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GAMLA UPPSALA KYRKA 

BIDRAG TILL DESS BYGGNADSHISTORIA 

Av Sune Lindqvist 

v ramla Uppsala kyrka blev tidigare än de flesta, om ej alla 
andra svenska kyrkor föremål för ett ingående antikvariskt 
studium. Sålunda kunde Olof Verelius år 1672 till sin utgåva 
av Hervararsaga foga två planscher med plan-, fasad- och sek
tionsritningar av denna kyrka. Olof Rudbeck lämnade än fler 
och noggrannare, på tab. (12), 16—18, och 20—26 i Atlantikans 
atlasband, som utgavs år 1679. Grundligare än någon nutida 
fackman har tydligen denne fantasirike, men också ovanligt 
klarsynte mångfrestare granskat byggnadens detaljer, eldad av 
sin förvissning att häri ha återfunnit stommen till hednatidens 
berömda Uppsalatempel. 

Även Johan Peringskiöld har gjort flera för kännedomen om 
kyrkans och bogårdsmurens utseende i äldre tid värdefulla teck
ningar och iakttagelser för sina Monumenta Uplandica av år 
1710. 

Åskådningarna ha sedan dess betydligt ändrats i fråga om 
det märkliga byggnadsminnets ålder, ursprungliga form och 
uppgift. Ännu råda emellertid stridiga meningar. Mycket har 
skrivits, men åtskilligt återstår att iaktta och tyda, innan dis
kussionen kan tänkas leda till övertygande resultat. Kännbar 
är alltjämt bristen på fullt tillförlitliga uppmätningsritningar. 

Författaren till dessa rader har som lekman med intresse sökt 
taga del av allt, som skrivits rörande kyrkans byggnadshistoria. 
En särskild sporre härtill gåvo de grävningar, jag sommaren 
1926, delvis tillsammans med K. A. Gustawsson, utförde under 
marknivån i och kring kyrkan, som nämnda år stod under 
restaurering. En ny anledning gav det år 1947 framkomna önske-
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Fig, i. Rekonstruktion ao (Humla) Uppsala domkyrka före branden eu 12ti. Efter 
modell i Uppsala universitet» museum för nordiska fornsaker. Allan Fridell foto. 
Rekomtruktion des Dome* von (Gamla) Uppsala vor dem lirandec. 12 li. Nach einem 

Modell im Untoenllåtsmuteum nordischer Altertämer, Uppsala. 

målet att i Uppsala universitets museum för nordiska forn
saker tillverka en modell av den ursprungliga domkyrkan till 
jämförelse med en år 1946 gjord modell av nuvarande socken
kyrkan liksom med den år 1948 tillkomna modellen av det 
äldsta byggverket på platsen, det förmodade hednatemplet, i 
djärv rekonstruktion. 

Nämnda tre modeller ha alla med ytterlig omsorg utförts 
av museets förutvarande skicklige preparator Hilmer Gelin. 
Den, som nu intresserar oss (fig. 1), byggdes efter ritningar av 
Allan Fridell i samråd med förf. 

Den grundplan, Carl M. Kjellberg publicerade år 1896 efter 
sin samma år företagna, märkliga framgrävning av de slopade 
byggnadsdelarnas nu underjordiska rester, har sedermera ofta 
reproducerats utan anmärkning eller föga ändrad. Fridell fann 
let emellertid svårt att nyttja den för tredimensionell rekon
struktion särskilt med hänsyn till att södra sidoskeppet angivits 
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såsom mycket starkt avsmalnande mot öster. Detta gav honom 
anledning företa " kontrollmätningar på platsen för de 1896 
blottade partierna med ledning av i marken uppställda stenar 
och andra kännetecken. Härvid syntes framgå, att Kjellbergs 
planritning, ehuru i stort sett mycket förtjänstfull, lider av vissa 
brister, troligen beroende av att han haft alltför primitiva hjälp
medel vid karteringen och måst registrera sina iakttagelser i 
anslutning till en tidigare uppgjord, ej tillräckligt noggrann 
planritning av den nuvarande kyrkan. Den långa rad måt tupp-
gifter, som den tryckta grävningsberättelsen innehåller, kan 
visserligen tyckas inge respekt, men man upptäcker så små
ningom, att åtminstone de flesta av dessa måt t böra anses tagna 
vid skrivbordet, med den färdiga kartan som underlag, och 
alltså ej bestyrka, utan endast omskriva vad kar tan kan visa.1 

Innan vi hunnit till denna punkt, hade landsantikvarien Nils 
Sundquist, som tidigare nedlagt stor förtjänst om utforskningen 
av andra bland Upplands äldsta stenbyggnadsminnen, på min 
begäran haft vänligheten låta upprätta förslagsritningar i den 
för modellen avsedda skalan. Det är mig angeläget att med tack
samhet erkänna denna värdefulla hjälp, ehuru jag samtidigt 
måste fritaga honom från ansvaret för så gott som alla detaljer 
i den slutliga utformningen av modellen. Denna kom nämligen 

1 Tyvärr kunde icke kontrollmätningen utsträckas till kyrkplanen i sin 
helhet. Då den sälunda måste anknyta till enstaka punkter i ett brist
fälligt underlag, är dess resultat högst hypotetiskt. Emellertid föreföll 
det motivera en mildring av brytningen mellan längdaxlarna i högkyrkan 
och långhuset. Att den likväl alltjämt framträdande skevheten i anlägg
ningen är avsiktlig, kan ej betvivlas, östra posten i långhusets norra 
arkadmurs första öppning sammanfaller nämligen med ytterlivet i hög
kyrkans västmur, medan motsvarande post på södra sidan skiljes där
ifrån av en 65 cm lång mursträcka. Först när en tillförlitlig uppmätning 
föreligger kan man närmare diskutera, om den företagna brytningen av 
längdaxeln haft till effekt att göra det eljest omöjliga möjligt: att (genom 
de norra öppningarna i västra och östra tornmurarnas bottenvåning) få 
en god insyn i högkoret från en eventuell kungsläktare i långhusmitt
skeppets västligaste del (under det västtorn, vi gissningsvis anbragt å 
vår modell). Jfr S:t Per i Sigtuna, där man nu som före de två långhus
pelarnas insättande ser högkoret bra från västemporon genom två öpp
ningar i centraltornets bottenvåning, vilka dimensionerats med tanke 
härpå, i det att den västra i verkligheten, om ock ej på en i tryck före
kommande sektionsritning, är såväl högre som vidare än den östra. 
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Fig. 2. Plan av G. Uppsulu kyrka under tre olika skeden ävensom uv den sloru, slolp-
hurna byggnad, förmodligen hednatemplet, som föregått den. — Die Grundrisse der 
drei verschiedenen Bauperioden der Kirche und eines älteren, grossen, von Pfosten 

getragenen Gebäudes, wuhrscheinlich des Ileidentempels. 

att helt bestämmas av Fridells och mina under fortsatt gransk
ning av monumentet eller under jämförelser med andra objekt 
mer eller mindre tryggt gjorda sannolikhetsberäkningar. 
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Fig. 3. Gamla Uppsala kyrka från NN V. Efter Johan Peringskiöld. 
von NNW. Nach Johan Peringskiöld. 

Die Kirche 

De ändringar av Kjellbergs planritning, som Fridell och jag 
med tvekan ansågo tillåtliga, framgå av en planskiss, utförd av 
Fridell för tvenne vägledningar.2 Den återgives här (fig. 2), 
under kraftig reservation. Det bör framhållas, att denna skiss 
måst göras med den i Kjellbergs berättelse år 1896 framlagda 
planen som underlag och alltjämt likt denna ej kan göra anspråk 
på att ge en exakt bild av verkligheten. Utöver ovan berörda 
ändring ha vi trott oss kunna införa rättelser på enskilda punk
ter, men den återger många oegentligheter, som vi ej hade upp
märksamheten riktad på.3 

2 Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Gamla Uppsala kyrka. Upplands kyrkor, 
24. Uppsala 1949. — Sune Lindqvist, Gamla Uppsala fornminnen, Svenska 
fornminnesplatser, 13, 2 uppl., Sthlm 1949. 

3 Sålunda beträffande fönstrets läge inom och vidden av den norra, 
igenmurade arkadöppningen på högkyrkans västra sida ävensom exem-
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Fig, I. Interiör frun högkyrkan slrux ovan legclvulvet. Längst lill höger sydväggen 
med skuggad aotrappnlng högt u/ip. I övrigt del av östväggen med vertikalt språng 
och nedtill avtrappning. Erik Nylén foto. — Innenseile des Hochbaues unmitlelbar 
oberhalb des Ziegelgewölbes. Ganz rechts: Teil der Sudmauer, die Abslufung hoch oben 
zeigend. Im Vbrigen: Teil der Ostmauer mit vcrlikalem Sprang und unten einer 

Abslufung. 

