har under 1970-talet varit
foremal for en omfattande restaurering.
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Yeni Cami
Pennteckning med brunt och svart black over skiss i
svartkrita, gra lavering, akvarell. 440 X 1135.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Vattenmarke: Tre
manskaror.
NM THC 9117
Signerad och daterad i titeln med svart black:
Dessinee par Loos pendant ses Voyages d'Orient,
en L'annee 17ii. Sur les licus. Med brunt black i
underdelen av kartuschen: Loos Constantinopel d 8
may 17ii.
Paskrift med svart black: Piece detachee de Con
stantinople, representant la Mosquee de Validee
Digiamisi, fondee par une Sultane mere. Med brunt
black i kanuschen: Valide Dgiamisi dler en Kyrkia
som en Sultans moder Latit upbyggia.
Denna teckning synes vara utford fran en bat pa
Gyllene Hornet eller fran stranden vid Karakoy
intill Galatabron. Den s k Yeni Cami byggdes
utsprungligen 1597 av arkitekten Davud Aga pa

order av sultanan Safiye, Mehmet II:s moder. .
sonens dod 1603 avstannade emellenid bygget oc
togs inte upp forran 1660 pa order av drottningm .
dem (Valide), som uppdrog at arkitekten :\lust<L.
Aga all fardigstalla mosken. Droltningmodern T r.
han Hatiyes namn ar forknippat med byggnader .
hela detta omrade. Alit talar fOr att Mustafa .-\';
fullfoljde Davud Agas ritningar och intenrioner.
Mosken visar ocksa en magnifik, logisk uppb~'g'Z'
nad, och knappast pa nagot salt marker ma
avbroltet i bygget. Vaxlingen mellan den lOf
kupolen och de lagre av olika dimensioner ger e.
spannande rytm, som utmarkt kommer fram p
Loos' teckning. Sjomuren maste pa Loos' tid .
varit valbevarad pa denna sida. Uppgangen fra .
stranden till mosken har skett genom en pon t;
vilken tva trappor utefter murens yttCfsida leder.
U tbyggnaden till vanster, till vilken man 'a
komma pa en terrass utanfor mosken, ar den kej er·
liga kiosk, som kallas Hiinkar Kasri. Den ser exa-'
likadan ut idag och ar kanske den mest kanda -:0'
sken i Istanbul, sammanbyggd med en moske.
Den anvandes ofta av Ahmet III pa Loo . tid
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7, detalj
Sultanen agnade stor omsorg at Yeni Cami, dar
aven hans gravbyggnad ar bevarad innc pa garden.
Pa den hogra delen av bilden ser man de stora
bazaranlaggningar som manga ganger brunnit och
ateruppbyggts. Bilden visar utsecndet 171l som ar i
stort sett identiskl med de nuvarande langorna, den
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s k Egyptiska bazaren cHer Kryddbazaren. Platsen
hade gamla an or som marknadsplats, da sedan den
bysantinska tiden pa 1200-talet venetianare och
genuesare har hade ratl atl siilja kryddor, parfymcr
och droger. Traditionen har salunda delvis beva
rats.
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Agia Sofia

Nar turkarna den 29 maj 1453 erovrade Kon
stantinopel, hade staden som en av kristenhe
tens mest betydande orter en mer an 2000-arig
historia och dess katedral, Agia Sofia, var mer
an 900 ar gamma!. Agia Sofia hade da upplevt
manga skiftande aden alltsedan byggnadstiden
pa 530-talet, da den uppfordes pa order av
kejsar Justinianus efter ritningar av den tid ens
framsta arki tekter, An themios fran Tralles och
Isidoros fran Miletos.
Bur kyrkan ursprungligen sag ut vet man
ganska val fran samtida beskrivningar, framst
kanske av Prokopios och poeten Paulos Silenti
arios, och genom undersokningar av den beva
rade byggnaden. Till det yttre har mycket for
and rats genom tillbyggnader och stora stod
partier, som undan fOr undan kommit att
skymma de ursprungliga yttre formerna. Vad
arkitekturen betraffar har det inre med undan
tag fOr vissa delar av den konstnarliga och
religiosa utsmyckningen i stort bevarat sin
karaktar fran Justinianus' tid. I fraga om den
rika mosaikutsmyckningen har naturligtvis
stora forandringar skett, dels pa grund av ska
dor i samband med jordbavningar, dels i sam
band med olika religiosa stromningar, t ex
under ikonoklasmens arhund1'aden. Nya mosa
iker har tillkommit, och de mest patagliga for
andringarna skedde efter turkarnas erovring,
da Agia Sofia forvandlades fran kristenhetens
framsta kY1'ka till en muslimsk moske.
Lange trodde man att turkarna omedelbart

efter overtagandet Jat overkalka alla kri ~
figurframstaUningar. Senare fo1'skningar h
emellertid visat att detta langt ifran var faL
Ett av huvudbevisen for detta ar Loos' mar 
liga se1'ie av avbildninga1' av stora delar
Agia Sofias inre. Fle1'a av Loos' bilder \·i", ~
mosaiker, som sedan lange vari t fors\-u ...
eller overputsade, men som annu 1710 var s: __
liga. Dessa teckninga1' har darfor varit till 
hjalp nar det gallt att rekonstruera kyrk _
mosaiker fran olika epoker. I
Loos har efterlamnat fOljande elva bilder
Agia Sofias interior:

Exonarthex ]ran soder mot non.
Narthex fran soder mot norr.
Det inre rummet med centralkupolen.
Det inre rummet, korpartiet med den s k tT.
hagen.
Det inre rummet, uastra partiet.
Nona kleristoriemuren.
Sodra kleristoriemuren.
Vastra emporen fran non mot soder.
Norra emporen fran oster mot vaster.
Sodra emporen (mittpartiet) fran oster mot ciL
Obe.fintligt galleri.
Ulf CederiOf har meddelat fOljande ia ._
gelser i fraga om ritningarnas numrerin a :
Ritningarna a1' numrerade saval i rec: 
sidornas kartuscher som bland verso-sidor
paskrifter. N umren pa bladens framsida . 
1'esponde1'ar emellertid inte med dem pa ba .- 

dan. Den ursprungliga numreringen bor rim li
gen vara den som finns pa teckningarnas
motivsida. Men eftersom tva blad har kan ha
samma numrering, tyder det pa att det funnits
tva serier - utfcirda dels under det fcirsta uppe
hallet i Konstantinopel 1710, dels efter hem
komsten fran Orienten 1711. Verso-sidornas
numrering ar daremot enhetlig och loper fran
ett till elva. Av alit att doma har denna numre
ring kommit till, nar Loos efter motet med
Karl XII i Lund summerade vad som fanns
kvar av expeditionens material. Det maste
ocksa vara vid detta tillfaJle som Agia Sofia
bladen och en del andra stone teekningar fod
rats upp pa yay, eftersom numren prantats pa
detta material.
Som namnts fcirsvann flera viktiga blad ur
Agia Sofia-svi ten efter det att den holsteinske
ministern von Fabriee fcirvarvat materialet av
turkarna. Framfcir alit saknas alia exteriorbil
der av kyrkan samt de viktiga planritningarna
over bottenvaningen och gallerierna.
Symmetri, axialitet oeh en blandning av sek
tions- oeh perspektivritning ar genomgaende i
alia Agia Sofia-bladen. Perspektiven ar strangt
konstruerade med en myeket stor djupverkan.
Det maste antagas att ritningarna av Agia
Sofia har varit ett av huvudandamalen med
uppehallet i Istanbul. Den religosa aspekten
har - myeket tyder pa det - varit en betydelse
full del av expeditionens arbete, oeh darfcir
fcirefaller det naturligt att Loos lagt ner sa mye
ket arbete pa just dessa blad.
Som helhet utgor denna serie bilder ett
imponerande arbete. Det har utfcirts dels som
lavering med pensel, dels med ert nalfint ritstift
med vilket de finaste intarsia-, mosaik- oeh
marmordetaljer atergivits.
1 Forskningsarbetet kring Agia Sofias mosaiker inleddes i
modern tid av den amel'ikanske professorn Thomas
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VVhittemore. Efter hans dod 1950 hal' arbetet lortsatt
under Ernest J W Hawkins oeh Cyril Mango. Den
senare hal' publieerat l'esultatet i J1ateriaisJor the Study oj
the Mosairs oj St Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks
Studies, VIII), Washington D C 1962.

8a
Yttre firhallen eller exonarthex fran soder mot
non
Pennteckning mcd brunt bUick, gra lavering.
842 X 567.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Vattenmarke: Tre
manskaror (det ovre arkets vm nara Heawood 867,
Venedig 1696).
NM THC 9102.
Signerad med brunt och svart black: Loos.
Paskrift med brunt black: N:o 8. Sarskilt ritning
pa det yttre rorhuset som i Plan ar utmarkt med
N.N af taget i Langden ifran Soder till norr till des 5
portar pa oster sidan 4 pa waster eller den aldra
yttersta gafveln emellan des pelare.
Paskrift verso (med svart black): N:o 1. Vestibul
de S:t Sophie a Constantinople, deci one 17ii.
De nio valvbagarna i kyrkans forhall ar mycket
kraftigt markerade och ger en stark djupverkan.
Det langa galleriet ger darfor intryck av att vara
Iangre an i verkligheten. Detta beror pa Loos' satt
att konstruera perspektiven. Exonarthex synes ej ha
haft nagra dekorationer i form av malningar eller
mosaiker. I varje fall synes ingen ting ha bevarats
till 1700-talet. Den lilla porten i perspektivets cent
rum langst bort leder in till den ena av Selim II:s
minareter pa den vastra sidan av Agia Sofia och
togs u pp pa 1570-talet. De ovriga portarna till
hager ar de ursprungliga in till narthex. Fonstren i
vaggen till vans ter vetter u t mot Agia Sofias
ursprungliga atrium. Pa Loos' tid var har, liksom
senare, sannolikt en park.
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lnre firhallen eller narthex fran soder mot norr
Pennteckning
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845 x 575.
Teckningen sammanfogad av fyra separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Retuscherad skada
i nedre hogra hornet. Runt hal i papperet mellan
fors ta och andra dorren nere till hager och pa tva
stallen langs mittlinjen. Vattenmarke: Tre otydliga
manskaror.

NM THC 9103.
Signerad med brunt och svart black over forsta
valvbagen: C Loos Ft.
Paskrift med brunt bUick: N:7 Sarskilt ritning i

perspectiv pa det inre forhuset som i plan
utmarkt med M. af sat ifran soder till nor eller
langden med aHa des portal' 9 pa oster och .J .
wastere sidan i mellan 8 pel are ut af whilka par:
sedan den hogsta pa ostre sidan med 0 beteck .
gior in gangen till sielfwa inre kyrkian.
Paskrift verso (med svart black): N:o 2. Seco
Vestibule de L'Eglise de Sainte Sophie a Con
tinople.
Bib!: C Mango, lVIaterials for the Study of the \Iosaics
Sophia at Istanbul (Dumbarlon Oaks Studies, VIII). \'.a.>
ton

DC 1962, P 24, fig 7

Bilden av narthex, den inre forhallen till huvud
rummet, ar konstruerad efter samma principer sam
exonarthex. Perspektivet ar strikt symmetriskt, och
blieken leds ned i mittaxeln av det smala, haga
rum met till porten, sam utgor perspektivets mitt
punkt. Perspektivets djup markeras ytterligare av
de numera borttagna tvarbalkar som pa Laos' tid
stodde valven och holls pa plats av jarnkrampor i
vaggarna. Pa ett skickligt satt har Laos atergivit
kontrasten mellan exonarthex kalla, skarpa sidobe
lysning och det dunkla, stamningsfulla ljuset i nar
thex, som absorberas av vaggarnas gra Eller gula
marmorplattor och aterkastas av takvalvens gnist
rande mosaiker.
Liksom nastan alIt i de norra och sodra galle
rierna i bottenplanet har narthex pa den vastra
sidan behallit sin ursprungliga karaktar fran J usti
nianus' tid pa 500-talet. Inredningcn med marmor
vaggar oeh mosaiker i valv och valvbagar ar beva
rad. Av mosaikerna har endast den lTIarkliga bilden
over huvudportalen in mot huvudrummet tillkom
mit senare.
Mosaiken over huvudportalen, som ar hagre an
de andla portarna, syns fullt klart pa Loos' bild
trots det sneda perspektivet. Den forestaller en tro
nande Kristus med en kejsare i proskynes till vans
ter och tva runda medaljonger med en kvinnlig och
en manlig figur pa sidorna om den centrala Kristus
figuren. Scenen har tolkats och daterats olika av
flera forskare. Mango och Hawkins har emcllertid
pa stilistiska och historiska grunder daterat mosai
ken till slutet av 800-talet oc11 tytt den som en
dedikationsbild av en kejsare (Basilios I 867-886
Eller Leo VI 886-912), som efter att ha utfort vik
tiga arbeten i kyrkan efter de ikonoklastiska strider
nas slut overlamnar kyrkan genom formedling av
Maria tv och en angel t h.
Del ar anmarkningsvart att denna seen med fyra
figurframstallningar - trots att den sitter pa ett
atkomligt stalle - inte borttagits Eller overkalkats av
turkarna, nagot som framgar av Loos' bild. Aven
den stora dedikationsbilden av Konstantin ochJus
tinianus i galleriet utanfor ingangen till narthex pa
sydsidan har lamnats orard av turkarna, medan
andra mosaiker dar (helgonbilder) avlagsnats.
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8c
Kupolrummet
Pennteckning med brunt och svart black, grii lave
ring. 1005 x 850.
Teckningen sammanfogad av fyra separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Langs dess verti
kala mittlinje sex parvis urskilj bara haI. Retusche
rad skada i ovre vanstra marginalen. Vattenmarke
saknas.
NM THC 9104.
Signerad med brunt black uppe till vanster:
Loos: Feet.
Paskrift med brunt black: N:2. DEN INRE
DHELEN - AF S' SOPHIA. Enskilda detaljer i
interioren utmarkta med bokstaver fran A till S.
Paskrift verso (med svart black): N:o 3 Prospect
interieur du corps de l'Eglic;:e de S:te Sophie a Con
stantinople. dessine en. 17ii.
Bib!: E \'\'rangel. Cornelius Loos och den [orsta s\'enska
Oricntcxpeditionen (ur Julpost 1931), fig s I J. C :Vlango, ;\dareri
als for the Study or the Mosaics of St Sophia at Istanbul (Dum
barton Oaks Studies, VIII), Washington D C 1962, P 89. fig 3.

