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Abstract 
Arkitektur i Mayariket – en jämförelse mellan Palenque och Tikal. (Architecture in the 
Mayakingdom – a comparison between Palenque and Tikal). 
 
The classical age cities of Palenque and Tikal where ones great Mayan bastions with 
extraordinary architecture.  This architecture still fascinates modern archaeologies and 
historians alike. Still much of the architecture in the Mayan cities had the same style and 
function, but could diverse from town to town. This is the case of Palenque and Tikal. They 
share much of their buildings like temples, palaces and ball courts. But the main 
differences are in the subtle things like vault construction, wall thickness, and columns. 
The greater differences are in region and time. Tikals history runs back to around 350 
B.C., while Palenque is founded around 200 A.D. The time gap makes the building 
differences much clearer. For example the wall thickness in Tikal is a product of early 
Petén masonry. This type of masonry was heavy and clumsy to work with, it relied on 
heavy stones and a small cement core. Whiles in Palenque they evolved the technique to 
be the opposite of that of Tikal, thin stone slabs and a thick cement core. 
 
Keywords: Palenque, Tikal, vault, pyramid, palace, masonry 
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Bilden på framsidan visar upp hur ett klassiskt trappstegsvalv ifrån Mayariket är uppbyggt. 
Ritad av Mathias Josefsson (författare till denna uppsats) 2012. 
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1. INLEDNING 
 

I Den här uppsatsen har jag valt att fördjupa mig i arkitekturen ifrån Mayariket. 

Anledningen till valet just av denna typen av arkitekturen är för att jag alltid har varit 

intresserad av den så kallade nya världens civilisationer och hur de lyckades skapa 

sådana fantastiska byggnader. Det kändes väldigt svårt i början när det gällde att finna 

litteratur om just Mayarikets arkitektur. Dels för att det inte är ett högprioriterat ämne i 

Sverige. Men detta avskräckte mig inte från att fortsätta använda detta ämne till min 

kandidatuppsats. Den huvudsakliga anledningen till att jag valde att jämföra just Palenque 

och Tikal baserar jag mest på att de har några av Mayarikets vackraste byggnader som 

lämpar sig för att göra en jämförande studie av. Jag hoppas också att jag en dag ska 

kunna besöka dessa platser. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt huvudsyfte med denna uppsats är varit att belysa byggnadstekniker, hos generella 

byggnader och att göra en jämförelse mellan de två städerna Palenque och Tikal. Min 

tanke med jämförelsen är att se om det finns några likheter mellan städernas byggnadsätt 

och var skillnaderna mellan dem ligger. 

 

Mina huvudsakliga frågeställningar är:  

- Hur är Tikal och Palenque uppbyggda? Vad finns för byggnader?  

– Hur skiljer sig Tikal och Palenque från varandra och vilka är deras likheter? 

 

1.2 Källmaterial, metod och källkritik 

Det har funnits väldigt lite material för mig att tillgå eftersom mina studier har bestått av 

litteraturstudier. Mitt material har egentligen bara varit foton i mina källor. När jag har 

studerat arkitekturen och historien bakom städerna har jag köpt in böcker vilket jag senare 

har läst. När jag har studerat foton har syftet vara att försöka förstå de olika elementen 

som har behövts för att konstruera byggnaderna. Jag har även ritat upp planritningar och 

andra ritningar vilket är tänkta att fungerar som ett hjälpmedel när man läser uppsatsen. 

Vid jämförelsen av städerna har jag konsulterat böckerna och läst mig till vad det finns för 

byggnader i de olika städerna. 



6 

 

Mina huvudsakliga källor har varit skriftlig litteratur vilket har givet väldigt mycket. Dock har 

det varit mycket svårt att få tag på ordentlig och vettig litteratur om just Mayafolkets 

arkitektur. I huvudsak har en bok stått ut över de andra när det gäller kunskap om 

arkitektur.  Med hjälp av boken Architecture of the World : Mayan, har jag tagit del utav 

Mayas arkitektur. Boken har ett bra sätt att beskriva hur de olika byggnaderna ser ut och 

innehöll ett stort antal bilder vilket hjälpte vid bildstudierna. De andra böckerna som de av 

Mary Ellen Miller. Millers böcker handlar om både konst och arkitektur i Mayariket. De 

innehåller blandad information med vissa översättningar angående konunganamn eller 

namn på byggnader. Boken av Simon Martin och Nikolai Grube har givit ypperlig 

information angående de olika konungalängorna i Tikal och Palenque. Den har dessutom 

hjälpt till att fylla på med information angående vissa byggnader byggda av de viktigaste 

kungarna. Det hade givetvis också varit bra att ha besökt platserna själv eftersom det är 

svårt att basera allt på texter och 

bilder. 

 

1.3 Avgränsningar 

Min studie har varit fokuserad 

främst på generell arkitektur i 

Mayariket och ett speciellt fokus 

har naturligtvis legat på 

Palenque och Tikal. I städerna 

har målet varit att belysa de 

viktigaste byggnaderna samt ge 

en bakgrund till städernas 

historia. I kapitlet "generell 

byggnation" kommer andra 

städer även nämnas, främst som 

exempel. 

Figur 1 De rödmarkerade städerna är städerna som senare kommer 

att jämföras.  

Originalbild tagen från: 

http://www.famsi.org/maps/chronology/classic.html 

 Redigerad av Mathias Josefsson 



7 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Upptäckarna 

Bland de första som uppmärksammade ruinerna efter Mayafolket var de nya upptäckarna 

från Europa. De första dokumentationerna som når tillbaka från den nya världen är 

daterade till 1500-talet. Först på östra sidan av Yucatanhalvön dokumenterar ett flertal 

spanjorska utforskare om magnifika stenstäder innästlade i de stora djunglerna. Tre av 

dessa utforskare var Garcia de Palacio, Diego de Landa och Alonso Ponce (Lothrop 

1929:53) . Även om det fanns dokument som klart beskrev att det fanns städer i djungeln, 

kom inte dessa i tryck för än långt senare i historien. Staden Palenque kan ha varit en av 

de första städerna som européer besökte. Detta skedde i sådana fall när Cortés färdades 

till Honduras år 1524. Att studera Mayafolket föll inte folk i intresset för än på 1700-talet 

igen. Då det visas ett ökat intresse för kulturer bortom Europas gränser. Då deras 

mystiska städer i djungeln väckte folks nyfikenhet till varför det var städer där och vilka kan 

ha rest alla byggnaderna. Under mitten av 1700-talet besöker den lokala prästen Antonio 

de Sols med sina brorsöner Palenque, då hade staden troligtvis inte blivit besökt av 

Européer sedan Cortés resa på 1500-talet. Historien om Palenque förs vidare till Ramon 

Ordoñez y Aguiar, vilket i sin tur skickar iväg en av de första arkeologiska expeditionerna 

till en Mayastad. Ordoñez y Agular satte sin bror på att leda expeditionen som började 

1773 (Lothrop 1929:54). Det tar elva år för rapporten om Palenque att bli klar för inlämning 

till den lokala ledningen placerad i Guatemala City. Detta leder till att en ny expedition 

formas och den italienska arkitekten Antonio Bernasconi slår följe med den. Bernasconi 

ritade av ett flertal av byggnaderna vilket senare hamnade på den kungliga historiska 

akademin i Madrid. De ritningarna leder till att ett ännu större intresse väcks för den 

mystiska civilisationen bortom havet. Ytterligare en expedition sänds iväg med kapten 

Antonio del Rio som ledare. Till skillnad vad många trodde om honom gjorde han ett 

ypperligt jobb vid dokumentationen av Palenque. Stora delar av palatset ritas av och han 

gräver ut ett flertal av templen. Det noterades även att ett flertal av byggnadernas dörrar 

och fönster hade blivit igensatta med sten. Det spekulerades om att staden blivit anfallen 

och sedan övergiven. Andra påpekade att det kan ha hjälpt till att stödja upp väggarna. 

   Intresset för Mayastäder och deras mystik minskar inte heller under 1800-talet. En ny 

undersökning planeras och genomförs mellan åren 1805 och 1808 (Lothrop 1929:55). 

Under denna undersökning görs ett mindre bra jobb gentemot de tidigare. Det kunde 



8 

 

konstateras eftersom att vissa av bilderna som blivit ritade visade objekt viken längre inte 

fanns in situ, då de plockats bort under tidigare expeditioner. 

En av de mest kända upptäckarna av Mayastäder var John Lloyd Stephens. En 

amerikansk diplomat och journalist vilket färdades till Centralamerika för att studera 

Mayafolket. I sina böcker 

Incidents of Travel in 

Central America, Chiapas, 

and Yucatan beskriver 

Stephens tillsammans 

med Fredrick Catherwood 

ett flertal städer i 

Centralamerika, där 

ibland Palenque och 

Copan. i boken fördömer 

han även hur Cortés och 

de tidigaste 

dokumentationerna 

hävdar att det var egypter, 

fenicier och till och med 

folk från den mytomspunna ön Atlantis som byggt upp den nya världens civilisationerna 

(Stephens 1841:97). Även Catherwood gav ut en bok efter deras resa till de olika städerna 

i Centralamerika. I sin bok Views of Ancient Monuments in Centralamerica, Chiapas and 

Yucatan kan man studera bilder från Stephens och Catherwoods resor bland de olika 

ruinerna (Sharer and Traxler 2006:64) 

 

2.2 Arkeologisk historik och nutida arkeologi 

Länge tolkade man Mayafolket som ett fridfullt folk som inte krigade utan fokuserade sina 

byggnader och stjärnskådning. Den teorin har sitt ursprung under tidigt 1900-talet och 

grundades på allt för lös fakta. Dock krossas den här romantiserade teorin när man fann 

mer bevis för krigsförning och människooffer. Idag anser många att den fredliga Maya 

teorin föddes fram som en undanflykt från den krigiska vardagen i början på 1900-talet. 

