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EN GAMMALROMANSK TORNTYP FRÅN 

ÖSTERGÖTLAND. 

AF 

A N D R E A S L I N D B L O M . 

Q—P stgötakyrkorna ha af gammalt varit kända för sina 
imposanta torn. Särskildt i västra Östergötland, 
trakten vid Vättern och Tåkern, förläna de hvita, 
mäktiga tornen slättlandskapet en egendomlig, 

storslagen prägel. 
Af det medeltida Östergötlands1 137 sockenkyrkor hade 

åtminstone ett sjuttiotal stentorn i väster. Mer än två tredje
delar af apsiskyrkorna hörde till denna grupp — ett förhål
lande alldeles motsatt hvad vi känna från grannlandskapen, 
särskildt Västergötland och Småland. Att döma af de få kvar
varande representanterna för denna ..västerländska,, typ synes 
tornet i allmänhet varit samtidigt med kyrkans öfriga delar. 

Generellt kan det beskrifvas sålunda: bottenvåningen 
täckes af ett tunnhvalf med vederlag i norr och söder, därefter 
vidtaga bjälklag; mellan långhus och torn är en dörröppning; 
förbindelsen med det sistnämndas öfre delar upprätthålles ge
nom en i södra muren förlagd trappa med ingångsöppning i 
långhusets västra vägg. Kolonettdclade fönstergluggar och en 
rundbågsgesims karaktärisera det yttre. 

1 Kind och Ydre härad räknades under medeltiden till Småland, om 
hvars kyrkliga arkitektur de i dessa trakter fordom talrika träkyrkorna er
inra. — För uppgiften om antalet kyrkor med medcltidstorn hänvisas till 
Broocman: Beskrifning öfver Östergötland . . . Norrköping 1760. 

Öfvers tycke: Askeby, hval fkonsolstenar, nu i n. ytterväggen. 
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Från denna typ väsentligt skilda former möta vi uti Ör-
berga (västtorn med trapptureller, jämför Husaby!), Bjälbo (väst-
torn med rik rumsanordning) och Mjölby1 samt å några andra 
ställen, som jag får tillfälle att nämna i samband med behand
lingen af Askeby kyrkas torn, det intressantaste i Östergötland. 

Askeby kyrka (fig. 1), vigd åt S:t Olof och Jungfru Maria'2, 
bestod fordom af torn, långhus, ett lägre kor1 samt troligen 
apsis. 1444 — ej 1418, som i allmänhet anges — ersattes det 
gamla koret af ett nytt med tresidig afslutning, uppfördt af 
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Fig. 1. Plan af Askeby kyrka. 

tegel i munkförband. Troligen inslogos samtidigt långhusets 
trenne krysshvalf. Ännu senare är sakristian å korets norra 
sida. Å samma sida af långhuset funnos fordom tillbyggnader 

1 Mjölby torn förtjänar särskild uppmärksamhet, emedan det, frånsedt 
tornet i Rydaholm (Småland), är det enda af mig kända exemplet pä torn 
med afläng-fyrkantig grundplan ä fastlandet norr om Skåne (där de däremot 
icke äro ovanliga). 

2 Bcskrifningen af Askeby och Bankekinds kyrkor kan på grund af 
bristande utrymme ej göras sä grundlig som önskligt vore. Uppsatsens 
ändamål är ju ock närmast att fästa uppmärksamhet pä torntypen. Öfver 
Askeby intressanta kyrka, förut behandlad blott af Brunius (Konstanteek-
ningar . . . 1849. sid. 252), hoppas jag i framtiden få lämna utförligare 
beskrifning. 

3 Läget af det gamla korets vattentak är synligt frän vinden. 
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af hvilka åtminstone en härstammade från romansk tid. I söder 
har långhuset en af rundbågsgesims och lisener prydd, apsis-
försedd utbyggnad, som medels en stor, rundbägig öppning stått 

Fig. 2. Askeby kyrka från SV. 

i förbindelse med detsamma. (Utbyggnaden är synlig å fig. 2). 
Täckt af ett tunnhvalf och med ett hälft hjälmhvalf öfver apsiden, 
i hvars vägg skåp funnits, har detta rum säkerligen tjänat som 
kapell — motsvarigheter ha inom landskapet funnits uti Heda 
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och möjligen Rogslösa1. Denna utbyggnad är i Askeby troligen 
samtidig med långhuset. Flera omständigheter synas tyda på 
att vi här ha att göra med en anläggning, bestående af långhus, 
tvärskepp med apsider ä korsarmarna samt åt öster en apsis-
försedd korkvadrat — alltså i stort sedt samma typ, som redan 
under 900-talet uppträder i Sachsen (Drubeck, Qucdlinburg, Gos-
lar o. s. v.2). Märkligt nog synes äfven den äldsta kyrkan i 
Vreta (äldre än klostret) varit af ofvan beskrifna typ.:i 

I 

Fig. 3. Askeby torn, bottenvåningen. 

Materialet i långhus och torn är klufven, i skift lagd grå
sten, här och hvar inmängd med tuktade kvadrar af grågul 
kalksten, som äfven är använd i aflastningsbågar till dörrar 
och fönster. Ursprungligen hade hvardera af långhusets norra 
och södra väggar en rundbågig dörröppning längst i väster 

1 Jmfr Brenners teckning af Rogslösa kyrka i Ritade kyrkor . . . uti 
Wadstena län. Handskr. i Kungl. Bibi. (Neschers samlingar). 

- Dehio och Bezold: Die Kirrhliche Baukunst des Abendlandes, Stuttg. 
1892 ff., sid. 206 och 218. 

