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UPPSALA DOMKYRKAS
ÄLDSTA BYGGNADSHISTORIA - NYA RÖN
Av Folke Nordström
1. Uppsala domkyrkas långhus.
I min avhandling »Studier i Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria» 1 har jag hävdat, att långhuskapellen i Notre-Dame
i Paris skulle vara uppförda efter den förlängning av transepten, som påbörjades vad sydfasaden beträffar 1258. Vid ett förnyat studium på platsen i juli 1953 har jag kommit till ett likartat resultat. Skarvarna utvisar (fig. 1 och 2), att de östligaste
kapellen inte i sin nuvarande form kan ha uppförts före transeptfasaderna. Om tillkomsten av de övriga kapellen skulle ha framtvingat framflyttandet av fasaderna, såsom Marcel Aubert 2 har
tänkt sig, skulle naturligtvis den sista luckan i kapellraderna
ha utfyllts samtidigt med transeptbygget och då borde inte
skarvar ha uppkommit på det sätt som nu varit fallet. Studerar
man t. ex. det östligaste kapellet på norra sidan och dess anslutning till nordtranseptet skall man finna, att transeptets västvägg också är kappellets östvägg. Det senares nordvägg är således inbyggd mellan en strävpelare och transeptväggen och
skiljer sig från båda dessa genom tydliga skarvar ända ner till
grunden. Skulle transeptets förlängning ha tillkommit först
efter kapellbygget, så borde skarv finnas mellan transeptfasaden och strävpelaren öster om kapellet eller så skulle kapellet
ha saknat sitt nordöstra hörn och nordväggen sitt stöd i öster.
Detsamma gäller också den södra sidan. Dessa de östligaste
1

S. 111. Jfr även Fletcher, A History of Architecture, 13th ed., 1946,
s. 481, där långhuskapellen dateras till 1296.
2
La Cathédrale Notre-Dame de Paris, 1909, s. 12. Se även Jalabert,
Notre-Dame de Paris, 1948, s. 49.
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Fig. 1, Notre-Dame, Paris. Sydsidans östligaste långbuskapell och dess anslutning till sydtranseptet. — Notre-Dame,
Paris. The easternmost näve chapel on the south side and
tis junclion with the south transept.

långhuskapellen uppvisar inte några stilistiska olikheter jämfört med de övriga kapellen i långhuset, vilka skulle berättiga
till en skillnad i dateringen av de olika kapellen. Detta har inte
heller gjorts. Kapellen närmast öster om transepten är däremot
uppförda i närmaste anslutning till transeptfasaderna. Dessa
senare kan ha framflyttats av helt andra skäl än de Aubert anger. Katedraler utan markerade transept var inte längre på
modet. 1258 hade både Amiens och Reims erhållit sina magnifika transept. Kanske var det också liturgiska hänsyn som
skapade byggnadsbehovet. Fletcher 3 säger angående transeptfasaderna i Notre-Dame: »The lateral facades are unimposing
as chapels are wedged in between the buttresses (A. D. 1296),
which obscure the original design.»
Får man sätta Notre-Damekapellens tillkomst senare än
Aubert har gjort och till tiden efter färdigställandet av transept3
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Fig. 2. Notre-Dame, Parts. Nordsidans östligaste långhuskapell t. h. om skarven, med de närmaste delarna av nordtranseptel t. v. — Notre-Dame, Paris. The easternmosl näve
chapel on the north side lo lhe right of lhe joint, with lhe nearest parts of the north transept lo lhe lejt.

fasaderna, d. v. s. till 1200-talets tredje fjärdedel eller kanske
t. o. m. ännu något senare, sker utvecklingen inom den franska
gotiken på detta område mer harmoniskt och naturligt. Det är
först omkring 1290, som man på andra håll börjar bygga långhuskapell mellan strävpelarna, i Bayeux 1289, Amiens 1291,
Sens 1293 o. s. v. Det förefaller därför onaturligt, att NotreDame skulle ha erhållit sina långhuskapell mellan 1230 och
1250, medan de närmaste efterföljarna börjar bygga sina första
långhuskapell ca 40 år efter sedan arbetena avslutats i Paris.
En datering enbart på grundval av stilistiska egenheter hos
dekoration och profiler är också vansklig. Det kan ju ha varit
äldre stenhuggarlag, som varit verksamma och arbetat enligt
gammal tradition. Äldre byggnadsdelar och kapital kan ha fått
en ny användning och delar kan ha legat färdighuggna i hyttan.
För att nu inte tala om, hur vansklig en mera exakt datering
är på ett så litet markant material. Enligt min uppfattning finns
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det inte något bindande skäl för en datering av långhuskapellen
till tiden före transeptombyggnaden men däremot vägande skäl
mot en sådan datering.
För att nu övergå till Uppsala domkyrka och dess långhuskapell har jag 1 framhållit, »att det inte kan anses sannolikt, att
Uppsala domkyrka ursprungligen skall ha planerats med och
från början verkligen försetts med långhuskapell mellan strävpelarna». Längre fram i min framställning säger jag, 5 »att man
måste räkna med, att långhusets norra kapellrad är tillbyggd
först under 1300-talets andra hälft, troligen i huvudsak på 1360och 1370-talet». Detsamma skulle gälla södra kapellraden. Under disputationen framhöll fakultetsopponenten, att han väl i
långhusets proportionering liksom jag kunde spåra en reminiscens av ett planerat treskeppigt långhus (alltså utan långhuskapell), men att han funnit, att kapell och sidoskepp så intimt
hängde ihop, att de måste anses uppförda samtidigt. Detta har
sedan fått Söderlind 0 att dra följande slutsats: »Den ursprungliga ritningen har således icke varit treskeppig.» Enligt Erik
Lundberg var det just detta den hade kunnat vara.
Vid en förnyad undersökning av domkyrkans m u r a r har jag
fått fram helt nya fakta, som dels styrker min av Lundberg
accepterade tes om ett ursprungligen avsett treskeppigt långhus, dels gett mig en klarare uppfattning av byggnadsförhållandena. Denna min uppfattning har givetvis till stor del framkommit genom förnyade studier, som Lundbergs kritik framtvingade. Därför är det med intresse, som jag konstaterar, att
de nya resultaten ligger någonstans mitt emellan Lundbergs
och min egen tidigare uppfattning, och efter diskussion på platsen har de också accepterats av Lundberg.
Studerar man m u r v e r k e t på vinden över valvkuporna, där
den medeltida m u r y t a n framträder fritt utan kalklager och
utan yttre hölje av zettervallskt tegel, finner man, att ingenstädes hänger transeptmuren med klara förband samman med
långhusmurarna med undantag för på ett ställe, där det dock
4
5
8