Den overvaldigande syn som mater den som genom
den stora kejsarporten fran narthex trader in i
kupolrummet har alltid varit svar att fanga i bild 
med ritstift Eller med kamera. Att med blicken
plotsligt omfatta denna valdiga rymd innebar for
forstagangsbetraktaren en chockverkan, som han
aldrig kan glomma. Sjalva mittkvadraten, som bar
upp den 55 m hoga kupolen - mer an 30 m i
diameter - ar genom halvkupolerna forlangd at
oster oeh vaster, sa att hela rummet blir 80 m 1~lJ1gt.
I genomblickar mellan de hoga kolonnerna, som
bar upp sidovaggarna, ser man in i de norra och
sodra gallerierna sa att bredden pa rummet, som
kan uppfattas i denna forsta blick, blir inte mindre
an 70 m. Vad som i hog grad bidrager till det
storslagna intrycket ar att den arkitektoniska deko
rativa utsmyckningen ar hallen i lilen, mansklig
skala.
For Loos, som sannolikt ar den forste tillsam
mans med Grelot (1672), som i konst forsokt aterge

Be
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detta fantastiska rum med alia detaljer har svarig
heterna varit stora. Han har gjort det i tre myeket
detaljrika bilder av mittkvadraten med eentralku
polen, av korpartiet i oster oeh av den vastra delen.
Dessutom har han i tva ritningar atergivit den
norra oeh sodra vaggen. Genom hans markliga
intresse for alia detaUer har dessa hans bilder blivit
av utomordentligt vetenskapligt vardc.
Loos har konstruerat sitt perspektiv med myeket
stor "vidvinkel". Som vanligt har han sett rummet
frontalt oeh i detta fall genom eentralrummets
vastra stora valvbage, som alltsa omramar hela
bilden. Nord- oeh sydsidornas kleristoriemurar oeh
bagar liksom den ostliga bagen in mot koret ter sig
oproportionerligt sma i forhallande tilJ vastbagen.
Derma synvilla har rattats till genom de andra bil
derna av rummet. Valvkonstruktionerna liksom
kupolen har ju svart skadats vid olika jordbav
ningar. Den svaraste intraffade ar 557, da kupolen
stortade in; vid ateruppbyggnaden lat arkitekten
Isidoros d y hoja den ea 11 m oeh uppforde samti
digt de stora stravpelarna pa utsidan. Andra stora
skador uppstod ar 975 under kejsar Basilios II, da
nya reparationer maste till. Vidare ar 1346, da en
del av kupolen ater stortade in oeh ar 1371, da
andra skador uppstod. Vid mitten av 1700-talet
putsades manga mosaiker over. A.r 1847 gav Sultan
Abdulmeeit i uppdrag at den sehweiziske arkitekten
G Fossati att reparera Agia Sofia. r Kupolen oeh de
stora valvbagar som den vilar pa har alltsa genom
gatt manga forandringar, som framfor alit beror
utsmyekningen.
De ikonoklastiska stridcrna pa 700-800-talcn i
det bysantinska kejsardomet betydde en politisk
oeh religios svaghetsperiod, som bragtes till ett slut,
da den unge kejsaren Mikael III ar 843 besteg
tronen. Samtidigt ersattes den bildfientlige patriar
ken Johannes Grammatikos med en ny patriark,
Methodios, som hastigt lyekades astadkomma en
helt ny syn pa problemet om ikoner oeh bildfram
stallningar i kyrkor oeh palats. Epifania, den syn
liga uppenbarelsen av gudomen skulle kunna upp
fattas inte bara av profeterna utan aven av alia
levande manniskor. Kyrkornas vaggar borjadc sa
smaningom fyllas med figurframstallningar av de
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religiosa dignitarerna, oeh mot slutet av 800-talet
hade ett nytt system for deras plaeering utformats,
avpassat for de nya enrummiga kyrkorna ibland av
relativt sma proportioner, sa att man ofta kunde
uppfatta hela den hierarkiska bildsviten pa en gang.
Systemet giek ut pa ett strangt genomforande av
den hierarkiska ordningen: Kristus i kupolens mitt,
darefter anglar, evangelister oeh apostlar pa tam
buren oeh i svieklarna, patriarker oeh helgon langre
ncr i kyrkan pa valvkappor oeh bagar i sidopar
tierna oeh pa andra murytor de berattande bildsvi
terna enligt sarskilda regler. Dc valdiga matten i
Agia Sofia gjorde vissa forandringar oeh forskjut
ningar i systemet nodvandiga, oeh man loste det
ikonografiska programmet sa, a tt de hierarkiska
figurerna plaeerades i det stora mittrummet, medan
de berattande seenerna fiek sin plats i emporerna.
Vi kiinner inte till hur Kristus i den stora mitt
rundeln i kupolen sag ut (den var 11 m i diameter),
da den stortade in ar 1346. Den ersattes senare av
en Pantokrator-byst i mosaik, som aven stortat in,
nagon gang under 1600-talct. Koranskriften runt
mittrundeln hade annu inte kommit till pa Loos'
tid. I varje fall har han har lam nat rundeln tom pa
dekoration.
De fyra pendentiven under den stora kupolen var
smyekade med serafer med sex vingar var. Endast
de tva ostliga mosaikerna finns nu kvar, oeh Loos
har inte antytt nagon som helst utsmyekning pa de
vastliga pendentiven. Pa hans tid var annu de eent
rala ansiktena synliga, vilket framgar av denna bild
liksom av hans bild av koret. Pa denna syns aven
dekorationen av den stora ostliga bagens undersida
tydligare an har.
Loos' bild visar interioren innan Ahmet III:s
vaning oeh gallerforsedda loge byggdes i den nord
astra nisehen till det stora kupolrummet. Loos
anger har en rad runda lampor. I fraga om andra
inredningsdetaljer forefaller myeket stamma med
Loos' teekning, t ex plaeeringcn av korlaktaren oeh
pulpeten for koranlasning intill den norra vaggen.
Forstarkningarna av de oversta fonstren i vaggen
under de sodra oeh norra valvbagarna har annu
inte tagits bort pa Loos' tid.
De nuvarande sex stora runda tavlorna, i sig

sjalva vackra prov pa arabisk kalligrafi men brutalt
storande for rummets bysantinska arkitektur, doljer
nu mindre, fyrkantiga skriftplattor, som ar tydligt
markerade pa Loos' teckning. Bade dessa och de
runda skoldarna bar Allahs och profetens och de
fyra forsta kalifcrnas namn.

3d
Karel
Pennteckning i brunt och svart, gra layering.

845x573
I

Schweizarens dokumentation av restaureringsarbetena
finns tryckt: Fossati, G, Aya Sofia, London 1852.

Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Tva hal nagot till
vanster om dess vertikala mittlinje. Vattenmarke
saknas.
NM THC 9105.
Signerad med brunt och svarl black i overkanten:
Loos: Feet. Paskrift med brunt black: N: 3. Sarskill
Riming och Facial af Chorel I S' Sophia.
Piiskrift verso (med svart black)' N:o 4. Veue el
Representation du grand Autel de S'c Sophie.
Blbl' R Josephson, Karl XI och Karl XII som

est~ter

(ur

KarolillskaJorbulldets arshok 1947), Srockholm 1947." .J41T, fig 24.
C ~1ango, Ylarerials ror the Study orth~ Mosaics o["St ~ophia at
Istanbul (Dumbarton Oaks Studies, VIII), \Vash,ngton 0 C
1962, P 68, 83. fig 90. B Magnusson, S"enska reckningar 1600
talct rArsbok for Statens konstmuseer 27), Stockholm 1980, s
106, fig 82.

8d

Loos' teekning av korel i Agia Sofia ar av utomor
dentlig betydelse da den visar att viktiga delar av
mosaikutsmyckningen fran tiden efter ikonokJas
men, som nu ar forsvunna, pa hans tid annu var
fulll synliga. For ovrigt bestyrker denna detaUrika
ritning konsmarens stravan atl aterge aven de
minsta enskildheter.
Rent arkitektoniskt motsvarar Loos' bild, med
undantag av de nagot senare tillkomna Ahmet IlI:s
loge och de runda kalligrafiska skold arna med
Muhammeds och Allahs namn, prak~iskl tagel helt
partiets nuvarande utseende. Den turkiska mihra
ben eller bonenischen, riktad mol Mekka, vilket
rycker den nagol ur mittaxeln, och den hoga spet
siga predikstolen, minbar, ar noggrant atergl\lna.
I mittaxelns halvkupol var den nara 5 m hoga
sittande Madonnan med Jesusbarnet annu synlig i
borjan av 1700-talet; pa Loos' bild ser man henne
som en knapp I skonjbar liten figur. Till en del beror
detta pa Loos' vana att konstruera sina perspektiv
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med mycket stor djupverkan, sa att de bortersta
delarna ter sig oproportionerligt sma. Men a andra
sidan ar det patagligt att mosaikbilden, trots sina
valdiga proportioner, ar for liten for sin plats i
halvkupolen. Madonnan, som sitter pa en tron
tackt av kuddar, ar kladd i en djupbla mantel.
Hennes stora gloria kan inte forta intryckct att hen
nes huvud ar for litet. Kristusbarnet bar en guld
stickad kladnad. Bildens datering var lange
omstridd, da man ansett att den inte horde ihop
med korets ovriga utsmyckning utan var insatt
senare. Nyare undersokningar visar emellertid att
hela absidmosaiken, med undantag for obetydliga
rester fran Justinianus' tid, ar samtidig med en
inskrift fran Michael IlI:s och Basilios I:s tid och
att absidmosaiken maste dateras till 867 (Mango).
Hela denna bild, som lange var overputsad, har
tagits fram i modern tid av professor Whittemore.
Korets korta tunnvalv var smyckat med mosaik
bilder av arkeanglarna Gabriel mot soder och
Mikael mot norr. Av dessa aterstar nu ganska myc
ket av den norra bilden, men endast vingspetsarna
och fotterna av den sodra. Pa Loos' tid var bada
valbevarade och han har tydligt avbildat dem. Av
vad som bevarats kan man forsta att dessa figurer
hort till kyrkans konstnarligt sett mest betydande
mosaiker. Kladd i en lang Uus kejsarmantcl star
Gabriel med stora utGillda vingar och en stav eller
scepter i hogra handen oeh varldsgloben i den van
stra. Huvudet ar bevarat, ansiktet fint modcllerat i
Uusa, latta farger. Figurerna tillhor samma tid som
absidmadonnan.
Den ostliga av de fyra valvbagarna, som bar upp
centralku polen, s tortade in vid jord bavningen 1346,
men ateruppbyggdes da oeh forsags med mosaiker
som sannolikl var av annat slag an de tidigare fran
slutet av 800-talet. Dessa mosaiker, som overmala
des liksom manga andra under aren 1847-49, finns
mojligen kvar under den nuvarande putsen. De
kunde emellertid studeras innan de tacktes over och
publicerades kort darpa av W Saltzenberg. 1 Pa
Loos' tid var de tydligt synliga, vilket framgar av
hans avbildningar. Han synes dock ha missuppfat
tat vis sa figurer pa denna bage, som overst hade en
s k Etimasia-framstallning, dvs en tron pa vilken en
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evangeliebok ligger, en symbol for Guds narvaro.
Pa Loos' bild ser man en person sitta pa tronen.
Nasta bild pa den norra halvan av bagen visar en
Mariabild i adorantstallning, ovanfor vilken Loos
tydligt har angivit den bysantinska forkortningen
for Gudsmodern. Aven denna figur ar missforsladd
som en skaggig munk. Harunder fanns en inskrift
hamtad fran Lukas 1: 46-47, Maria sade: "Min sjal
prisar storligen Herren och min ande frojdar sig i
Gud, min Fralsare." Aven denna ar antydd pa
Loos' bild.
Under Mariabilden pa den norra delen av bagen
fanns en bild av kejsar Johannes V, som med ett
avbrott pa tre ar regerade 1341-1391. Han holl ett
scepter i sin hogra hand och i sin vanstra en ask
fylld med jord, en s k Akakia, som i processionen
fran palatset till kyrkan spelade en viss roll. Denna
figur har Loos missfOrstatt och atergivit som en
adorant. Pa den sodra sidan avo bagen narmast
etimasia stodJohannes Doparen. Aven denna tycks
Loos ha missforstatt.
I pendentiven ovanfor bagen ar de bada sex
vingade serafer med ansikten, som inte tackts over,
fullt synliga.
I

Saltzenberg, VV, ALtchris/Liche BaudenkmiihLer von Kons/anti
nopeL vom V bis XIII Jahrhundert, Berlin 1854.

8e
Vastra delen au kupolrummet
Pennteckning med brunt och svart black, gra lave
ring. 848 X 577.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Vattenmarke: Tre
otydliga manskaror.
NM THe 9108.
Signerad med svart black i nedre delen av kartu
schen uppe till vanster: Loos.
Paskrift med brunt black: No 6 DEN INRE
DHELEN AF S:T SOPHIA ath den Occidentalska
SYdan. Enskilda detaUer i interioren utmarkta med
bokstaver fran A till D.

till hager nere pi golvet sticker hiilften av en av de
valdiga marmorurnorna fran Pergamon fram
bakom vaggen, vilka Murat III lat fora till Agia
Sofia i slutet av 1500-taler.

Sf
Nona delen av kupolrummet
Pennteckning med brunt black, gra layering.
575 x 852.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Varrenmarke
saknas.
NM THC 9107.
Signerad med svart black i nederdelen av kartu
schen uppe till vanster: Loos. Fecit.
Paskrift mcd brunt black: N:o 4. Faciat och sar
skilt Riming pi den inre noredchlen af St Sophia.
Paskrift verso (med svart black): N:o 6. Fassade
interieurc dc S" Sophie du cote au Nord.
Bibl' C Mango . .\1aterials for the Study or the Mosaics of St
Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Studie5. VIII) Washing
ton D C 1962. P 69. fig 91.
Utstalln: Svenska l600-talsteckningar (Nauonalmusei utstall
ningskatalog 4-39). Stockholm 1980-81, nr 39.