Figur 2 Fredrick Catherwoods illustration visar Palenques palats med vegetation 

runt om.  

bilden tagen från: 

http://www.smith.edu/libraries/libs/rarebook/exhibitions/catherwood/pla

te7top.htm 
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Som man ser det idag var inte Maya ett helt fredligt folk, de krigade och erövrade på 

samma sätt som Europeiska länder gjorde under samma tid (Sharer and Traxler 2006:58).  

   Dagens arkeologer kämpar nu istället med att försöka rädda världsarvet från att bli 

plundrat, tyvärr är stora delar av de upptäckta och säkerligen de icke ännu dokumenterade 

städerna redan plundrade när arkeologer anländer. Annan problematik för arkeologer att 

mycket av nerbrytning av organiskt material. Detta skiljer sig egentligen inte från resten av 

världen, men på grund av det har den största delen pengar gått till utgrävningar av 

centralorter och monument. Eftersom fokusen har legat på annat har den vardagliga 

människans liv till viss del kommit i skymundan. Vid mitten av 1900-talet sker en explosion 

av information om Mayafolket. Detta på grund av att den processuella arkeologin började 

få fotfäste som en teoretisk tanke. Utgrävningar i Tikal, Guatemala samt Barton Rami, 

Belize har frambringat en stor mäng information om hur Mayafolket handlade, hur deras 

organisation fungerade och hur deras politiska system fungerade. Utgrävningen vid Tikal 

utfördes utav University of Pennsylvania mellan 1956-1970 (Sharer and Traxler 2006:87). 

The Tikal Project dokumenterade och restaurerade stora delar av Tikals byggnader. Det 

här projektet krossade även de gamla tankarna om att centralorterna endast var 

ceremoniella centrum, utan var enorma städer med ett stort innevånarantal, livnärda på ett 

expansivt jordbruk och livlig handel. Efter att den postprocessuella arkeologin kommer till, 

försöker man att se på hur den vanliga människans kunde skapa de komplexa samhällena 

i Centralamerika. 

   De tidigaste utgrävningarna i Palenque vore inte möjliga hade inte de första utforskarna 

bränt skogen runt staden för att få fram den kulturella skatten. Detta ledde dock till fler 

problem än man kunde anat. De mycket fuktiga relieferna som klädde väggarna runt om i 

Palenque skadades nu tack vare att elden torkade ut relieferna snabbare än vanligt. Även 

cementen tog skada då den blev snabbt upphettad vilket leder till att husens strukturella 

integritet försvagas och rent av rasar samman. De grenar som en gång gått mellan i 

husens fogar dog och försvagades ytterligare av branden (Stierlin 1994:20). Palenque har 

tack vare ett antal utforskare blivit en av de mest berömda städerna inom Mayariket. Bland 

annat tidigare nämna john Lloyd Stephens och Fredrick Catherwood dokumenterade och 

studerade staden under en lång period. Under tidigt 1900-tal tar den mexikanska staten 

över mycket av utgrävningarna och restaureringarna. Detta projekt som startades före 

andra världskriget har fortsatt ända till dessa dagar. Det nuvarande Palenque Project vilket 

drivs av Pre-Colombian Art Research Institute (PARI) och Mexicos Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia (INAH). Projektet startades 1997 då de fokuserade på den västra 

sidan av Temple of the Cross. De hade hittat intressanta avvikelser i templets västra 

terrass. Man fann sammanlagt fem avvikelser där fyra stycken hittades på den västra 

terrassen och en fanns under den södra trappan upp mot templet. Avvikelserna tydde på 

att i berggrunden fanns det 

hålrum eller begravda byggnader. 

Vid utgrävningen av en avvikelse 

fann man stenar med avlagringar 

från vattenflöde. Man formar en 

hypotes om att det någonstans i 

närheten fanns en uttorkad källa 

vilket haft sitt flöde någonstans i 

Tempel of the Cross västra 

terrass (Mesoweb 1997). Dock 

kunde inte utgrävningen fortgå vid 

just den avvikelsen då den 

uppfattades som allt för instabil. 

Detta ledde till att man grävde 

bort en stor del av den terrass 

vilket ansågs kunna rasa. Fyra 

lager med icke kategoriserad sten 

och grus fraktades bort, vilket gjorde att man kunde fortsätta gräva efter källan. I den första 

registrerade avvikelsen fann man två meter ner en uttorkad källa med en diameter på en 

meter (Mesoweb 1997). 

 

Utgrävningar följande år (1998) skedde vid Tempel XIX (Se fig 4. (sid 11för placering i 

Palenque). Den huvudsakliga anledningen till att tempel XIX valdes var för att det tidigare 

inte hade blivit utgrävt och var mycket välbevarad. I juni -98 öppnas ett nordsydligt schakt 

över byggnad XIX (Mesoweb 1998). Schaktet sträckte sig över hela byggnaden, över den 

centrala trappan och de centrala rummen.  Utgrävningarna visade att byggnaden tidigare 

hade haft ett dubbelt trappstegsvalv för att hålla upp taket och för att skapa rymd i 

byggnaden. Längs med den centrala väggen finner man på 80 centimeters djup även delar 

Figur 3 Källan hittad vid den västra terrassen av Temple of the 

Cross. Den ljusare avlagringen visar den mjukare vattenpåverkade 

stenen. 

Bilden tagen från: 

http://www.mesoweb.com/palenque/dig/report/report_97_0

2.html 

 

http://www.mesoweb.com/palenque/dig/report/report_97_02.html
http://www.mesoweb.com/palenque/dig/report/report_97_02.html
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av reliefer och målade hieroglyfdelar. delarna var målade i traditionella färger (blått, rött 

och beigt).  1,2 meter under markytan fann de in situ reliefer visande en man ståendes i 

profil. Mannen lyfter på sitt högra ben som att han vore på väg någonstans eller att han 

dansar (Mesoweb 1998).  

   Senare arkeologi har fokuserat mycket på att studera de mindre utgrävda områdena i 

Palenque. Man försöker studera stadens andra byggnader och inte bra de mer välkända 

byggnaderna som Tempel of Inscription, Group of the Cross och palatset. 

Figur 4 Röd ring markerar Temple XIX ochden gröna ringen visar Group of the Cross  

Bilden tagen från: 

http://www.mesoweb.com/palenque/dig/report/mapping/newmap_window.html 

http://www.mesoweb.com/palenque/dig/report/mapping/newmap_window.html
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Bland de första som ledde en expedition ut i djungeln för att finna den glömda staden Tikal 

var Modesto Mendez och Ambrosio Tut år 1848. Men det är först Gustav Bernoulli från 

Museum für Völkerkunde, vilken för med sig ett antal trälister från tempel I och IV med 

sniderier tillbaka till Europa. En senare expedition utförd av Alfred Tozzer producerar en 

karta och ett flertal kartor som visar stora delar av staden (Sharer and Traxler 2006:87, 

Carr and Hazard 1961:iii). Men det är först senare när The Tikal Project startas som 

utgrävningar börjar på riktigt. Innan 1950 fanns det inte något ordentligt sätt att ta sig till 

Tikal. Det är först 1951 som en liten 

landningsbana möjliggör ordentliga 

utgrävningar av platsen. University of 

Pennsylvania var det universitet som drog 

igång projektet, vilken fortlöpte i fjorton års tid 

från 1956 till 1970. Ett av jätte projekten som 

man var tvungna att genomföra var att 

kartlägga om hela området en gång till. Detta 

gjordes för att man inte visste var de 

föregående kartorna hade fått sitt höjdvärde 

ifrån. Totat produceras över trettio olika 

rapporter om The Tikal Project och de frilägger 

ett stort antal monument och byggnader. Under 

ledning av William R. Coe började man 1965 

att plocka ner tempel 33 till de tidigare byggda 

templen. Anledningen till att man valde just 

tempel 33 för nerplockning var att det yttre 

templet inte var i restaurerbart läge 1965. 

Resultatet av nerplockningen blev ett tidigt 

klassiskt tempel vilket även innehöll även stele 

31 (Martin and Grube 2000:36). Dock 

argumenterar Heinrich Berlin emot denna 

förstörelse av templet, då han anser att det var 

oansvarigt att inte återbygga templet igen efter 

att de gjort sin utgrävning (Berlin 1966:241). 

Han säger även att om man hade orken och 

Figur 5 Stele 31 funnen i tempel 33:s tidig klassiska 

tempel 

Bilden tagen från: 

http://www.latinamericanstudies.org/maya-

stelae-1.htm 

http://www.latinamericanstudies.org/maya-stelae-1.htm
http://www.latinamericanstudies.org/maya-stelae-1.htm
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mankraften till att blottlägga templet från vegetation kunde man även tagit sig tiden till att 

restaurera templet. De använde sig även av stenmaterialet till att fylla igen ett schakt som 

de tidigare grävt (Berlin 1966:242).  