A. a., s. 114.
A. a., s. 117.

»Uppsalakyrkans byggnadsprogram på 1200-talet», Efterskriften, Historisk tidskrift 1952, s. 268.
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Fig, 3. Uppsala domkyrka. Nordlrameptet» västra »träopelare inbyggd i nya sakristians nordvägg. — Uppsala Cathédral, The western
hullrcss of the nurlh transept built Into lhe north wall of lhe new surristy.

endast gäller en murstump av en traves längd. Börjar man undersökningen i norr, konstaterar man lätt, vad jag framhållit
redan i min avhandling,7 nämligen att nordtranseptets strävpelare åt väster fullt tydligt är inbyggd i den nuvarande sakristians ndrdvägg (fig. 3) och att den norra transeptväggen fullständigt saknar spår efter en bortbruten kapellvägg, trots att
man här fritt kan studera en avsevärd del av den muryta, 8 där
denna vägg skulle ha haft förband med transeptväggen, om den
någonsin funnits. Norra sidoskeppsväggen har däremot förband
med transeptväggen och utgöres i den östligaste traveen av en
7
A. a., s. 115 f. Redan Boéthius—Romdahl, Uppsala domkyrka 1258—
1435, 1935, omnämner strävpelaren men anser, att ett vanligt långhuskapell föregått sakristian.
8
Se fotografi i min avhandling fig. 14.
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Fig. 4. Uppsala domkyrka. Resterna uv den första traveen» nordvägg i det ursprungligen planerade treskeppiga långhuset. — Uppsala Cathédral, l h e remains of the north wall of lhe first trave in
the ailed näve originally planned.

228 cm tjock mur med invändig trappa och smårum. Denna vägg
når full höjd, d. v. s. 550 cm över valvet, endast på en längd av
130 av sina 490 cm (fig. 4) medan däremot de resterande 360 cm
endast har uppförts eller i varje fall bevarats till en höjd av
ca 150 cm över valvet. På denna sträcka har ytterskiktet dessutom rasat eller skalats av, när varvet slogs, varför muren här
är 21 cm smalare. Ovanpå denna lägre del har man sedan uppfört en mur av samma tjocklek som de övriga sidoskeppsmurarna i långhuset eller ca 88 cm. Denna mur är inbyggd i den
del av den tjocka muren som uppförts till full höjd men dock
på ett sådant sätt att man tydligt ser att det är ett senare arrangemang. Den smala muren har vidare fullt tydliga förband
med rummets västvägg och sidoskeppsväggen väster om sakristian. Att den tjocka muren verkligen är äldre än sakristian
286
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Fig. 5. Uppsala domkyrka. Plan över vinden ovanpå den nya sakristian, utvisande
de olika tegelmurarnas relation till varandra. Tegel nr 1 utgör det äldsta från 1200talets sista fjärdedel, tegel nr 2 är från 1300-talels förra hälft, nr 3 visar de delar där
nr 2 murats ovanpå tegel av nr 1. Nr 4 slutligen utgör tegel från nyare lid. — Uppsala Cathédral. Plan of the roof-space above lhe new sacristy, showing the relattve
position of the different brick walls. Brick No. 1 is the oldest, being from the last
quarter of lhe 13th century; brick No. 2 is from lhe first half of lhe l l t h century;
brick No. 3 shouis lhe paris where No. 2 has been superimposed on No. 1. No. 4 is
recent brick.

och inte uppförd i samband med denna, så som Boéthius—Romdahl9 har antagit, ser man ytterligare av det sätt på vilket man
har huggit in sakristians valv i muren. Det yttersta skiktet av
muren har kommit att hänga i luften över valvet, när den undre
delen av det huggits bort. Detta torde klart och tydligt framgå
A. a., s. 28 f., 146 f. samt tegelundersökningen s. 203.
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Fig. G. Uppsala domkyrka. Södra kupellradens yllermur stöter till
transeptrnuren (t. v.), överst ny murning, de därpå följande tre
skiften har sekundärt förband, inhugget i transeptrnuren. Slutligen
de sju nedersta skiften saknar helt förband med transeptet. — Uppsala Cathédral. The outer wall of the south row of chapels meets the
wall of the transept (left). At the top the bricks are newly laid; the
next three courses ure secondurily honded into lhe wall of the transept; finally, the seven lowest courses are not honded into lhe tratir
sept at all.