;i Enligt benäget meddelande af arkitekten S. Curman. — Beträffande 
Askeby kyrka kunna endast gräfningar bringa fullständig klarhet i denna punkt. 
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samt ganska stora, vidsmygiga fönster nära takkanten, tre å 
norra, fyra å södra sidan. — Att långhuset haft öppen takstol 
framgår däraf, att dess östra gafvelröste inåt långhuset till är 
rappadt och prydt med kvader-ristning (se nedan) ända upp 
till kroppäsen. 

Tornmuren (fig. 2), som utan synlig sockel1 uppstiger från 
en något aflång grundplan, har sina norra och södra väggar i 
flykt med långhusets. Efter en brand 1609 refs tornets öfre del. 

Fig. 4. Askeby, tornmurcns sektion mot Ö. (A A, B B, se fig. 3). 

hvarför det nu står under samma vattentak som den öfriga delen 
af kyrkan. — Med ledning af afbildningarna2 (fig. 1—5) vilja 
vi betrakta detsamma. 

1 Någon dylik har trots gräfningar ej påträffats. Att marken höjt sig 
är dock visst. 

2 De till denna uppsats hörande ritningarna äro utförda af förf. Beträf
fande vinkelförhällanden kunna de icke tillfrcdställa strängare kraf på nog
grannhet (t. ex. beträffande korshvalfvet å fig. 4). Ritningarna frän Askeby, 
Bankekind och Slaka äro utförda i samma skala. 
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Genom en rundbågig västportal kommer man in i ett 
kvadratiskt rum, täckt af ett ribblöst korshvalf af kalksten, 
buret af enkla hörnkonsoler. Till höger och vänster ligga 
inuti muren tvenne rum, hvilkas dörröppningar täckas af hori
sontellt lagda bjälkar. Kamrarna ha tunnhvalf med vederlag 
i öster och väster. Som fönster tjäna tvenne fyrkantiga, smala 
gluggar. I den södra är ännu träramen och gallret, bestående 
af ett enkelt järnkors, kvar. — Tvenne med träramar i midten 
försedda rundfönster finnas å ömse sidor om den västra hufvud-
ingängen, hvilkas karaktär närmare framgår af afbildningarna. 

i 

::; 

i 

)uo{ 

Fig. 5. Askeby torn, 2:dra våningen. 

I den östra väggens midt är en stor nisch, å hvars sidor finnas 
tvenne bjälk-täckta, nu igenmurade öppningar mot långhuset. 

Genom tvenne trappor, hvilkas ingångsöppningar legat 
ett stycke öfver långhusets golf, kom man fordom till den 
andra våningen, som företer en med den nyss beskrifna lik
artad anordning. I midten af den östra väggen en nisch, å 
båda sidor rundbågiga, nu igenmurade öppningar, hvilkas af-
lastningsbågar äro synliga från länghusvinden. Rundt väggarna 
löpa låga stenbänkar. Rummet täckes nu af ett illa slaget 
tegeltunnhvalf, troligen härstammande från tiden efter branden 
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1609. Ursprungligen har öfver denna våning varit ett bjälk
lag. Tyvärr kan om tornets forna öfre våningar intet slutas. 
— I det inre äro tornmurarna öfverdragna med ett hvitt puts-
lager, hvari med något skarpt föremål en enkel, men prydlig 
kvader-ristning utförts1. Däremot veta vi intet om tornets 
ursprungliga yttre utseende. 

Enkel, ja nästan grof ter sig den gamla kyrkan. Inga 
skulpturala detaljer,'2 ingen finare bearbetning af materialet. 

Fig. 6. Bankekinds torn. bottenvåningen. 

Men något primitivt eller ofullkomligt arbete möta vi ej. 
Hvalfven äro förvånansvärd! väl slagna, ingen oregelbunden
het råder i. ex. med afseende på murtjockleken. 

Fem kilomeler söder om Askeby ligger Svinstads, numera 
Bankekinds kyrka, vigd Iroligen äfven den ål S. Olof3. Det 

1 Så äfven ä långhusets understa putslager. — Dylik kvader-ristning, 
som understundom uppträder i våra äldsta romanska byggnader, förekommer 
äfven i utlandet, åtminstone i Sachsen (t. ex. Schkeitbar). 

- Från en af de nämnda utbyggnaderna pä norra sidan härstamma dock 
några märkliga sandstensskulpturcr (se öfverstyckct). I hvilket äldersförhål-
landc denna utbyggnad stod till långhuset, kan ej säkert afgöras. Skulp
turerna torde dock hänvisa på tiden senast omkr. 1200. 

3 Jfr Broocman, a. a. sid. 244. 
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ursprungliga långhuset och det troligen apsis-försedda koret 
äro rifna. Tornets grundplan (fig. 6) är mindre än Askeby-
tornets, men med ungefär samma proportioner. Ingen västportal 
har fordom funnits, men väl å dess plats tvenne små gluggar, 
sittande tätt intill hvarandra1. Det höga krysshvalfvet i Askeby-
tornets bollenvåning är här ersät! af ett lågt tunnhvalf efter 
det vanliga mönstret (jfr sid. 178). Nischanordningen i den 
östra väggen är utesluten, en enda ingång leder till långhuset. 
Alltså afsevärda förenklingar. Sidokamrarna visa brist på den 
symmetriska noggrannhet, som vi funno i Askeby. 

Fig. 7. Bankekinds torn, 2:dra våningen. 

Andra våningen (fig. 7), tillgänglig genom tvenne trappor 
med ingångsöppning vid långhusets golf, upplyses såsom i As
keby af ett rundbågigt fönster i väster, här med en synnerligen 
enkel midtkoloneit. I öster en hvälfd nisch med smala, rund-
bågiga öppningar å båda sidor. Nischens botten, som ligger 
i brösthöjd, är slätt murad. Midt i nischens vägg är en liten, 
genom muren gående öppning. En dylik mindre glugg har 
ä motsvarande plats funnits i Askeby-tornets bottenvåning. 