   Senare undersökningar uppvisar även att Tikal har haft en stad vilket utvecklats utåt i en 

cirkel. I centrum finns de religiösa byggnaderna, nästa cirkel följs av aristokratis 

byggnader. På detta sätt fortsätter staden utåt, där desto längre ut man kommer desto 

lägre status var det på innevånarna (Arnold and Ford 1980:715).  Denna undersökning 

utgick från fem olika variabler som de klassade husen utifrån.  

I. Den första variabeln var storleken på husen. Där de diagonala mått fick 

avgöra arean och inom vilken parameter byggnaderna är placerade. 

II. Närvaro eller frånvaro av helgedom kan indikera om huset är ett högstatus 

hus eller inte. Ifall ett kvadratiskt var närvarande på den östra sidan av en 

husgrupp kan det tyda på att det har varit en helgedom. Detta stämmer i 16 

% av de dokumenterande fallen. De noterade även att i Tikal kan det 

förekomma andra variationer på helgedomar, men de valde att inte inkludera 

det i beräkningarna.  

III. Träbyggnader med halmtak eller murade byggnader. Den senare versionen 

kan tyda på högre status än en byggnad av trä och halm. 

IV. Närheten till ett Plaza. Byggnader nära ett Plaza tenderar att ha en högre 

status än byggnader vilken saknar närhet eller tillgång till ett Plaza. 

V. Ensamma byggnader kontra grupperade byggnader.  

 (Arnold and Ford 1980:715–716) 

Dessa variabler lägg sedan in i en tabell där man kan räkna ut efter hur mycket arbete 

som lagts ner på att bygga ett residens. Ett resident byggt i sten och har ett Plaza i 

närheten får en högre rankning än ett hus byggt i trä och halm och saknar tillgång till ett 

Plaza. Denna betyder att man baserar den sociala statusen i Tikal på hur lång tid ens hus 

har tagit att byggas. Dock kommer Arnold och Ford fram till at Tikal inte har haft den 

koncentriska cirkel utvecklingen som man tidigare hade trott om staden. De lägger 

däremot fram en teori om att högstatushusen har byggts i ett hexagonalt sätt runt det 

religiösa centrumet (Arnold and Ford 1980:722). Dock pointerar de även att mer forskning 

måste ske för att man ska kunna veta om detta stämmer.   
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3. GENERELL BYGGNATION  

3.1 städernas utformning och frekventa byggnader 

När man först ser en stad som Palenque eller Tikal, kan man tänka sig att städerna ser ut 

att inte följa någon ordning. Dock följer städerna en ordning, naturens ordning. Maya 

utformade sina städer efter hur naturen runt om dem såg ut (Stierlin 1994:4). Flöt en flod 

igenom staden fördämde de inte den utan såg till att staden istället anpassas efter floden. 

Om ett berg kom i vägen för ett tempelbygge tog de inte bort berget utan inkorporerade 

det i konstruktionen (Miller 1999:40). De strävade efter att vara en del utav djungeln istället 

för att sticka ut.  

Städerna består utav ett flertal Plazas (gårdsplaner) och plattformar. Plattformarna har 

funktionen av att vara en länk mellan den arkitekturiska världen och djungeln runt om. De 

siktade inte på att skära av byggnaderna från den övriga världen utan att försöka skapa en 

mjuk övergång mellan naturen och byggnaderna. Detta sätt att skapa en harmoni 

avspeglas även i de högre byggnaderna. Kombinationen av trappor och trösklar gör att 

även dessa byggnader smälter in i naturen runt om. Studerar man sedan vidare själva 

boningshusen i städerna kan man se att de skiljer sig från de mer ceremoniella 

byggnaderna. Huvudsakligen finns det tre varianter på hur man placerat städerna; 

gårdsplaner, torg och något man kan kalla kvadrater (se nedan) (Stierlin 1994:6).  

 

Gårdsplan: ett flertal byggnader har placerats på ett mer eller mindre slumpartat sätt som 

fortfarande skapar ett litet men privat område mellan husen.  

 

Torg: liknar inte de traditionella torgen som man ser i Europa, istället för att omslutas av 

hus har man skapat en öppen yta omringad av terrasser och plattformar.  

 

Kvadrater: Denna metod är typisk för den mer nordliga Maya arkitekturen. Man kan säg att 

det är ett mellanting av gårdsplan och torg. Fyra hus som sitter ihop med öppningar i 

hörnen på husen. Dessa ansluter till andra kvadrater med fler hushåll. 

 

Även om en stad ifrån den klassiska Mayaperioden kan verka kaosartad, finns det ett 

bakomliggande planeringsarbete som är svårt att förstå. De hade både tiden och 

tillgången till stora skaror arbetare som var villiga och arbetsamma. Ur kaoset ser man 
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även en kontinuitet, de flesta städerna inom Mayariket har byggnader som tempel, 

pyramider, palats och trappstegsvalv. Byggnaderna förändras även konstant. Byggnader 

görs större, förfinas eller korrigeras. Hela tempel kunde bli uppslukade av nyare tempel, 

t.ex. Tempel 33 i Tikal där man efter utgrävningar har funnit ett tempel som blivit helt 

överbyggt av ett tempel från 600-talet (Martin and Grube 2000:36, Sharer and Traxler 

2006:215). 

   Den klassiska pyramiden ifrån Mayariket skall egentligen inte jämföras med en pyramid 

ifrån t.ex. Egypten. De skiljer sig helt i hur de både är konstruerade och hur de användes. 

För det första saknade Mayas pyramider någon form av koniskt avslut. De har istället en 

plattform vilket templet är placerat på. Byggnationssättet skiljer sig även från de egyptiska 

pyramiderna, där två huvudsakliga metoder utnyttjades. Den första är att man bygger 

jordplattformar vilket man senare täcker med en stenfasad. Den andra är att man bygger 

över en redan existerande pyramid, där den gamla pyramiden kan fungera som en 

gravkammare (Stierlin 1994:98). Däremot finner man en likhet mellan antikens Assyriska 

ziggurater och Mayafolkets pyramider. Båda pyramiderna strävar efter att skapa en 

vertikal länk mellan gudarna och folket. 

   Trapporna som leder upp till templet på toppen gör att pyramiden inte känns lika massiv. 

Det var vanligt på de första pyramiderna att ha trappsteg upp från alla sidor, detta skiftar 

sedan och resulterar i att bara en sida har trappor. Det finns dock undantag till detta, ett 

exempel är Tempel of the Magician i Uxmal vilket har två trappor på var sin sida om 

pyramiden. Detta för att pyramiden har två tempel. El Castillo vilket man kan skåda i 

Chichen Itza har utvecklats ur en senare form av arkitektur. Det är en kombination utav 

Toltek-Maya stilen som har gett pyramiden trappor från fyra sidor (Stierlin 1994:98). När 

man byggde till trapporna kan man antingen ha gjort det samtidigt som pyramiden 

byggdes eller att det lades till senare. Om trapporna byggdes till senare ser man att de inte 

är inbyggda i pyramiden utan placerats utanpå själva skalet av pyramiden. Trapporna kan 

även vara dekorerade, det bästa exemplet på dekorerade trappor är troligtvis 

hieroglyftrappan i Copan. 

   Det tempel som kröner toppen på pyramiden visar att Mayafolket är ett traditionsbundet 

folk som eftersträvar en yttre skönhet framför den inre. Templen baseras på den 

traditionella hyddan vilket Mayafolket använder som boningshus. De är ungefär i samma 

storlek och rymlighet, dock skiljer sig utformningen en del ifrån hyddorna. På 

pyramidplattformen finns det en liten trappa som leder upp till ytterligare en plattform där 
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templet är placerat. Ingången till templet är en traditionell fyrkantig ingång och toppas utav 

ett mycket brant lutande tak (Stierlin 1994:99). På templet finns även en såkallad takkam. 

Denna takkam fyller ingen funktion förutom i rent dekorativt syfte. Takkammarna 

härstammar troligtvis från den tiden då man markerade de viktigaste byggnaderna i byarna 

med just den typen av konstruktion. Dock är utrymmet inuti tempelbyggnaden mycket liten, 

detta kompenserades med att man dekorerade utsidan grandiost. Anledningen till att det 

inre rummet blev litet är för att trappstegsvalvens stödväggar är byggda mycket tjocka för 

att kunna hålla upp vikten av taket. T.ex. kan templets totala bredd vara på 27 meter där 

insidans mått endast är 17 meter brett. Detta löses senare med att placera ett flertal rum 

bredvid varandra, i en U-form med heltäckande tak.  