av fotografiet. Men för denna datering av det inbördes förhållandet mellan murarna talar också det faktum, att sakristians
västvägg fullkomligt hänger samman i ett utan skarvar tills den
stöter till sidoskeppsmuren — både den del av sakristiväggen
som ligger utanför och den som ligger innanför de övriga långhuskapellens yttervägg. Sakristians västvägg är således murad
i ett med de övre delarna av den östligaste travéens sidoskeppsvägg samt med den övriga, västra delen av denna sidoskeppsvägg i långhuset. Vid den östligaste strävmuren, d. v. s. den
ovannämnda västväggen i sakristian, ändrar nämligen sido288
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Fig. 7. Uppsala domkyrka. Delvis borthuggen förtugning i sydtrunseplets väslmur för del ursprungliga, treskeppiga långhusets yllerinur. Nu är den smalare siduskeppsväggen tydligt sekundärt inbyggd
i den bredare förtagningen. - - Uppsala Cathédral. Partiully removed toothlng in lhe west wall of the south transept for tlie outer wall
of the original, uiled nuvc. Xow lhe narrower wull of lhe lulerul
aisle is clearly teeondartly built into lhe wider toothlng.

skeppsmuren form och smalnar från 230 cm till 88—90 cm,
d. v. s. får samma tjocklek som de översta delarna i den östligaste travéens vägg. Samtidigt kan konstateras, att strävmuren
är kringbyggd sidoskeppsmuren på sådant sätt att den till sina
nedre delar utan egentligt förband stöter intill den här slutande
tjocka muren, medan de övre delarna av den rider på dess ände
(se planen fig. 5).
På långhusets södra sida konstaterar man först, att sydkapellens yttermur saknar ursprungligt förband med transeptet så
långt man kan studera väggarna över valvet. Yttersidan är i så
stor utsträckning omklädd med nytt tegel av Zettervall, att den
överhuvudtaget inte kan ge besked. Närmast under den rent
19—300131
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moderna förhöjningen av y t t e r m u r e n finner man således på
insidan t r e skift med medeltida tegel, där man har åstadkommit
sekundärt förband med transeptväggen genom inhuggning i
denna. De avhuggna stenarna syns tydligt och skiften i kapellvägg och transeptvägg är inte i jämnhöjd med varandra (fig. 6).
De därpå följande sju skiften, som man kan studera över valvet,
saknar samtliga helt och hållet förband med transeptrnuren och
stöter stumt mot dess vägg. Kapellväggen är således inte samtidigt uppförd som transeptet eller ens planerad samtidigt, ö v e r går vi till att studera sidoskeppsväggen på samma sida, skall
vi finna, att den nuvarande väggen helt saknar ordentliga förband med transeptväggen, så långt man kan studera murytorna
över kapellvalvet och den lilla del av motstående sida, som är
synlig över sidoskeppsvalvet. Däremot kan m a n än i dag studera en förtagning, som arrangerats i transeptväggen för en
betydligt tjockare mur, som således skulle vara det planerade
treskeppiga långhusets södra yttervägg. Den skjuter som mest
u t ca 20 cm från transeptväggen (fig. 7) men är nedåt borthuggen så att man där har kommit in i själva transeptrnuren.
I denna ojämna profil är sedan den nuvarande väggen inbyggd.
Förtagningen h ä r på södra sidan har samma tjocklek och höjd,
som det tjocka murstycket på nordsidan. Mot dessa m u r s t u m pars tjocklek på 228 cm svarar det raka korets ursprungliga
ytterväggar 1 0 med 215 cm på norra sidan och 191 cm på södra
sidan. De grövre dimensionerna på den norra långhusväggen
förklaras av att man där också har inrymt trappa och smårum
över varandra. Kanske hade m a n också på södra sidan liknande
planer för den östligaste traveen. Förtagningarna i transeptrnuren för det ursprungligen planerade långhuset är på båda
sidor uppförda till full höjd, d. v. s. ca 15 m över m a r k e n eller
ca 4 m över kapellvalven. Därav kan m a n dra den slutsatsen,
att transeptet måste ha hunnit uppföras åtminstone till m e r än
halva sin höjd, innan byggnadsplanerna ändrades och man började uppföra ett långhus med i stället för det planerade utan
kapell.
10
Angående sidoskeppsväggen vid gamla sakristian och Jagellonska
gravkoret se min avhandling s. 126 samt den nya utredningen här nedan
s. 295.
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Men fortfarande när det gäller triforiemurarna för mittskeppet saknas förband mellan långhus och transept på både norra
och södra sidan. Detta h a r emellertid observerats redan av
Boéthius—Romdahl, 1 1 vilka dock h a r tolkat förhållandet så att
man dröjt med uppförandet av mittskeppsarkaden medan däremot sidoskepps- och y t t e r m u r a r uppförts i närmaste anslutning till transeptet. Men av denna undersökning torde framgå,
att långhuset inte någonstans med klara förband hänger samman med transeptet.
Att man således uppförde koret och transeptet först, innan
man tog itu med långhusbygget, och inte —• som forskningen
hittills har velat göra gällande —• murade upp kyrkan någorlunda samtidigt på alla håll från en helt från början utlagd
grund, var ju det vanliga vid de stora medeltida katedralbyggena på kontinenten och är känt från bl. a. Paris, Reims, Beauvais och Köln.
De nya iakttagelserna angående domkyrkans långhus får också betydelse för tolkningen av den av Nils Sundquist funna omgärdesmuren och dess värde för bestämmandet av domkyrkans
grundläggningstid. I »Uppsala stads historia» säger Sundquist 1 2
bl. a.:
»Den konstaterade m u r e n gav osökt uppslag till en tolkning
av domborgets byggnadshistoria i den riktningen att en ringmursborg av snävare form här befunnit sig före domkyrkans
förläggande hit. Samtidigt måste det, med hänsyn till den funna
murens gotiska drag, preliminärt förutsättas att domkyrkan
anlagts på platsen först ett stycke in på det skede, då gotiken
haft sitt genombrott i Mälardalen. Murfyndet fick sålunda d u b bel betydelse: för det första k u n d e det kasta ljus över dombergets disponerande före domkyrkan, för det andra hade en lika
välkommen ny utgångspunkt vunnits för en omprövning av
domkyrkans segslitna åldersfråga.»
Längre fram säger Sundquist 1 3 vidare:
»Då domkyrkan slutligen förlades till domberget, blir detta
liktydigt med att konungen vid något tillfälle till ärkebiskopen
och domkapitlet för all framtid överlämnat den kungliga borgen
som den nya k y r k a n s byggnadsplats. Förutsattes det vidare att
11
12
13