Piskrift verso (med svart black): N:o 7. Fassadc
interieure de S'" Sophie du cote D'occident.

Sg

Bibl: E Wrangel, Den forsta svenska Orientexpeditionen och
Corneliu5 Laos' teckningar (ur KaTolinska jiiTbundels aTsbok 1931).
Lund 1932, fig 3.

Sodra delen av kupolrummet

Den vastra delen av det stora kupolrummet ar ater
given pi ett satt, som helt svarar mot perspcktivet
mot den aStra delen och korpartiet. Nederst i cent
rum ser man de tre mellersta portarna fran narthex
med den nagot hogre kejsarporten i mitten, dar
ovan de tre oppningarna i vastra emporen med
plats for kejsarinnan och hovcts damer. I valvcn
ovanfor flnns ll1gen dekoration angiven, ej heller pi
den stora bagens undersida Eller pa pendentiven,
dar man skulle vanta sig kerub-mosaiker. Forstiirk
ningarna i halvkupolernas fonster, som markerats
pa Loos' bild, har annu idag inte tagits bort. Langsl

Pennteckning med brunt black, gra layering.
577 x 850.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pi yay. Varrenmarke: Tre
manskaror (nara Heawood 867, Venedig 1696).
NM THC 91Ob.
Signerad med svart black i nederdelen av kartu
schen uppe till hager: Loos: Fecit.
Paskrift med brunt black: N:o 5. Facial eller sar
skilt Ritning pa den Sodre dhelen af S:t Sophia.
Paskrift verso (mcd svart black): N:o 5. Fassade
interieure de S" Sophie du cote du midi.
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8f-8g

Bib!: C :YIango. Matenals for the Study of the :YIosaics of St
Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Studies. VIlli. Washing
ton 0 C 1962, P 49, fig 56.

Det hierarkiska systemet for kyrkans bildutsmyck
ning, som borjat i den stora centrala kupolen och
pendentiven, fortsatter pa de norra och sodra tym
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panonvaggarna. Tyvarr var inga av dessa mosaiker
synliga vid Loos' besok, men eftersom en del av
dem varil lillgangliga vid senare restaureringar vet
man ganska val hur bildschemat seLL ut. I den stora
bagens tympanonEilt med dess fem fonster i en ovre
och sj u fans ter i en nedre rad saml sj u blinderingar i
hojd med den liiktare som loper runl hela del stora
rummel har stora figurer i mosaik placerats mellan
fonstren och i blinderingarna. En korrespondens
mellan syd- och nordvaggarnas utsmyckning fanns
pa sa satt, aLL sannolikl tva par anglar eller arke
angJar befann sig pa sidorna av den ovre lonsterra
den. Darunder kom i vaxling med fonstren profeter.
Dessa figurer var omkring fyra meter hoga. Prak
tiskt taget allt av detta ar forstorL, men bar ha
funnits under putsen pa Loos' tid.
I den nqlersta raden i de sju blinderingarna kom
i hierarkin turen till biskoparna. Sydvaggens alla
figurer ar forstorda, medan tre av nordvaggens figu
rer har tagits fram under 1940-talel av professor
Whittemore. De har efter hans dod 1950 publice
rats av C Mango. Dessa framtagna figurer visar
mosaiker av hogsta klass. I den yttersta blinde
ringen l v star den helige Ignalios, patriark av Kon
stantinopel 847-855 och 867-877. I de tva foUande
blinderingarna stod den helige Methodios, patriark
i Konstantinopel 843-847 och den helige Gregorios
av Neokaesarea. Dessa bada ar helt forstorda. I den
mittersta blinderingen star den valbevarade bilden
av Johannes Chrysostomos. patriark I Konstantino
pel 398-404, och i nasta Ignatios Theoforos av
Antiokia, dod 877. Aven denna mosaik ar valbeva
rad, medan de tva hogra faltens bilder ar forstorda.
Bilderna foranleder Mango till en datering av hela
vaggen till tiden kOrL efter 886.
Vid Loos' besok var blindcringarna i den ne
dersta raden bade i den norra och den sodra tympa
nonmuren igenmurade, sannolikt en forstarkning
Cor den av fonsteroppningarna upplosta muren.
Aven i de tre mittersta fonstren i den ovre raden
hade forstarkningar inmurats i bad a tympanonmu
rarna. Dessa togs bort vid senare restaureringar,
troligen av FossatJ pa 1840-talet.
En jamforelse mellan nagra av Loos' bilder av
centralrummel i Agia Sofia ger vid hand en, atl pa
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hans tid cndast de tva ostligaste pendentivens sera
fer var synliga. Aven bilden av kupolrummets
vastra del anger odekorerade pcndentiv.
Den sodra tympanonvaggen var liksom den
norra dekorerad dter det hierarkiska schemat och
bilderna var ordnade som paralleUer till den ~orra
vaggens bilder. Da emellertid inga av bildcrna ar
bevarade, hanvisas har till beskrivningarna av den
norra vaggen.

8h
Vastra galleriet fran norr mot soder
Pennteckning med brunl och svart black, gra law
ring. 580 X 855.
Tcckningen sammanfogad av fyra separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Retuscherad la\r
ning i nedre vanstra hornet. Vattenmarke sakna ~

NM THC 9109.
Signerad med svart black i nederdelen a\' kanu
schen uppe till vanster: C: Loos.
Paskrift med brunt black: N:o 3: Velie och ar
skill Ritning i perspective pa was" sidan afGaleri .
S' Sophia af tagen ides Langd ifran nor till SOder.
som Galerie Plan ahr utmarkt mcd B - - - c.

Galleriets golv forsett med paskrifterna: "Scp
tentrio" och "mericier".
Paskrift verso (med svart black): N:o 8: Perspec
tive dela Galerie de Ste Sophie du cote du couchant,
dessine sur les lieux en. 17ii.
Bibl: C Mango, :\1aterials for the Study of the Ylosaics of St
Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Studies, VIII), Washing
ton 0 C 1962, P 40-43, fi~ 40.

Det stora galleriet rakt ovanfor narthex, vaster om
det stora kupolrummet, var under den bysantinska
tiden reserverat for kejsarinnan och hovets damer.
Pa en langsamt sluttandc ramp, som leddc fran
portar i de norra och sodra delarna av narthex,
kunde man komma upp till emporernas plan. lett
langstrackt galleri av samma storlek som narthex
hade kejsarinnan sin plats mellan tva sma kolonner
i mittaxeln av kyrkan. Detta gaJleri, relativt lagt i
tak, ar tackt av ett tunnvalv. Det belyses fran vaster
av nio stora fonster, som vetter ut mot den
ursprungliga kyrkans atrium.
Detta valdiga galleri, som nu ar helt utan dekora
tion pa vaggar eller tak, hade annu pa Loos' tid en
mycket rik utsmyckning av nonfigurativ karaktar.
Dekoren i taket forsoker imitera det antika kassetta
ket med korsande band som omramar kvadrater
med korsmotiv i mitten. Pa vaggarna, narmast
taket ar skoldmotiv med omvaxlande florala och
geometriska ornament. I bagoppningarnas ovre del
ovanfor den dekorativa marmorbekladnaden ar
kassettmotiv som i taket.
Loos' bild ar sedd fran norr mot soder. I den
bortre kortvaggen syns en port, som pa den bysan
tinska tid en ledde in till det darintill liggande arke
biskopspala tsct. I tympanon over denna port ser
man ett stort kors inskrivet i en cirkel. Det ar oklart
hur dessa mosaiker skall dateras. I stilen har de
sina narmaste paralleller i de ornamentala mosai
kerna i valvbagarna i de norra och sodra empo
rerna. Dessa hor u tan tvivel samman med den for
nyelse av mosaikutsmyckningen som agde rum i
slutet av 800-talet eller i borjan av 900-talet, varfor
alit talar for att mosaikerna i den vastra emporen ar
fran samma tid. Vastemporen maste med denna
utsmyckning ha tett sig utomordentligt praktfull,
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vilket ar naturligt da rummet var reserverat for
kejsarinnan och hovets damer. Det ar mojligt att
mosaikerna pa Fossatis tid (1847) var sa skadadc,
att de togs bort eller pu tsades over.
Genom den narmaste vanstra vaggen ser man in i
ett langt perspektiv till den norra emporen. Aven
dar ar mosaiker antydda i valvbagarna.

8i
Nona galleriet fran oster mot vaster
Pennteckning med brunt black, gra layering.
577 x 850.
Teckningen sammanfogad av fyra separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Pappersforlust i
nedre vanstra hornet. Vattenmarke: Tre otydliga
manskaror.
NM THC 9111.
Signerad med svart black i nederdelen av kartu
schen uppe till vanster: Loos Fecit.
Paskrift: N:o 2: Velie eller sarskilt Ritning i Per
spectiv pa norre Sidan af Gallerit, aftagen ifran
oster till waster ides Langd. som i Galerits Plan ahr
utmarkt med A - - - B. Golvet forsett med paskrif
terna: "orient" och "occidt". Paskrift verso (med
svart black): N:o 10. Perspective de la Galerie de sre
Sophie du cote du Nord Dessinee sur les Lieux en.
17ii.
Bibl: C Mango, \;Iaterials for the Study of the Mosaics of St
Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Studies. VIII), Washing
ton 0 C 1962. P 49, fig 49,55 (detalj).

8j
Sodra galleriet fran oster mot vaster
Pennteckning med brunt black, gra lavering.
580 x 845.
Teckningen sammanfogad av tre separata pap
pcrsark och uppklistrad pa vav. Nedre hogra hornet
borta. Retuscherad skada i ovre hogra hornet. Vat
tenmarke: Tre otydliga manskaror.
NM THC 9110.

Paskrift med brunt black pa detaljskissen uppe
till vanster: velie af gaflarne wid porten D pa des
wastra sYda. I golvet markerat med brunt black
"orient", "occidens" och over porten i bakgrunden
"D".
Paskrift verso (med svart black): N:o 9. Perspec
tive de la Galerie de Stt Sophie du cote du midi
dessinee sur les lieux - en - 17ii.
Bibl: C \1ango. Materials for the Study of the Mosaics of St
Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Stud'es, VIII). Washing
ton DC 1962, P 29-34. fig 22, 29 (detalj).

8i-8j

Signerad med svart bUick i nederdelen av kartu
schen uppe till hoger: Loos: Fecit.
Paskrift med brunt bliick: N:o 4. Velie och Sar
skilt Ritning i Perspectiv pa Sodre Sidan afGaleritl
S' Sophia, men allenast des medlersta som i Plan
ahr utmarckt med C D sampt aftagen ifran oster till
waster.

Mosaikerna i de norra och sodra emporerna tycks
av alit att doma hora samman med den stora forny
elsen av mosaikbestandet i koret och i det stora
kupolrummet samt tympanonvaggarna i norr och
soder. Hela kyrkorummets enhet har visserligen till
foljd av de valdiga proportionerna i viss man gatt
till spillo, men sam bandet finns pa sa vis att de
berattande scenerna forlagts till emporernas valv,
som aven skymtar nedifran det stora rummeL
Loos' bild visar den norra emporen sedd fran
oster. Den rika mosaikutrustningen har ar kand
endast genom Loos' teckning. [ den ostliga kupolen
i detta galleri var Kristi dop framstallt i en rundfris
runt kupolranden. Bilderna i de ovriga kupolerna
later sig inte bestammas. Den rika ornamentala
utsmyckningen i den stora bagen, som dominerar
Loos' bild pam inner om taket i den vastra emporen.
Loos' ger i sin bild av den sodra emporen, som ar
sedd fran oster mot vaster, ett intryck av overvaldi
gande rik mosaikutsmyckning, bade i form av orna
mentala motiv pa valvbagar och i nischer och bild
framstallningar i tva av valven, det mellersta och
det vastliga. Med undantag av det som kommit
fram vid Fossatis restaurering pa 1840-talet ar vi
helt hanvisade till Loos' bild for en bedomning av
dem.
H ur detta galleri urs prungligen var dekorera t
kanner vi inte till. De av Loos avbildade scenerna
hor samman med den stora fornyelsen av bildspra
ket i Agia Sofia i slutet av 800-talel och borjan av
900-talel. I den astra delen tillkom senare under
lOOO-talet och llOO-talet med anknytning till de
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8j, detalj
makedoniska oeh komnenska familjerna storanade
mosaiker helt utanf'or det hierarkiska systemet. Det
samma galler den stora Deesis-mosaiken fran palai
ologisk tid, troligen slutet av 1200-talet; den kan nu
ses pa en av vaggarna i det mellersta rum met av
sydemporen. Alia dessa senare mosaiker, som fram
tagits i var tid av professor Whittemore, var med
stor sannolikhet overtaekta vid Loos' besok.
Del mellersta valvet har en framstallning, som
uppenbarligen anknyter till Hesekiels vision (Hese
kiel kap I), en epifania med hogst upp en brostbild
av Kristus i en ornamental ram. Mot denna hojer
sig ur en massa av eldsflammor pa de vastliga pen
dentiven tva par fyrvingade keruber med tydliga
ansikten. Detta ar vad som syns pa Loos' bild. Pa
den astra sid an av valvet fanns en epifania med
anknytning till en vision av Jesaja.
I den vastra kupolen, som endast delvis syns pa
Loos' bild framstalldes pingstundret, med larjung
arna plaeerade runl valvkappan. Fran en central
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seen i valvets mitt, antagligen en etimasiabiJd, san
ker sig pa vanligl bysantinskt satt eldtungor ned
mot varje larjunge. Denna seen, som i myekel frag
mentariskt skiek kunde sparas vid Fossatis restau
rering, ar nu hell borta. Endast Loos' bild kan ge en
f'cirestallning om hur kretsen av larjungar sag ur.
I del ovre vanstra hornet oeh utanrcir den egenl
liga interiorbilden har Loos avteeknal den
avskarmning i form av marmorportar som skiljer
den vastra delen av galleriet fran det mittersta
stone omradel. Mojligen tillhor denna marmor
vagg den ursprungliga inredningen oeh har nagot
sammanhang med art den Heliga Synoden anvande
denna del av kyrkan for sina sammantraden.
Hornrummel mol osler i denna empor hade
genom en porl direkt forbindelse med kejsarpalatset
utanf'or genom nagon sorts ramp eller bro fran pa
la tsel.