1. Stenkyrkans äldsta del, »lågkyrkan» 
Enligt vår övertygelse föreligger en byggnadsskarv mellan de 

två huvuddelarna av den nutida kyrkan, av gammalt kallade 
»högkyrkan» och »lågkyrkan». Vi stödja oss härvid framför allt 
på en märklig, förut ej iakttagen skillnad mellan högkyrkans 
östra och övriga murar. 

Skillnaden iakttogs först vid betraktande av högkyrkans inner-

pelvis det, att lågkyrkans södra ytterliv angivits gå i flykt med hög
kyrkans; i själva verket springer det förra vid den skiljande strävpelaren 
fram ungefär 12 cm utanför det senares förlängning. 
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Fig. 5. Gamla Uppsala kyrka, genomskärning V—ö, mot N. Efler Henrik Cornell. 
— Querschnitt der Kirche W—O, gegen JV. Nach Henrik Cornell. 

liv ovan valvet (jfr fig 4). Tre av väggarna ha på ungefär halva 
höjden från mark till taknock förtunnats genom en plötslig, 
omkr. 1—2 dm bred avtrappning, tämligen enhetligt utförd på 
alla tre sidorna, östväggen saknar helt en sådan på sina när
mast hörnen belägna delar. Å sin mittre huvuddel företer den 
visserligen en mot de andra sidornas avtrappning någorlunda 
svarande, om än, såsom nedan skall diskuteras, sannolikt på 
annat vis uppkommen, med vårdslöst avrundad profil utförd 
indragning av sitt västra liv. Denna indragning befinner sig på 
åtskilligt lägre nivå, strax ovan tillstötande valvkappa. Jfr nu 
och i det följande även fig. 5 och 6, som återge en av Cornell 
1920 publicerad längdskärning, resp. en av Rudbeeks atlas-
planscher. Reservation göres mot tillförlitligheten av detaljer 
å båda, ehuru särskilt med hänsyn till fig. 6. 

Medan de andra väggarna äro släta eller jämn tjocka i hori
sontell led från hörn till hörn, företer östmuren alltså två språng, 
av Rudbeck markerade med dubbla vertikallinjer vid bokstä
verna H. Mellan sprången, ovanför den beskrivna indrag-
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ytj-y , J5i—__, ningen, uppgår murens 
tjocklek endast till 1 m 
i den glugg, G å fig. 6, 
som förbinder vindarna 
på ömse sidor. De andra 
väggamas gluggar i un
gefär samma höjd visa 
en murtjocklek av 1,7 m 
i N och S, resp. 1,85 i V. 

Att märka är att östra 
väggens glugg, som man 
endast i krypande ställ
ning kan passera, upp
kommit genom bilning i 
ett förut slutet murverk. 
Motsvarande öppningar 
på nord-, syd- och väst-
murarna — av vilka de 
två mot de forna kors-
a rmama ledande sitta 
något lägre än den mot 
det forna långhusets 
vind — ha gjorts från 
början som bekväma 
gångportar. 

Genom den pilaster
lika hörnförkroppning-
en har östra tommurens 
västra liv fått karaktär 
av en monumental fa
sad, vars tillvaro emel
lertid föreföll svårbe
griplig, då jag för många 
år sedan hade tillfälle 

diskutera denna egendomliga detalj med nuvarande professor 
Gerda Boéthius, som livligt underströk vikten av att klarlägga 
dess mening. 

Förklaringen gavs först långt senare, av Allan Fridell, med 

Pig, 6. Genomskärning uv Gamla Uppsala kyrkas 
högsta del N—.S", mot 0 . Upptill plan och profil 
av framgrävd grund till den bortrivna murpelaren 
i huvudbildens milt. Efter Olof Rudbeck d. ä. — 
Querschnitt durch den Hochbuu der Gamla Upp
sala Kirche N — S, gegen O. Oben Plan und Profil 
des freigelegten Grundes des ahgerissenen Pfeilers in 
der Mitte, des Hauptbildes. Nach Olof Rudbeckd. Ä. 
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vilken jag diskuterat dessa problem ingående. Den ligger däri, 
at t även under det senmedeltida tegelvalvet är östmuren tun
nare än de andra väggarna. I sin forna egenskap av mittkvadrat 
hade det ursprungliga tornet, nu högkyrkan, som bekant två 
höga, rundbågiga arkadöppningar åt varje väderstreck. Seder
mera, av allt att döma när valven slogos (vid mitten av 1400-
talet), bröts mittpelaren i öster bort, såsom redan Rudbeck 
kunde konstatera (fig. 6). Posterna till den nuvarande bågöpp-
ningen — de två förutvarandes yt tre poster — mäta vid bröst
höjd endast 1,6, resp. 1,5 m mot omkring 2 m på motsvarande 
ställen å högkyrkans övriga sidor. Uppåt avtar sedan murtjock
leken långsamt i de ursprungliga posterna, märkbart hastigare 
i den tegelbåge, som slagits mellan de kvarlämnade anfangen till 
de äldre, t rängre bågarna. 

På grund härav räkna vi med att lågkyrkan, som har mycket 
kraftigt tilltagna murmåt t på långsidoväggarna (1,9 m i porten 
till sakristian), försetts med betydligt tunnare gavlar. Kanske 
räknade man med att gavlarna ej hade att bära lika mycket av 
taktrycket som långsidomurarna. Sannolikt är vidare, att väst
gaveln allt ifrån begynnelsen var försedd med just de två stora 
arkadöppningar, som vid tegelvalvens tillkomst förenades till 
en. De kunde vara motiverade, om lågkyrkan, den första sten
byggnaden på platsen, anslutits till en förut befintlig träkyrka. 
Tidiga exempel på liknande sammanbyggnad av stenkor m. m. 
och trälånghus, resp. trälånghus och stentorn synas Mosas 
kyrka i Närke och Husaby i Västergötland ha erbjudit.4 

Att den kristna byggverksamheten på det rivna hednatemp
lets tomt inleddes med uppförande av ett kapell eller en kyrka 
av trä hade jag redan förut antagit med stöd av iakttagelser 
under 1926 års grävningar. Två kristna gravar hade nämligen 
anlagts från en otvetydigt yngre nivå än det förmodade hedna-

4 Se Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 
Sthlm 1940, s. 387, resp. 304. — En talande analogi synas även de grund
valar erbjuda, som framgrävts på en udde i Korois strax ovanför Åbo. 
De visa, att ännu 1200-talets domkyrka för Egentliga Finland bestått av 
ett rektangulärt trälånghus och smalare, rakslutet stenkor. Se /. Kron
qvist, Die mittelalterliche Kirchenarchitektur in Finnland, Finska 
Fornm.-för:s tidskr. 48, 1948, sid. 11 f. Den hade talrika gravar på sin 
norra sida. 
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templets. Den ena befinner sig under det ursprungliga betong
golvet i lågkyrkans nordvästra del, den andra under grund
valen för trappsteg upp till absiden i norra korsarmen.5 Båda 
gravarna hade öppnats och fyllts igen, ja den förstnämnda ej ens 
sjunkit ihop före stenbyggnadernas tillkomst, som medförde att 
massor av murbruk spilldes på marken eller breddes ut i och 
för betonggolven, där sådana förekommo. 

Till följd av denna sammanbyggnad, antar jag, underlät man 
att ge västra rostet den utformning, som eljest varit att vänta. 
Den avsevärda reducering av murtjockleken, som ansågs tillåt-
lig, vanns genom en 25—20 cm bred indragning av ytterlivet, 
medan innerlivet fortsattes utan avbrott ända upp till takåsen, 
såsom kunnat vara motiverat, i händelse man räknade med en 
öppen takstol. 

Rimligt är, at t man allt ifrån begynnelsen betraktat kombina
tionen med en äldre träbyggnad som ett provisorium. Säkert är 
i alla händelser, att man inte då haft för avsikt att uppföra ett 
mäktigt torn på träbyggnadens plats. När detta i sinom tid 
skulle byggas, lät man i alla fall lågkyrkans västgavel stå kvar i 
sin helhet, ehuru den var för klent dimensionerad, framför allt i 
rostet. Av den nu påbyggda delen kunde endast de yttersta par
tierna i N och S — om fig. 6 visar rät t precis fram till två punk
ter (med sprången vid H) lodrätt ovanför de yt tre posterna i 
bottenvåningens arkadöppningar — fortsättas med den relativt 
stora murtjocklek, som väggen hade närmast under rostet. 

Att detta betraktelsesätt är riktigt tror jag mig kunna se be
kräftat av att man verkligen kan iaktta en gräns mellan låg
kyrkans ursprungliga roste och dess påbyggnad. På vänstra 
hälften av fig. 4 ses den förlöpa parallellt med, strax ovan en 
genom bildfältet från övre vänstra hörnet dragen diagonal. 