1 Jfr afb. i Mandelgren, Atlas till Sveriges Odlingshistoria, XI: 2, 
pl. XIV. — Afbildningarna äro i det stora hela riktiga. 

Fornvännen 1908. 13 
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k nämnda plats finnes nämligen en fyrkantig ifyllnad, gjord 
i senare tid.1 

Genom en trappuppgång, begynnande i den norra för 
detta ändamål särskildt höga öppningen mot långhuset, kom
mer man till den tredje våningen, upplyst af tvenne gluggar, 
därpå medelst trätrappor till tornets öfriga delar. Längst upp 
finnas i hvarje vägg ganska stora rundbågiga gluggar, en åt 
hvari håll. 

Grof och oregelbunden kvader-ristning förekommer å inner
väggarnes puts. 

Tornets yttre visar en enkel skråkantad kalkstenssockel. 
Strax nedom midten är å den norra och södra sidan en stark, 
skrånandc indragning af yttermuren, täckt af ett litet spänadt 
vattentak2. Längre upp förekomma rundt hela tornet tvenne 
små indragningar, markerade af enkla men välhuggna kalk-
stens-skräkanter. — Materialet i tornet är detsamma som uti 
Askeby. 

Bankekinds torn är af särskildt intresse, emedan det kom
pletterar vär tyvärr bristfälliga kunskap om den rikare anlägg
ningen i Askeby. Det har aldrig brunnit, stockarna öfver 
dörr- och fönsteröppningar samt i bjälklagen äro sålunda till 
stor del ursprungliga. — Byggdt i omedelbar anslutning till 
Askebytornet — kanske af samma byggmästare — uppvisar 
det dess flesta egendomligheter t. ex. i rumsanordningen, men 
företer på samma gång den förenkling och bristande nog
grannhet i utförandet, som ofta utmärka sekundära verk. 

Ännu en kyrka kunna vi sätta i omedelbart sammanhang 
med de nyss beskrifna, nämligen 5. Lars i Linköping, af hvars 
långhus och apsisförsedda kor ("trångt, rundligt af hiskeliga 
tjåckt hwalf och mur"):! intet återstår. 

1 Om i A. äfven den andra väningens nisch haft dylik öppning, kan 
ej utrönas, alldcnstimd nästan hela den öfre delen af nischen där är ommurad 
med tegel. 

2 En dylik indragning kan hafva funnits i Askeby ofvanför takkanten. 
3 Broocman, a. a. sid. 290. — Jfr äfven utsikten öfver Linköping i 

Dahlbergs Suecia antiqua. 
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Tornet, (fig. 8) som nyligen blifvit föremål för en grundlig 
uppmätning och beskrifning1, är här senare än långhuset, 
byggdt på dess västra gafvel. Detta har i viss mån blifvit bestäm
mande för dess utseende. Af lätt insedda skäl sakna vi så
lunda nischerna och öppningarna mot öster samt de båda 
trapporna. — En i södra, västra och norra murarna fortlö
pande trappa förmedlar tillträdet ända till tredje våningen; 

PL-.M n r B O T T r H l v ^ n i r i t j . 

I- Efc* 
Fig. 8. S:t Lars' torn i Linköping, bottenvåningen. 

andra väningen har ett rum i den norra muren; längst upp 
förekomma ej mindre än åtta stora ljudgluggar; materialet i 
tornet utgör endast kalksten — intet af allt detta känna vi 
från de båda andra, nyss beskrifna tornen. Likväl äro lik
heterna omisskännliga. Vi återfinna de båda kamrarna i bot
tenvåningen, hvars midtrum täckes af ett tunnhvalf med veder
lag i norr och söder, likaså den för Bankekind-tornet karak
täristiska indragningen å de norra och södra yttersidorna. 

1 Af A. Roland och S. Ambrosiani, se den sistnämndes uppsats i Med
delanden frän Östergötlands fornminnesförening, 1907. 
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Samma konstruktiva egendomligheter (horisontellt lagda bjäl
kar till fönster- och dörrbetäckning, vederlagskanter vid bågar 
och tunnhvalf) möta vi äfven här. 

Oregelbundenhet och vacklan känneteckna i flere afseen-
den S. Lars' torn. — Så gå t. ex. de båda, här olika stora 
sidokamrarnas tunnhvalf i olika riktningar. Föga hedrande 
för byggmästaren är äfven det otympliga sätt, på hvilket trap
pan ledts till de olika våningarna1. Allt tyder på att S. Lars' 
torn är yngre än motsvarande anläggningar såväl i Bankekind 
som framför allt i Askeby. 

Som jag redan i det föregående antydt, ha vi här att 
göra med en liten, strängt lokaliserad och inbördes samman
hängande grupp kyrkor eller rättare sagt kyrktorn2. — Redan 
vid första anblicken af Askeby kyrka våga vi säga, att det 
här ej kan vara fråga om någon spontan företeelse, och då 
vi ej känna några direkta analogier inom landet, kunna vi 
tills vidare påstå, att typen i sin helhet hit importerats utifrån. 
Utvecklingen har gått i förenklingens tecken, som för våra 
förhållanden är lätt förklarligt — bottenvåningens nischan
ordning försvinner och det besvärliga krysshvalfvet utbytes 
mot ett enkelt, lågt tunnhvalf. Anordningen med sidokamrar 
och tvenne trappor kunde i de små landskapen knappast ha 
någon framtid — redan i S. Lars visa sidorummen tendenser 
att ombildas3. 