8k
Obefintligt galleri

Agia Sofia

Pennteckning med brunt black, gra. lavering.
572 X 855.
Teckningen sammanfogad av fyra separara pap
persark och uppklistrad pa vav. Vattenmarke: Tre
otydliga manskaror.
NM THe 9112.
Signerad med svart black pa en av golvets rutor:
Loos. Fecit.

Piiskrift med brunt black pa tredje pelaren till
vanster framifran raknat: 10 paneauz. Paskrift
verso (med svan black): N:o II. Perspective de la
Galerie de S" Sophie du core du Levant dessinee
17ii.
Bibl: C Mango, Materials for the Study of the Mosaics of St
Sophia at Istanbul (Dumbarton Oaks Studies, VIII), Washing
ton DC 1962, P 40-43, fig 41

Denna biJd ar garfull. Mango ser bilden som en
tecknad variant av det vastra galleriet (kat Dr 8h),
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dvs den ena som en mera skissartad atergivning av
mosaikerna, medan den andra ar definitivt utfor
mad, Med hansyn tiJl takdekorationernas helt olika
karaktar ar detta helt orimligt, Mango ser den rat
vinkliga kassettversionen som den definitiva, De
bada atergivna takdekorationerna skiUer sig sa hell
fran varandra, att det inte kan vara tal om att den
ena skulle kunna vara en skiss eller fcirstudie tiJl den
andra,
Ulf Cederlaf har upptackt en paskrift pa baksi
dan: Perspective de La GaLerie de S" Sophie du cote du
Levant dessinee J7ii och framkastat majligheten att
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Loos av nagon anledning inte haft tillgang till de
astra delarna av sidoemporerna och fcirutsatt att
aven den astra sidan haft en empor inskjuten mel
Ian kupolrummet och koret, och att han fullbordat
sin scrie med en fiktiv bi/d. Detta synes mig vara en
lika omajlig fcirklaring som den ovan angivna. Dels
har Loos bevisligen avbildat hela den norra empo
ren, dels kan man fran nastan varje plats i kyrkan se
att en astlig empor inte cxisterar. Paskriften pa
baksidan ar darfcir gatfull. Annu finns ingen till
fredsstallande lasning pa detta problem,
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9a
Den nedre salen i Tersana-seraUen
Pennteckning

i brunt, gra

lavering,

akvarell.

430 X 573.

Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Vattenmarke: Tre
otydliga manskiiror.
NM THC 9126.
Signerad med brunt och svart black i nederdelen
av kartuschen i mitten: Loos, Fl. Nedtill med svart
black: Dessinee par Loos en - 1710.
Paskrift med brunt black: Den nedre Sahlen i
Terschane Serailen, sa Kallad Spegel Seraile -.
Med svart black: Dessein de l'appartement du
Grand Seigneur, nomme Sale de Miroirs et Ter
sana.

9b
Den oure salen i Tersana-seraUen
Pennteckning

i brunt,

gra

lavering,

akvarell.

428 X575.

Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Pappersbortfall i
ovre hogra hornet. Vattenmarke: Tre otydliga
manskaror.
NM THC 9125.
Signerad med brunt och svart black i nederdelen
av kartuschen uppe i mitten: Loos: F.'. Med svart
black nedtill: Loos. 1710.
Paskrift med brunt black: Den ofre Sahln i Ter
__

.5 - Cornelius. Loos

_

schana Serailen, sa Kallade Spegel Seraile. _
svart black: Dessein de l'appartement aux _
Etage nOlnee Terschana Seraile, du Grand _ _
neur, apelle des miroirs.

9c
Badet i Tersana-seraUen
Pennteckning med

brunt black, gra la\e

437 X 580.

Teckningen sammanfogad av fyra separata
persark och uppklistrad pa vav. Vanen .. 
saknas.
NM THC 9127.
Signerad med brunt och svart black i mi':e
kartuschen: Loos. F.'.
Paskrift med brunt black: Turkiske
Badstufwa utj Terschana::, eller den Sa ha
Spegel Serailen. Med svart black: Dessein de
de la Sultane, it Tersana Serail. 1710.
Loos har gjort tre eleganta och intres anla
ningar fran en byggnad, som han ibland .
Spegel Seraile i bland Terschana Seraiten ibland T<
Serail. Tersana betyder skeppsvarv. I I tanb,].
sedan gammalt flottans varv pa Gyllene Ho
nordastra strand, ungefar mitt emot . tad:
Fener pa den sydvastra sidan. Loos har emeLe
varit pa den nordastra sidan av Hornet na~
konstruerade sin stora panoramabild (kat r
och en av hans utsiktspunkter bar ha \'aritju3'
omrade dar han pa sin Istanbul-karta angi .'.

!

Terschana, dvs Yeni Tersana = Nya varvel. Har
finns tva kajer markerade, och den yttersta av dessa
skulle kunna passa son: blickpunkt for den hogra
delen av panoramat. Nagon palats- eller seraljbygg
nad finns emellertid inte i Tersana-omradel, dar
emot en kiosk som av EIdem och Vogl-Goknil satts
i samband med Loos' teckningar. 1 Av Oera skill ar
detta dock orimligt. Strandkiosken Aynali Kavak
Kasri byggdes inte forran 1718, ana ar efter teck
ningens tillkoms1. 2 Dessutom har den endasl en
vaning, och ingel av de rum som Eldems plan anger
kan las art stamma med Loos' bilder. Mme Nigar,
arkivarie vid Topkapi-museel, har emellertid funnit
en uppgift hos den turkiska historikern Naima om
etl Tersana Kasri, som byggdes 1613, alltsa samti
digt som viktiga de1ar av den stora seraljen. Denna
byggnad, som restaurerades av Abdul Hamil I ar
1786, men som sedan dess falli t i glomska och for
svunnit, skulle kunna stamma med uppgifterna hos
Loos. Mojligen ar denna kiosk avbildad av den
turkiske mataren Levni (omkr 1700) pa en bokillu
stration i Topkapimuseel. ' Har ser man en tvava
ningsbyggnad just bakom en strandkiosk, vilken
har 4 fonster i bada vaningarna. Pa Anselm Ban
durris kopparstick "La ville et Ie port de Constanti
nople"4, ser man en tornlik byggnad i tva vaningar,
som kan sattas i samband med samma hus. Denna
byggnad diskuterar EIdem inte ails. U ppenbarligen
har det enligt Levni funnits Oera byggnader bakom
muren moL stranden framfor vilken strandkiosken
skj uter u l. EIdem a terger ayen andra bilder a v
Levni 5 ; sarskilt en av dem visar en tvavaningskiosk
i anslutning till en mindre byggnad med tre kupoler
och u tan vaggfonster, som skul1e kunna vara del
bad som Loos sa omsorgsfullt avbildat. 6
Det torde vara svart att komma till en definitiv
losning pa fragan om var Tersana-seraljen lag, men
mycket talar for att vi bade i Levnis och Loos'
bilder har att gora med den seralj som Loos ratt
mojlighet att besoka och avbilda. Hur dess plan och
ovriga arrangemang varit, kanner vi inte till mom
att byggnaden haft en stor, rikt dekorerad sal i
vardera vaningen, vidare att dar funnits en myckel
luxuost inredd "Badstufva" och an badet anvants
av nagon turkisk sultana. Byggnaden har tydligen

9a-9b
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varit uppfcird i tegel, och de bada salarnas nedre
delar och badet har varit kladda med kakelplattor
fran Iznik av liknande karaktar som Dera av den
stora seraljens 1600-talsinteriorer. Narmast ankny
ter kakeldekoren till Revan-kioskens (1635) och
Baghdad-kioskens (1638) stil ehuru i enklare och
kanske n<lgot tidigare form. Den synes aven
anknyta till kakeldekoren i Sultan Ahmet (ca 1615)
och Sultan Ahmets turbe (ca 1615), vilket stammer
val med Naimas uppgift om Tersana Kasri fran
1613.
Ulf Cederlof har papekat att Loos i paskrifterna
fcirvaxlat de bada salarna, sa att det som anges vara
den nedre salen i verkligheten ar den ovre och vice
versa; detta pa grund av takkupolen, uppvarm
ningsanordningen och vattenledningarna.
Arrangemanget ar ganska lika i de bada salarna
och typiskt for turkiska palatsinteriorer fore och
under Loos' tid. Golvet i den "nedre" salen ar av
delat i tre nivaer, av vilka den mellersta ar tackt av
en end a stor matta med fransar, som ligger ned pa
den lagsta delen. Den hogst liggande delen ar
endast en nisch eller absid i fondvaggen, nagot
fcirhojd over mellanplanet och uppenbarligen avsedd
fcir samkvam av mera intim natur. Vaggarna i alia
tre avdelningarna ar genom en slat genomgaende
gesims delade i tva zoner, av vilka den lagre ar
bekladd med rikt dekorerade kakelplattor med stili
serade blommor, omvaxlande med kryssornament i
plattornas diagonaler. I den nedre zonens vaggar
finns 12 violinformade nischer, ordnade tre och tre
over varandra. Sadana nischer, en specialitet fOr
1600-talets turkiska in teriorer, aterfinnes aven i den
stora Seraljens rum. Tva av feinstren, som i den
nedre zonen ar fyrkantiga, ar stangda med dekore
rade traluckor medan ovriga fonster ar forsedda
med jarngaller. Den ovre zonens feins ter har ett rikt
sprojsverk och ar samtliga rundade uppal. Taket,
vars malningar paminner om Baghdad-kioskens i
den stora Seraljen, ar valvt och fran dess mitt
hanger en metallkula ned. Detsamma galler anord
ningarna i den Iilla recessen i fond en.
Den "ovre" salen ar betydligt rikare utsmyckad,
men arkitektoniskt ar arrangemangen Iikartade.
Golvet ar har lagt med plattor, alternerande attkan

tiga och fyrkantiga i ett elegant monster. Den nedre
zonens kakel u tsmyckning ar betydligt rikare och
forsedd med en bard upptill. Narmast golvet har
vaggarna en panel, sannolikt av marmor och utford
i olika rutor. Hogra sidans tre feinster ar stangda
med dekorerade traluckor, medan fonstren pa mot
satta sidans langvagg ar gallerfcirsedda och Danke
rar en eldstad med hog konisk spishuv av samma
typ som man ofta aterfinner i rum i den stora Seral
jen. Eldningen sker pa en stenplatta i golvets niva
och roken sugs upp i den koniska huven. I princip
ar detta samma anordning, som annu kan ses i de
fiesta turkiska hus pa landet, ehuru dar med storre
enkelhet.
Den ovre zonen har stora likheter med motsva
rande parti i den "nedre" salen, bortsett fran att
fcinstren ar rakt avslutade upptill. Taket ar indelat i
fyrkantiga kassetter, tydligen i tra. Bada dessa salar
ger ett starkt intryck av enhetlighet i stil och kan sta
som utmarkta exempel pa fornam turkisk bostads
inredning fran 1600-talet.
Det enhetliga intrycket fcirstarks av den luxuosa
badinrattningen, som ar utomordentligt tydligt
atergiven pa ett sarskilt blad av Loos. Den har
tillhort samma spegelseralj i Tersana.
Tersana-badet bestar av tre ytterligt rikt dekore
rade rum samt tva sma avdelade rum, av vilka det
ena ar en turkisk toalett med fotsteg och hal i golvet
daremellan samt vattenspolning under golvet, det
andra ett litet fcirnamt fcirrum till toaletten.
Ritningen av Tersana-badet ar naivt framstalld
som en sektion genom hela anlaggningen, men sam
tidigt gjord som ett perspektiv av varje rum, dvs
varje rum ar redovisad som en separat enhet. Pla
nen ar framstalld som en sarskild ritning nedanfcir
till hoger och till vanster !inns en genomskarning i
perspektiv av toalettutrymmena.
De tre huvudrummen har en mycket rik kakelde
kor, olika i varje rum, upp till ett Iitet stycke fran
det valvda taket, dar malade dekorationer i lik
nande stil tar vid. Belysningen kommer fran ett
Dertal sma sexkantiga Ijusinslapp genom valven.
Golven bestar av Ijusa och morka kakelplattor i
schack monster. Det forsta rum met, som fungerat
som bastu, uppvarmd av ett hypocaust under en
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9c
vinkelbojd bank i rummet, star i forbindelse med
toaletten med en dorr. Fran bastun kommer man in
till ett kvadratiskt tvattrum med en storre vattenbe
hallare av marmor. Det tredje rummet, motsva
rande rrigidariet i ett romerskt bad, har likaledes
rontaner och nischer for uppstallning av kosmetika
o d. Alit praglas av hogsta tankbara lyx och maste
ha gjon err overvaldigande intryck
de svenska
officerarna.

pa

I

Eidem, S H, KO.fkleri ve Kasirlar (A Survey of Turkish
Kiosk and Pavilions), I, Istanbul 1969, s 250-284.
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2

Horz, W, Byzanz, Konstantinopel, istanbul, Munchen 1971,

s 1954.
Eidem, a a, s 250 och 256.
Ingar i Imperium Orientale, Paris 1711.
; EIdem, a a, s 258fT.
6 I detta sammanhang kan det vara van att notera all
Richard Pococke i A Description of the East, II, London
1745, pJ LXII, markerat "Looking Glass Seraglio"
ovanfor Arsenalen pa sin karta over omradet. Del stam
mer viiI med Loos' s k Spegelserail.
3

4

10 a
Kiosk vid Bosporen
Penntcckning med brur:,t och svart black, gra lave
ring, akvarell. 432 X 575.
Teckningen uppklistrad pa yay. Vattcnmarke:
Tre manskaror (nara Heawood 867, Venedig
1696).
NM THC 9120.
Signerad och daterad med svart black: 1710:
Loos.
Pil.skrift med svart black: Kiosk du Grand Seig nr
vers la mer noire.
Bibl: B :Vlagnusson, Svenska teckningar 1600-talet (Arsbok for
Statens konstmusecr 27), Stockholm 1980, s 106, fig 81.