Fig. 7 återger en från lågkyrkans vind tagen bild av samma 
murs östra liv, även nu vid södra hörnet. Till vänster ses bety
dande rester av den rappning, som kan förmodas ha anbragts 
vid reparationen efter 1240-talets brand, men endast ovanför 

5 Jag vågar räkna med, att den senast av Otto Rydbeck i Meddel. fr. 
Lunds univ:s hist. museum 1942, s. 47 energiskt hävdade motviljan mot 
begravningar norr om kyrkan icke kan anses utgöra något absolut hinder 
för mitt antagande. Jfr Lundberg a. a., s. 311, not. Se även not 4 ovan. 
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Fig. A Sydlig del av lågkyrkan» ursprungliga västra roste och dess delvis rappade 
påbyggnad, sum utgjort utsidan uv högkyrkans öslru mur. Jfr fig. 4, sorn visar summa 
mur från undra sidan, och fig. 10. Erik Nylen foto. — Sädlicher Teil der tnnentette 
des urspriinglirhen, westlichen Giebel/eldes des älteren Oslbaues; duruber die leilweise 
mil Mortel bedeckte Aussenseite der Oslmuuer des Hochbuues. Vgl. Abb. 4, die die 

andere Seite derselben Mauer zeigt, und Abb. 10. 

lågkyrkans tak, vars lutningsvinkel tydligt framträder och mot
svarar den vi återfinna i det östra rostet som undre gräns för 
den vid mitten av 1400-talet tillkomna tegelförhöjningen. Man 
observere, att detta vattentak, likt dess nutida ersättare med 
brantare resning, stött stumt mot högkyrkans släta östvägg, me
dan de forna vattentaken kring högkyrkans övriga tre sidor 
skjutit in i för dem utsparade rännor (jfr nedan). Den ganska 
jämna skiktläggning, som ses inom rostet, avb ry tes tydligt av 
en kanske mer vårdslös skiktföljd i annan rytm utanför. 
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För fullständighetens skull må erinras om att lågkyrkans 
ytterliv på norra väggen visar omfattningarna till två ursprung
liga, högt sittande fönster av små dimensioner. De markeras 
tydligt, redan då igenmurade, på Peringskiölds bild (här fig. 3). 
Mitt emellan dem har senare (år 1752) brutits upp lågkyrkans 
enda nutida nordfönster. De två ursprungliga fönstren synas 
ha delat nordväggen, inifrån sedd, i tre lika delar och måste 
därför sättas igen, när man vid mitten av 1400-talet täckte låg
kyrkan med ett likaledes tredelat valvsystem. Då detta valvparti 
ej vilar på pilastrar, har man i sydväggen måst göra kraftiga 
urbilningar för att bereda fästen åt baserna till två av strål
knippena. På nordväggen torde man ha haft ett lättare arbete 
genom att dra nytta av de två ursprungliga fönstrens inre 
smygar.0 

2. Har katedralen någonsin varit fullbordad? 
I fråga om de försvunna partierna av den stora katedralen — 

långhus och korsarmar — ha Gerda Boéthius och Axel Romdahl7 

1935 förklarat mycket tala för att »den framgrävda grunden» 
endast varit en grund för en träbyggnad och att stenmurarna 
aldrig kommit att resa sig på densamma. De murklackar, som 
befinna sig på norra och södra sidan av kyrkans mittkvadrat, 
visa sig icke ligga i förband med dennas murverk, vilket de 
borde ha gjort, därest de varit kvarvarande stycken av ett en 
gång existerande tvärskepp. De spår av gavelrösten som ännu 
synas på mittkvadratens yttersidor och som särskilt tydligt 
framträda på en del äldre fotografier härröra från de proviso
riskt i trä uppförda byggnadsdelarna. Man frågar sig ovillkor
ligen av vad anledning man redan under medeltiden skulle ha 
brutit ned långhus och korsarmar av sten och vart i så fall sten-

6 Flera av stenarna såväl i den utifrån synliga omfattningen till det 
östligare fönstret som inom och utom denna äro starkt eldsprängda, tyd
ligen vid någon eldsvåda, som härjat taket på sakristian. Att dessa eld
spår ej tillkommit vid 1200-talets stora brand, varom mera nedan, fram
går redan av att sakristian måste anses byggd senare, men även av att 
de synbarligen kan ha vållats vid ringa eller nordlig vind, men ej vid 
den starka nordvästvind, som skall befinnas ha rått vid 1200-talsbranden. 
Peringskiöld omtalar pag. 162 en vådelig brand jämväl år 1695. 

7 I deras monumentala arbete Uppsala domkyrka 1258—1435, Uppsala 
1935, s. 14, 
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massorna skulle ha tagit vägen. På långa avstånd från Gamla 
Uppsala finnes icke ett hus i vilket gråstensmaterial av detta 
slag kan ha ingått. 

Riktigheten av denna tankegång nödgas jag energiskt be
strida. Flera skäl tala däremot. 

Carl M. Kjellberg meddelar i sin i Upplands fornminnes
för^ tidskr. bd 3, h. 18, år 1896 tryckta grävningsberättelse, 
s. 259 ff., att han återfann ej allenast den under äldre medel
tidens mark-, resp. golvnivå försänkta, kallmurade »botten
grunden», utan också flerstädes ovanpå denna verkliga murar 
— två skalmurar och mellan dem en av skrotsten och bruk 
bildad kärna — med tydliga liv. Norra korsarmens absidmur 
hade »till 1 meters djup en gång varit synlig och bildat ytter-
mur». Muren fortsatte också »fortfarande väl bevarad under 
jordytan» åtminstone styckevis på korsarmens nord- och väst
sida, varefter östligaste delen av långhusets nordmur påträf
fades »alltjämt lika bevarad strax under jordytan»; den synner
ligen grova gavelmurens i V båda hörn m. m. voro väl beva
rade o. s. v. Kjellberg skiljer tämligen redigt mellan grund och 
verkligt murverk, även om hans terminologi är oklar, så att 
han gärna kallar det senare »grund» eller ett murat pelarskafts 
bevarade underdel »pelarbotten». Om »jorden inom den upp-
gräfda grunden» säger han: 

Där man förut gräft för grafvar, bestod den af en blandning af mat
jord, sand och kalkgrus, hvilket finnes utbredt öfver nästan hela kyrko
gården såsom lämning efter den en gäng raserade byggnaden. Intill den 
uppgräfda grunden [läs: kvarvarande rester av verkliga murar] utgjor
des fyllningen endast af byggnadsgrus, d. v. s. murbruk och gråstens-
skärfvor samt större stenar, allt blandadt om hvartannat. Detta hade 
bildats genom störtandet af kyrkans murar, hvilket också gjort, att 
marken kring kyrkan ligger betydligt högre än nedemot kyrkogårdens 
östra sida. 75 cm under detta fyllningslager låg, som förut nämnts, ett 
tunt kollager, utbredt både intill grundmurarnas [läs; murresternas] 
yttersida och inom desamma öfver hela kyrkans forna område. 

I regel torde avståndet från vår tids markyta till golvet ha 
betydligt mer närmat sig, om ej överskridit 1 m, ty det an
givna måttet, 75 cm, togs från norra absidens betonggolv, som 
genom åtminstone ett trappsteg skildes från det lägre liggande 
golvet inom resten av korsarmen. På samma plats, men tydligen 
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på utsidan, säger ju Kjellberg själv, såsom redan återgivits, att 
muren varit synlig »till 1 ms djup» (från överkanten). 

Rimligtvis ha de två förtjänta forskare, jag nyss citerade, 
förbisett innehållet i Kjellbergs berättelse. Vidhålles deras 
teori, så långt det går, få vi räkna med trämurar , ställda ovanpå 
verkliga s tenmurar och stenpelare, vilka alla dimensionerats 
för uppmurning till full höjd och böra ha nått avsevärt mer 
än 1 m över kyrkgolvet, eftersom »de en gång nedrasade bruks-
och stenmassorna» ju måste ha sin förklaring. 

Såsom hålen efter bl. a. tre avbrända bjälklag tillsammans 
med de starka eldskadorna på högkyrkans innerliv visa, har 
man använt rikligt med grovt virke för innerkonstruktionerna 
i det forna centraltornet. Säkerligen har också en mängd grovt 
t rävirke använts för bjälklagen och andra delar av långhusets 
och korsarmarnas tak, som ju spände över ganska stora öppna 
vidder. Under 1200-talets vådeld synas stora delar av yttertaket 
ha förblivit slutna ganska länge, eftersom det annars blir svårt 
förklara, att stenarna på högkyrkans yttersidor i allmänhet 
förete så tydliga skillnader mellan stark skörbränning under, 
men ringa eller inga brandspår ovanför de vid 1850-talets repa
ration efter förmåga utjämnade, men på Rudbeeks, Pering
skiölds och Brunius ' tid ännu mycket tydliga rännor, som gjorts 
för korsarmarnas och långhusmittskeppets vattentak. — Ovan 
dessa rännor blev hettan emellertid tillräckligt stor för att 
t. ex. spränga bort de skarpa vinklarna på tre av högkyrkans 
murhörn så högt upp, de nu bevarats. Endast det nordvästra 
hörnet, som torde ha vettat mot en vid tillfället rådande, rät t 
kraftig vind, bevarar sin raka kontur och skarpa kant; det 
hörnet har heller icke påkallat så kraftiga ilappningar med tegel, 
som de andra tarvat. På Rudbeeks uppmätningar äro dessa re 
gistrerade och vid noggrann granskning ser man dem än i dag, 
ehuru nödtorftigt camouflerade. 