   Palatskonstruktionen har under en längre tid varit under diskussion om det verkligen går 

att tolka som ett palats eller ej. Men de flesta arkeologer idag är överens om att palatsen 

har används som palats. Till skillnad mot pyramiden som försöker skapa en vertikal 

kontakt med gudarna genom att bygga på höjden, byggdes palats istället över ett större 

horisontalt område. Detta har tolkats som att man knyter an till det mer jordliga livet. Den 

enda egentliga likheten med pyramidkonstruktioner är att man även byggde palatsen på 

plattformar. Den traditionella hyddan kan man återigen se i palatskomplexen. Flera rum 

har då blivit placerade på en rad där fyrkantiga dörrhål alltid är på långsidan. Man ser 

väldigt sällan att man placerat dörrhål i kortsidorna (Stierlin 1994:100). Eftersom att 

palatsen är mycket större än t.ex. pyramiderna, hade man mycket större utrymme för 

variation med planering av palatsen. Det finns även ett exempel i Uxmals Nunnery 

(Nunnery härstammar från de spanska erövrarna som tyckte palatsen liknade deras 

nunnekloster) där man endast har placerat rum på var sin sida om en central vägg, likaså 

har man endast placerat de fyrkantiga dörrhålen ut med långsidan utan någon 

kommunikation mellan de olika rummen (Stierlin 1994:101). Det är heller ej vanligt att 

kammarna överstiger hyddornas bredd på 4,5meter. I Regionen Usumacinta och Palenque 

har man gjort om de traditionella fyrkantiga dörröppningarna med kolonnrader eller 

gallerier utav trappstegsvalv.  

   Det finns även exempel på palats där man har integrerat palats med pyramider. De är 

dock väldigt sällsynta då det endast finns tre stycken dokumenterade; Yaxchilan, Edzna 

och Xpuhil. Palatset i Edzna är ett av det märkligaste på Yucatanhalvön, Palatset består 

utav fem våningar, där man på varje plattform byggt in kammare. Högst upp finns även ett 

tempel med tre kammare och en takkam på toppen. Enligt Alberto Ruz är Edzna palatset 
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från början en pyramid som senare har konverterats till att bli ett/en palats/pyramid (Stierlin 

1994:103). I staden Xpuhil norr om området Peten kan man studera ett palats med tre 

stycken pyramider runt sig. Själva palatskonstruktionen innehåller tolv stycken kammare 

där pyramiderna är placerade bakom palatset och på var sin sida om det. Pyramiderna har 

nog troligtvis inte heller fyllt någon funktion. Detta baseras på att toppen av pyramiderna 

har alldeles för små plattformar för att rymma ett tempelrum. Trapporna som leder upp till 

de falska tempelrummen har en mycket brant lutning, upp mot 80 grader. Det gör att det 

nästan är omöjligt att sätta fötterna på stegen. Detta gör att forskare anser att pyramiderna 

endast har haft en symbolisk betydelse.  

   Många arkeologer klassar runda och fyrkantiga torn som typexempel för observatorium. 

Detta på grund av att man inte har kommit underfund med vad tornen annars ska ha för 

funktion. Arkeologen Sylvanus Morley var en av de första som valde att tolka tornen som 

observatorium. Morleys teori får dock stark kritik från Spinden, vilket hävdar att 

observatorierna inte används för observationer mot himlen, utan att de har används till 

gudadyrkan istället (Stierlin 1994:105). Hans teori bygger på att eftersom observatorierna 

inte är de högsta byggnaderna i städerna kan de inte användas till just observatorium. 

Dock fallerar hans teori  på att både Chichen Itza och Palenque är de högsta byggnaderna 

antingen byggda efter observatoriumen (El Castillo, Chichen Itza) eller placerade på en 

skymd plats (Tempel of Inscription, Palenque). Även om hans teori inte stämmer överens 

med byggnationstid eller placering kan man heller dock inte argumentera för att 

observatoriumet var där först. Eftersom det inte finns någon standardiserad form på 

observatorium och att de skiljer sig från stad till stad, kan det vara svårt att peka ut vilka 

byggnader som har används till att fungera som observatorium.  

   I många Mayastäder finns det bollplaner, dessa bollplaner har ett religöst ursprung. Man 

kan nästan jämföra dessa bollspel med de antika olympiska spelen utspelade i Grekland. 

Målet för de två lagen var att få den solida gummibollen genom stenringar placerade på 

var sin sida på mitten om spelplanen (Sharer and Traxler 2006:214). Ringarna satt 

vertikalt placerade cirka 3 meter upp ifrån marken. Det är även troligt att det inte fanns ett 

gemensamt regelsystem för spelet eftersom Mayafolket var uppdelat i olika stadstater. 

   De byggnadstyperna som förekommit hittills i kapitlet är i grunden av Maya design, men 

senare städer fick influenser från andra delar av Amerika, närmare bestämt Mexico. 

Därifrån kommer folkslaget som fått benämningen Itzas (Stierlin 1994:107). Detta folkslag 

hade under 900-talet erövrat Yucatanhalvön från Mayafolket och utvecklade en 
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kombinerad arkitektonisk stil vilket kom att påverka hur man byggde framtida byggnader. 

Den största förändringen som Itzas introducerade var kolonnhallen. Itzas hade ett behov 

utav stora salar där de kunde samla stora mängder människor. Det bästa exemplet går att 

se i Chichen Itza där Tempel of the Warrior står. Det som finns kvar i nuläget är pelarna. 

Dessa pelare har haft överliggande träsyllar vilket i sin tur har burit upp ett flätat trätak. 

Mayafolket hade inte används sig utav pelare till samma utsträckning som Itzasfolket 

innan de anlände. Dock finns undantag där de har används kolonner tidigare t.ex. i 

Palenque.  I området Peten på 

sydöstra Yucatanhalvön fanns det 

endast en stad vilket använde sig 

utav pelare, nämligen Usumacinta. 

Uxmals Nunnery (palatset) har en 

monumental trappa vilket kantas av 

tidiga former utav pelare. Dessa 

pelare består utav fyrkantiga block 

vilket har en pelarbas som 

påminner klassiska kolonner. Dock 

behåller abakusen den fyrkantiga 

formen. Denna typ av kolonn utvecklas senare till att få en rundare form med en markerad 

entasis (den svaga utbuktningen av mittpartiet på en kolonn). Kolonnen saknar bas men 

har en istället fått en mer voluminös abakus (Stierlin 1994:108). Kolonn typen återses i 

Puuc regionen på norra Yucatanhalvön. Det tyder troligtvis på Itzas inflytande. 

 

 

 

Figur 6 Kolonnrad med överliggande träsyll. Röd markering visar entasis 

och grön markering visar abakus. 

Ritad av Mathias Josefsson 



19 

 

   Under årens lopp utvecklades ett flertal typer av valv i Mayariket. Man har länge räknat 

dessa valv som en typ utav trappstegsvalv. Denna valvtyp innefattar att man placerar 

stenar lite längre än stenen under 

tills de tillslut möts på toppen 

(Sharer and Traxler 2006:215). 

Dock består inte Mayas valv helt 

utav sten som de vanliga 

trappstegsvalven, de använder 

samma teknik som när de byggde 

sina väggar. Med en yttre klädnad 

utav sten fyllde de resten med 

cement och småsten för att 

producera ett stabilt valv. Däremot i 

Copan där cementen var av mycket 

sämre kvalitet fick man lägga 

regelbundna lager med sten för att 

det skulle kunna vara lika stabilt 

som med kvalitativ cement. Det 

finns även ett flertal andra 

valvtekniker som utgår från själva trappstegsvalet nämligen flaskhalsvalv och 

trekupolvalvet (Stierlin 1994:135).  Flaskhalsvalvet börjar som ett typiskt trappstegsvalv 

som har en mer rundad utbuktning som avslutas i en lång rak hals. Den sista typen av valv 

finns dokumenterad i Palenques palats. Påminner väldigt mycket om arabisk arkitektur där 

man har skapat kupoler som placerats på varandra. Taket vilar inte direkt på valven. Maya 

placerade ett band mellan taket och valven, där de kunde dekorera med konstverk. 

   För att kunna konstruera dessa typer av valv måste de ha varit tvungna att bygga 

träställningar vilket kunde hålla upp stenarna innan det överliggande stenlagret var 

placerat. Detta gör att arbeta med valvslagning var en mycket farlig syssla eftersom valvet 

ej är stabilt innan den överliggande stenen var placerad. Det finns exempel där man har 

placerat en sekundär överliggarsten mitt i valvet. Man valde att göra för att ge extra stöt till 

valven. Dock blir deras funktion onödig så fort valvet är färdigtbyggt. I flera fall i t.ex. Tikal 

kan man se att man använt sig utav trästolpar som extra stöd under byggnationen av 

valven. Fördelen med att göra extra stödet i trä var att man lättare kunde såga av dem när 

Figur 7 Trekupols valv i Palenques palats 

Bild tagen från: 

http://mayaruins.com/palenque/a1_167.html 

http://mayaruins.com/palenque/a1_167.html
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cementen hade torkat. Allt eftersom att väggarna blir lättare kan man börja göra valven 

högre. I Copan har det största valvet en höjd på nästan 4 meter medan i Palenque 

sträcker de sig till hela 6 meter från golv till toppstenen (Stierlin 1994:136).  

   När man placerade in fönster i tempel och andra byggnader löste Maya det genom att 

öppna en fyrkantig dörröppning i väggen. Dessa ljusinsläpp var sällan större än 2.4 meter 

och standard för öppningarna var 1.5 meter. För att bära upp tyngden från väggen 

placerade man en ram utav trä. Det är på grund av denna träram som ett flertal tempel och 

andra byggnader har rasat ihop, då de med åren murknat bort. En tolkning till varför de 

valde att använda trä istället för att utveckla nyare avancerade tekniker som skulle stötta 

upp ljusinsläppen, är att Mayafolket var traditionsbundna.  