Jag har varit i tillfälle att undersöka alla de kyrkor i Öster
götland, som under medeltiden haft stentorn4 — af de sistnämn-

1 Jfr de talrika afbildningarna i Ambrosianis anf. uppsats. 
- Sambandet mellan de tre kyrkornas torn har redan antydts af arki

tekten Roland i ett tillägg till Ambrosianis anf. uppsats. 
3 Att torntypen uppstått under starkt utländskt inflytande utgör enligt 

min mening det bästa beviset för att Askeby — den mest utvecklade och 
regelbundna anläggningen — också är den äldsta. Dä det är fråga om in
hemska företeelser plägar utvecklingen gå i motsatt riktning. 

4 Jfr de upplysningar, som finnas i Broocman, a. a. På dennes tid 
funnos ännu alla medeltidskyrkor i Östergötland bevarade, med undantag af 
4 ä 5 stycken. 



En gammalromansk torntyp från Östergötland. 189 

da äro något mer än 30 stycken bevarade — men endast i Slaka 
(fig. 9) vågar jag se beröring med "Askebygruppen". Långhus 
och kor ha försvunnit, det kvarstående tornet har i likhet med 
det blott sex kilometer nordost därom belägna S. Lars' blifvit 
senare tillbyggd! på långhusets västra gafvel. 1 det yttre åter
finna vi den starka, skrånande indragningen strax nedom mid
ten å norra och södra ytterväggarne. Mot bottenvåningens 
kvadratiska, af bjälklag täckta midtrum öppna sig i norr och 
söder väldiga insänkningar i muren, täckta af tunnhvalf på 
vederlag i öster och väster, hvilkas hjässa ligger omkring tre 

Fig. 9. Slaka torn, bottenvåningen. 

meter öfver marken. Tvenne smala gluggar upplysa botten
våningen. En dylik, något grundare bågöppning finna vi 
äfven mot öster i själfva tornväggen. •— Tornet, som är af 
huggen kalksten, visar i sina detaljer, t. ex. i sättet att be
handla kalkstenen, frändskap med S. Lars'. Kanske äro också 
de båda väldiga bågöppningarna i norr och söder att betrakta 
som reminiscenser af den ofvan beskrifna anordningen med 
sidokamrar. 

Det som särskildt karaktäriserar Askebygruppens torn är, 
utom den skrånande indragningen, just sidokamrarna. Några 
motsvarigheter känner jag hvarken här eller i utlandet. — 
Intressanta företeelser äro också de båda trapporna samt 
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nischerna mot öster, hvilka förklara tornvåningarna i Askeby 
och Bankekind som kapell (därom mera längre fram). 

Innan vi vända oss till utlandet för att söka få förklaring 
på dessa förhållanden, torde det vara lämpligt att göra en 
hastig öfverblick af de kyrkor i Sverige, som äga tornkapell 
eller andra liknande anordningar. 

Närike. Gräfve. Om kyrkans ursprungliga utseende kan 
ingenting slutas. — Torn af kalksten, hvars andra våning mot 
öster har tvenne rundbågiga öppningar mot långhuset, mellan 
hvilka en altarmur1, efter hvars en dm. tjocka skifva märken 
äro synliga i väggen. Det hela omfattas af en bred mur
båge på vederlagskanter. — Tornet tillhör Närikes äldsta ro
manska konst. 

Östergötland. Hagebyhöga. Apsiskyrka af kalksten med 
ursprungligt torn, hvars andra våning mot öster har en hvälfd 
nisch, hvars botten ligger i brösthöjd. I nischens midt en 
liten med träram försedd glugg'2. Å nischens norra sida en 
större rundbägig öppning mot långhuset, — Kyrkan, som 
under romansk tid fått ett par tillbyggnader, är en af de äldsta 
bland Östergötlands enkla apsiskyrkor. 

Källstad*. Tornet af kalksten, öfver det nu rifna lång
husets östra del, har åt samma håll i andra våningen en stor 
hvälfd nisch (fig. 10) med en kraftig, gafvelformad öfverbygg-
nad, uppburen af tvenne fint arbetade kolonetter med pryd
liga bladsmyckade kapital4. Om någon glugg i nischen fun
nits kan ej afgöras, alldenstund dess vägg upprifvits för en 
ingångsöppning till den n. v. vinden. 

1 Dimensioner: h. 85, br. 66 och djup 47 cm. 
2 Jfr Askeby och Bankekind, sid. 185. 
3 Jfr Steffen: Romanska småkyrkor . . . Sthlm 1901, sid. 38 ff. — 

Kyrkan är äfven afbildad hos Hildebrand, Mamlclgrcn m. fl. 
4 Utan att ingå på frågan om Källstad-typens proveniens, vill jag om

nämna, att jag funnit med ofvanstäende besläktade kapital blott i Hildesheim 
(S. Oodehard) och Clus (båda i Sachsen) samt uti Schwarzrheindorf (Rhcn-
provinscn). •— Intressanta äro äfven kolonetternas "hörnblad". Uppträdande 
af dylika är ju en typisk 1100-tals företeelse. 
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Småland. Visingsö1. Romanskt torn af sandsten, hvars 
andra våning har mot öster en altarnisch med bottenyta i 
brösthöjd, flankerad af tvenne rundbågiga öppningar mot lång
huset. Om kyrkans ursprungliga utseende kan intet slutas. 