Hur förhåller det sig då med murklackarna i eller nära hög
kyrkans ytterhörn? Rätteligen bör erkännas, att det i allmänhet 
är svårt att på dem stödja ett kategoriskt omdöme vare sig be
träffande tillvaron eller frånvaron av fast förband. Ty vid riv
ningen av de murdelar, som de synas ha tillhört, har man fler
städes gått alltför nära högkyrkans murliv. De kvarvarande 

232 



G AMLA U P P S A L A K Y R K A 

Fig. S. Detalj av Johan Peringskiölds teckning av G. Uppsala kyrka från S. Slutet 
av 1600-talet. — Delail einer Zeichnung von Johan Peringskiöld: G. Uppsala Kirche 

von S gesehen. Ende des 17. Jhdls. 

stumparna av verkligt murverk ha dessutom av Lars Fornelius, 
prebendarie här 1646—73, blivit utåt avjämnade med tegel, som 
samtidigt helt döljer resterna av murkärnan. 

Det förefaller mig emellertid sannolikt, att nordsidans östra 
murklack, betraktad västerifrån, inom sina övre delar — alltså 
nära den höjd, norra korsarmens östmur skulle ha fått, om den 
blivit fullbordad enligt planen — visar klart förband i smygen 
mot högkyrkan. Klacken kring högkyrkans nordvästra hörn 
visar söderifrån intet förband å sin nedre del. ty här torde 
en av arkadöppningarna mellan långhusets mittskepp och norra 
sidoskepp ha funnits, men väl högre upp. Västsidans södra klack 
visar, bäst från söder sedd, ett klart förband mellan högkyrkan 
och långhusets södra arkadvägg. Den av Peringskiöld för hans 
plansch ad pag. 162 utförda originalteckningen, här reprodu
cerad beskuren, men ändå i stark förminskning, genom fig. 8, 
anger tydligt, hur man då liksom nu i brottytan mot väster 
kunde iaktta flera orubbade stenar ur valvbågen över första 
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Fig. <)• Högkyrkans sydvästra hörn. Å den vänstra, mot väster riktade murklaeken ses 
strax ovan bildens mitt anfunget lill valvbågen i urkadinuren mellan långhusets mitl-
och södra sidoskepp; å den högra, mot S riktade ses norra anfangcl till bågen över en 
öppning mellan samma sidoskepp och södra korsarmen ävensom den av gråstenar 
gjorda murklump, som utfyllt denna öppning efter 1240-lidcls brand. Erik Nylén 
foto. — Sudwestliche Ecke des Hochbaues. Links die gegen W gerichlele Mauerstulze; 
oberhulb der Mitte des Bildfeldes ein Gewölbeansatz der Arkadenmauer ztvi-
schen Mittel- und Sädschiff des Langhauses. Rechts die gegen S gerichlele Mauersliitzc 
mil dem nördlichen Gewölbeansatz uber einem Durchgung zwischen dem Seitenschiff 
und dem sudlichen Kreuzarm, ebenso die Feldsteinfitllung, womit diese Öffnung nach 

dem Brände um 1245 geschlossen wurde. 

arkadöppningen mot södra sidoskeppet.8 östra posten till denna 
öppning befinner sig omkring 65 cm utanför högkyrkans norra 
ytterliv. Här ha vi i otvivelaktigt förband med högkyrkan en 
till ungefär två tredjedelar av sin fulla höjd drygt halvmeter-
lång och även därovan fullt tydlig sträcka av arkad- och 

8 Det var med stöd av denna iakttagelse, som Peringskiöld utformade 
arkadmotivet på korsarmarna i sin rekonstruktion av hednatemplet 
pag. 156. 
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kleristoriemuren kvarstående till full höjd. Nedre delar av 
denna murrest ses till vänster å härvarande fig. 9, det översta 
partiet exempelvis å Cornelis pl. 2, där man också får ett klart 
intryck av att långhusets arkader varit betydligt lägre än hög
kyrkans (centraltornets). Ännu lägre är den nu, om dess under 
markytan liggande del frånses, 2,8 m höga port, som medgivit 
passage från södra sidoskeppet till södra korsarmen. Spåren av 
denna öppning torde först ha påvisats av Ingeborg Wilcke-
Lindqvist. De återfinnas, såscm fig. 9 visar, med största tydlig
het på västra sidan av högkyrkans ena sydriktade kontrefort. 
öppningens norra post sammanfaller med högkyrkans ytterliv. 
I stödjande syfte har öppningen murats igen på samma vis som 
sex av högkyrkans stora arkadöppningar. Den murklump, som 
därvid åstadkoms, ligger kvar i sin helhet på västra sidan och 
anger alltjämt likt ett avtryck hela vidden och hjässan av pas
sagen, ehuru södra posten och det mesta av valvbågen för länge 
sedan rivits bort.9 

Ovan framlagda iakttagelser angående förband mellan hög
kyrkan och norra korsarmen visar i och för sig ej mer än vad 
som borde finnas, om man, utan att någonsin hinna fullborda 
verket, stannat vid en byggnadsetapp på samma vis som en 
gång i Sigtuna S:t Per enligt Erik Lundbergs skiss s. 222 i Fornv. 
1935. Men såväl i långhusets södra arkadmur som i södra kors
armens västmur ligga flera av de snedställda stenarna ur val
ven över två muröppningar kvar. De hade näppeligen satts dit, 
om man . tillfälligt avbruti t arbetet just här och sedan aldrig 
gått till planenlig fullbordan. Bengt Thordeman har i Fornv. 
1943 s. 32 visat, hur i ett dylikt tillfälle förberedelsen till ett 
båganfang gjorts, nämligen på västra sidan av S:t Olofs i Sig
tuna centraltorn. 

Att även norra korsarmen murats upp till full höjd torde 
kunna göras sannolikt genom följande resonemang. 

Det är redan nämnt, att stark skörbränning iakttages under, 
men betydligt svagare brandspår ovanför de rännor, vari vat
tentaken på korsarmarna och långhusets mittskepp skjutit in. 

9 Den starkt fallande skalan för höjderna av arkadbågarna i kors-
mitten och långhusmuren, resp. den senast beskrivna öppningen har be
aktats vid bestämmandet av sidoskeppens gestaltning på vår modell. 
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Skillnaden beror väl av att hettan från det brinnande takvirket 
varit störst, innan vattentaken genombrutits och den starka vin
den från nordväst spelat in. Om murarna ovan taken varit rap
pade, har detta naturligtvis också inverkat. Det bör nu tilläggas, 
att den starkaste eldsprängningen under vattentaken även har 
en ganska tydlig nedre gräns. Se vi på nordväggen, går undre 
gränsen ungefär vid det bjälklag, som kan antas ha lagts mellan 
krönen av norra korsarmens väst- och östmurar, ungefär i höjd 
med nuvarande nordöstra kontrefortens topp och något under 
golvplanet i den stora, fordom som gångport tjänande gluggen 
i tommurens mitt. Detta är alltså vad den brinnande takres
ningen åstadkommit, medan den ännu låg på plats. Sedan den 
störtat ned, ännu brinnande, ha andra eldskador koncentrerats 
kring murens lägsta del, inräknat hela arkadöppningarna, sär
skilt den västligare. Mellan de två beskrivna, starkt eldsprängda 
ytorna befinnes muren emellertid i allmänhet vara ganska väl 
bevarad, så särskilt invid östra kontreforten. Tillstötande parti 
av lågkyrkans nordvägg saknar också eldspår. Hur skulle denna 
begränsning av eldskadorna förklaras, om korsarmens väggar 
varit till sina övre delar byggda av trä? 

De igenmurningar av sten, som mer eller mindre fullständigt 
fylla ut högkyrkans sex stora arkadöppningar i N, V och S, 
gjordes utan tvivel efter 1200-talets stora brand. Form och mått 
på det bäst bevarade av de två fönster, som anbragts i västsidans 
arkadfyllningar, tala för att alla dessa igenmurningar, om än 
måhända tänkta endast som provisorier, höra till de åtgärder 
för kyrkans återställelse, som att döma av urkunderna måste 
anses ha satts i gång mycket snart efter 1240-talets brand. 