   En mycket viktig arkitektonisk detalj som återkommer i Mayariket är den traditionella 

takkammen. Oftast var takkammen högre än själva byggnaden den var placerad på. 

Eftersom kammen var av den storleken var man tvungen att placera den över den bakre 

väggen utav byggnaden. Detta för att den bakre väggen inte hade försvagats av en 

dörröppning. Dem tidiga takkammarna saknade någon form av ornamentik, det är först 

senare man börjar täcka kammen med motiv.  Det utvecklas även en teknik där bygger 

dubbla väggar där man skulpterar öppna motiv igenom takkammen. Denna evolution av 

takkammen är troligtvis inte bara av estiska skäl. Eftersom kammen blir perforerad 

minskar vikten på taket vilket leder till att man kan placera kammen på mitten av 

byggnaden över avskärmningsväggen.   

 

3.2 Rummets ursprung 

I grunden utgår alla Mayafolkets byggnader efter den klassiska hyddan. Hyddan som 

fortfarande kan ses i delar utav Yucatan. Själva konstruktionen är väldigt simpel, den 

består utav fyra stolpar med fyra takbjälkar som håller upp taket, hyddan har även en oval 

form (Stierlin 1994:6). Taket håller formen av ett upp och nervänt V. Den traditionella 

storleken på hyddorna var 4,5 m x 7 m. Detta mått återkommer ofta i tempelkonstruktioner. 

Man byggde hyddorna med trästomme och ett flätverk av vass/grenar med lerklining som 

väggar. Eftersom hyddorna byggdes i ett nerbrytbart material, finns det väldigt sällan spår 

efter dem. Det man finner är oftast stolphålen och eftersom de inte heller hade en härd 

inne i hyddan kan man inte heller finna spår efter den. Härden var placerad en bit bort från 

hyddorna, där skedde matlagningen. Därför är de nutida Mayaindianernas hyddor en bra 

ledtråd till hur deras förfäders hus har sett ut. De byggdes på plattformar på ett 
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terrassliknade sätt, där de viktigaste personerna och de viktigaste byggnaderna 

placerades högst upp på terrassen. Till skillnad mot de bebodda hyddorna byggdes de 

viktiga hyddorna som till exempel helgedomar eller tempel i sten. De tidiga 

tempelkonstruktionerna skiljde sig inte mycket från hyddorna rent byggnadsmässigt, den 

stora skillnaden är byggnadens syfte.  

 

3.3 Byggnadsteknik 

I och med att Mayakulturen utvecklades i ett relativt flackt område på Yucatanhalvön med 

mycket kalksten i marken, kunde de lätt få tillgång till byggnadsmaterial. När de bröt 

kalken och andra mjuka stenarter som sandsten kunde man använda sig utav flinta eller 

obsidian. Den teknik de utnyttjade flitigt vid extraktion av sten var den omslutande 

skärningen. Tekniken är väl beprövad världen över och utgår från att man markerar 

storleken på sitt stenblock för att sedan hugga med en hårdare bergart runt 

markeringarna. Väl nöjd med storleken kunde man börja hugga under stenen för att sedan 

bryta loss den. Kalksten och sandsten är mycket lätt att bearbeta. Fast även om stenen 

var lätt att bearbeta var de tvungna att täcka över stenbrotten, detta för att hindra stenen 

från att torka och bli avsevärt mycket hårdare (Stierlin 1994:133). 

   Mayafolket utvecklade även en form av puts vilket bestod utav kalk, vatten och 

naturgummi. Detta puts användes för att beklä byggnader med en vit lysande färg, samt 

ge dem en slätare yta (Sharer and Traxler 2006:183) 

. Dessutom gjorde putsen att de blev lättare att skapa detaljer i väggarna. Dock tenderar 

puts i fuktiga klimat till att brytas ner mycket snabbare än i ett torrare klimat. Vid 

byggnationerna använde sig Mayafolket av antingen cement eller småsten, de började 

med att konstruera en form av större stenar som bildar den yttre muren. Därefter fyller de 

på med småsten eller cementen. Att bygga på detta sätt ledde till att väggarna blev mycket 

tjocka. Vidare utveckling av denna beprövade teknik i Mayariket leder till att man börjar 

använda mindre stenar och en större cementkärna. De yttre stenarna fungerar tillslut 

endast som en tunn skorpa vilket man applicerade putsen på. Även efter denna utveckling 

av cementkärnor ser man att väggarna inte minskar i storlek (Stierlin 1994:134).     
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4. PALENQUE 

4.1 Palenques historia 

Palenque ligger innästlad längs med Otulum floden i den mexikanska södern. Där har man 

byggt staden på en kalkstensplatå med utsikt över Usumacinta floddalen. De mexikanska 

lågländerna är ett mycket råmaterialrikt område. Tack vare regnet är området sällan torrt, 

vilket hjälper till att hålla skogen grön och frisk. Ett flertal av de trädarter som växer här har 

använts av bosättarna i Palenque i både handel och byggnationer. 

   Palenque förmodas ha grundats runt år 200 e.kr. (Evans 2008:300). Den första dynastin 

grundandes dock inte för än år 431 e.Kr. av K’uk’ Balam den förste (Grube and Martin 

2000:156,). En av de huvudsakliga anledningarna till att man valde att bygga sin stad i just 

detta område är floddeltat som flödar genom området, samt att platån ger en överblick 

över området. Detta gör att Palenque är en viktig strategisk punkt längs med floden. Under 

regeringstiden av Yohl Ik’nal hjälpte inte stadens placering när den rivaliserande statstaten 

Calakmul anfaller och plundrar staden runt den 21 april 599 e.Kr.. Detta anfall mot staden 

kom att prägla den arkitektoniska stilen speciellt i palatset. Att datumet går att läsa ut till 

runt den 21 april 599 e.Kr., är för att det finns dokumenterat på Palenques enda 

hieroglyfiska trappa (Grube, Martin 2000:159). Även Yohl Ik’nals efterträdare Aj Ne’ Ohl 

Mat (troligtvis Yohl Ik’nals son) får möta Calakmul ännu en gång. Även denna plundring 

sker i april månad, närmare bestämt den 4 april 611 e.Kr. (Grube and Martin 2000:161). 

Detta omnämns i Tempel of Inscriptions vilket vi kommer återkomma till senare.  

   En av de mest influensgivande konungarna i Palenques historia var K’inich Janaab’ 

Pakal I (Grube, Martin 2000: 162). Han tillträder redan som tolvåring och fick senare i livet 

två söner vilka båda två efterträder honom. Han är även en av de mest kända konungarna 

ifrån Mayafolket, hans grav i Tempel of Inscriptions som upptäcktes 1952 av Alberto Ruz 

var ett sensationellt fynd. Han startade även en av de första renoveringarna utav palatset i 

Palenque.  

K’inich Janaab’ Pakals efterträdare och son K’inich Kan B’alam II, var en man med lika 

stora ambitioner som sin fader (Grube and Martin 2000:168). Han fick ärva tronen år 684, 

då han redan var 48 år gammal. Under de kommande 18 åren spenderar han sin tid med 

att fortsätta den grandiosa byggnationskampanj hans fader påbörjade. Den mest 

spektakulära byggnationen han beställde var Group of the Cross. Det är ett tre 

pyramidskomplex som står på en artificiell terrass överblickande Tempel of Inscriptions. 
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K’inich Janaab’Pakals dog 702 e.kr. och efterträddes utav hans broder K’inich K’an Joy 

Chitam II (Grube and Martin 2000:171). Han hade inte lika stora ambitioner som sin fader 

och broder, dock fortsatte han renoveringen och utbyggnaden av palatset. Ett flertal nya 

reliefer och hieroglyfpaneler blev upprättade. En av de mest kända är ”The Palace Tablet”. 

Kinich K’an Joy Chitam II regerade från att han var 57 år gammal. Han blev senare avsatt 

vid 66 års ålder utav K’inich B’aaknal Chaak som var hans största rival. Efter Chitam II 

kommer det tre efterträdande konungar. Den sista konungen att sitta på Palenques tron 

var Janaab’Pakal III. Palenque går under i början på 800-talet e.Kr. och återuppbyggs 

aldrig igen.  

 

4.2 K’inich Janaab’Pakals Palats 

Palatset ligger mitt i staden, med alla tempel och andra byggnationer runt sig. Floden flyter 

längs dess östra sida där en akvedukt leder vatten in i palatset. Palatset är byggt på gamla 

byggnader som fått fungera som en underliggande struktur täckt med en 10 meter hög 

terrass. Den första delen i palatset som byggdes var hus E, som även kallas för sak nuk 

naah vilket kan betyda vita skinnets hus (Grube, Martin 2000:163, Miller 1999:38). Sak nuk 

naah var den enda delen av huset som var vitmålad, resten hade den traditionella röda 

färgen på byggnader. Hus E har även fått ett utseende som påminner om förgängliga 

material, takfoten har blivit huggit så att det ska efterlikna halmtaken på de traditionella 

hyddorna (Miller 1999:38). Den största innovationen i palatset var trappstegsvalven som 

skapade en mycket öppnare yta, i jämförelse med byggnader på andra platser i Mayariket 

(Sharer and Traxler 2006:215). 