A. a., s. 133, 142 samt tegelundersökningen s. 202.
S. 338.
A. a, s. 362.
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ringmursborgen stått färdig först på 1270-talet eller på 1280talet, bör det ha varit konung Magnus Ladulås (1275—1290),
som gjort den storartade överlåtelsen.»
»Den i föregående kapitel refererade byggnadsarkeologiska
och byggnadshistoriska undersökningen av domberget gav vid
handen, att m a n måste ställa sig avgjort tveksam inför den alltemellan uttalade tanken att den nya domkyrkans reella g r u n dande på denna plats skulle ha k u n n a t ske redan på 1270-talet.
Bevekelsegrunden för tveksamheten var att domberget före
katedralens anläggande bebyggts med en, sedermera av katedralens västparti överbyggd, ringmursborg av tegel med u t präglat höggotiska stildrag. Då svenskt material av hithörande
gotisk art icke medger den nämnda ringmursborgens datering
till tidigare än 1270-talet, helst dess andra hälft, kunde k a t e dralens grundande icke skjutas längre tillbaka än till 1280talet.» 14
Genom mitt konstaterande, att ett långhus aldrig uppfördes
i den första byggnadsetappen utan lämnades till en senare tid
att uppföra, vilket man ju vet var vanligt under medeltiden, skall
m a n finna, att domkyrkan i sin första utsträckning helt faller
innanför den av Sundquist funna ringmuren. Följaktligen ger
en datering av m u r e n inte någon absolut främre gräns för domkyrkans grundläggning. Denna kan mycket väl ha ägt r u m på
1270-talet samtidigt med uppförandet av ringmuren. Under de
oroliga tiderna under konung Valdemar och under Magnus
Ladulås' första regeringstid kunde man mycket väl ha ansett
sig behöva en skyddsmur r u n t den då påbörjade domkyrkan.
Kanske har m a n då utnyttjat en gammal bogårdsmur och förstärkt och byggt om denna.
Tanken att konungen på 1270-talet, »helst dess andra hälft»,
skulle ha uppfört en kunglig ringmursborg för att redan 1286
överlämna den till ärkebiskopen och domkapitlet som lämplig
plats för den nya domkyrkan, kan knappast anses rimlig. I stället ligger det nära till hands att direkt knyta m u r e n samman
med domkyrkobygget på så sätt som ovan gjorts. Redan 1243
omnämndes ju också »Förisäng» i samband med kung Erik
Erikssons bröllop. 15 Denna kungsgård kallas 1338 »manerium
regis Upsalie dictum Island». 10 Resultatet av denna del av u n 14
15
16
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Fig. 8. Uppsala domkyrkas plan före långhusets tillbyggande på 1300-talet. Valven
delvis senare. — The plan of Uppsala Cathédral before the addition of the näve in
the l l t h century. Some of the vaults are of laler date.

dersökningen blir då, att ringmuren bör ha hört till domkyrkan
redan från början och mycket väl kan vara uppförd samtidigt
som man började arbetet på kyrkan.
Hur förhåller sig då långhusbygget, så som det här har skildrats, till den datering, som man kan komma fram till via skulp293
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tur och direkta dokument? Boéthius—Romdahl17 har daterat
flertalet av kapitalen på mittskeppspelarna i långhuset till tiden
»ej långt efter ca 1315». Lundberg 18 daterar dem till mellan ca
1320 och ca 1350, medan jag i min avhandling la satt tiden till
ca 1330—ca 1350. Samma datering kan enligt min uppfattning
i stort sett göras för kapitalen i sidoskeppen och kapellen. I
detta sammanhang är det intressant att notera en utsago i ett
kungligt brev av den 30 augusti 1331."° Konung Magnus Eriksson uppmande däri invånarna i Tiundaland, Attundaland, Fjerdhundaland, Roslagen och Gästrikland att lämna en tredjedel av
alla kyrkotionden under tre år till Uppsala domkyrkobygge,
vilket företag, om man erhölle hjälp, skulle bli »in brevi per dei
graciam consumari». 1331 hade man tydligen med förnyade
krafter tagit itu med domkyrkobygget. Var det den sista egentliga etappen — långhusbygget — som man nu ville forcera
fram? Tidigare har jag-1 ansett långhuskapellens troliga tillkomsttid vara på 1360- och 1370-talen, men när man nu måste
koppla dem samman med hela långhusets tillkomst håller inte
en så pass sen datering. Utgångspunkten för min tidigare datering var ett brev av den 14 februari 1381, där det talades om
ett kapell, beläget »tercia in ordine a domo sive custodia novi
muri lateris aquilonaris versus occidentem a magno choro». Den
nya muren, d. v. s. långhusets nordmur, var givetvis ny i förhållande till kor- och transeptdelarna i kyrkan, även om den
började uppföras så pass tidigt som omkring 1330 och stod
färdig fram emot 1350. Äldre personer borde ju då i alla fall
1381 kunna minnas, när man byggde på murarna.
Att man på 1330- och 40-talet verkligen arbetade ivrigt på
domkyrkan visar också två kungliga brev av den 22 sept. 1338
och den 20 oktober 1341" angående domsrätten över vid domkyrkobygget anställda. I det första brevet står det talat om
byggmästare och murare, i det andra om murare, stenhuggare,
17
18
19
20
21
22
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timmermän och andra arbetare till ett antal inte överstigande
60. Breven talar på intet vis om några specificerade arbeten,
men de visar, att omfattande arbeten i varje fall var i gång vid
denna tid.
Ungefär samtidigt eller något tidigare uppförde man också
den s. k. gamla sakristian och kapitelsalen, d. v. s. nuvarande
Jagellonska gravkoret. Den förra omnämns första gången 1333,23
den senare 1341.24 I min avhandling 25 har jag förmodat, att
kapitelsalen ännu inte var färdig 1333 samt påpekat, att »officio
sacristie» 1322 erhöll anslag av medel, som dittills hade tillfallit
kyrkans byggnadsfond.20 En datering av dessa arbeten till 1320och 1330-talen skulle då vara rimlig. Ett ytterligare bevis för
att sakristian och kapitelsalen blivit tillbyggda först efter sedan
man till ansenlig höjd uppfört koret och alltså inte ingått i de
ursprungliga byggnadsplanerna, är det förhållandet att inte bara
nordtranseptets östra strävpelare blivit inbyggd i sakristians
nordvägg27 utan att också en av norra korväggens strävpelare
inbyggts i skiljoväggen mellan den gamla sakristian (nu silverkammaren samt kammaren närmast över) och kapitelsalen
(Jagellonska gravkoret). Detta förhållande kan man än i dag
studera i kammaren närmast över silverkammaren, där man
återfinner strävpelaren bakom skrudskåpen på östväggen. Denna
vägg har något skevt stött till strävpelaren, som uppförts till en
höjd av ca 210 cm över golvet i denna våning en trappa upp eller
tillsammans ca 8,5 m över marken, över strävpelaren fortsätter
därefter den tillbyggda väggen i rak linje och träffar sidoskeppsväggen 7 cm innanför strävpelaren. Denna har haft en
längd av 2,48 m, medan sydsidans strävpelare (synliga ovanför
Oxenstiernska gravkorets valv) har en längd av mellan 2,12 och
2,17 m, detta mått dock taget 4—5 m högre upp. Räknar man
med en avtrappning av en tegelstens längd på ca 8,5 m höjd
blir strävpelarnas längd ungefär densamma på båda sidor om
korets raka del.
23