Gotland. Visby. I trenne kyrkor, 5. Drotten, S. Olof 
och 5. Maria, har andra tornvåningen stått i förbindelse med 
långhuset genom tvenne trappor på samma sätt, som vi förut 
lärt känna i Askeby och Bankekind. I Maria förekommer väst-

Foto, O. Janse. 
Fig. 10. Källsfad, altarnisch (nedre delen) i 2:dra tornvåningen. 

empor och troligen har sådan ursprungligen funnits äfven i Drot
ten. Huruvida Olof haft denna anordningar osäkert. Den stora 
bågöppningen öfver tornbågen i S. Clemens i Visby har däre
mot endast ledt in till kyrkvinden2. — Förekomsten af de 

1 Se Svensk Arkitektur, 1908, pl. 3—15. 
- För denna upplysning har Jag att tacka Dr, B. F.khoff. — En dylik 

väldig bagöppning mot vinden tyckes äfven finnas i Dagstorp kyrka i 
Skåne, att döma efter en teckning i Änt.-Top. Arkivet. 
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båda torntrapporna leder tanken till den — S. Olof i Visby 
närstående — 5. Per i Sigtuna. Då f. ö. inga andra likheter 
med Askebygruppen förekomma, torde Sigtunakyrkorna för 
dess vidkommande kunna lemnas ur räkningen. 

Helgeand. Oktogonens andra våning har en bred, rund-
bågig öppning mot koret, i hvilken, såsom bl. a. förekomsten 
af ett väggskåp ger vid handen, troligen ett altare stått. Hel-
geandskyrkan, daterad af Hildebrand1 till början af 1200-talet, 
intar dock en särställning. — Mariakyrkan. Med tvenne af ett 
kolonettpar skilda bågar öppnar sig mot öster andra våningen 
af västtornet. Äfven här förekommer ett väggskåp. Likheten 
mellan detta torns äldre delar och S. Lars' (indragningarne å 
tornens norra och södra sidor, de stora rundbågiga fönster
öppningarna) har af Ambrosiani2 starkt betonats. Att de båda 
tornen stå i något samband med hvarandra synes mig dock 
mycket osäkert. 

Skåne. Simris9, Färlöfs* och Vär' kyrkor, den sistnämnda 
troligen uppförd kort efter 1170, alla fordom apsiskyrkor med 
tvillingtorn, ha i andra tornvåningens östra vägg haft en altar
nisch, omgifven af prydliga, kolonettdelade öppningar mot 
långhuset. Så har äfven varit förhållandet i Lyngsjör' apsis-
kyrka med aflång-fyrkantigt torn. I Stora Herrestad1 finnes 
äfven ett dylikt torn, hvars båda nedersta våningar öppnat 
sig mot långhuset med tvenne rundbågar, skilda af en pelare. 

1 Hildebrand, Visby och dess minnesmärken, Sthlm 1893. — H. anser, 
att andra tornvåningen äfven i S. Olof och S. Drotten tjänat kultändamäl. 

- Anf. uppsats, sid. 26 ff. — Tyvärr har jag hvad .Mariakyrkan be
träffar icke varit i tillfälle att å ort och ställe studera dess förhållande 
till Askebygruppens kyrkor. 

3 Jmfr Rydbeek, Simris kyrka (Hist. tidskr. för Skåneland, I sid. 106 
ff.). — I Simris torn förekommer äfven kvader-ristning. 

4 Afbildad i Hildebrand, Kyrkliga Konsten . . . m. fl. ställen. 
"' Utmärkta albildningar i Seesselberg, Die frueh-mittelalt. Kunst 

der gcrrn. Voelker, Berlin, 1897. 
6 Brunius, Skånes Konsthistoria . . ., Lund 1850, sid. 142. 
7 Brunius, a. a., sid. 116. — Att döma efter en teckning i Ant.-Top. 

Arkivet synas äfven i V. Sallerup trenne kolonettdelade öppningar mot 
långhuset förekommit i andra tornvåningen. 
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Dalby. "Kryptans" östra vägg har alldeles samma an
ordning, som vi lärt känna i Askeby. Något mer exempel i 
vårt land på altarnisch i bottenvåningen känner jag ej. Äfven 
andra afdelningen af västpartiet (det ursprungliga tornet?), som 
af Löffler1 dateras till 1100-talets andra fjärdedel, synes ha 
haft en större bågöppning mot långhuset. — Seesselberg'2 tror 
sig ha konstaterat att en dylik empor äfven funnits i västra 
delen af Lunds domkyrka. 

I Danmark riktas vår uppmärksamhet på tvenne själländ-
ska kyrkor, Fjenneslevlille och Tveje Merlese, båda apsiskyr-
kor med tvillingtorna. I båda har andra tornvåningen mot 
skeppet haft kolonettdelade öppningar. Löffler daterar Tveje 
Merlose kyrka till 1100-talets midt och västpartiet af Fjenneslev
lille till tiden omkring 1170. — Kornerup4 känner från Dan
mark inga exempel på liknande anordningar utom de nämnda. 
I Valensved, nära Naestved, förekommer dock i andra tornvå
ningen en nisch mot öster, flankerad af tvenne(?) öppningar"'. 

För att belysa sambandet mellan nu beskrifna och lik
nande utländska företeelser, meddelar jag här efter moderna 
källor" en hastig öfverblick öfver dessa "västemporers" upp
komst och utveckling. 

Redan på 800-talet uppstå kyrkor med kor både i öster 
och väster. Typen är en frankisk-karolingisk produkt på tyskt 
område och "har förblifvit nästan uteslutande en tillhörighet 
och egendomlighet för tysk-romansk byggnadsstil". En af 
orsakerna till dess uppkomst var behofvet af ökad! utrymme 
i kyrkan för klostrens invånare. Den afskilda plats, som nun
norna borde inta, fann man lätteligen genom att öfver väst-

1 Löffler, Udsigt över Danmarks Kirkebyggninger.. Kjbhn 1883, sid. 28. 
2 Seesselberg, a. a. sid. 125. 
3 Flere afbildningar i Löffler, a. a. 
4 Kornerup, Fjenneslevlille Kirke (Aarbager . . . 1875, sid. 389). 
•'• Meddeladt af Dr. S. Ambrosiani. 
• Hulvudsakligen Dehio och Bezold, a. a. sid. 167 ff. och 573. 
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koret inrätta en empor (företeelsen sedan gammalt känd i Öster
landet). Bruket af västemporen upptages såväl af munkkios-
ters kyrkor som af kyrkor, hvilka icke ha något samband med 
något munk- eller nunnekonvent. Så småningom försvinner 
den yttre utbildningen af västkoret och västra sidan återfår 
sin gamla egenskap af fasad. Rummet under emporen får 
portal mot väster och utbildas i öfverenstämmelse med den 
gamla förhallen. Därmed ha i det yttre alla reminiscenser af 
västkoret försvunnit. I det inre fortlefver dock ända in i ny
are tid1 den mot långhuset öppna emporen som, särskildt 
vanlig i Sachsen/2 uppträder såväl i tornlösa som af tvenne 
västtorn flankerade kyrkor. Mera sällan ombildas för liknande 
ändamål andra våningen i det ensamma västtornet. 