10 b
Bosporen-kiosken sedd fran landsidan
Pennteckning med brunt och svart black, gra lave
ring, akvarell. 425 X 572.
Teckningen uppklistrad pa yay. Retuscherade
skador langs ovre marginal en och i ncdre hogra
hornet. Pappersbortfall i nedre hogra hornet. Vat
tenmarke: Tre otydliga manskaror.
NM THC 9121.
Signerad och daterad med svart black: fait sur Ics
lie us, 1710. Loos. Med brunt black nere till vanster:
Loos Feet.
Paskrift med svart black: Dessein d'une Maison
de plaisance ou Kiosque du Grand Seigneur, sur Ie
Grand Canal du cote de la Mer Noire, it 3/4 lieues
de Constantinople. Med brunt black: Model af en
Turkisk Kiosk eller Lust hus -.
Tva a v Loos' teckningar forefaller a tt hora samman
med en kiosk, sam beskrivs ligga sur Ie Grand Canal
du Cote de la Mer Noire, a 3/4 lieues de Constantinople.
Den forsta bilden ar ett landskap, dar man ser
kioskens belagenhet pa en a i en liten grund lagun
vid stranden till ett bergigt landskap. Den andra

visar fasaden av samma byggnad med en kolonn
hall framfor ett kupoltackt hus.
Utgar man fran Tophane dar den egentliga sta
den slutade pa 1700-talet och raknar 3/4 lieue d\'
drygt 3,1 km norrut utefter Bosporens strand i rikt
ning mot Svarta Havet, kommer man till den bortre
delen a v Dolmabah<;:e eller till ruinen a v det brunna
Giragan-palatset, eller till nuvarande stadsdelen
Bqiktas. Har fanns ocksa tidigt en fritidsbebyg
gelse liknande den i Kadikoy pa den asiatiska
sidan. Dolmabah<;:e och det namnda Giragan-palat
set ar just fran borjan en direkt fortsattning harpa
och en magnifik permanentning av kioskbebyggel
sen fran 1600-talet. Nagot langre upp mot Svarta
Havet har ju den tillfalliga bebyggelsen utefter Bos
poren spelat en mycket stor roll anda in i \'ara
dagar.
Redan Abmet I (1603-1617) hade har en kiosk.
som han alskade att komma till under sommarsa
songen. Den lag pa platsen for det nuvarande Dol
mabah<;:e-palatset. Ahmed III sammanforde kiosken
ar 1719 med ett palats kallat Bqiktas, vilka bygg
nader emellertid blev lagornas roy vid en brand ar
1814. Hela detta omra.de utnyttjades senare av Sul
tan Abdulme<;:it for det stora palatsbygget Dolma
bah<;:e, som pagick mellan aren 1840-1853. Namnet
betyder "tradgarden, som man fyllt ut (i vattnet)".
Allt talar for att det ar Ahmet 1:s kiosk, som Loos
besokt och tecknat av, innan den byggdes om och
slutligen forstordes av brand. Man har kant till
kiosken och dess ungefarliga lage men inte dess
utseende. Loos' teckning ar darfor av stort yarde.
Jag har forsokt att med hjalp av landskapsbildens
bergsformationer exakt bestamma laget for kiosken,
men det visar sig omojligt pa grund av de stora
forandringar i terrangen som den moderna bebyg
gelsen fort med sig. Alla dessa bergsformationer ar
numera gomda av hoghusbebyggelse, och kullarnas
utseende pa Loos' teckning gar inte att identifiera
pa denna strackning av kusten. Hela stranden har
sakert forandrats mycket sedan 1700-talet. Var del
den lilla lagunen i vilken kiosken ligger pa teck
ningen med omgivande strandpartier, som fylldes
ut for att ge plats at det valdiga Dolmabah<;:e-kom
plexet, eller har kiosken legat nagot langre norrut?!
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lOa
Pa Poeoekes Bosporenkarta, tryekt 1745, ar en
China Serai markerad pa ungefar denna plats. Mojli
gen ar namnel en forvrangning av (:iragan. En
annan tankbar plats ar den utfyllda del av stran
den, dar nu Barbarossa-monumenret oeh Marin
museet finns oeh dar Be~iktas batbrygga bildar en
vinkel mot stranden liknande vagbrytaren pa Loos'
bild.
Av dessa olika mojligheter finner jag Dolma
bah<;:e-omradets norra del vara den sannolikaste
oeh att hela stranden hal' blivit utfylld i sam band
med palatsbyggel 1840. Oet ar egendomligt at! var
ken denna kiosk eller Fenerbah<;:e-kiosken ar marke
rade pa Loos' egenhandigt ritade karta over Istan
bul med omnejd.
Pa landskapsbilden ser man hur kiosken ligger
fritt i skydd av en vagbrytare, som invallar en
damm. Kullarna i bakgrunden ar kala sa nar som
pa nagra trad i dalgangarna. Har oeh val' finns hus
inlagda oeh mellan dessa nagra storre byggnader.
Sjalva byggnaden bestar av en kupoltaekt del med
fonster i tva vaningar saml en forhall, val'S langl
utspringandc tak bars upp av smala morka kolon
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ner med korintiska kapital. Pa kupolens hogsta
punkt ser man en liten spira oeh pa sidan en skor
sten eller mojligen ett duvslag med spetsig huv .
Forhallen ar teeknad sa att de tva mittersta kolon
nerna ar bortbrutna, sa atl man ser kupolhuscts
fasad med dess rika kakelutsmyekning, som uppat
pa halva vaggen slutar med en rad palmetteI'.
Kakeldekoren forefaller att likna den i Tersana
byggnaden och Baghdad- och Revan-kioskcrna i
Stora Seraljen (forsta halften av 1600-talet). Sjalva
byggnaden ar murad av tegel, vilkel kan ses ovan
kakelplattorna. I mitten av fasaden finns en hog,
rikl skulpterad portal flankerad av hoga gallerfor
sedda fonster over vilka tva rundbagiga, sprojsfor
sedda fans tel' ar infallda i tegelmuren.
Pa denna fasadbild gar vagbrytaren i en vid bage
med tva inslapp for vatten utifran runl paviljongen.
Staende pa denna till vanster om byggnaden ser
man tre figurer ikladda langa drakter; tva av dem
bar hattar med bratten och mannen kan alltsa inte
forestalla muselmanska turkar. Den ene av mannen
ar avbildad med helskagg, medan den andre ar
slatrakad. De tycks dela ul Bah~i~ eller dylikt till
den tredje mannen, som ar iford en turkisk, spetsig
huvudbonad. Nedanfor vagbrytaren pa utsidan
skymtar en liten roddbat med tva personer i. Ar
detta bilder a v Konrad Sparre (l h med helskagg;
jamfor med hans portratt i Maricdals slott) och
Hans Gyllenskiepp~ Har de tre svenska resenarerna
gjort en batutflykt etl styeke upp i Bosporen och
stigil av for att titta pa sultanens kiosk, som Loos
passal pa att rita och hal' han da plaeeral sina tva
kamrater pa en av bilderna I en for turister vanlig
situation? AI' detta den forsta bilden av svenskar pa
en vetenskaplig expedition i Orienten~ I sa fall kan
deras fard till platsen vara avbildad pa landskaps
bilden, dar man ser en roddbat med hattbarande
herrar sittande i aktern, medan roddarna spjarnar
mcd arorna i fOren.
Langst till vanster pa samma bild ses en intres
sanl typ av fiskredskap, som egentligcn numera
bara finns i Bosporen, som antagligen pa grund av
de olika strommarna i detta vatten lam par sig har
for. Dalyanfiskel forekommer i Bosporens grundare
vikar, dar ofta stora fiskstim halJer till. Fiskel tille;ar
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sa att ett stort nat, format som en lada, sanks ner pa
den slata bottnen, utspant med hornstolpar oeh Gist
med rep till stora bottenfasta stallningar, som upp
bar femkantiga lador eller korgar, i vilka en man
ligger oeh bevakar natet. En sida av natet falls ner,
oeh da bevakaren uppifran ser att ett fiskstim sim
mat in genom oppningen stangs denna, varpa bot
tennatel hojs fran ena sidan sa att man kan komma
at fisken. I modern tid star som regel overvakaren
pa en liten hylla pa en av de vertikala stolparna,
varifran han kan reglera natet. 2
Ahmed Refik (KarlJiirnhuvud i Turkiet. Overs fran turkis
kan av K V Zettersteen, Uppsala 1923, s 13) omtalar
Ahmet II I:s palats i Tjyraghan (Giragan) mellan Be~ik
tas oeh Ortakiiy, men det byggdes sannolikl efter Laos'
besiik.
2 Utmarkta avbildningar av dalyanfisket finns
has:
Allam, Th, Constantinopel and the scenery of the seven churches
of Asia Minor, I, London 1839, s 40.
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Interior fran kiosken i Fenerbahr.;e
Pennteckning
brunt, gra layering, akvarell.
428 X 580.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Vattenmarke
saknas.
NM THC 9122.
Signerad och daterad med svart black: Dessinee
par Loos, en 1710. Med brunt och svart black i
nederdelen av kartuschen uppe i mitten: Loos. F t.
Paskrift med svart black: Dessein d'une Maison
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de Plaisance, ou Kiosque nomee Fenerj Bagtschiesi,
situee vers Propont, ou it ya un Phare. Med brunt
black: Feneri Bagtschiesi eller Lust och tragarden
dar wacken sdir for dem som komma utur Propon
tide seglandes till Constantinopel.

12

12
Kiosken i Fenerbahfe
Pennteckning i brunt och svart, gra lavering, akva
rell. 430 X 576.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Vattenmarke:
Treklover omgiven av bokstaverna V och C samt
tre otydliga manskaror.
NM THC 9123.
Signerad och daterad med svart black: par Loos
en 1710. Med brunt och svart black i nederdelen av
kartuschen uppe i mitten: Loos. Ft.

Pilskrift med svart black: Dessein d'une Maison
de Plaisance ou Fanari Kiosque du Grand Seig
neur, aus environs Constantinp. Med brunt black:
Velie pa Fanarj Kiosk utan till.
Tva av Loos' teckningar visar en kiosk som
benamns Fenerbahye och anges ligga vid Propon
tis (Marmarasjon) dar fyren star: "Dessein d'une
Maison de Plaisance, ou Kiosque nomee Fenerj
Bagtschiesi, situee vers Propont ou il y a un Phare,
dessinee par Loos en 1710." Pa den andra teck
ningen heter det: "Dessein d'une Maison de Plai
sance ou Fanari Kiosque du Grand Seigneur, aus
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environs de Constantinop.".
Pa kartusehen finns a yen svenska texter: "Velie
pa Fanarj Kiosk utan till" oeh "Feneri Bagtsehiesi
eller Lust oeh tragarden dar waeken s tar for dem
som komma utur Propontide seglandes till Con
stantinople. "
Fyren torde vara den som fran gammal tid legat
pa en utskjutande udde mot soder fran Kadikoy pa
den asiatiska sidan. Har har sakert sedan antiken
funnits en fyr i en eller annan form, vilken varit
vagledande for sjofarande som kommit fran Mar
marasjon pa vag upp till Bosporen. Fyren ligger i en
park, som annu i dag kallas Fenerbah~e, oeh det
finns salunda inget problem att hitta den ungefar
liga platsen for 1700-talets kiosk. (Turkiskans Jener
= lykta, fyr). Fenerbahye bor alltsa oversattas med
tradgarden med fyren.
Denna naturskona trakt kallades under antiken
Hiera, oeh har byggde redan pa SOO-talet J ustinia
nus at Theodora ett lustslotl. Under bysantinsk tid
blev det ett omtyekt sommartillhall for hovel.
Under lSOO-talet byggde Slileiman Kanuni har en
beromd kiosk som kallades Fener Koskli. Denna
finns nu inte bevarad, oeh man har hittills inte vetat
nagot med sakerhet om dess utseende. Myckel
tyder dock pa att det ar just denna kiosk, som statt
kvar i borjan av 1700-talct, kanske i nagot forandrat
skiek, som Loos avbildat.
Fenerbah~e ar nu en popular offentlig park pa en
ganska begransad halvo eller udde, som skjuter ut i
Marmarasjon i den sodra delen av Kadikoy. Parken
befolkas sarskilt pa sondagarna av manniskor, som
sitter i grupper, hailer piekniek, pratar, roker och
spelar turkisk m usik. Ute pa udden ligger den vi ta
fyren; omkring 70 meter fran denna finns en ganska
stor langstraekt husgrund helt eller delvis overvaxt
av buskar oeh valdiga trad. Denna husgrund,
byggd av stora stenbloek, kan myeket val vara lam
ningar av den kiosk Loos avrital. Ej langt darifran
finns en liten ruin med tva sma kupoler. Det ar
mojligt att aven detta hus hort sam man med kiosk
komplexet.
Uraldriga eypresser dominerar an idag parken.
En av stammarna uppmatte jag till ea 1,40 meter i
diameter. Det ar mojligt att dessa gamla eypresser
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ar identiska med nagra av dem som Loos avbildar
runt paviljongen. Med Loos uppgifter oeh teek
ningar overensstammer aJltsa: 1) Parkens namn
oeh belagenhet pa halvon, 2) Fyren som i nagon
form torde ha funnits dar sedan lange, 3) Husgrun
derna, som tyeks passa i lage oeh storlek, oeh 4)
Cypressernas enorma dimensioner.
Av en tillfallighet ar vi i besittning av en bild av
Fenerbah~e-kiosken) utford praktiskt taget samti
digt med Loos' bild, men sedd i ragelperspektiv fran
oster. Anselm Band urris bild i Imperium Orientate,
Paris 1711, visar i ett koppars tick land tungan med
fyren oeh det muromgardade omradet med eypres
ser. Bland dessa ser man taket pa en byggnad i tva
markerade delar, som val svarar mot Loos' avbild
ning. Oster darom ligger en bagformig langa med
fem sma takkupoler. Troligen ar de tva ovan
namnda kupolerna en rest av denna byggnad - de
vanstra pa Bandurris bild.!
Exteriorbilden visar en langstraekt envaningspa
viljong med en loggia, vars tak bars upp av stolpar
eller grova plankor, vilande pa kioskens socket. Pa
den ena sidan leder en oregelbunden trappa upp till
en liten veranda. Till hoger om paviUongen ligger
mer obestambara hus, delvis dolda bakom traden.
Narmast byggnaden, som ligger i en eypressdunge,
finns ett ljust klumpigt staket, under det att hela
tradgarden ar omgiven av en tat, murliknande
inhagnad med ingang till vanster narmast askada
ren. Hela tradgarden ligger pa en liten halvo. Nar
mast bildtroskeln ar vatten oeh en liten roddbat oeh
bortom tradgarden i bakgrunden syns oeksa en
roddbat ute pa vattnel. I tradgarden star tva ljusa
personer med tradgardsredskap i handerna. Dessa
figurer ger anledning att framhalla vilken klen
figurteeknare Loos var. Aven hans landskap ar val
hant gjorda oeh amatormassiga, drag som ar pafal
lande aven i andra teekningar. Sa snart Loos satter
in figurer eller djur avslojas han ohjalpligt som
amator. Det ar endast nar han sysslar med arkitek
tur oeh tekniska ritningar som hans verkliga styrka
framtrader.
F enerbah~e-kioskens karaktar framgar bast a v
den teekning som skulle kunna kallas interior, trots
att dess vaggar nastan helt kunde tagas bort. I en