D S 2970.

-* D S 3600.
-'•'> A. a., s. 127 f.
-'« D S 2358.
27

Se min

avhandling s. 126 f. och fig.

20.
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I början av 1300-talet, innan det nuvarande långhuset tillbyggdes och innan tomrummet mellan kapellkransens västväggar och transeptet utfylldes av sakristia och kapitelsal på
nordsidan och på 1690-talet av Oxenstiernska gravkoret på sydsidan, bör kyrkans plan ha sett ut så som fig. 8 utvisar.
2. Årtalet 1249 och Uppsala domkyrkas grundläggning.
Ju färre dokumenten är, desto flera tolkningsmöjligheter
tycks erbjuda sig. Men desto hårdare går också jakten efter nya
dokument och nya data. Bland konsthistorikerna har man på
senare tid kunnat iakttaga en rätt allmän tendens att förlägga
Uppsala domkyrkas grundläggande till tiden omkring 1270—
1290.28 Variationer på ett par årtionden, när det gäller begynnelsedatum, får man således räkna med. En något äldre forskning ville sätta grundläggningen till ca 1260,29 men tendensen
bland konsthistorikerna har varit att inte vilja sätta domkyrkobyggets begynnelsedatum alltför tidigt. Det är framför allt
arkeologiska och konsthistoriska skäl, som dikterat denna försiktighet. Nu har emellertid en historiker, Stefan Söderlind, i
en artikel »Uppsalakyrkans byggnadsprogram på 1200-talet» i
Historisk tidskrift30 kommit med helt nya synpunkter på problemen och därmed också med helt nya dateringar: »Arbetet vid
det nya katedralbygget i Uppsala kan börja omkring 1220; det
omnämnes första gången 1245. Inskriften under takåsen i murverket vid norra porten anbringas 1249.»31
Söderlinds omdatering utgår i hög grad från årtalet 1249,
som enligt Schefferus' »Upsalia»32 (1666) skall ha stått skrivet
med rött alldeles under taket på det västra av de »torn», som
omger den norra portalen. Schefferus återger årtalet i avbild28
Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000—1400,
1940, s. 486. — M. Olsson, En liten krönika om Uppsala domkyrka, Byggmästaren 1Ö45, s. 495. —• Sundquist, Uppsala domkyrkas ålder, rec. i Arsboken Uppland 1944 samt Uppsala stads historia, del I, 1953, s. 408 ff.
29
Roosval, Den baltiska Nordens kyrkor, 1924, s. 97 f. Boéthius—Romdahl, Uppsala domkyrka 1258—1435, 1935, s. 25.
30
1952, s. 251—270.
31
A. a., s. 263.
32
A. a., s. 244.
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Fig. 9. Schefferus avrilning av årlulet 1249 på Uppsala domkyrkas
nordfasad. — Schefferus' druuiing of the date 1249 on the north
facade of Uppsulu Culhedrul.
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Fig. 10. Arubisku siffror, valda ur G. F . Hills »The Development of Arabic Numerals
in Europé» och utvisande i rad 1: exemplet från 1143; rad 2: ett 1200-talsexempel,
där framför allt 4:a'n avviker från Uppsalaexemplet. I kolumnerna 2 och 5 påvisas
de delvis besläktade formerna för siffrorna 2 och 5. — Arabic numerals selccted from
G. F . Hill's »The Development of Arabic Numeruls in Europé» and showing in row
1 the example from 1143, In row 2 a 13lh century example In which particularly the
I differs from the Uppsala example. In columns 2 and 5 are shown lhe purlially
related forms 0/ Ihr numeruls 2 and 5.
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Tyskland är mer än ett sekel äldre (1143) (not: Nordisk kultur
XXVIII: A, Palecgrafi, s. 33.) än detta från Uppsala bekanta
fall.»33 Vad forskningen här har anfört, är framför allt att af
Ugglas påpekat, att årtalet »varit avfattat med för 1400-talet
karakteristiska siffertyper»34 samt att Schefferus själv och andra
framhållit, att arabiska siffror inte användes i vårt land vid
denna tid. Det är klart, att det är oerhört vanskligt för det första
att avgöra, hur pass troget Schefferus har avbildat de enskilda
siffrorna — detta så mycket mer som han inte, som Söderlind
säger, »avtecknat» siffrorna, utan i stället har återgivit dem
med redan som tryckerityper befintliga bokstäver och siffror,
nämligen I, Z, 4 (på snedden) samt en vanlig 9. Dessutom är att
märka, att årtalet satt mycket högt upp och hade varit utsatt
för väder och vind under mycket lång tid.
Om vi nu förutsätter, att de av Schefferus återgivna tecknen
väl överensstämmer med de målade siffrorna på domkyrkan,
vad säger då deras form oss om inskriftens ålder? I G. F. Hills
arbete »The Development of Arabic Numerals in Europé» från
1915 framhålles, att »Allowing for exceptions, it may be said
that the threestroke form of 2, as opposed to the old 7-shaped
form, does not appear before the second half, and is quite rare
before the end, of the thirteenth century. The transition is well
seen in an English M. S. of about 1300».35 »Det äldsta numera
kända exemplet på användning av arabiska siffror i Tyskland»30
från 1143 gäller en handskrift i Wien och både siffran 2 och 4
avviker helt från motsvarande Uppsalasiffra (se tabellen fig. 10).
Siffrorna anger inte ett årtal. Exemplet är för övrigt känt
redan på 1800-talet. Hill säger dessutom på ett annat ställe:
»The Wells numerals (Table XVII, 1) are among the most
interesting, and probably the earliest to be found anywhere
outside MSS., even if we allow that fashions of epigraphy are
apt to change more slowly in monumental than in manuscript
work.»37 Exemplet från Wells är inte ett årtal utan en serie av
33