Angående dessa torn-emporers användande uti icke- kloster
kyrkor råder ännu oklarhet. Flera tyska forskare ha uttalat 
sig i olika riktningar. Att närmare ingå på detta för vårt 
ändamål intressanta spörsmål kan här icke vara tal om. Att 
för oss okända rituella förhållanden spelat en betydande roll 
torde icke kunua förnekas.'' — Hithörande frågor ha nyligen 
behandlats af F. Seesselberg i det märkliga arbetet Die frueh-
mittelalt. Kunst der germanischen Voelker. Denne förnekar 
på det bestämdaste, att de i Sverige, Danmark och Tyskland 
förekommande västemporerna leda sitt ursprung från västkor-
anläggningarna. Utgående från att' det fyrkantiga västtornet 
till sitt ursprung är ett med romanskt långhus förenadt cen
traltorn, hvars princip tillämpats på en rätvinklig grundplan, 
påstår S., att den andra våningen i kyrktornet är en från cen
tralanläggningen öfverflyttad "Waffenkammer". Öppningarna 
mot långhuset förklarar han såsom uppforslingsvägar för för
svarsattiraljer eller som skottgluggar mot en i långhuset in-

1 T. ex. uti kyrkan i Kiirbitz från 1600-talet (Bau- und Kunstdenkm. 
d. Kön. Sachsen, XI, sid. 15), där emporen var afsedd för framstående 
personer. 

2 Otte, Handbuch d. kirchl. Kunst-Archäologie . . . Leipz. 1868, sid. 
73 ff. och 403. 

3 Här liksom i det följande tager jag för gifvet att nischerna i ö. väggen 
varit verkliga altarnischer. Någon annan användning låter icke tänka sig. 



En gammalromansk torn typ frän Östergötland. 195 

trängd fiende(l). I ett senare stadium — nämligen då tornet 
förlorat sitt "egentliga försvarsändamål" — röna "vapenrum
men" inverkan från de romanska västkoren och en altarnisch 
uppträder nu merendels. I denna form har västemporen tjänat 
som plats för någon "Betcultus" eller såsom "eine Tribune 
fur Zuschauer". 

Hur föga denna hypotes öfverensstämmer med hvad vi 
kunna sluta af bevarade monument, framgår däraf, att nästan 
alla i vårt land bevarade västempor-anläggningar ha, såsom 
altaranordningar tydligt ge vid handen, tjänat kult- icke för
svarsändamål. Trots detla härstamma alla dessa från en tid, 
då kyrktornen säkerligen ofta fingo tjäna som skydd vid fientliga 
anfall och en "Waffcnkammer" (!) väl hade kunnat vara af nöden. 

Seesselbergs åsikter äro icke biträdda af någon nordisk 
forskare, däremot ha — hvad hans försvarsteorier beträffar —• 
flere tyska lärde, byggt vidare på hans hypoteser. 

Som nyss nämnts, förete de flesta i svenska kyrkor före
kommande öppna tornrum (emporer) utpräglade kultanord-
ningar. I Bankekind, Hagebyhöga och Gräfve finnes ännu 
altarmuren kvar, i Askeby visar bottenvåningens nisch läm
ningar efter densamma. I Visingsö utgöres botten af en enda 
kalkstensplatta. Genom en stundom förekommande glugg i 
nischen, kunde prästen se in i långhuset1. — Danska för
fattare'2 ha sedan gammalt velat betrakta emporerna i Fjennes
levlille och Tveje Merlose såsom loger för förnäma kyrkobesö
kare. Sittbänkarna rundt andra tornvåningens väggar i Askeby 
ha säkerligen också varit afsedda för någon föga talrik menighet'1. 

1 Jfr sid. 185 och 190. 
2 Löffler, Kornerup m. fl. 
3 I detta sammanhang kan jag icke underlåta att citera en modern 

forskares beskrifning på för förnäma personer afsedda loger i franska 
medeltidskyrkor: "Les tribunes seigneuriales sont, ou hautes ou basses, 
au niveau méme du sol de 1'église. Elles ressemblent dans ce cas beau-
coup å une chapelle; elles peuvent avoir un autel, une cherainée et une 
ouverture disposeé de facon å permettre la vue du mäitre-autel: elles 
peuvent avoir aussi leur autel special'. — — (Enlart: Architecture reli-
gieuse, Paris 1902, sid. 762. 
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— Att bottenvåningen i Askeby tjänat till dopkapell håller jag 
icke för otroligt, sä har ju sannolikt varit fallet med den förut 
omtalade, märkliga "kryptan" i Dalby1. — Svar på dessa frågor 
torde blott kunna vinnas genom ett ingående studium af me
deltidens kultförhållanden. Att dessa emporer f. ö. ingalunda 
varit för gudstjänsten nödvändiga,bevisas dels af deras säll
synta förekomst, dels af att man icke drog sig för att — såsom 
oftast har blifvit fallet — göra dem obrukbara genom hvalf-
slagning i långhuset. 