 Det är här trekupolsvalvet finns dokumenterat vid den nordöstra ingången till den östra 

innergården. I palatset finns även mycket av den grandiosa ornamentiken kvar. Det är 

bilder på övernaturliga varelser och scener från vardagslivet vilka blivit målade i blå, gröna 

och gula färger. Hus B i palatset har troligtvis använts till att ta emot herremän lojala till 

Palenque. Man brukar även kalla Hus B för Popol Nah vilket kan översättas till ungefär 

mötesrum. Den östra gårdens bas har blivit utmärkt med nio stycken groteska reliefer. De 

visar män klädda i förödmjukande kläder på väg till att offras. Detta har man tolkat till att 

andra stadsstater, vilka betalade tribut till Palenque då skulle inse att om man inte följde 

Palenques krav riskerade man förödmjukelse och att bli offrade till gudarna. Hus C:s 

hieroglyfklädda trappa berättar historien om hur Palenque förlorade mot Calakmul (Grube 

and Martin 2000:164, Miller 1999:38). Men de fortsätter även berätta historien bakom hur  
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männen på den östra gårdens bas blev fångade. Det byggdes även till en trappa i hus C 

vilket gav stjärntydare möjligheten att gå upp på taket. Senare ombyggnader utförda av 

K’an Hok’ Chitam, då han lägger till A-D huset. Detta hus är egentligen en öppen 

pelargång vilket sträcker sig runt hela det inre navet bestående av Hus C,D och E samt 

det östra och västra innergårdarna. Detta tillskott till palatset gjorde att det fick en mer 

fortlikande konstruktion, dock utan att verka allt för aggressiv. Detta skapade en sorts 

privat sfär för de boende i palatsen. En av de mest unika byggnaderna i palatset är det tre 

våningar höga tornet vilket står centralt i palatset. Länge har man diskuterat om det är ett 

observatorium eller om det är ett vakttorn i vilket man kunde speja ut över Usamacinta 

dalen. Det fanns ett liknande torn i Copán vilket man tror har spolats bort under 1800-talet. 

Tornet är byggt i Hus E:s gamla gårdsplan, där det tar upp nästan hela gårdsplanen. Detta 

förklarar troligtvis varför man finner palatsets toaletter där. Toaletterna i sig är ett unikt fynd 

i Mayariket, de drog vatten från akvedukten som i sin tur spolade bort avträdet. Tornet 

består av en central kärna av sten vilken en trappa slingrar sig runt upp till översta planet. 

 

4.3 Temple of Inscription 

 Detta tempel består av en nio plattformar hög pyramid med en helgedom tillägnad 

Janaab’ Pakal, direkt söder 

om palatset. 

Mayaingenjörerna 

underlättade byggnationen av 

pyramiden genom att till viss 

del bygga in det i berget 

bakom pyramiden. Detta 

sparade mycket tid, vilket 

bidrog till att templet var 

färdigt innan Janaab’ Pakal 

hade avlidit. Det är ett av de 

få fallen då härskaren 

fortfarande har levat när 

minnestemplet 

konstruerades, dock levde 

han inte länge nog för att se det bli färdigt (Grube and Martin 2000:165, Miller 1999:40). 

Figur 8 Temple of Inscription sett från västra sidan av staden. I 

bakgrunden syns även palatset och Temple of the Cross. 

Bild tagen ifrån: 

http://www.delange.org/PalenqueRuins/PalenqueRuins.htm 

http://www.delange.org/PalenqueRuins/PalenqueRuins.htm
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Templet på toppen består av dubbla trappstegsvalv vilket ökade utrymmet avsevärt 

gentemot att bara ha ett trappstegsvalv. Valven är placerade bredvid varandra med 

öppningar mellan sig. Väggarna är täckta av tre stycken hieroglyfiska paneler vilka berättar 

Janaab’ Pakals historia. Templet har även en perforerad takkam placerat mitt på den 

centrala väggen. År 1949 när Alberto Ruz restaurerade templets insida, fann han tolv 

stycken hål med stenpluggar i (se fig 9). När han plockade bort pluggarna och lyfte bort 

stenplattan vilken hålen var placerade i, fann han en 

gång packad med jord och grus. Gången går ner 

igenom pyramiden och stöttas upp av ett flertal 

klassiska trappstegsvalv. Efter fyra säsongers 

grävande når man 1952 ner till en kammardörr 

(Stierlin 1994:20, Miller 1999:40, Grube and Martin 

2000:165). Den dörren är den enda dokumenterade 

dörren i Mayariket. Det var vanligare att man endast 

hängde upp draperier som insynsskydd. Bakom 

dörren finner Ruz en 9 x 4 meter stor kammare, med 

ett sarkofaglock visande Hanaab’ Pakals återfödelse 

som majsguden. Detta sarkofaglock är troligtvis det mest kända konstverk inom 

Mayakulturen. Under locket fanns en välutsnidad stenplugg vilket skyddade Hanaab’ 

Pakals lämningar. Traditionen med att återbesöka graven och kungens lämningar blev 

lättare av att sarkofaglocket ligger i spår. Detta tyder på att man ska kunna skjuta undan 

den åtta ton tunga stenen för att till exempel beströ kroppen med cinnober (högröd 

kvicksilvermineral), eller för att lägga tillbaka benen som blivit flådda från kött. 

 

4.4 Group of the Cross 

 Detta tempelkomplex uppfördes utav K’inich Kan B’alam II, den äldsta sonen av Hanaab’ 

Pakal. De olika templen representerar Palenques tre viktigaste gudar. Tempelrummen är 

mycket små och representerar symboliska svettbad, platser för rening av själen. Varje 

templerum innehåller även två stycken väggtavlor, en visandes K’inich Kan B’alam II som 

ung och en som fullvuxen kung, där han dyrkar världsträdet (axis mundi) vilket liknar ett 

kors (Grube and Martin 2000:169, Miller 1999:43, Miller 2006:137). Vid en kosmologiskt 

händelse där Jupiter, Mars, Saturnus och månen alla var förenade, brändes ett av 

korstemplen som ett sätt att hedra denna förening. Likt tempel of Inscriptions bärs även 

Figur 9 objektet till vänster föreställer en 

stenplugg och den högra visar 

placeringssätt. 

Bild ritad av Mathias Josefsson 
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dessa tre tempelrum upp av dubbla trappstegsvalv. De takkammar man ser består av en 

lättare stenbyggnation täckt med en finare puts vilken även är perforerad.  

 

5 TIKAL 

5.1 Tikals historia 

Till skillnad mot Palenque har inte Tikal samma närhet till en flod. Däremot har Tikal 

anlagts vid fyra stycken mindre sjöar i sin direkta närhet. Vilka har fått fungerar som 

resorvarer. Dock kan det vara svårt att förstå hur fyra mindre sjöar kan förse en stad på 

cirka 60000 innevånare med vatten och möjligheter till irrigration. Tack vare det höga 

regnfallet (ca 2000-3000mm per år) fylldes sjöarna på (Sharer and Traxler 2006:45). I 

dessa lågländer finns även samma förutsättningar som fanns i Palenque, med ett visst 

undantag. Bergen till öster om Tikal var mycket mineralrika. Det fanns basalt, granit, 

hematit och skiffer i stora kvantiteter. Dessa råvaror var man annars tvungen att importera 

från högländer vilket var både dyrt och tidskrävande.  De tidigaste byggnaderna i Tikal går 

att datera till cirka 350 f.Kr. vilket gör att Tikal var en av överlevarna från den preklassiska 

kollapsen vilket gjorde att en mängd städer övergavs och glömdes bort. En av de första 

konungarna under den klassiska perioden som omnämns i Tikal kallas för Yax Ehb’ Xook 

(betyder grovt: första steget haj). Dock har det varit svårt att precist säga vilken tidpunkt i 

historien han var konung. Man vet mycket lite om Yax Ehb’ Xook och hans efterträdare, 

inte för än runt början på 300-talet har man kunnat hitta bevis för att en ny Ajaw (härskare, 

adelsman) regerar på nytt (Grube and Martin 2000:26, Sharer and Traxler 2006:310). En 

av de tidigare dynastihållarna Chak Tok Ich’aak den förste regerade under en mycket 

tumultartad tid i Tikals historia. Under 378 e.Kr. anländer Siyaj K’kak’ till Tikal, en 

herreman från staden Teotihuacan och placerar en son av Teotihucan på Tikals tron. 

Historien beskriver hur Chak Tok Ich’aak den förste ”går i vattnet” vid samma tid som Siyaj 

anländer till staden. Detta leder till att de flesta monumenten resta före 378 raseras eller 

tas bort från staden. Den nya konungen Yax Nuun Ayiin den förste, var den första som 

byggde utanför den traditionella norra plattformen vilken de tidigare härskarna hade 

uppfört. Där byggde han tempel 34, det tempel han även skulle bli begravd i (Grube and 

Martin 2000:33, 322). bland gravgodset ser man en intressant blandning mellan 

Mayakeramik och nordlig mexikansk konst (Sharer and Traxler 2006:292, 321) 
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. En ny våg av förändring sveper in över Tikal när Siyaj Chan K’awaiil II beträder tronen år 

411 E.kr. Han ville knyta an till grundaren av den första konungen Yax Ehb’ Xook och 

avbildade sig själv på sina stele med Yax Ehb’ Xooks vapensköld, vilket ska ge intrycket 

av att han var den rättmätige härskaren. Han var även kungen vars grav finns i tempel 33.  