Söderlind, a. a., s. 254.
af Ugglas, »Ecclesia lignea infra muros» vid Uppsala domkyrka,
Fornvännen 1918, s. 230.
35
A. a., s. 12.
38
Söderlind, a. a., s. 254.
37
A. a., s. 13.
34
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siffror från västfasaden av katedralen. Inskriften dateras till
tidigt 1300-tal eller möjligen sent 1200-tal. De arabiska siffrorna
tycks ha kommit tidigast till användning i astrologiska sammanhang och i matematiska uträkningar. Från Sverige känner man
till användningen av dem först 1291 i en förteckning på Uppsala
domkyrkas tillhörigheter. Det är siffran 4, som förekommer
h ä r — dock i en äldre utformning än på den målade inskriften. 38
Det äldsta med arabiska siffror daterade västerländska myntet
tycks vara från St. Gallen 1424.30 Frey säger därom: »the first
one bearing Arabic numerals with a Christian era». Möjligen
med undantag för någon enstaka handskrift torde man inte
känna något säkert exempel på datering med arabiska siffror
före 1300-talet.
Om man tar hänsyn till ovan angivna förhållanden, måste
man anse det fullt i sin ordning att ställa sig skeptisk till U p p salaårtalet 1249 u r paleografisk synpunkt sett. Ytterligare kan
framhållas, att även siffran 4 på Schefferus återgivning av
årtalet är av en sådan utformning, att den avgjort måste anses
tala för en senare datering av inskriften. Den raka överdelen
och det kortare högra »benet» tyder på en övergångsform till
vår nuvarande 4. Men speciellt vad den senare detaljen beträffar, vet man ju inte, såsom jag redan tidigare har framhållit,
h u r pass exakt Schefferus h a r k u n n a t återge siffrorna i tryck.
Man bör dessutom observera det märkliga i att en målad inskrift
på ett så utsatt ställe som på yttersidan av kyrkans norra tvärhusfasad skulle ha stått sig i mera än 400 år — oväder och svåra
bränder till trots.
Det är emellertid att märka, att Schefferus själv är långtifrån
säker på sin tolkning av den målade inskriften. I »Upsalia»
säger han nämligen: »Vel potius, quum ante vix trecentos annos
Siphrae in has regiones Europamq; totam sint illatae ab Arabibus, quod viri docti pridem comprobarunt, ännu MDXLIX iis
puto donotari, quo fortassis dealbatum denuo fuit templum.» 4 0
Redan Schefferus ansåg således, att en tolkning av årtalet som
1549 var möjlig. Studerar man Hills tabeller finner man också
38
39
40