Beträffande sidokamrarnes ändamål känner jag intet. Utan 
att beträda gissningarnas rika område, vill jag påpeka möj
ligheten att betrakta dem såsom rudimentära eller på miss
uppfattning beroende företeelser. Deras uteslutande förekomst 
i trenne närliggande kyrkor synes stödja ett dylikt antagande. 

Förekomsten af tvenne, parallella trappor synes mig för
tjäna särskild uppmärksamhet. Inuti ett kyrktorn är en trappa 
i alla afseenden tillfyllestgörande. Flyttas trappanläggningen 
utanför, fordrar symmetrikänslan tvenne tureller. Då dessa 
under utvecklingens gång falla bort eller sammansmälta med 
mellanpartiet förläggas helt naturligt de båda trapporna till 
norra och södra tornmuren2. Som de emellertid ej längre 
spela någon ästetisk roll, kräfver det praktiska förståendet 
att den ena försvinner. 

Hvarifrån ha de intryck kommit, som tagit sig uttryck i 
tornanläggningen i Askeby med dess utpräglade kultanord-
ningar? Säkerligen från Tyskland, hemlandet och det egent
liga utbredningsområdet för västemporrummen, hvilka enligt 

1 Afbildad i Sv. Medeltid, III, sid. 252. 
2 Det enkla, fyrkantiga västtornets utveckling ur en af tureller flankerad 

"Glockenstube" fastställes af Dehio och Bezold, a. a. sid. 573. — Exempel 
på enkelt västtorn med tvenne inre trappor lämna i Sverige äfven S. 
Per i Sigtuna och flera kyrkor i Visby. Ofvanstående genetiska förklaring 
på de båda trappornas uppkomst må tillsvidare blott betraktas som en 
hypotes från min sida. 
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min mening gå igen såväl i Askeby som å andra ofvannämnda 
ställen. Hvad beträffar de båda danska kyrkorna med tvilling
torn, har redan Kornerup' med flera skäl framhållit, att deras 
förebilder äro att söka i det gamla sachsiska området, landet 
omkring Elbe och Weser. Detsamma gäller i så fall också de 
med dem besläktade, ofvannämnda Skåne-kyrkorna, hvilka dock 
icke äga något som helst samband med Askebygruppen. — Några 
exempel bland tyska /cÄ^-klosterkyrkor med ensamt västtorn 
skola belysa sambandet mellan dessas och de svenska kyrkor
nas torn-emporanläggningar2. De för vårt vidkommande vik
tigaste monumenten ligga å gammal-sachsiskt område; till sach
siskt område hänvisar oss äfven kapitalformen i Källstad (se 
ofvan). 

Schkeitbar nära Liltzen:f. Torn 
från början af 1100-talet. Bottenvå
ningen med två och öfverliggande 
våning med tre mindre bågöppningar 
mot långhuset, de sistnämnda skilda 
af vackra kolonetter. 

Munstermaifeld vid Mosel4. 
Bredt, af tvenne tureller flankerad! (WeVtfalen) äTvänfngen -
västtorn, troligen från slutet af Jfr "g- 5 och 7. 
900-talet. Bottenvåningen med väldig rundbåge mot öster, 
öfverliggande våning med en af vackra kolonettdelade öpp
ningar flankerad altarnisch åt samma håll. 

Domen i Minden". Torn från 1072. Bottenvåning som 
föregående, öfverliggande våning med trenne, af vackra kolo
netter skilda bågöppningar mot öster. 

1 Anf. uppsats i Aarbeger . . . 1875. 
2 Detta samband framgår bäst genom studium af afbildningar öfver 

resp. kyrkor. 
3 Afb. i Bau- und Kunstdenkm. d. Prov. Sachsen, VIII, sid. 221. 
4 Afb. i Seesselberg, a. a. fig. 292 och 295. (Jfr Vä m. fl.). — Se 

äfven Otte, Geschichte d. deutschen Baukunst, Leipz. 1874, sid. 352. 
8 Afb. i Seesselberg, a. a. fig. 295 a. — Se äfven Otte, a. a. sid. 190. 
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Idensen nära Hannover1. Slutet af 1100-talet. Det kva
dratiska tornets bottenvåning som föregående, öfverliggande 
våning med en af dubbla öppningar mot långhuset flankerad 
altarnisch. 

Balve söder om Soest2. Slutet af 1100-talet. Torn som 
föregående, öfverliggande våning med en af tvenne rundbågiga 
öppningar flankerad altarnisch (se fig. 11). 

Vidare: 5. facobi i Stendal*, Wunstorf, kyrkor i Soest m. fl. 
Någon direkt hänvisning på hvar vi ha att söka utgångs

punkten för de inflytanden, som gjort sig gällande i Askeby. 
ge oss ej dessa och väl knappast några andra nu existerande 
monument. Rimligtvis kommer man att tänka på Westfalen, 
där ju sedan gammalt det enkla kvadratiska västtornet vunnit 
särskildt stor utbredning. F. ö. tror jag, att beträffande sädana 
anläggningar som Askeby kyrka fullständiga förebilder aldrig 
egentligen funnits. De män, som ledde våra äldsta kyrkors 
nppförande, voro väl i allmänhet missionärerna själfva eller 
deras byggnadskunniga medhjälpare, utbildade vid någon af 
kyrkliga män ledd kloster- eller katedralanläggning i hemlan
det. Någon vana vid enkla landskyrkors uppförande hade dessa 
män säkerligen icke, anordningar i plan, konstruktion och de
taljer, betingade af särskilda förhållanden vid de större kyrkorna 
fortlefva därför ej sällan mer eller mindre rudimentärt uti de äldsta 
småkyrkorna, som sålunda komma att afspcgla en aflägsen, 
rikare kyrklig kultur. Först senare, då den egentliga missions
tiden var förbi kunde en inhemsk, likformig byggnadskonst, 
gynnad af inre lugn och jämn utveckling växa fram för att 
tillfredsställa landsbygdens behof af talrika, enkla kyrkor. 
Kanske blir det med denna hypotes möjligt att lösa hittills 
olösta problem rörande vår äldsta romanska byggnadskonst4. 