I mitten på 500-talet möter Tikals gyllene ålder sitt slut. Denna nergång in mörkare tider 

har konstaterats bero på ett anfall utav Calakmul. Samma stadsstat som anföll Palenque. 

Caracol en god allierad till staden, vände sig emot dem efter att Tikals dåvarande härskare 

Wak Chan K’awiil mördade en herreman från Caracol. Därefter anslöt sig Caracol till 

Calakmul. Detta betydde undergången för Tikal. Det dröjer nästan 370 år innan Tikal drar 

sitt sista andetag som stad. 

 

5.2 North Acropolis 

Denna grupp av tempel restes inte vid samma 

tidpunkt. De har rest allteftersom konungar har 

dött. Man kan se detta Akropoliset som en 

begravningsplats, där de preklassiska 

konungarna finns begravda. På plattformen 

som bildar Akropolis finns det upp mot åtta 

olika tempel, där det sista tillagda templet var 

tempel 33 (Grube and Martin 2000:35–36, 

Houston, Inomata 2009:17). Framför trappan 

upp till plattformen finns ett antal steles 

uppställda. Dessa stele delar med sig av 

Tikals härskares historier, bland annat om 

krig, arv och dominans. Denna tradition bryts 

med tidigare nämnda konungen Yax Nuun Ayiin den förste genom byggnationen av sitt 

tempel nedanför Akropolis. I förbindelse till Akropolis fanns även The Great Plaza (den 

stora gårdsplanen). Akropolis och The Great Plaza bildar tillsammans den nord-sydliga 

axeln (Miller 1999:112). Detta skulle symbolisera skillnaden mellan massa och rymd. Det 

är först senare när tempel 1 och 2 tillkommer på The Great Plaza som axeln bryts och 

istället riktas om till en öst-västlig axel. Templen på Akropolis byggdes om ett flertal 

gånger. Till exempel tempel 33 byggdes på tre gånger innan det ansågs vara färdigt. I och 

med att man byggt på detta sätt har putsen och andra dekorationer varit kvar och har 

Figur 10 Tikals North Acropolis, i förgrunden tempel 1 

& 2 

Bild tagen från: 

http://www.travelerswonder.com/guatemala/tika

l.html 

http://www.travelerswonder.com/guatemala/tikal.html
http://www.travelerswonder.com/guatemala/tikal.html
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därför kunnat studeras bättre. När arkeologer har grävt sig in i templen har de funnit fullt 

bevarade gamla tempel som fortfarande haft fullt synliga målningar . Eftersom Mayafolket 

stil på byggnader är mycket lika kan det vara svårt att se skillnad på till exempel ett palats 

eller ett tempel. Detta i kontrast i hur västvärlden har byggt sina kyrkor och slott med olika 

helt olika designer. Detta gör att det blir svårt att skilja på byggnader begravda inuti andra 

byggnader (Miller 2006:113). 

 

5.3 Twin-Pyramid Groups 

Längs med Tikals stora Causeways (breda gångvägar ca 10 meter breda) uppförde 

konungarna sex grupper om två pyramider. Dessa pyramidgrupper byggdes för att fira 

Katun eller K’atun (den 20åriga Mayakalendern). Grupperna har blivit placerade att de 

följer den öst-västliga axeln (samma som Tempel 1 och 2 vid norra Akropolis). 

Pyramiderna har troligtvis blivit 

placerade på den axeln eftersom 

den var viktig för kalendern (Miller 

1999:35). Den första 

pyramidgruppen byggdes vid östra 

Plazat i Tikal. Det skedde runt tidigt 

500-tal. Under senare klassiska 

perioden byggdes det en ny 

pyramidgrupp var tjugonde år, när 

Katun/K’atun- ceremonin inföll. Detta 

fortgick mellan år 692 till 790. Till 

norr och söder om pyramiderna 

finns det två till byggnader. Till söder 

fanns det en byggnad vilket hade nio stycken dörrhål. Huset var inte speciellt djupt då det 

består utav endast ett trappstegsvalv. Till norr fanns ett inhägnat område vilket innehöll en 

stele och två altare (Grube, Martin 2000:51). Denna typ av byggnation är mycket sällsynt 

och syns väldigt sällan utanför Tikals politiska gräns. De två pyramiderna saknade tempel 

på toppen. Detta kan tyda på att man har sett pyramiderna som ett heligt berg, vilket man 

utförde ritualer på (Evans 2008:51, Sharer and Traxler 2006:167) 

 

Figur 11 Twin-Pyramid Complex  

Bild tagen från: 

http://www.crystalinks.com/pyramidguatemala.html 

http://www.crystalinks.com/pyramidguatemala.html
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6. ANALYS 

6.1 Jämförelse mellan Tikal och Palenque 

Det finns både likheter och skillnader mellan de båda städerna. Ur ett tidsperspektiv har 

Tikal fördelen eftersom staden grundas under den preklassiska perioden. Men det kan 

också vara en nackdel. Staden var förvisso stor och hade ett stort innevånarantal, dock 

var tiden inte på deras sida. Med detta menas att deras traditionella sätt att konstruera 

byggnader var både klumpigt och inte alls lika förfinat som det man ser i Palenque. Tikal 

använde sig av den klassiska Petén-tekniken när de byggde sina byggnader. Det betyder 

att de byggde sina byggnationer med den gamla beprövade tekniken att stapla stora 

stenar och fylla mellanrummet med en liten cementkärna. Om man då studerar Palenques 

mer utvecklade teknik med att göra en tjock cementkärna och placera mycket tunna 

stenskivor utanpå, vilket var effektivare. Palenque var pionjärer när det gällde att bygga 

större rum, de löste den icke existerande rymligheten med en valvteknik som vi inte ser i 

Tikal. Därför ser man inte samma rymlighet i Tikals tempel eller palats som i Palenque. 

Tikals palats (central Acropolis) delar inte tanken med öppen planlösning som Palenques 

palats. Där är fokuset mer på att avskärma kungligheten och adeln från resten av 

befolkningen. De bygger inte samma typ av öppna gallerier vilket Palenque uppvisar i Hus 

A-D (palatset i Palenque). Detta dels för att Palenque utvecklades sina vanliga 

dörröppningar till kolonnrader, vilket inte Tikal gör. Däremot ser Tikal en förändring i sin 

arkitektoniska stil tack vare inflytande från Teotihucan. Detta resulterar i att staden bygger 

med mer nordliga mexikanska influenser. Detta går speciellt att se på talud-tableros (en 

lutande yta tillförs med en utskjutande 90 graders vinkel vilket sen återgår till lutande igen) 

som är typiskt för Teotihuchans pyramider och andra byggnader. Deras valvslagstekniker 

är egentligen samma teknik i grunden. Dock skiljer den sig i vissa avseenden. Eftersom 

man i Tikal arbetade med den mer primitiva versionen av väggar tenderade deras valv till 

att bli mycket tjocka och blev aldrig lika förfinade som de i Palenque. I Palenque 

utvecklade man valvslagningstekniken till att nå nya höjder. Det bästa exemplet är 

trekupolsvalvet i Palenques palats. De valven har blivit jämförda med moriska valv i både 

skönhet och likhet. När det kommer till att bygga terrasser och plattformar skiljer sig det 

inte något. De använder ungefär samma teknik i hela Mayariket för att bygga 

plattformar/terrasser. Eftersom att förflytta jord inte är en speciellt avancerad uppgift är det 

inte konstigt att tekniken är lik över hela Mayariket. Tikal och Palenque delade en 
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gemensam fiende i Calakmul, båda städerna blir anfallna och uppvisar efter det en 

förändring i sin design och konst. Speciellt i Palenque verkar nederlagen slagit hårdare än 

på Tikal. Både i konsten och på hieroglyftrappan finns det dokumenterat. Tikal har 

antecknat dessa händelser på steles istället för på trappor eller i konsten. Det är ytterligare 

en skillnad mellan Palenque och Tikal. Det finns en dokumenterade steles i Palenque, 

medan i Tikal finns en stor mängd steles runt norra akropolis och även utspridda i skogen.  

 

6.2 En klargörelse av viktiga likheter och skillnader mellan städerna 

 

Tabell 1 visar likheter och skillnader mellan städerna.  

Palenque ca 430 e.Kr. – ca 810 e.Kr.  Tikal ca 350 f.Kr. – ca 890 e.Kr. 