strangt symmetrisk framstallning ser man en oppen
veranda, som stiir pa en inhagnad plattform (av tra
eller sten?). Verandans langt utskj utande tak med
rundade horn bars upp av resta grova stolpar eller
pla~kor. Upp till omkring en meters hojd over gol
vel syns en mark avskarmning eller balustrad av
ovisst material. Innanfor denna avskarmning ar
golvet taekt av ett stort antal rikt monstrade mat
tor. I mitten av golvet ar en rektangular fordjup
ning, uppenbarligen en kakelkladd fiskdamm. I
mitten av den star en upphojd fontan. Fondvaggen
ar delad i en ovre sIal zon oeh en lagre kakelutsmyc
kad del, som forefaller att ha en vaggfontiin i mit
ten, flankerad av kakelkladda partier med de van
liga violinformade sma niseherna inf<illda. Hela
detta mittparti i fondvaggen flankeras av dorrar,
som leder till rum innanfor.
Denna oppna kiosk har kunnat stangas till med
losa skarmar mellan de vertikala stolparna. Hur
detta har tett sig kan man studera pa exteriorbil
den. En del av skarmarna tycks vara ornerade pa
utsidan. Antagligen har de haft dekor pa insidan. I·
sjalva verket ar denna konstruktion, liksom sa mye
ket i turkisk paviljongarkitektur, ham tad fran talt
konstruktioner. De vertikala stolparna motsvarar
taltstangerna oeh skarmarna har ersatt taltduken.
Moj ligen har delta skett genom inflytande fran
Iran. 2
1 Jfr

med Sherrard, P, Constantinople, iconography, of a sacred

dry, London 1965, s 70-71.
2

Har kan hanvisas till persiska bokillustrationer, t ex till
en illuminerad taltframstallning i Fogg Art Museum
vilken sannolikt malats av Mir Sayyid Ali tillhorande
Tabriz-skolan omkring 1450.
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Interior fran turkiskt lusthus nara Istanbul
Pennteekning i brunt, gril. lavering, akvarell.
420 X 574.
Retuseherad skada i ovre hogra marginalen. Vat
tenmarke saknas.

NM THe 9124.
Signerad med brun t oeh svart black i kartusehen
ned till: Loos: Fl.
Paskrift med svart black: Dessein d'un Apparte
ment du Grand Serail. Med brunt black: En turkisk
Kiosk eller Lusthus.
Texten pa teckningen ar forbryllande. Interioren
gar intryek av att tillhora den privata avskilda
bostadsdelen av etl palats oeh darmed stalls vi infor
samma problem som i Tersana-seraljen: Hur har
Loos kommit i tillf<ille att teekna i den privata
haremsavdelningen i ett kejserligt palats? Le Grand
serail betyder vanligtvis Topkapi-seraljen men
anlaggningen ligger uppenbarligen vid eller i vatten
som Bosporen-kiosken art doma av de tva roddba
tarna langst ner pa bilden. Nagon annan anvisning
om kioskens lage finns inte. Man kan gissa pa
nagon av de kiosker som man vel legat utefter
Bosporen, men som forsvunnit.
Som vanligt ar rum met teeknat frontalt oeh axi
alt med djup perspektivverkan. Det ar sett genom
en port i en vagg, som delvis ar bortbruten. Vaggen
har haft tva Conster, vilkas nederdelar syns. Utanfor
vaggen syns pa samma satt nederdelen av en galler
forsedd forhall. Det uppenbarligen badratiska
rummet ar mycket luxuost inrett, med i den nedre
delen ornerade kakelplattor pa vaggarna, i vilka
tolv violinformade niseher ar inf<illda. Ett fonster pa
vardera sidan kundc stangas med rikt ornerade tra
dorrar. I den ovre, odekorerade zonen av rum met
finns fonster med rikt sprojsverk. Taket bestar av
ett lagt likaledes rikt ornerat kupolvalv. Pa golvet
en heltaekande matta i turkiskt monster (Smyrna?)
Den bakre delen av rummet upptas helt av en
recess, likaledes uppdelad i tva zoner av vilka den
nedre ar kakelkladd, medan den ovre visar en slat
tegelfasad med sprojsade fonster. Reeessen, som
har ett platl malat tak, sannolikt av tra, har tva
dorrar pa vanstra vaggen, medan den hogra ar
forsedd med en ljus oppning. Fondvaggen upptas
helt av ett komplieerat fontanarrangemang; i mit
ten, flankerat av smala kolonner, ses ett vattenfall.
Vattnet kommer ur en sten med sex hal oeh rinner
darifran ned pa golvet, som ar utformat som en
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13

bassang med golv av mosaik (?). Till hoger och
vanster om denna centralfontan finns fOnstersmyg
liknande nischer med vaggfontaner, dar vattnet i
tunna kaskader rinner fran sma till storre skalar
som skjuter fram fran vaggen. Sadana akustiskt
betonade fontaner, som kan stammas i olika
ackord, torde ha rorekommit i luxuosa samman
hang pa manga stallen inom det turkiska riket.

14
Lusthus nara Istanbul
Pennteckning med brunt black, gra lavering, akva
rell. 420 x 552.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark. Uppklistrad pa kartong.

NM THe 5631.
Signerad och daterad med svart black i nedre
hogra marginaten: Dessinee sur les lieux par Loos
en 1710. Med brunt black i nederdelen av kartu
schen upptill: Loos F t.
Paskrift med brunt black: En Turkisk Kiosk eller
Lusthus. Med svart black: Dessein d'unne Maison
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14
de plaisance - ou Kiosque du Grand Seigneur,
proche de Constantinople.
Denna kiosk paminner i manga detaljer om Fener
bab<;e-kiosken ocb skulle av omgivningarna vid
bavet kunna vara en del av detta buskomplex. Det
ar dock mera sannolikt att den ar en av de "fyra
stycken T urckiska Kiosker - - - belagna wid Cana
len af Swarta hafwet", som Loos i sin forteckning
over bevarade ritningar upptagit under No. 20 (se s
14).
Kiosken besrar av en rektangular basplatta till
vilken leder ett par trappsteg. Golvel bestar av

morka och vita stenplattor och pa det vilar fyrkan
tiga pel are eller stolpar, som bar upp ett utspring
ande tak med rundade horn, nagot som ar vanligt i
turkisk 1600-talsarkitektur. Mellan pelarnas overs
ta delar ar ett innertak (av tra?) infogat. Det ar rikt
dekorerat med malningar med bl a vaxtmotiv. I
mitten av taket finns en remad kupol, som vilar pa
en oktogon konstruktion, sannolikt av tra.
Fondpartiet av detta verandaliknande rum ar
obetydligt forhojt ocb golvet tackt av en matta.
Fondvaggen ar aven rikt dekorerad. Tva stora fons
ter med grova slata karmar flankerar har ett nagot
bred are mittparti med ett centralt mindre fonster.
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Over fonstren, som ar tillslutna med traluckor med
ramverk, ser man malade eller kakelforsedda tym
pana. Detta fondparti ar avskarmat till hager och
vanster av en lag balustrad.
I centrum av den yttre delen ser man en elegant
springbrunn. Som vanligt hos Loos ar arkitekturcn
tecknad med strang frantalitet, symmetri och djupt
perspektiv.
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Utanfor kiosken ser man till vanster ett skrank av
grava stolpar av samma typ som pa bilden av
Fenerbah<;:e-kiosken och dar bortom nagra lavtrad
och en havshorisont. Skrankets overliggare syns
aven i forgrunden av bilden och pa den ar inskriften
med svart black anbragt.
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15 a-15b

Befastningar

15 a
Muren till den medeltida fiistningen S Pierre
Bodrum
Pennteckning med svart black, gra layering.
200 x 288.
Vattenmarke: Vapenskold med kolonn i mitten
och upptill avslutad med en fleur-de-lis.
NM THC 9138.
Signerad med brunt black nere till hager: Loos.
Fec t •
Paskrift med svart black: Faciat af murn E F: i
Festningen Podron belegen i Archipelago d I may
N 1710.

15 b
Vapen insatta i muren till S Pierre i Bodrum
Pennteckning med svart black. 201 x 289.
Vattenmarke: Vapenskold med kolonn i mitten
och upptill avslutad med en fleur-de-lis.
NM THC 9139.
Signerad med brunt black under paskriften i ovre
marginalen: Loos. Fect.
Paskrift med svart black: Atskilliga 'Napen som
omkring murarna af Festningen Podron belegen
Archipelago war in murad i mar mor Sten.

nit under jord, men val for den gigantiska senme
deltida fastningen S Pierre.
Johanniterorden hade pa grund av Timur Lenks
erovringar 1402 forlorat sitt faste i Smyrna och
erholl da av den osmanske sultanen Mehmet I som
ersattning en plats i Karien, dar fastningsbygget
omedelbart paborjades under ledning av den tyske
riddaren Henrik Schlegelholt. Byggnadsmaterialet
tog man for att vinna tid fran det beromda Mauso
leet, som forst nu raserades. Under 1400-1500
talen forstarktes och utbyggdes borgen S Pierre
upprepade ganger, tills johanniterorden efter for
lusten av Rhodos till turkarna 1522 lamnade astra
Medelhavsomriidet och byggde sig en ny fast plats
pa on Malta. Olika lander hade att svara for olika
delar av fastningsbygget, t ex fransmannen for ett
stort torn och italienarna for ett annat. Manga av
de fornamsta riddarna murade in sina vapenskol
dar pa olika stallen i murarna i form av huggna
marmorplattor, bland dem nagra av johanniteror
dens stormastare under 1400- och 1500-talen,
Pierre d'Aubusson (1476-1503) och Emery d'Am
boise (1503-1512). De flesta av dessa vapenskoldar
sitter annu pa sina ursprungliga platser.

Bodrum, platsen for antikens beromda stad Hali
karnassos, maste ha varit en plats som intresserat
Loos, inte i forsta hand for de antika minnesmar
kena, som redan pa 1700-talet i stort hade forsvun
71

RODUS, Nere till hager forklarande paskrifter till
planen,
Bib!: E Wrangel, Den fcirsta svenska Orientexpedirionen och
Cornelius Loos' reckningar (ur Karoiillska flrbundels drsbok 1931).
Lund 1932. s 145. fig 6.
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Fastning, Rhodos, plan och profil
Penna oeh svart oeh rott black, layering i gratt,
akvarell. 636X571.
Ritningen sammanfogad av tva separata pap
persark, Bristningar oeh revor i pa pperet. Vatten
marke: Druvor samt monogram med bokstaverna
LV flankerande ett hjarta.
NM THC 9134,
Signerad oeh daterad med brunl black: Loos,
Fecit Bender d 28 oetob' 1711, Med brunl black
nere till vans ter: Loos Feci t.
Paskrift med brunt black: PLAN af Festningen
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Loos reste den normala vagen till Alexandria oeh
den giek over Rhodos, den sista utposten i den
grekiska ovarlden innan man ger sig ut pa den eirka
tva veekor langa seglatsen till Egypten. De medcl
tida forsvarsverken pa on maste ha faseineral
honom.
De beromda an tika byggnadsverken var sedan
lange skovlade, men johanniterriddarnas maktiga
forsvarsverk fran 1300- oeh 1400-talen hade kom
mit i deras stalle oeh hade ytterligare forstiirkts,
sedan turkarna ar 1522 tagit over staden efter sex
manaders belagring. J ohanni terna hade med de
andra kristna ordnarna oeh staterna ar 1291 fordri
vits fran del heliga lander. Efter en kort tid pa
Cypern, dar de erholl stora domaner, kom de ar
1309 till Rhodos, som blev deras fasta huvudOrl
innan de efter den turkiska erovringen fiek sla sig
ner pa on Malta.
Forsvarsverken pa Rhodos byggdes undan for
undan ut efter de moderna prineipcr som utarbetats
framfor aUl under 1300-talel oeh senare under
1400-talet enligt den nya italienska skolan med bas
tioner, ravelliner, hogverk oeh overtaekta gangar
till vapenplatserna. Vallgravarna var konstfulll
organiserade oeh spelade en viktig roll i systemet.
Med dessa prineiper, som vidareutveeklats i 1600
talets Frankrike oeh aven i Sverige var Loos val
fortrogen.
Johanniterordens medlemmar kom fran alia de
viktigaste landerna i Europa, vilka enligt gangse
bruk erholl bestamda avsnitt av befastningsverken
atl bygga - givetvis efter en enhetlig plan - oeh
senare forsvara. Vid den turkiska belagringen 1522
uppdelades salunda forsvaret mellan atta stater,
som tatt olika avsnitl pa sin IOtl.
Dessa valdiga forsvarsverk omsluter staden pa
landsidan i mer an en halveirkel. Pa den plan, som
Loos teeknat, ar de olika detaljerna oeh bastionerna
latl igenkannliga. Daremol finns naslan ing-enting

17
!.