Från ruinerna av långhus och korsarmar hade man säkerligen, 
även om dessa ännu ej fingo anses definitivt utdömda, hämtat 
tillräckligt många stenar i användbart skick för igensättningen 
av högkyrkans arkadbågar. Åtskilligt mer kunde man vid ett 
senare tillfälle nyttja för vapenhuset. Därvid ratades ej mången 
god hörnsten, fast den i själva vinkeln bär otvetydiga spår av 
eldsprängning. En del av materialet i sakristian och i bogårds
muren kan också ha kommit från ruinområdet. Att den senare 
funnits redan under medeltiden framgår av att åtminstone den 
sydöstra av de t re stigluckor, Peringskiöld tecknat, fig. 8 här, 
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måste anses ha varit medeltida. Bogårdsmuren är nu kallmurad, 
men vid en tillfällig reparation av dess på södra delen av kate
dralens västgavel vilande parti kunde jag iaktta, att vid flera 
av stenarna i dess inre häfta bruksskållor, som tydligt vittna 
om härkomst från äldre, verkligt murverk. Utan ingrepp kan 
man alltjämt göra samma iakttagelse annorstädes i bogårds
muren.1" — Behöver det tillfogas, att på icke alltför långt av
stånd från Gamla Uppsala ligger det nya Uppsala, vars kärna 
ju till stor del förlagts på en sumpmark, och att man där veter
ligen under både yngre medeltid och Vasatid behövt massor av 
byggnadssten? Dit kan sådant material ha forslats bekvämt 
från de utdömda delarna av den gamla katedralen. 

Det återstår endast att ge svar på den tillsynes befogade frå
gan, av vad anledning man under medeltiden skulle ha bruti t 
ned långhus och korsarmar av sten. Även i så måtto torde — 
utöver en allmän hänvisning till brandskadorna — fullt till
fredsställande skäl kunna andragas, såsom följer av innehållet 
i avsnitt 3 och 4. 
3. Urkunderna om 1200-talets brand och ärkesätets avflyttning 

De här ifrågakommande urkunderna ha till stor del varit 
kända och livligt dryftats alltsedan 1600-talet. Slutgiltig klarhet 
har likväl ännu ej nåtts. En mycket värdefull granskning har 
emellertid framlagts av Einar Carlsson.11 I den därav föran
ledda diskussionen har Stefan Söderlind på för oss viktiga 
punkter gjort ett betydelsefullt inlägg.12 

10 Vid diskussionen om bogårdsmuren lär man emellertid ej kunna 
utesluta, att dess äldsta delar förefunnits redan långt före 1200-talsbran-
den. Peringskiölds teckning, fig. 8 här, antyder i grov skissering, att den 
mer normalt formade stenmuren på en lång sträcka skilts från sin 
träbotäckning av en mönstermurning, som frestande för i tankarna det 
precis lika placerade opus spicatum, vilket ännu i smärre rester bevarats 
i Vreta och med skäl angivits tillhöra den mur, som omgärdat kyrkan 
före klosteranläggningen. 

11 Einar Carlsson, Translacio archiepiscoporum, Upps. univ:s årsskr. 
1944:2. 

12 Stefan Söderlind, Erik den heliges skrinläggning och Uppsala ärke-
sätes flyttning, Historisk tidskrift, Sthlm 1950. — Åke Ljungfors, Till 
nägra svenska 1200-talsurkunders diplomatik, ibid. 1951, synes ge fog för 
modifieringar av Söderlinds slutsatser, likväl ej i den mån de här tagits 
i beaktande. 
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Redan tidigt hade de kyrkliga myndigheterna kommit under 
fund med att Gamla Uppsala var en olämplig plats för rikets 
främsta biskopssäte. År 1215 eller 1216 gav påven tillstånd att 
flytta såväl katedral som ärkesäte till Sigtuna. Detta medgivande 
kunde aldrig begagnas. Anledningen därtill är oviss. För egen 
del utgår jag från att planen strandade på bestämt motstånd 
från de världsliga myndigheter, vilkas bifall tydligen tarvades. 
Uppsala hävdvunna ställning som rikets centralpunkt i många
handa måtto var ännu i tillräcklig grad en realitet. 

De kyrkliga krafterna hade då intet annat val än att tills 
vidare inrätta sig efter förhållandena på bästa vis. År 1245 har 
påven från ärkebiskopen fått meddelande om, att denne var 
i behov av ekonomiskt stöd, då han gripit sig an med att istånd-
sätta sin kyrka, som nyligen blivit alldeles ödelagd genom 
eldsvåda. 

Påven ådagalägger omedelbart (DS 326) sin villighet att på 
sitt sätt underlätta företaget. Han gör det ånyo år 1250 genom 
två brev (DS 379 o. 384), av vilka det senare stödjer sig på en 
uppgift från ärkebiskopen om att en icke ringa mängd ström
mar samman till kyrkans titulärhelgons, S:t Lars ' fest. »Ännu 
vid 1250-talets ingång varslar ingenting om något missnöje med 
Uppsala i dess egenskap av kyrklig centralpunkt», sluter Carls
son s. 10, ur diplomatisk synpunkt otvivelaktigt med full rätt. 

År 1256 kom en ny uppmuntran (DS 435), då man försäkrat 
påven om att en stor mängd strömmar samman »till S:t Eriks 
grav». År 1257 skriva både ärkebiskopen och riksföreståndaren 
i var sitt brev till menigheter i skilda delar av Norrland för 
understöd till återuppbyggnaden (DS 444 o. 445). 

Först genom en påvebulla från sept. 1258 (DS 451) få vi veta, 
att det gamla önskemålet om bortflyttning från Gamla Uppsala 
ingalunda blivit förkvävt: påven ger under vissa betingelser 
sitt samtycke till at t Uppsala kyrka flyttas »till en lämpligare 
plats». Detta hade ärkebiskopen och hans domkapitel begärt. 

Enligt referatet i bullan skulle petionärerna som motivering 
bl. a. ha anfört att kyrkans läge var »sådant att till följd av 
flerahanda obekvämlighet också på den upsaliensiska kyrkans 
förnämsta fester knappt några infunne sig, som ärkebiskopen 
kunde utlägga Guds ord för». Carlsson anser (s. 12), att dessa 
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meddelanden »böra upptagas med största varsamhet». Men t ro
ligen föreligger endast ett förlåtligt misstag, begånget av refe
renten i det påvliga kansliet. Att mycket folk strömmar sam
man (confluit, resp. concurrat) till S:t Lars ' fest och till S:t 
Eriks grav har ju tidigare försäkrats och ett påvebrev av år 
1266 (DS 523) visar att man ånyo talar om den mängd folk, 
som kommer samman (conuenit) till kyrkan, där martyrkonung
ens kropp vilar. 

Närmare besett innebära emellertid dessa uttalanden endast, 
att Gamla Uppsala ännu på 1200-talet tillfredsställande fyllde 
sin från en avlägsen forntid ärvda, hednatemplets placering där 
motiverande uppgift som tings- och marknadsplats. Man hade 
endast »kristnat» två av de säsongbundna mötena till Lars- och 
Eriksmässor. Denna märkliga roll kunde platsen f. ö., åt
minstone vad beträffar Eriksmässan, behålla fullt ut ända in 
på Gustav Vasas regeringstid. Ännu i maj 1521 rustade sig, 
enligt vad Peder Svart förtäljer, Uppsala kaniker jämte borg
mästare och råd till att »föra S. Ericx skrijn och helgedomar 
medh tilbörligit solenniteet och process til gamble Vpsale som 
seder war». Den kloke fiskaren lägger sin not där de största 
stimmen gå. 

Men i motsats till den hedniska religionen förutsatte den 
katolska dagliga gudstjänster året runt och den kyrkliga fest
kalendern kände andra, viktigare högtider än Lars- och Eriks
mässorna. Då saknades publik, ty intet antyder att en stadig
varande, stadsliknande bebyggelse någonsin funnits i Gamla 
Uppsala. Därför kunde man härifrån med fullt fog klaga på 
den ringa besöksfrekvensen vid »vår kyrkas» förnämsta hög
tider, d. v. s. vid den katolska kyrkans. Om man så gjort,, har 
man städse hållit sig till sanningen — låt vara att man vid skilda 
tillfällen dragit fram skilda delar därav — men referenten i det 
påvliga kansliet kunde lätt missförstå det antagna uttrycket 
»nostre ecclesie» och ersätta det med »vpsaliensis ecclesie». 

Det nya flyttningsprojektet tar radikalt avstånd från det 
äldre. Sigtuna, som likväl alltjämt torde ha florerat, ifrågasattes 
ej mer. Man vill visserligen finna en lämpligare plats, men i 
närheten, ty förslaget innebär, att ärkesätet alltjämt skall bibe
hålla sitt gamla namn. Detta väl icke endast för att bryta mot-
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ståndet från dem, som hålla på traditionen, utan troligen också 
i hopp om att snabbare än som, enligt vad vi redan funnit, blev 
möjligt kunna länka över marknadernas folkströmmar till den 
nya plats, man valt — grannorten ös t r a Aros. 

Enligt referatet har ansökningen också motiverats med att 
den gamla domkyrkan ligger på en dålig och föraktad plats 
(in vili et despecto loco). Månne icke dessa få ord utgöra en kort 
sammanfattning av det i suppliken utförligare skildrade för
hållandet, at t kyrkan byggts på hednatemplets grund? Ett så
dant argument må ha ansetts verksamt i Rom, men i svarsskri
velsen står det som en onödig förolämpning mot dem, som ännu 
i vårt land kunde vara sinnade att slå vakt om det gamla. 