Grundad under den klassiska tiden  Grundad under den pre-klassiska tiden 

Något mindre befolkning Större befolkning 

Förfinad byggnadsteknik Grövre byggnadsstil beroende på områdets 

stil (Peténstilen) och tidsperspektiv 

Stor cementkärna med mindre sten skivor Liten cementkärna med stora stenblock 

Trekupolsvalv endast dokumenterade i 

Palenque 

Tikal bygger endast de klassiska 

trappstensvalven 

Palatset har en öppen planlösning Palatset mer stängt och inte lika öppet som 

Palenques 

Kolonnrader  Inga dokumenterade kolonnrader 

Yttre inflytande från Calakmul påverkar 

Palenques byggnadsstil 

Teotihucan påverkar Tikals byggnadsstil och 

även deras konungalängd  

Terrasser och plattformar Terrasser och plattformar 

Endast en dokumenterad Stele Flertal steles  

Byggnadsmaterial: Kalksten, sandsten, 

trävirke, kalk, cement 

Byggnadsmaterial: Kalksten, sandsten, 

trävirke, kalk, cement 
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7. DISKUSSION 

7.1 Tidslinje för byggnationer 

 

Figur 12 Tidslinje över städerna 

Sammansatt av Mathias Josefsson 

 

7.1 Orsaker till likheter och olikheter - historiskt perspektiv 

Vad kan vara den stora faktorn som gör att Tikal inte väljer att utveckla sin stad på samma 

sätt som Palenque gör? I och med att Tikal grundas tidigare och har en tidigare 

byggnadsspurt i jämförelse mot när Palenque börjar bygga sina mest kända monument 

(se fig 12). Det kan vara en indikation på att traditionerna som Tikal utvecklar går mycket 

djupare än de som Palenque har. Även att Palenques första dokumenterade dynasti 

sammanfaller runt den tiden då Teotihuacan anländer och det första templet i Tikal byggs 

utanför North Acropolis. En teori till att Tikal inte utvecklar sin arkitektur kan vara att 



32 

 

eftersom Teotihuacan tar över makten i Tikal, driver folket till att försöka hålla kvar vid det 

klassiska som deras förfäder skapat. Därför kanske de i ren protest mot den nya dynastin 

väljer att hålla kvar vid det gamla. När Siyaj Chan K’awaiil II kommer till makten försöker 

han knyta sin dynasti till den första härskare och på detta sätt bekräfta sin plats. Det är ett 

sätt att tolka det. En annan teori kan vara att K'awaiil såg hur folket fortsatte med sina 

äldre traditioner och insåg att för att hålla kvar makten måste han finna något sätt som drar 

in folket till honom. även om det kanske inte finns några bekräftade källor till det kan det 

vara värt att tänka på. 

   Vad kan då fått Palenque till att utveckla sin bebyggelseteknik? Staden får sin egentliga 

stora byggnads punkt nästan 200 år efter att Tikal ens börjar bygga utanför North 

Acropolis. Min första tanke kring detta är att eftersom inte Palenque erövrades av 

Teotihuacan, ledde till att de kunde utveckla sina byggnader friare och hade möjligheten 

att utforska nya arkitektoniska finesser. Även att de blir anfallna av Calakmul två gånger 

med fem års mellanrum fortsätter de att utvecklas och frodas. Dock får anfallet 

konsekvensen att de på något sätt alltid vill minnas sina nederlag gentemot Calakmul. Det 

syns speciellt på den hieroglyfiska trappan i palatset. De mest markanta byggnaderna i 

Palenque byggdes under loppet av cirka 50 år. Vilket i säg är väldigt imponerande. Alla 

uppförda utav Pakal själv eller av hans söner. Men varför byggs inte några andra 

byggnader av samma status och av den skalan för ens just Pakals tid? Det kan vara att de 

tidigare härskarna har varit mindre betydande och inte haft samma kommenderande kraft 

som just Pakal. Men eftersom att Calakmul anfaller staden måste den fortfarande varit 

något av ett maktcentrum som Calakmul såg som ett hot. Eller kan Pakal och hans söner 

rivit de gamla monumenten för att göra plats för sina egna? Detta kräver självklart mer 

efterforskningar för att få ett svar på.  

 

7.2 landskapsförutsättningar och klimatförutsättningar 

Till viss del delar Palenque och Tikal samma förutsättningar i miljön. Palenques fördel var 

att de hade hela tiden närheten till Usumacinta floden vilket försåg staden med färskvatten 

med konstant flöde. De kunde även konstruera akvedukter för att föra in vattnet i palatset 

vilken var en stor lyx. Tikal hade inte samma tur när det gäller floder och vattentillgångar. 

Trotts att de hade ett antal resorvarer i sin direkta närhet var de fortfarande beroende på 

att det skulle regna för att fylla på resorvarerna. Det i säg är en stor nackdel, en torka som 

varar under en längre tid kunde vara förödande för Tikals innevånare. Däremot kunde 
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städerna känna sig väl lottade när det gällde närheten till mineraler. Både Palenque och 

Tikal hade i sin direkta närhet fyndigheter vilket på Yucatanhalvön kunde säljas till sina 

mindre lottade grannar. Inte bara kunde de sälja sina råvaror, de kunde även användas i 

städerna för att bygga dem till den storlek och skönhet vilket vi ser idag.  

 

 7.2.1 klimatpåverkan 

  Dock har klimatet i området lett till att den kalksten och sandsten vittrat en hel del under 

den tiden staden varit utan översikt. Inte bara regnet som faller tär på byggnaderna, utan 

även det som växer upp av regnet. På grund av träden som växer upp i en alarmerande 

fart bryter ner byggnader då frön fastnar mellan stenarna. Som man kunde se på Tempel 

33 i Tikal under dess utgrävning 1965 (Berlin 1966:241), har träden som tidigare vuxit på 

templet förstört det till den graden att man inte fann det lönt att restaurera det. Det är ett av 

problemen med träden i djungeln, ett annat problem som de tillför att de lätt döljer tempel 

och andra byggnader. 

   Eftersom att det är fuktigt i djungeln ser man även ett förfall i kalken och relieferna. De 

vittrar sakta bort i och med att de suger åt sig fukten runt omkring sig. Även det faktumet 

att de första upptäckarna brände åtminstone Palenque för att frilägga staden, snabbade 

upp hela processen med stadens förfall. 

 

7.3 Befolkning och social status 

I min denna kandidatuppsats har fokusen varit mycket på hur byggnaderna ser ut och ifall 

det finns likheter och olikheter mellan Palenque och Tikal. I framtida avhandlingar kan 

tänkas att man försöker fokusera på mer på den sociala stratifieringen och huruvida 

städerna var indelade i distrikt och ifall det fanns en central del av staden som endast 

vissa hade tillgång till. 

   



34 

 

8. SLUTSATS   

 Efter mina efterforskningar i ämnet om Mayaarkitektur har jag kommit fram till att det 

egentligen inte är mycket som skiljer de olika städer från varandra. De delar mycket av 

den klassiska Mayastilen i byggnaderna. Där de dock skiljer sig åt är i hur de har valt att 

konstruera sina väggar och valvbågar samt skillnader i huruvida de använt sig utav 

kolonner eller ej. Det tydligaste exemplet där man kan se att städerna skiljer sig åt är om 

man gör ett tvärsnitt i båda städernas väggar. Tikals väggar är mycket klumpigare byggda, 

dock får man inte misstolka det som att deras väggar var dåligt byggda. De är fortfarande 

mycket bra konstruerade i bortseende från att de är tjockare och krävde mer arbete. De 

väggarna som bär upp i Palenque har fåtts utvecklas mer och deras tekniker är generellt 

bättre än Tikals. Mycket av denna skillnad beror troligtvis på tidskillnaden mellan städerna, 

samt att Palenque inte ligger i Peténområdet. De följer båda den klassiska stilen av att 

bygga med naturen. En annan stor skillnad i stilar uppkommer i och med att Tikal har varit 

under influenser av utomstående städer, i detta fallet Teotihuacan. Min forskning tyder på 

att Palenque inte har utsatts för samma sorts influenser bortsett från plundringen av 

Calakmul.  
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9. SAMMANFATTNING 

Den flacka och kalkrika terrängen på Yucatanhalvön gav Mayafolket ypperliga fördelar när 

de skulle konstruera sina städer. Den traditionella hyddan vilken man fortfarande kan se 

runt om på Yucatanhalvön, har fungerat som mall för både tempel och 

palatskonstruktioner.  En Mayastad följer naturens gång när den byggs, den bryter inte av 

naturen med rutnät utan flödar med den. Mayafolket utvecklade en cement vilken stora 

delar av deras byggnader består utav.  

 

Palenque grundandes runt år 200 e.Kr., men når sin storhetstid under kung K'inich 

Janaab' Pakal. Han lade grunden för det palatset som vi idag kan se i Palenque. Tempel 

of Inscription påbörjades även av honom. Detta skulle bli hans gravkammare och hans 

helgedom. Pakal dog dock innan bygget var färdigt. Det slutfördes senare av hans 

efterföljande son som även påbörjade group of the Cross. Tre tempel vilka han tillägnade 

sig själv. Palenques konst och arkitektur formades till att alltid påminnas om anfallet från 

Calakmul, en rivaliserande stadsstat. 

 

Tikal grundades redan under den preklassiska eran, cirka 350 f.Kr.. Mycket av Tikals 

arkitektur är orienterad runt att bygga tempel till sina forna kungar. De bygger över de 

äldre templen med nya bättre och större helgedomar. Under slutet av 300-talet e.Kr. blir 

Tikal invaderat med nordlig mexikansk kultur. Den främmande kulturen var den av  

Teotihuacan. Denna ankomst påverkade Tikals arkitektur med att inkludera drag från 

nordliga Mexico.  

 

Vid en jämförelse av de två städerna kunde jag även se att det inte skiljer alltför mycket 

mellan städerna. De stora skillnaderna i städerna är tidsperspektivet. Tikal är äldre än 

Palenque och brukar då en murarteknik vilket är både äldre och mindre förfinad än den 

som man ser i Palenque.
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