Projekt till beflistning fir staden Taganrog
Pennteckning med svarl black, gra lavering, akva
rell. 625 x 589.
Teckningen sammanfogad av tva separata pap
persark och uppklistrad pa vav. Pappersborlfall i
alia fyra hornen. Vattenmarke: Tre manskaror.
NM THC 9133.
Signerad och daterad med brunI black i nedre
hogra hornet: Bender d 20 aug: 17l\. Loos Fecit.
Piiskrift med svart black: TAGANNIROCK
Dessein d'un fOrl nome Tagannirock, proche d'As
sof, cede aus Turcs par la Moscovie, suivant la paix
du Prout en 17ii.
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av stadens bebyggelse innanfcir murarna med, t ex
gatunatet eller de storre monumentalbyggnaderna,
men den mur som avgransar riddarnas del av sta
den i norr, del s k Collachium, fdin den ovriga
befolkningens ar tydligt markerad.
Man igenkanner aven Ian av de ursprungligen
fem hamnarna i Rhodos, den gamla Mandraki
hamnen i norr med vagbrytaren och S Nikolas
tornel som skyddade inloppel. Vidare den stora
Emporiumhamnen, vars inlopp skyddades av
Naillac-tornet och Vaderkvarnstornet. Den sodra
Akandia-hamnen ar numera oppen mot havel, men
enligl Loos hade den ett mycket trangt inlopp.
Over sjalva planritningen har Loos tecknal en
instruktiv profil av fastningsverkens olika delar och
nivaer. I vad man dessa bada teckningar ar kopior
efter andra kartor later sig inte faststallas.

Den eleganta teckningen av en kustfastning med
muromgardad hamn, som Loos enligt paskrifl gjort
i Bender den 20 aug 1711 och som fcirestaller staden
Taganrog vid Asovska Sjon, ar pa manga satt gat
full. Staden, som ar belagen i Donkosackernas
omrade pa en i nordostra delen av Asovska Sjon
utskjutande landtunga ca 3 mil vaster om Dons
mynning var en valkand plats redan under medelti
den. I borjan av 1200-talet an lade italienska kop
man fran Pisa en koloni har, kallad Portus Pisanus.
Den fcirstordes dock snarl vid mongolstormen. Ar
1698 anlade tsar Peter en fastning pa denna plats,
som han emellertid fick liimna ifran sig till turkarna
i fred en i Prut den 22 juli J 71\. Inte fcirran 1769
kom ryssarna ater i besittning av trakten, och sta
den Taganrog fick sa smaningom under senare
1800-talet en betydelse da den fatl jarnvagsfcirbin
delse med de rika jordbruksdistrikten vid Charkov
med flera platser. Loos' teckning ar alltsa gjord
jamnt en manad efter att turkarna kommit i besitt
ning av Taganrog. Man fragar sig da hur hans bild
av staden skall tolkas. Ar del fraga om en bild av
tsar Peters fastning fran \698, som Loos gjOrl efter
beskrivning eller efter nagon befin tlig fcirlaga? Eller
ar det ett fcirslag till en ny turkisk fastning, som den
svenske fortifikationsofficeren gjOrl frivilligt eller pa
turkisk bestallning? Det senare ar val inte helt ute
slutel, da svenskarna annu 1711 hade en god kon
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takt med den turkiska militaren. Den franska texten
synes inte utesluta detta.
Teckningen visar en stad av smahus grupperade
runt ett stort ovalt torg. Endast tva stora byggnads
langor med flera vaningar finns i staden, troligen
avsedda som kaserner. Till vanster pa bilden mar
keras kraftiga lorsvarsverk, utanlor vilka en liten by
ligger. En hamn inneslutes av kraftiga raka murar.
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Da farvattnen utanlor Taganrog alltid varit mycket
grunda har lastningen av gods anda in i var tid
skett langt ute till hays. Nagon mojlighet att ligga
vid kaj lor relativt stora fartyg sasom pa Loos'
teckning har inte funni ts. Denna detalj med en
djuphamn tyder pa att teckningen kanske bar tol
kas som ett lorslag till en ny lastning av en person
som aldrig varit pa platsen.

Monument i Framre Orienten

18

18

Kapellet over Kristi grav
"

Pennteckning med svart bUick, gra lavering.
168x220.
Vattenmarke: Druvor.
NM THC 9135.
Paskrift med svart black. Det Capall som ar
ofwar Christj Graf.
Bibl: E Wrangel, Den rcirsta svenska Orientcxpeditionen oeh
Cornehus Laos' teekningar (ur Karohnskaforbulldets arsbok 193/) ,
Lund 1932, s 150, fig 4.

Teckningen, som har underskriften Det CapaLl sam ar
o]war Christj Gra] ar inte signerad av Loos, och den
forefaller vara nagot mindre sakert konstru,erad,
Mojligen kan den vara utford av nagon av de andra
expeditionsdeltagarna. Sedan lange ar detta kapell
fran korstagstiden forsvunnet. Teckningen ar det
end a som aterstar av expeditionens verksamhet i
Jerusalem, en plats som sakert var ett av huvudma
len for resenarerna, Da andra avbildningar av
byggnaden ar sallsynta, har den svenska teckningen
tillmatts betydelse.
Enligt kyrkofadern Eusebios byggdes kyrkan
over vad som man da trodde vara Kristi grav, pa
order av kejsar Konstantin av arkebiskopen Maka
rios av Jerusalem ar 325. Kyrkan har sedan dess
genomga tt manga om- och tillbyggnader. Med
utgangs punk t fran Ii tterara uppgifter anda fran
antiken samt bevarade monument har ett stort
antal olika rekonstruktionsforsok gjorts and a in i
var tid av den ursprungliga kyrkan, som nu huvud-

.

I

I
I

sakligen har sin karaktar fran korsfarartidens latin
ska kungadome (1100-1291).
En av de Ia avbildningar av mera serios karaktar
som finns av gravkyrkans inre gjordes av den
engelske resenaren Richard Pococke, som ungefci.r
30 ar efter Loos-expeditionen besokte Jerusalem.!
Pa hans tid ansag man sig kunna peka ut de olika
heliga platserna som kyrkan var byggd over, for
utom sjalva graven, de platser dar korset statt, dar
Maria och Johannes statt, dar angeln suttit pa
paskmorgonen, dar Maria Magdalena matt Krisrus
etc. Pococke avbildar det lilla kapellet fran nastan
samma synvinkel som Loos. Likheterna ar s);3.ende,
aven om viktiga olikheter ar att ameckna. Den lilla
oktogonala lanterninens valvbagar verkar \'ara
gotiska spetsbagar hos Loos, nagot som ar mera
markerat pa byggnadens fasad, dar spetsba ar
IJ

19

burna av halvkolonner synes lapa runt kapellets
utsida. Motsvarande del hos Pococke har en annan
utformning med genomgaendc rundbagar.
I

Pococke, R, A description oj the East. II, London 1745, pi
IV.
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Panorama over de antika ruinJi.Llten i Palmyra
Grafitstift. 528 x 465.
Teckningen sammanfogad av atta separata pap
persark och uppklistrad pa yay. Skador langs mar
ginalerna. Vattenmarke saknas.
NM THC 5451.
Signerad och daterad med brunt black ned till:
tin~e et Crayonnee sur les lieus, et ensuite mis au
net a Bender en l'annee 1711 par Loos.

Paskrift med brunt black: PALMIR au TAD
MOR. Vue de la tres fameuse Ville apellee Palmir<e
au Tadmor en Arabe Situee en Sirie. Paskrift verso
(med svart black): Palmyras Ruiner.
Blbl: E Wrangel, Den fcirsta svenska Orientexpeditionen och
Cornelius Loos' teckningar (ur KarolillskaJOrbulldets arsbok 1931),
Lund 1932, s 151, fig 5.

Palmyra, hade i borjan av 1700-talet varit kant for
europeiska forskare endast nagra la ar, i forsta hand

tack yare Dr William Halifax' besok dar 1691.
Engelska kopman i Aleppo hade da kant till platsen
nagot 10-tal ar. Den forsta avbildningen av rui
nerna tarde vara en oljemalning i Amsterdams uni
versitet fran ar 1693, sam alltsa tillkommit i ome
del bar anslutning till dessa upptackter. Da Halifax'
undersokningar in te offen tliggjordes forran 1890,
var det inte forran det stora folioverket av R Wood
kom ut 1753 sam betydelsen av det stora ruinfaltet
stod klart for den europeiska forskningen. I Det
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byggde pa undersokningar gjorda jamnt 40 ar efter
Loos' resa.
Palmyra, belaget i knutpunkten for nagra av
Mellanosterns viktigaste karavanvagar fran Egyp
ten och Arabien i soder och landerna i anslutning
till Armenien i norr, och fran Mesopotamien och
Persien (Partherriket) i oster och Syrien och Medel
havslanderna i vaster, fick sin storsta betydelse
under de tre forsta arhundradena av var tiderak
ning. Till en borjan hade Palmyra en nagot oklar
mellanstallning under de romcrska kejsarnas stri
der med det uppblomstrande Partherriket i oster,
da staden i regel tog romarnas parti. Palmyra hade
da en forfattning lik den som ofta forekom i de
romerska provinserna, men med storre frihet fran
det avlagsna Rom.
Kejsar Hadrianus besokte Palmyra ar 129, ett
besok lika betydelsefullt genom en rad nybyggnader
som genom forfattningsandringar. Invanarna kal
lade en tid harefter sin stad Tadmor Hadriana. Sta
den levde framfor allt pa sin handel. En av stadens
ledande man pa 200-talet, Odenathus, gjorde
romarriket stora tjanster och fick av kejsar Galienus
titeln "Dux Romanorum, imperator, corrector
totius orientis" och han antog aven den persiska
titeln "Konungarnas konung". Genom krig
utstrackte han sin makt over hela Mesopotamien,
Arabien, Syrien och delar av Mindre Asien. Han
mordades emellertid, mojligen pa romersk anstif
tan, men hans maka, den begavade Zenobia, tradde
i hans stalle och kallade sig Augusta, kejsarinna,
och gay sin son titeln Augustus. Sedan hon intagit
Egypten och borjat ge ut egna mynt, var mattet
emellertid ragat. Efter ett langt och blodigt fa:Jttag
intog kejsar Aurelianus Palmyra ar 272. Staden
plundrades och forstordes, och befolkningen doda
des. Visserligen lat kejsaren restaurera Baaltemplet
for den romerska garnison som forlades i staden,
men katastrofen blev anda slutet pa Palmyras stor
hetstid. Omkring ar 300 fanns har en garnison
under ledning av kejsar Diocletianus, som aven lat
uppfora ett monumentalt harlager i stadens vastra
deloch en stor badanlaggning i centrum.
Nagot senare var orten representerad vid kyrko
motet i Nicea ar 325. Ett par biskopsnamn ar kanda

78

fran SOO-talet, da kejsar J ustinianus forsag orten
med en vattenledning for garnisonen och lat repa
rera stadsmuren.
Efter den arabiska erovringen pa 500-talet till
drog sig de maktiga ruinerna fd.n storhetstiden ett
betydande intresse i arabisk poesi och annan Ii tte
ratur. En svar jordbavning pa 1000-talet raserade
manga av ruinerna. Benjamin av Tudela, som
besokte platsen pa IIOO-talet, fann dar en j udisk
koloni. Annu pa 1300-talet hade platsen en viss
betydelse for handeln, men darefter deklinerade
den till en liten okenby pa girden till det en gang si
beromda Baaltemplet. Palmyra var di och forblev
lange helt glomt for andra an beduinerna i narhe
ten. Byn flyttades fors t omkring 1930 till ett omrade
utanfor det egentliga stadsomridet for att ge moj
lighet till arkeologiska undersokningar av templet.
De bevarade ruinerna gar trots alit annu ett mak
tigt intryck. Byggnaderna visar i sin ornamentik,
liksom i de sarskilt i gravarna bevarade skulptu
rerna, en orientalisk-romersk provinskonst dar de
ursprungliga grekiska formerna stelnat. Ornamen
tiken och skulpturformerna visar dessutom visst
inflytande frin framst nabateisk och parthisk konst,
men aven frin sassanidisk och syrisk. Palmyra-kon
sten pekar framat i tiden, mot den medeltida
kristna konsten och den bysantinska, som tagit upp
viktiga element fran de orientaliska omradena.
De viktigaste monumentalbyggnader som nu
finns att se inom Palmyras stadsomrade ar foljande:
Baaltemplet, som invigdes ir 32. Belaget pi en
plati i stadens sodra del markerar det i sin arkitek
tur en anknytning till grekisk-romersk byggnads
konst. Sjalva templet ligger pi en kvadratisk gard
med ca 225 meters sida och helt innesluten i kolon
nader. Under en tid tjanstgjorde det efter ombygg
nad som en arabisk fastning.
Staden rymmer flera andra tempel, bland vilka
marks Baalshamin-templet ungefar mitt i staden,
relativt valbevarat, byggt i borjan av forsta arhund
radet over en aldre gravanlaggning. Templet utvid
gades pa 50-talet med gardar och utbyggnader.
Staden dominerades av de valdiga genomgaende
kolonngatorna med upptilllO meter hoga kolonner,
en arkitekturform som mojligen har sitt ursprung

just i Palmyra-omradet. Gatorna leder i olika etap
per fran Baaltemplet i soder genom staden till ett
mindre gravtempel i nordvast och darifran mot
vaster till den monumentala Damaskusporten i
stc.dsmuren, en stracka pa mer an 1200 meter. Den
genomgaende kolonngatan med sin praktfulla tre
delade triumfport fran Hadrianus' tid dominerar
alla Palmyra-bilder.
Utefter dessa gator grupperar sig stadens ovriga
monumentala byggnader, sasom flera torganlagg
ningar, en stor teater med en valbevarad scen fran
Hadrianus' tid, badanlaggningar fran Diocletianus'
tid, mindre tempel etc. Vaster och oster om den
stora kolonngatan lag stadsbornas bostader, ofta av
ansenliga dimensioner och grupperade omkring
kolonnforsedda gardar. Hela omradet var omgivet
av kraftiga forsvarsverk, som vid olika tillfiillen
restaurerades av de romerska och bysantinska kej
sarna, sedan de ursprungliga m urarna raserats a v
Aurelianlis.
Pa olika hall bade inom och utom staden ligger
de intressanta och vidstrackta nekropolerna. En
specialitet fOr Palmyra ar de stora gravtornen i flera
vaningar. De flesta av dessa familje- eller slaktgra
var ligger i den s k Gravarnas dal, vaster om staden
utefter den vag som leder till Damaskus.
Nordvast om staden pa en brant bergtopp ligger
en arabisk fastning, Kalat-ibn-Man, byggd pa
1500-talet av drusernas emir Fakr-ed-Din. Den ar
ett landmarke for trakten, i borjan av 1900-talet
undersokt av en tysk expedition under ledning av 0
Puchstein.
Trots att vi genom manga arkeologiska uppmat
ningar, undersokningar och utgravningar ganska
val kanner till Palmyras topografi, ar det omojligt
att tolka alia detaljer i Loos' stora teckning 2
Vidare ar det uppenbart att hans teckning star i
ett mycket nara forhallande till Fischer von Erlachs
stick av 1721. 3 Inte bara att perspektivpunkten ar
densamma men aven manga detaljer ar sa lika och
utformade pa ett sadant satt att man maste forut
satta ett sammanhang. Har Loos haft mojlighet att
se Fischer von Erlachs stick och gjort sin teckning
efter det eller har det funnits nagon tidigare okand
fOriaga for bada dessa konstnarer? Loos' besok i