DS 1031 och Nordisk kultur XXVIII: A, Paleografi, s. 130.
A. R. Frey, The Dated European Coinage prior to 1501, 1914, s. 12.
A. a., s. 244 f.
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att 5 stundom skrevs så att siffran något liknade ett Z. Detta
torde framgå av de i fig. 9 givna exemplen. Den 7-liknande
5:an var inte ovanlig under 1400- och 1500-talen i Tyskland.
Eftersom läsningen 1749 ju var helt omöjlig 1666 kan det vara
en möjlighet också att Schefferus tagit 7-tecknet för ett Z-tecken. Det är dessutom värt att observera, att den Z-liknande
2:an var mycket vanlig under 1600-talet. Har det ursprungliga
årtalet varit 1549, frågar man sig vad det då åsyftat. Detta år
sammankallade ärkebiskopen Laurentius Petri på konungens
befallning landets prästerskap till ett kyrkomöte i Uppsala. Man
k a n möjligen ha rustat upp domkyrkans yttre inför denna händelse och då satt dit årtalet. K y r k a n hade ju bl. a. 1512 drabbats
av vådeld. Schefferus förslag till tolkning av händelsen, att
domkyrkans inre skulle ha vitkalkats 1549 och årtalet tillkommit av denna anledning, är knappast troligt. På denna tid vitkalkade man nämligen inte ännu kyrkorna och för domkyrkans
vidkommande vet m a n att det ägde r u m betydligt senare.
Söderlinds antagande att den brand, som omtalas i ett påvebrev från 1245, skulle ha ägt r u m redan ca 1204 är givetvis m ö j ligt. Men tvisten angående översättningen av brevets »iam dudum» löses ingalunda tack vare Schefferus' återgivna årtal
1249. 41 Först måste ju riktigheten av detta årtal verkligen b e visas. Dessutom bör påpekas, att ärkebiskopens förlust av palliet
vid en eldsvåda troligen 1204 eller året innan inte behöver ha
drabbat honom i domkyrkan samt att en eldsvåda i domkyrkan
vid detta tillfälle inte på något vis behöver utesluta en sådan
vid ett senare tillfälle n ä r m a r e årtalet 1245. Vi vet dock att
eldsvådor under medeltiden v a r mycket vanliga. I detta sammanhang kan noteras Söderlinds tolkning av det kungliga diplomet av den 22 sept. 1270, där det bl. a. skulle stå, att »byggnaden var i hög grad utsatt för (iam proxima) eldsolycka (incendii ruina)». 42 Det faktum att ärkebiskop Valerius begrovs
1219 i Uppsala domkyrka, medan däremot Jarlers begravning
ägde r u m i Sigtuna 1255, talar knappast för att den stora ödeläggelsen ägde r u m omkring 1204, men väl för att den ägde rum
någon gång efter 1219. Dessutom är det långt ifrån säkert, att
41
42
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ärkestolen måste flyttas, när »restkyrkan» skulle uppföras. Vad
vi vet om medeltida byggnadsförhållanden talar emot detta.
När en domkyrka skulle byggas var detta så ärkebiskopens och
domkapitlets angelägenhet att deras närvaro tvärt om var nödvändig. För antagandet om motsatsen fordras angivandet av
paralleller. Vi känner dock till, att man flyttade biskopssätet till
Salisbury från Old Sarum 4 3 innan man började bygga på den
nya domkyrkan, samt att ett provisoriskt träkapell uppfördes
och användes för kulten den första tiden. I Canterbury 4 4 b r a n n
katedralen 1174 och särskilt koret förstördes kraftigt. Långhuset
reparerades hjälpligt och tjänstgjorde som gudstjänstlokal u n der ombyggnadsarbetena på koret. I Linköping 4 5 skedde avsevärda ombyggnader, eventuellt i samband med brand, utan att
vad vi vet en förflyttning av domkyrkan ägde r u m till a n n a n
oförstörd kyrka. Katedralen i Chartres 4 0 ödelades av eld 1194
och återuppbyggandet påbörjades omedelbart därefter utan att
ärkesätet flyttades. I Beauvais uppfördes det nuvarande koret, 47
medan den äldre kyrkan, Notre-Dame de la Basse-CEuvre, på
det planerade långhusets plats, t. v. fick stå kvar och fungerade
såsom domkyrka medan korbygget pågick. Liknande förhållande
har antagits vad gäller många andra franska katedraler, t. ex.
Coutances, 48 som förstördes genom krig 1204. Ingenting tyder
här på att domkyrkan skulle ha övergivits och kapitlet fungerat
med en annan provisorisk domkyrka. Domkyrkan i Strassburg 4 '-'
härjades av flera eldsvådor, bl. a. för fjärde gången 1176 och
återuppbyggdes. Kulten förrättades i den iordningställda k r y p tan. Ingenstädes finner m a n att biskopssätet måste flyttas!
Dessutom ser det egendomligt ut, att man skulle ha begärt
43

Enligt ögonvittnet, sedermera domprosten William de Wanda, Historia Translationis Veteris Ecclesiae Beatae Mariae Sarum ad Novam.
Tryckt i Vetus Registrum Sarisberiense alias dictum Registrum S. Osmundi Episcopi, II, 1884, s. 3—124.
44
M. Babington, Canterbury Cathédral, Revised ed., 1948, s. 37 f.
45
Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000—1400,
1940, s. 475 ff.
4
« R. Merlet, La Cathédrale de Chartres, u. å., s. 36 ff.
47
V. Leblond, La Cathédrale de Beauvais, 1933, s. 7 ff. samt fig. s.
9 och 11.
48
P. Colmet Daage, La Cathédrale de Coutances, 1933, s. 10 f.
49
J. Walter, La Cathédrale de Strasbourg, 1933, s. 12.
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tillstånd av påven att temporärt flytta domkyrkan till Sigtuna
1215—1216, medan man skulle ha byggt på den nya domkyrkan
i nuvarande Uppsala i n ä r m a r e 40 år utan att man visste, om
flyttningstillstånd verkligen skulle komma att ges. I Gregorius
IX :s dekretalsamling 5 0 av 1234 framhålles, att det tillkommer
påven ensam at medgiva »translationes episcoporum et sedium
mutationes», vilken bestämmelse vilar på Innocentius IILs brev
1198 till patriarken av Antiokia. Vi vet från Salisbury, 5 1 att
flyttningstillståndet var så viktigt, att påven 1218 skickade sin
legat i England till platsen för att på påvens vägnar undersöka
ärendet innan man påbörjade byggandet av den nya domkyrkan. Först efter att ha erhållit påvens tillstånd genom en särskild bulla gjorde man förberedelser för grundläggningen. 1204
gav påven tillstånd att flytta »episcopalem cathedram» från
Luna till Sarzana, 5 2 1215 biskopssätet i Uppsala till Sigtuna, 5 3
1229 det finska biskopssätet till lämpligare plats 5 4 o. s. v. I det
sistnämnda fallet utsågs biskopen i Linköping, cistercienserabboten på Gotland och prosten i Visby till påvens representanter
vid en kontroll av ärendet. I detta fall tycks man kort efter
påvens villkorliga tillstånd ha satt i gång uppförandet av den
nya biskopskyrkan. 5 5 Under sådana förhållanden verkar det
högst otroligt att man i Uppsala skulle ha påbörjat ett domkyrkobygge på ny plats, innan man hade fått påvens tillstånd
till ärkesätets flyttande.
I Gamla Uppsala var det främst långhuset och transeptet, som
mera grundligt förstördes av branden. Koret och mittkvadraten
bevarar däremot ännu i dag m u r a r n a från tiden före branden. 5 0
Det är således missvisande att säga att restkyrkan uppfördes
60