Det dröjde i varje fall ända till år 1270, innan det påvliga 
medgivandet kompletterades genom ett motsvarande, tydligen 
lika nödvändigt medgivande å rikets vägnar. Det brev (DS 546), 
varigenom konung Valdemar i september nämnda år kungör 
sitt i Söderköping under samråd med rikets andliga och världs
liga stormän fattade beslut härom, synes vara skrivet med bullan 
från 1258 i tankarna. Han talar fortfarande endast om lämp
ligare plats utan att direkt utpeka den; villkoret om bibehållan
det av det gamla namnet är formulerat i precis samma ordalag, 
frånsett att ett possessivpronomen ur förlagan slopats. En intres
sant avvikelse föreligger emellertid i motiveringen, som prof. 
J. Svennung haft vänligheten att, med antagande av fel vid 
incendiiVi ( = incendiu) översätta sålunda: »I det vi alltså be
tänka, att nämnda kyrka, på grund av sitt läges besvärlighet 
(otillgänglighet), står nästan enslig och övergiven samt, på grund 
av det åldriga husets byggnadssätt och brandskada, närmast som 
en ruin» (Considerantes igitur dictam ecclesiam propter situs 
sui inportunitatem stare quasi solitariam et desolatam ac prop
ter fabricam wetusti operis et incendii ruine iam proximam). 
Det milda uttrycket om »lägets besvärlighet» bör observeras. 
En ny skärpning iakttages återigen i det brev, som de svenska 
biskoparna ett år senare skriva (DS 554) för att uppmuntra 
ekonomiskt stöd åt Uppsalakapitlet i dess strävan att flytta sin 

13 Arkivrådet Ernst Nygren har benäget kontrollerat, att avtrycket i 
SD är korrekt på denna punkt. 
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kyrka till en mer tjänlig och värdig plats (ad locum magis 
idoneum et honestum). 

Mången har förmodligen som jag själv trott att den anförda 
motiveringens senare del innebure en av dessa välkända över
drifter, som förnyelsens ivriga förespråkare gärna gripa till, 
när det gäller att övertyga de tvehågsna. Jag tror det ej längre. 
Kormurarna voro visserligen fullt användbara, men det övriga 
var ej bara eldskadat, utan sannolikt allt ifrån början av skä-
ligen dålig beskaffenhet. Under de långvariga reparationsarbe
ten, som redan utförts, hade man haft goda tillfällen att kon
statera detta. Att man åter funnit byggverket alltför klumpigt 
och konstlöst för att motsvara tidens krav behöver näppeligen 
utläsas ur dokumentet och det kan sättas i fråga, om lekmännen 
i kungens omgivning låtit sig påverkas därav. — En helt annan 
sak är ju, vad den drivande kraften i kyrkan tyckte och ville 
åstadkomma, likaså att man troligen redan långt före 1258 
börjat lägga av det mesta av vad som influtit genom insam
lingen till domens »återuppbyggande». 

Troligen hade man — såsom framgått ur Johnny Roosvals 
studium av planläggningen för den nya katedral, som senare 
kom till stånd — redan omkring 1260 anskaffat huvudri t
ningar. Likaså bör man redan ha bestämt sig för, var i ös t ra 
Aros den nya byggnaden skulle förläggas: på platsen för den 
dåvarande Trefaldighetskyrkan. Den närmaste åtgärden efter 
Söderköpingsmötet bör ha varit att träffa nödigt avtal med 
Trefaldighetsförsamlingen om övertagandet av tomten. Därtill 
synes ha krävts ytterligare ett år. Den 9 sept. 1271, vid en 
sammankomst mellan samtliga svenska biskopar, kan den nya 
platsen definitivt utpekas och västeråsbiskopen fullgöra sitt 
därmed sammanhängande uppdrag i och för ikraftträdandet av 
det tretton år tidigare givna, villkorliga medgivandet från på
vens sida till flyttning. Likväl dröjde det ytterligare fem år, 
innan denna ens formellt kunde förverkligas. 

Vid Magnus Ladulås' trontill träde förrättades den sedvanliga 
kröningsakten i Uppsala domkyrka ännu en gång — den sista; 
det var den 24 maj 1276 — i den gamla domen. Först den 4 
juli s. å. skedde nämligen, enligt senaste, av Söderlind verkställd 
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utredning, den officiella överflyttningen av ärkesätet och dom
kyrkan till östra Aros. 

4. Skilda kvalitéer i murverken 

Välkänt är, vilket ypperligt murbruk man mångenstädes 
nyttjat i våra äldsta stenbyggnader. Det befinnes ha hårdnat 
till en konsistens, nära nog lika hållbar som granit och gnejs. 
I mången ruin står murkärnan trotsigt kvar länge efter sedan 
snikna händer brutit bort skalmurarna. 

Den utmärkta beskaffenheten av murverket i den äldsta delen 
av S:t Olov, Sigtuna, betygas av att man utan risk för ovan
liggande murar kunnat amputera bort fem av dess ursprungliga 
pelare, däribland tre under själva centraltornet. På samma vis 
lyckades man i Gamla Uppsala, tydligen i samband med valv
slagningen på 1400-talet, att ta bort mittpelaren i tornbottnens 
östra sida. Men så var det också i en rest av den äldsta sten
kyrkans relativt välbyggda västgavel, man rev. 

I Sigtuna bevara centraltornen i både S:t Olov och S:t Per 
ännu sina horisontala murkrön rätt väl, ehuru de saknat av-
täckning långliga tider innan moderna konserveringsåtgärder 
kommit i fråga. Varför har då det förutvarande centraltornet i 
Gamla Uppsala — vilket näppeligen kan ha lämnats utan tak 
någon längre tid — stympats så kraftigt upptill, att det nu har 
rösten i öster och väster, av vilka endast omkring 1 m överst 
har tillmurats av tegel, resten åstadkommits genom nedbryt
ning? 

Möjligt är, att man vid denna märkliga stympning tagit sär
skild hänsyn till östmurens vådliga utbuktning, men av allt att 
döma voro alla sidorna dåligt byggda. Det finns, såsom äldre 
bilder tydligast visa, betänkliga sprickor även inom de kvar-
lämnade partierna. 1200-talets stora brand kan ha påskyndat 
förfallet, men dess yttersta anledning torde få sökas i bristande 
erfarenhet eller noggrannhet hos ledningen, när den ursprung
liga stenbyggnaden vidgades till en stor romansk katedral. 

I sistnämnda arbete ingick också, enligt min övertygelse, 
uppförandet av den stora östabsiden. Utrett är ännu icke, om 
denna ersatt exempelvis ett äldre utbygge av annan form 
(kor?), ty någon arkeologisk undersökning av marken öster om 
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absiden har ej företagits. Olof Rudbeck ansåg sig emellertid 
kunna iaktta, att den då befintliga absiden ej var ursprunglig 
(Atlantikans atlas, tab. 16 och 25). Hans — och hans samtids — 
förmåga att se rätt i dylika fall kan förvisso betvivlas, men på 
denna punkt starkes tilltron till hans mening av att korabsiden 
påtagligen var av lika dålig kvalitet som domens västligare 
partier. 

År 1856 måste absiden repareras. Dess halvkupolvalv hade 
remnat och man befarade, att det skulle störta. Skälet ansågs 
vara bristfällig grund. Man rev därför hela absiden och lade ny 
grund för en ny absid. Därvid iakttogs emellertid, enligt vad 
Kasper Strömbäck försäkrar, »noggrann likhet med kyrkans for
na yttre utseende, undantagande att rundeln nu är vid pass 2 
alnar (4 fot) högre än den forntida».14 

Om arbetets gång lämnar samme författare, s. 99 och 103, 
ytterligare upplysningar genom bl. a. följande utdrag ur en av 
klockaren och organisten på stället förd journal (vari absiden 
benämnes »chor»): 

År 1856 —. D. 19 April föll en del af chorhvalfvet. D. 25 April, 
sedan chormuren i det närmaste var rifven, nedstöttes triumphbågen 
(= chorbågen), hvarpå östra gafvelmuren hvilade, omkr. kl. 6—7 e. m. 
Den medlersta delen af denna mur nedstörtade af sig sjelf straxt i 
ögonblicket efter det medlersta stenen på triumphbågen blifvit lösgjord 
och nedfälld, jemnt efter 2:ne sprickor i muren; bildande denna öppning 
ett upp- och nedslående kedjehvalf. Hvalfvet under östra gafvel
muren uppsattes något efter Junii månads början (1856), hvarefter muren 
af gråsten uppfördes; men som under arbetet i veckan före midsommarn 
åter nägra stenar nedföllo öfverst från öppningen, sä ock för att arbetet 
skulle gå fortare, fortsattes med tegel, hvartill mest gammalt dylikt 
användes. 

Fig. 10 ger en bild av lågkyrkans östra roste, sett från vinden. 
I mitten den nya tegelmur, som enligt vad vi nyss erfarit byggts 
år 1856. Närmast utomkring de överraskande smala partier, 
som blivit kvarstående av det stenmurade roste, på vars föga 
förändrade överkant man vid 1400-talets mitt lade det i bildens 
övre hörn skymtande, på andra sidan rikt sirade tegelröste, 
som fordrades för en brantare takresning i överensstämmelse 
med den tidens smak. 