Palmyra maste i varje fall starkt ifragasattas (se sid
10).
Nar det galler att bestamma den plats eller punkt
varifran teckningen (och sticket) ar utford, kompli
ceras saken av att Loos - liksom det kunde faststal
las ifraga om det stora panoramat fran Istanbul 
kan ha andrat utsiktspunkt och infort tva eller to m
tre perspektivpunkter. Dessa bor dock ha legat i
den nona delen av staden i narheten av den nona
stadsporten eller snarare ett par hundra meter
soder om denna, ungefar i niva med Baalshamin
templet. Troligen skall bilden tolkas som en
omkring gO graders rundhorisont, dar man i syd
vast ser hela bebyggelsen pa Baaltemplets plata och
i nordvast tar in tom fastningen Kalat-ibn-Man
utanfor stadsomradet i non. Hela forgrunden i bil
den utgores pa sa satt av omradet med de privata
bostadshusen, som har ar framstallt som en flack
yta oversallad med mangder av kolonnstumpar,
kapital och andra byggnadsfragment. Pa nagra
stallen star delar av byggnaderna delvis kvar sasom
ruiner. Om privatbostaderna huvudsakligen varit
uppforda i soltorkat tegel, ar det sannolikt att
murarna av detta material helt upplosts, medan de
huggna partierna av sten delvis stannat pa ytan
ungefar som bilden visar. Men det maste sagas, att
man sallan ser ett ruinfalt med sa manga disparata
byggnadsdetaljer som pa Loos' bild.
. Baaltemplets olika detaljer (langst tv pa bilden)
ar svara att urskilja pa Loos' bild, da detta omrade
pa 1700-talet var ombyggt till en arabisk fastning,
dar de ursprungliga byggnadskropparna var
inbyggda i fastningen. Man urskiljer emellertid
delar av gardens kolonnhallar, ett stort fyrkantigt
krenelerat torn i atta vaningar, vidare en annan
delvis raserad hog byggnad. Dessa forsvarsverk
tycks ligga pa platsen for entren till tempelterrassen
och alltsa vaster om sjalva templet, som sannolikt
doljer sig under andra forsvarsverk langre upp pa
terrassen.
Darefter foljer den forsta strackningen av den
stora kolonngatan fram till den pa Hadrianus' tid
byggda triumfbagen med tre bagoppningar, som
star som en symbol for Palmyras storhet. Av sjalva
porten ser man dock ingenting pa Loos' teckning.
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Daremot ar det darintill liggande Nymfeets fyra
granitkolonner kraftigt markerade med sina korin
tiska kapital.
Nasta raka stracka av kolonnadgatan, med en
jamn rad av kolonner med korintiska kapital,
avbryts pa tva stall en av bagformade genombryt
ningar, som maste markera ingangarna till gatan
fran teateromradet sydvast om gatan. De kvader
stensmurar som syns over kolonnadernas kapital
maste vara den relativt valbevarade scenbyggna
dens yttersida. Till hager slutar gatan vid en oppen
plats, pa vii ken i var tid det s k Tetrapylon restaure
rats och byggts upp. Tetrapylon, som mojligen pa
Loos' bild ar markerad med fyra storre kolonner,
bestar i dag av fyra postament som vardera bar upp
fyra korintiska kolonner med gemensamt en table
ment. I centrum pa varje postamen t finns en staty
bas, som sannolikt burit upp statyer av fyra av
stadens Cortjanta medborgare. Troligen var Tetra
pylon till stor del raserat pa Loos' tid.
En kolonnrad vasteru t (i mitten pa bilden) mar
kerar den kolonngata som fran Tetrapylon utefter
ett agora pa vanster sida leder ner mot stadsmuren.
En ruin med bagoppningar i Corgrunden och ett
murparti i vinkel kan mojligen utgora rester av
Diocletian us' termer.
Den hogra delen av Loos' bild ar betydligt sva
rare att tolka eller bringa i kontakt med de existe
rande ruinerna. Den stora kolonngatan fortsatter
efter Tetrapylon ut mot ett litet gravtempel i den
vastra delen av staden. Denna del av kolonngatan
synes inte ha varit bevarad i nagra langre samman
hangande partier an pa tre-sju kolonner, vilka inte
heller tycks bilda nagra genomgaende raka linjer.
Det ar dessutom svart att skilja mellan delar som
fortsatter i vast-ostlig riktning och delar som fran
gravtemplet leder ner mot Damaskusporten.
I Corgrunden i mitten star en rad kolonner, av
vilka tva bar upp ett stycke arkitrav. Detta frag
ment kan mojligen ha tillhort nagon av de tillbygg
nader som kom till i anslutning till Baalshamin
templet, men det finns ingenting pa Loos' teckning
som kan sammanstallas med sjalva templet, som
alltid varit valbevarat och Corcmal for tccknares
intresse. Det ar ett korintiskt prostylostempel med
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en Corhall med sex kolonner och pilastrar pa den
ConsterCorsedda cellans utsida.
Vaster om detta omra.de (t h pa bilden) lag en
basilika. Liksom Fischer von Erlach har Loos avbil
dat vad som fanns kvar i borjan av arhundradet.
Man ser har i rakt perspektiv en treskeppig hall
med tunnvalv och ett schackmonstrat stengolv. Den
mittersta nagot storre delen ar skadad i taket och
Cardig att kollapsa.
Gravtemplet i fond en av den vastra delen av
kolonngatan kan inte urskiUas pa Loos' bild fran de
manga kortare partier av kolonnrader, som syns i
denna del av bilden. Langst ut i bildkanten syns en
tempelliknande byggnad med atta kolonners gavel,
som ej stammer med vad vi vet om gravtemplet.
Vilken byggnad som har avses later sig inte bestam
mas 4 OvanCor deona byggnad pa en bergstopp lig
ger Castningen Kalat-ibn-Man, summariskt av
tecknad.
Pa topparna och pa sluttningarna av bergen som
flankerar Damaskusvagen ser man flera av de Cor
Palmyra sa karakteristiska gravtornen. Flera av
dem ligger i den s k Gravarnas dal och pa sluttning
arna in till denna vag.
Den del av staden som undersokts av tyska arke
ologer och som kunnat bestammas som Diocletia
nus' monumentala harlager finns inte antydd pa
Loos' bild. Detta ar knappast markvardigt, da arki
tekturlamningarna vid undersokningen lag nastan
helt under jord och maste gravas ut. Endast de
hogsta delarna av den stora byggnaden syntes da.
Men mera maste ha varit synligt pa Loos' tid. 5
Loos' bild ger alltsa knappast nagra vasentliga
bidrag till Corstaelsen eller rekonstruktionen av de
byggnadsrestcr som bevarats i Palmyra. Dartill ar
teckningen alltCor allmant hallen. Flera av stadens
viktigaste byggnader Corekommcr inte ails pa Loos'
teckning. Sa ar fallet med Hadrianus' triumfport
och omradet kring Nabo-templet, vidare teatern
och agoraanlaggningarna vaster om denna, liksom
det viktiga Baalshamin-templet och gravtemplet.
Ingenting av Diocletianus' byggnadsverksamhet,
harlagret, termerna eller stadsmuren kan med
sakerhet identifieras pa teckningen. Nar det galler
Baaltemplet ar tempelresterna och entren till omra

det overbyggda av arabiska fastningsverk, som dar
emot far en relativt klar atergivning i teckningen.
Om salunda Loos' teckning ur arkeologisk syn
vinkel maste sagas vara en besvikelse, formedlar
den dock en gripande stamning av den overgivna
och dada ruinstaden. Mangder av brottsstycken av
maktig arkitektur sticker overallt upp ur marken.
Hundratals kolonner minner pa ett kungligt satt om
den forna storheten. En melankolisk stiJihet genom
syrar hela bilden. Loos har har natt en konstnarlig
helhetsverkan, som man annars sallan finner i hans
bilder. Jamfor man Loos' teckning med andra aldre
bilder, t ex de klara och magnifika gravyrerna hos
Wood, de utomordentliga fotografierna i Wiegands
och Krenckers vetenskapliga publikationer eller de
starkt romantiserade bilderna av Cassas fran 1799,6
ter den sig kanske naiv och amatormassig, men den
formedlar samtidigt en stamningslage som andra
bilder saknar.

\Vood, R, Les Ruines de Palmyre, autrement dite Tedmor au
Desert, Londres 1753.
2 Bland de arkeologer som varit verksamma med utgrav
ningar av Palmyra kan namnas fransmannen H Seyrig,
A Bounni, N SaJiby, E Frezouls, R Amy, E Will, tyskar
na 0 Puchstein, Th Wiegand, D Krencker samt sedan
1959 polacken M Galikowski.
3 Sticket ingar i Fischer von Erlachs illustrerade arkitek
turhistoria Entwurff einer historischen ATChitecture in Abbil
dungen, Wien 1721.
4 Byggnaden finns med hos Wood, a a, pi 1, markerad
med ett S och beskrivs som "columns which still sup
port a considerable part of their entablature and are so
disposed that they look like the peristyle of a little
temple of which the cell is quite destroyed".
5 "Vood, aa, pJ LII, har en detaljrik bild av trappan upp
till terrassen dar rester av Diocletianus harlager, bl a
nagra koJonner och en absidmur, finns bevarade.
6 Cassas, L-F, Vrryages pittoresques de la Syrie, de la Phenicie,
de la Palestine, de la Basse Egypte, Paris 1799.
I
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48 turkiska huvudbonader

Turkiska Svarta Havs-Jlottans sammansattning
1711

Grafitstift, akvarell, tackvitt. Partiella forhojningar
i guld. 470 x 628.
Vattenmarke: Tre manskaror.
NM THC 9129.
Paskrifter med svart och brunt black pa turkiska
med namn pa de olika huvudbonaderna.

20 b
48 turkiska huvudbonader
Grafitstift, akvarell, tackvitt. Partiella forhojningar
i guld. 470 x 626.
Vattenmarke: Tre manskaror.
NM THC 9130.
Paskrifter med svart och brunt black pa turkiska
med namn pa de olika huvudbonaderna.

Penna och brunsvart black, akvarell. 712 x 1278.
TabUin sammanfogad av 6 separata pappersark.
Pappersbortfalilangs hela nedre marginalen. Brist
ningar och revor nedtill. Vattenmarke: tre manska
ror med bokstaven M vid sidan.
1M THC 9132.
Paskrift i titeln med brunt black: Turkska Flattan
Som war i Swarta hafwe Anno 1711 och sedermera
wyste Sig for Ryssarnas Stadh Taganirock d 19]uly
Samma ahr. Commenderad af Capitain Pacha
Mehemet eller General Admiral, hafwandes hos sig
Cap:' Mehemet Pacha ell:' Admiral ock en Padrona
ell:' vice Admiral. de twa forsta af twenne Toug.
Pa bladet ar aven nedtecknade beteckningarna
pa de olika fartygsslagen, deras bef<ilhavare, deras
bestyckning och hur manga man som fanns vid
arorna.

20 c
48 turkiska huvudbonader
Grafitstift, akvarell, tackvitt. 472 x 622.
Vattenmarke: Tre manskaror.
NM THe 9131.
Paskrifter med svart och brunt black pa turkiska
med namn pa de olika huvudbonaderna.
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Summary

After his defeat by Tsar Peter at the battle of
Poltava on June 28th, 1709, Charles XII of
Sweden, wounded and accompanied by just a
small band of officers and men, escaped across
the Vorskla to Turkish territory. He was
received as an honoured guest by the Sultan,
Ahmet III, who granted the Swedes permis
sion to stay at Bender, a place in what is now
the north of Romania, rather more than four
hundred miles as the crow flies from Istan bul.
The Swedish monarch displayed a lively
interest in Turkish culture, particularly archi
tecture and structural engineering. Having
obtained the Sultan's permission to visit dis
tant parts of the Turkish realm, he appointed
three officers to head the expedition: Captains
Cornelius Loos (1686-1738) and Konrad
Sparre (1680-1744) and Lieutenant Hans
Gyllenskiepp (1687-1738). Loos, who was in
command, had trained in the fortifications
corps and was an accomplished draughtsman.
The expedi tion was to collect material relat
ing to cultural history, including measure
ments and drawings of notable monuments in
Palestine and Egypt. There were presumably
more mundane objectives, too, such as political
appraisals of the various territories.
The company left Bender in January 1710
and reached Constantinople three weeks later.
Six weeks were spent in the Turkish capital,
where the foremost buildings and other monu

ments were documented in panoramas and
interiors. From there the journey continued by
ship through the Aegean Sea past Chios, Pat
mos, Bodrum and Rhodes, and across the
Mediterranean to Alexandria, where the
expedition landed on May 21st. Having visited
the pyramids and other sights in Egypt, the
Swedes rode from Acre through Samaria to
Jerusalem and Bethlehem. They left the Holy
Land on October 4th and rode over Mount
Hermon into Syria. The chief item on their
itinery there was a visit to the ancient ruins of
Palmyra. The journey back to Bender went
along the east coast of the Mediterranean and
the expedition reached its base on June 28th,
17l!.
I t was then up to Loos to make finished
drawings out of all the sketches that had been
done on the journey. About three hundred
reproductions were ultimately completed of the
most outstanding memorials. Most of them
were, however, destroyed by fire during a
skirmish in Bender in 1713, so that today only
about forty sheets remain.
Loos's approach as a draughtsman is defi
nitely that of a construction engineer. He
makes no real effort to create an illusory atmos
phere in his drawings. His strength lies instead
in meticulous matter-of-factness, which makes
the extant drawings exceedingly valuable as
antiquarian documents.
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