1 Afb. i Otte, a. a. sid. 607. 
2 Talrika afb. i Bau- und Kunstdenkm. von Westfalen, Kreis Arns-

berg, sid. 47 ff. — Se äfven Otte, a. a. sid. 591. 
' Afb. i Seesselberg, a. a. fig. 294. 
4 T. ex. om ursprunget till typen med torn öfver långhusets östra 

•del (Källstad), "Klöfsadelstypen" o. s. v. 
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Från hvilken tid förskrifva sig Askebygruppens kyrkor? 
Att Askeby kyrka är äldre än det därstädes redan i början af 
1180-talet befintliga cistercienser-klostret är ovedersägligt. Intet 
finnes, som erinrar om de gängse typerna för kyrkor, tillhö
rande kloster af nämnda orden. Därtill kommer att kyrkan 
haft torn, hvilket ju strider mot flera af ordens generalkapitel
beslut. — Det senaste året för Askeby kyrkas fullbordande är 
sålunda 1180. Enär uppförandet af ett dylikt stort byggnads
verk säkerligen tog flere tiotal år i anspråk, äro vi fullt berät
tigade att sätta senaste året för dess begynnande till i rundt 
tal 1150. 

1 ett bref, utfärdad! af ärkebiskop Jarier den 6 maj 1241, 
säges " . . . cum dicta inferior ecclesia (d. v. s. S. Lars i Linkö
ping) a majori (d. v. s. domkyrkan) dependeat sicut in die 
dedicationis sue statutum est per dominum colonum episcopum"'. 
Mellan denna invigning och 1241 kan sålunda ej gärna någon 
ny sådan ägt rum. Efter 1241 kan S. Lars-lorne! ej gärna vara 
uppförd!2, alltså återstår blott, att dess fullbordan infallit före 
eller vid biskop Colos omtalade invigning, hvilken senas! äg! 
rum 1195, Colos dödsår1. — Delta är allt hvad vi med be-
stämdhel veta om ifrågavarande kyrkor. Att här räkna upp alla 
sannolikhetsskäl, som iala för en lång! lidigare datering, skulle 
vara till ringa nytta. Det finnes nämligen knappast något om
råde där sannolikheterna äga så föga faktisk betydelse som 
just beträffande vår äldsta arkitekturhistoria. Ty då i regel inga 
fasta punkter finnas, tvingas man att af den ena sannolikheten 
framkonstruera den andra o. s. v. — Blott som en gissning vill 
jag sålunda uttala, att tillkomsttiden för Askeby kyrka infaller 
under 1100-talets förslå tredjedel. — Sannolikt var det ingen 
tillfällighet, som gjorde, att nunnckolonien från Vreta(?) slog 

» Dipl. Sv. 305. 
2 I detta sammanhang vill jag erinra om Vilhelms af Sabina bekanta 

yttrande 1247: " . . . c u m ecclesie omnes dyocesis Lyncopensis sint edifica te 
ad plenum , . ." (Dipl. Sv. 354). 

3 Se Rcuterdahl, m. fl. — Hans invigningsår, 1160, är däremot ej säkert. 
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sig ned just i Askeby. Kyrkan därstädes var nämligen troligen 
den största å hela Östergötlands landsbygd1. Därjämte var 
näjden bördig och fager. 

Var kristendomen i Linköpingstrakten så utbredd, att dy
lika ansenliga kyrkoanläggningar voro möjliga redan i början 
af 1100-talet? På grund af många sannolikhetsskäl måste vi 
jakande besvara denna fråga. Däremot är det få fakta som 
vi, rörande kristendomens införande i Östergötland ha att räkna 
med. — Om Thorgaut, vigd 1013 till biskop i Skara, säger 
Adam af Bremen2: "duos nobiles populos Gothorum suo labore 
Christo lucratus est" och om Adalvard d. ä. (midten af 1000-
lalet): "w /̂7'<7«£praefectus est ("sattes lill biskop öfver") Gothise"3. 
Detta är allt hvad vi med bestämdhet veta om kristendomens 
öden i Östergötland före 11404. 

Att vid behandlingen af vår äldsta kyrkliga konst nå full
ständig klarhet är ännu ej möjligt. — Hvad jag ofvan med 
större anspråk på visshet tror mig ha uppvisat är också 
blott, att i trakten af Linköping å en tidpunkt, senast infal
lande vid 1100-talets midt ett starkt nordväst-tyskt inflytande 
gjort sig gällande vid uppförandet af några bland de äldsta 
sockenkyrkorna B. 

1 Inberäknadt det nu försvunna koret har kyrkan varit minst 35 m. 
lång. — Jmfr rörande storleken al landskapets öfriga kyrkor måttuppgif-
terna i Broocmans Beskrifning öfver Östergötland . . . 

- Gesta Pontificum . . . cap. 94. (Patrologiae Tomus CXLVI, Paris 1853). 
3 Cap. 206, Schol. 
4 Det torde böra anmärkas, att Adam ofta icke skiljer på de båda 

götafolken, hvarför naturligtvis många upplysningar om dessa "Gothis" 
kunna gälla äfven östgötarne. 

5 Beträffande ett annat tyskt inflytande (Örberga) och dess för
hållande till de enkla apsiskyrkorna, se min uppsats Gamla kyrkor å 
Östergötlands landsbygd. (Julhälsningar . . ., Linköping, 1908). 