14 Kasper Strömbäck, Gamla Upsala. Fornminnen, Uppsala 1866, s. 105. 
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Fig. 10. Hesl un luykyrkuns ursprungliga öslru rått» mellan 1400-talet» pumurning 
och 1856 års utfyllnad underifrån, bådadera i tegel. Erik Nylrn foto. Hest des ur-
spriinglichen Giebelfeldes des Ostbaues zwischen Ziegelmuuern des 15. Jhdt» oben. hziv. 

des Jahres 1S56 unleii. 

Den uppbrytning, som man enligt min mening bör ha gjort 
i och för den stora absidens insättande, kan näppeligen ha nått 
så långt, att den omfattat allt vad år 1856 rasade ner. Jag är 
oviss om, huruvida ingreppet då indirekt kan ha framkallat 
skadorna närmast ovanför eller om de bero av, att också låg
kyrkans ursprungliga roste blivit illa murat Lågkyrkans syd
östra hörn ansågs i varje fall behöva grundförstärkas vid 1926 
års reparation. 

Naturligtvis kunde vi, så snart en skarv mellan hög- och låg
kyrkan satts ifråga — vilket förut näppeligen någon eljest gjort, 
sedan Rudbeeks spekulationer avvisats — ej underlåta att 
pröva, i vad mån murverkets utseende kunde tala för eller 
emot skilda byggnadsperioder. Först i december 1950 har eljest 
en modern konsthistoriker beaktat detta problem. I Upsala Nya 
Tidnings julnummer 1950 skriver Nils Sundquist: 

En genomgripande förändring undergick den stympade kyrkan under 
gotisk tid, d. v. s. 1300- och möjligen 1400-talen. Både »tornkyrkan» och 
»korkyrkan», som tidigare haft platta trätak, försågos nu med gotiska 
ribbvalv. Tydligen ansåg man att korets murar, som voro vid pass en 
halv meter smalare än de två meter tjocka tornmurarna, ej skulle stå 
rycken vid valvslagningen. Erforderligt vederlag kunde nås på två sätt, 
antingen genom kontreforter på tryckpunkterna eller genom kormurens 
förtjockning genom pämurande av ett helt gråstensskal. Man valde det 
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senare alternativet. Härigenom nåddes den fördelen att kormurarna 
kommo i flukt med tornets sidor15: hela kyrkan fick en önskvärd enhetlig 
bredd. Endast »tornkyrkans» tryckmättade hörn behövde kontreforter. 
»Korkyrkans» tak höjdes i gotisk anda. På den nuvarande kyrkan är det 
följaktligen endast tornets murverk som står synligt från den första 
byggnadstiden. — 

En tidig datering av kyrkan stödjes av dess uppmurningssätt. De i 
måttfull storlek utvalda gråstensblocken äro lagda i mycket jämna skift
gångar, ett murningssätt som ses också i Sigtunakyrkorna och som länge, 
efter den s. k. Janseska murverkskronologien, setts som kriterium på 
hög ålder. Först vid noggrannare studium ser man skiftgångarna i tornets 
yttermurar, beroende på att lagningar och fogstrykningar något för
vanskat ursprungsytan. Men stiger man upp i tornets inre ser man mur-
verket oförfalskat från uppbyggnadstiden. 

Otto Janse har förtjänsten av att år 1905 som den förste ha 
påvisat en tydlig skillnad mellan ett äldre och ett yngre mur 
ningssätt, båda förekommande på Svealandskapens, särskilt 
Upplands granitkyrkor. Det äldre av dessa ses bl. a. å vissa 
delar av Sigtunaruinerna och kännetecknas av jämna skift av 
genomgående små, ungefär jämnstora, liggande stenar. Det 
yngre kännetecknas av oregelbundna, delvis mycket stora ste
nar, lagda utan hänsyn till rader. Iakttagelsen är säkerligen 
riktig, men utesluter ej, att ett tredje murningssätt av hög 
ålder kunnat användas redan innan de sista proven tillkommit 
på det i och för sig mycket karakteristiska murningssätt, Janse 
urskilde som ett äldre. (Se Sv. fornm.-för:s tidskr. 12, s. 361.) 

Erik Lundberg har senare (jfr Fornv. 1929) under studium 
av Östergötlands kalkstenskyrkor likaledes kunnat urskilja två 
typer. Den äldre, som står Janses äldre nära, kännetecknas av 
tuktad sten i smått format, den yngre av större stenformat, 
d. v. s. högre skifthöjder, samt omsorgsfullt behuggna ytor. Om 
den äldre typen tillägger han ytterligare, att de tidigaste 
exemplen därpå, vid jämförelse med i yngre tid förekommande 
former av tuktstensmur, utmärkas bl. a. av att det genom
gående lilla stenformatet är ganska jämnt, någon gång dock 
med rytmiskt återkommande tjockare skift, så exempelvis i 

15 Riktigare uttryckt skulle en dylik åtgärd, om man beaktar ett ovan 
i slutet av not 3 meddelat sakförhållande, ha inneburit, att lågkyrkans 
murliv i S kommit att skjuta framom, liksom den förut dragit sig bakom 
högkyrkans. S. L. 
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Vreta. »I yngre tuktstensmurverk är stenformatet mera ojämnt, 
stenen mindre likformigt vald. Breda och smala skift omväxla 
oregelbundet.» 

Denna som nämnt på kalkstensmurar gjorda indelning fann 
Lundberg vinna en viktig komplettering vid studium av vissa 
småländska gråstenskyrkor. Och det förefaller mig, som om 
även Sigtunagruppens uppländska monument kunna indragas 
i denna jämförelse, åtminstone för att själva belysas därigenom. 

Den av Lundberg åsyftade rytmiken är att uppfatta som ett 
arv från antiken, i mer eller mindre varierande former be
varat inom merovingisk och karolingisk byggnadskonst.10 Till-
lämpad i friare form utan vidhållande av krav på sträng regel
mässighet, se vi det till slut även exempelvis på en sådan bygg
nad som S:t Mikael i Hildesheim, varmed avståndet i tid till 
de enkla svenska byggverken än mer förkortats. 

I det romerska murverket är det de smala skiftens stenar, 
som gå längre in i murkärnan och sålunda tjänstgöra som bin
dare. I de nordiska stenkyrkorna med rytmiskt förband torde 
det vara de bredare skiftens stenar, som övertagit samma roll, 
men effekten blir densamma: en fastare sammanhållning av 
skal och kärna. 

De äldsta delarna av Sigtunakyrkorna ha verkligen, vid när
mare påseende, ingalunda uteslutande murytor av den mono
tona typ, Janse urskilde som en äldre, utan även tydliga ansat
ser till det nyss berörda »blandade förbandet» med rytmisk 
växling mellan enstaka bredare och gruppvis ordnade smalare 
skiftgångar. Det vore efter all sannolikhet förhastat att söka 
upprätta en allmängiltig regel om bestämd tidsföljd mellan 
dessa två typer. Eljest skulle man kunna dra en överraskande 
slutsats vid studium av en mycket intressant murskarv, som 
Erik Lundberg (nyss anf. arb. s. 177) avbildat från S:t Per i 
Sigtuna. Det gäller innerlivet å östligaste delen av långhusets 
norra vägg. Skarven tyder han som vittne om att kyrkan, från
sett grundvalarna, uppförts i två etapper: först kor och tvärhus, 
det senare stöttat åt V genom kontrefortartade stumpar av de 
blivande långsidomurarna i långhuset (jfr bild ibid. s. 323 = den 

16 Jfr Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 
Sthlm 1940, s. 12, 32 f. 
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redan ovan åberopade bilden i Fornv. 1935 s. 222); senare 
byggdes resten av långhuset och, i reducerat format, västtornet. 
Är detta riktigt, vilket näppeligen kan betvivlas, blir det blan
dade förbandet vid nämnda skarv äldre än den Janseska typen, 
ty det förra iakttages öster, den senare väster om gränslinjen! 

Med denna erfarenhet betrakta vi nu murarna på Gamla Upp
sala kyrka och bortse därvid helt från Sundquists hittills obe
styrkta teori om överklädnad av lågkyrkans ytterliv17 liksom 
från hans enligt mitt bedömande överdrivna, men för tillämp
ningen av Janses schema bekväma antagande om stark för
vanskning av högkyrkans ytterliv genom »lagning och fog
strykningar». 

Murverk av Janses yngre typ förekommer endast på — 
sakristian, som får antagas vara uppförd under yngre medeltid. 
De två andra tillbyggnaderna, vapenhuset och absiden i dess 
1800-talsform, röja en tydlig anordning av stenarna i rader, 
skift över skift. Säkerligen har redan beskaffenheten av det 
från äldre byggnadsdelar tagna materialet givit anledning här
till. Såväl i hög- som lågkyrkans murar råder också en bestämd 
uppdelning i jämna skift. Dessa äro dock ingalunda alltid av 
samma höjd. På lågkyrkans sydmur framträder strax ovan 
såväl som strax under de nuvarande, vidgade fönstren ett myc
ket markerat skift med stenar av väsentligt större höjd än de 
eljest i regel förekommande av den Janseska typens oansenliga 
mått. Längst i ö ses dessutom ganska tydligt rester av ytter
ligare några dylika, breda skiftgångar, fortsättande om hörn 
på gavelsidan. Lågkyrkans nordsida företer samma egendom
lighet, ehuru lika stor regelbundenhet ej här nåtts. Det före
faller alltså som om man eftersträvat den rytmiska växlingen, 
men endast partiellt och på de viktigaste fasaderna lyckats 
någorlunda genomföra den. Även högkyrkan saknar ingalunda 
bredare skiftgångar, men de äro än mer nyckfullt ordnade. Det 
kan ej förvåna, om man helst lagt de större stenar, som förts 
fram till byggplatsen, på de ställen, där den förstärkning, de 
erbjödo, var mest behövlig, d. v. s. i ytterliven. 

17 Den står ej i rimligt sammanhang med att lågkyrkans norra ytterliv, 
såsom ovan framhållits, visar inramningen till tvä säkert ursprungliga 
fönster med små, romanska mått. 
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Min granskning av murverken synes sålunda visa, att någon 
generell skillnad icke föreligger mellan byggnadssättet i låg-, 
resp. högkyrkan. På sin höjd har man i det yngre partiet visat 
stegrad liknöjdhet inför en norm, som man redan i det äldre 
högst ofullständigt förmått följa. 

5. Slutord 

Godtages ovan hävdade sats, att lågkyrkan byggts för sig, 
utan tanke på att utvidgas åtminstone efter det schema, som 
senare valdes och synes ha blivit fullföljt, så kommer frågan 
om arkitekturverkets konsthistoriska ställning i ett delvis mo
difierat läge. 

Förenklat blir problemet självfallet i vad gäller utformningen 
av tvär- och långhusen. Man kan nu med större tillförsikt än 
tillförne utpeka som sannolika föredömen de ävenledes helt 
osmyckade stenkyrkor, som rekonstruerats med ledning av de 
äldsta partierna i Vreta klosters kyrka och framför allt av de 
äldsta grundvalar, som blottats inom Linköpings domkyrka. Ty 
likgiltig blir nu den avvikelse från dem, som ligger i at t sär
skilt den förstnämnda och äldre haft proportionsvis kortare och 
lägre kor. Ingendera av de östgötska förebilderna kan emeller
tid påstås eller ens förmodas ha haft torn över mittkvadraten. 
Det är mig obekant, i vad mån Skaradömen i stället kan ha övat 
inflytande vid tillkomsten av det stora centraltornet i Gamla 
Uppsala. Eljest förklaras ju detta i sin säregna utformning allt
jämt bäst som beroende av influens från Sigtunagruppens äldre 
monument, från vilkas bygghyttor väl också de män, som 
arbetat i Gamla Uppsala, hämtat eller ärvt sina insikter i sten
byggnadskonsten. 

Här framlagda iakttagelser motivera icke en ny gissning i 
den för närvarande nästan hopplöst förvirrade diskussionen om 
Sigtunakyrkornas och Gamla Uppsala kyrkas absoluta ålder. 
Endast det bör sägas, att det avbrott i byggnadsarbetet, som må 
antas ha inträtt efter lågkyrkans fullbordan, naturligtvis inte 
behöver ha varat många år eller decennier. 

Svårligen kan man nu lösa uppgiften att i sitt rät ta samman
hang sätta in den äldre anläggning, som lågkyrkan, med från
seende av den stora absiden, ursprungligen utgjort eller, till— 
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hört. Alltför många eventualiteter kräva härvid beaktande, i 

varje fall så länge man ej genom grävning övertygat sig om, 

huruvida någon utbyggnad funnits eller ej utanför den mark, 

som absiden nu täcker. Detta problem överlämnar jag nu för

troendefullt åt framtiden och åt mer erfarna läsare, om nu till

räckligt mycket av ovan framlagda tolkningsförsök godtages 

för att locka någon till at t gripa sig an därmed. 

I det föregående har jag endast i ringa mån berört de iakt

tagelser under jord- eller golvytan, som 1926 års grävningar 

gåvo tillfälle till. Det har synts mig lämpligt att framlägga dessa 

i ett sammanhang, sedan jag, som jag hoppas, snart får tillfälle 

ägna min tid odelat åt utarbetning av den numera ofta efter

lysta berättelsen härom. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Sune Lindqvist: Gamla Uppsala Kirche. Beiträge zur Baugeschichte. 

In der Pfarrkirche Gamla Uppsala sah man fruher die Uberreste des 
von Adam von Bremen geschilderten Heidentempels. Diesem und der 
Tatsache, dass die heutige Kirche grösstenteils aus Bauteilen der ersten 
Uppsala'er Kathedrale besteht, ist es zuzuschreiben, dass die Pfarrkirche 
bereits seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert (um 1670) Gegenstand 
zahlreicher bauhistorischer Bemerkungen, sowie kunsthistorischer Ausle-
gungen gewesen ist. Bis heute fehlt uns jedoch immer noch eine gewissen-
hafte auf sorgfältige Vermessungen gestiitzte Baubeschreibung. Aus 
diesem Grunde mochte der Verfasser hier einige neue Beobachtungen 
zum Ausdruck bringen und gleichzeitig vor kurzem ausgesprochene Ver-
mutungen widerlegen. 

1) Es besteht zwischen den zwei Hauptteilen der heutigen Kirche ein 
Altersunterschied. Im westlichen, höheren Teil, der einst den Mittelturm 
einer viel grösseren Anlage (vergl. die Rekonstruktion Abb. 1) bildete, 
ist ebenfalls ein Unterschied zwischen der östlichen und den drei anderen 
Seiten deutlich erkennbar: u. a. ist die östliche Mauer beträchtlich schwä-
cher. (Vgl. Abb. 5.) Die Erklärung hierfiir ist dass ihr Unterteil als die 
westliche Giebelwand eines älteren, kleineren Baues (des östlichen Haupt-
teiles der jetzigen Kirche) erbaut worden war und daher nur in der hier
fiir nötigen Starke errichtet wurde. 

Dieser Ostbau ist als der älteste Steinbau an diesem Örte zu betrachten. 
Durch zwei öffnungen in seiner Westwand, die aber im 15. Jahrhundert 
durch Abreissen des Mittelpfeilers zu einer einzigen grossen öffnung 
vereinigt worden waren (Abb. 6), war er wahrscheinlich mit einer noch 
älteren Holzkirche, wohl als Chor derselben, verbunden worden. 
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2) Nach einer noch nicht feststehenden Zeit wurde die Holzkirche 
niedergelegt, um den älteren Steinbau zu einer grossen, romanischen Stein-
kathedrale auszugestalten. Erst in diesem Zusammenhang scheint die 
grosse Apsis dem Ostbau zugefiigt worden zu sein. Gewissen Anschau-
ungen anderer Forscher gegenuber vertritt der Verfasser die ältere 
Ansicht, nach welcher dieser Plan auch betr. der Kreuzarme und des 
Langhauses tatsächlich aus Stein und nicht aus Holz ausgefiirt wurde. 
Die Mauerstiitzen an der siidwestlichen Ecke des Westbaues (Abb. 9) 
enthalten Gewölbeansätze und zwar sowohl fiir die Arkadenmauer des 
Langhauses, wie auch fiir einen Durchgang zwischen dessen Seitenschiff 
und dem sudlichen Kreuzarm. Die Umrisse der Brandspuren an der 
Siidseite des ehemaligen Turmes bezeugen, dass auch der nördliche 
Kreuzarm vollständig ausgebaut gewesen ist. 

3) Wie die Urkunden zeigen, wurde die alte Kathedrale im Jahre 1245 
oder kurz vorher durch Feuer zerstört, worauf unmittelbar mit einer 
Wiederherstellung begonnen wurde. Da im Jahre 1258 ein bereits fruher 
schon aufgetauchtes Projekt um Verlegung des erzbischöflichen Sitzes und 
der Kathedrale nach einem anderen Ort wieder aktuell geworden war, 
begniigte man sich offenbar endgiiltig lediglich mit den zuerst wieder-
hergestellten, wichtigsten Teilen der grossen Anlage. 

4) Bei näherer Untersuchung der verschiedenen Bauteile ist deutlich 
zu erkennen, dass bei dem grossen Ausbau eine besonders schlechte 
Mauertechnik verwendet wurde. Diese Tatsache erklärt auch, dass 
später nicht nur das Langhaus und die Kreuzarme ohne grosse Schwierig
keiten bis zu einer Höhe von nur ungefähr einem Meter iiber der dama-
ligen Oberfläche abgebrochen werden könnten, sondern auch die Not-
wendigkeit entstand, den Zentralturm an seinem oberen Teile giebel-
förmig abzuschrägen. Ebenfalls musste deswegen die grosse Apsis im 
Jahre 1856 von Grund auf erneuert werden. 
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