Corpus iuris canonici, utg. av Aemilius Friedberg, 1881, del II, Decretalium D. Gregorii Papae IX, lib. I, tit. VII samt Potthast, Regesta pontificum romanorum, n. 511—512.
61
Vetus Registrum Sarisberiense, II, s. 5 f.
•'•2 Potthast, a. a., n. 2161.
••3 Potthast, a. a., n. 5293.
54
DS 246.
05
J. Rinne, Åbo domkyrka. Till sjuhundraårsminnet, 1929, s. 10.
56
Ang. Gamla Uppsala kyrka se t. ex. I. Wilcke—Lindqvist, Gamla
Uppsala kyrka, 1949, med bl. a. den där återgivna avritningen från 1670talet, på vilken spåren efter branden är tydligt återgivna.
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efter branden. Tydligen hade inventarier och tak, fönster o. dyl.
gått förlorade. Ett provisoriskt återställande var således inte
alltför svårt, ett återställande i tillräckligt hög grad för att
koret skulle kunna begagnas som gudstjänstlokal under de mera
omfattande ombyggnader, som måste ha avsetts. Vid sådana arbeten var säkerligen domkapitlets närvaro speciellt nödvändig,
eftersom det berodde på dess entusiasm och energi, hur fort och
väl byggenskapen kunde bedrivas. Vad som ingick i den första
byggnadsetappen var tydligen att uppföra ett nytt tak — nu
förstört av 1400-talsvalven — och igenfylla bågöppningarna
från mittkvadraten till långhus och korsarmar. Söderlind57 anser, att det skulle vara av betydelse att undersöka teglet i Gamla
Uppsala kyrka: »Då arbetet i Gamla Uppsala utfördes av samme
byggherre, vore det tänkbart, att man vid närmare undersökning skulle kunna konstatera tegel av samma tillverkning i domkyrkans äldsta och sockenkyrkans restaurerade partier.» En
undersökning härvidlag är lätt gjord. Intet tegel från 1200-talet
tycks finnas i byggnadskroppen. Igenfyllandet av öppningarna
skedde med gråsten.58 Teglet i valv och gavlar härrör från 1400taiets mitt, då kyrkan reparerades under Jöns Bengtsson Oxenstiernas tid. Strävpelarna skall ha tillkommit först på 1600-talet.
Av inventarierna kan inte heller något med någon grad av
säkerhet dateras till 1200-talets början. Däremot härstammade
de nu försvunna, men genom avritningar kända glasmålningarna i absiden från tiden ca 1250—1300,50 liksom ett bevarat
triumfkrucifix och en skulptur av ett helgon.00 Inte heller här
finns det således något som talar för en restaurering i början av
1200-talet.
Angående Söderlinds tes om att domkyrkobygget i nuvarande
Uppsala skulle ha tagit sin början ca 1220 samt hans kritik av
min konsthistoriska framställning i min avhandling vill jag
framhålla följande. Beträffande Söderlinds kritik angående
långhuset och långhuskapellen hänvisar jag till den utförliga
utredningen här ovan s. 284 f. Angående triforiets anordning i
57

A. a., s. 258.
I. Wilcke—Lindqvist, a. a., s. 206.
89
Ibidem, s. 211.
" Ibidem, s. 215 f.
68
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domkyrkan säger Söderlind med hänvisning till Lundbergs opposition och Roosvals 01 uppfattning 1924: »i själva verket torde
rundfönstrens borttagande i Notre-Dame, just såsom Roosval
tänkt, lämna den konsthistoriska terminus ante quem (1225—
1230) för Uppsala domkyrkas ritningar». 0 2 Lundberg ville visserligen infoga de runda gluggarna i ett rekonstruerat franskt
triforium med masverk, men tog helt avstånd från parallellen
med Notre-Dame i Paris. För övrigt h a r h a n u r arkitektonisk
synpunkt daterat domkyrkobygget till förhållandevis sent på
1200-talet. 03 Professor Roosval har vid diskussion på platsen ansett mina engelska paralleller på denna punkt slående.
Inte heller det norra rosfönstret i Uppsala med sin direkt eller
indirekt från Paris hämtade teckning talar för Söderlinds datering. Årtalet 1249 högt upp på denna fasad, vilket skulle, enligt
Söderlind, visa att man då hunnit dit upp i uppförandet av k y r kan, går inte att förena med det förhållandet, att förebilden för
fönstret, vilken vi finner i Notre-Dame, är placerad i en fasad,
som började uppföras 1258.04 Dessutom tyder själva utförandet
på, såsom jag redan i min avhandling 0 5 har framhållit, att rosfönstret tillkommit först i början av 1300-talet.
Det franska inflytandet på Uppsala domkyrkas arkitektur har
jag aldrig sökt förneka utan har endast påpekat, att en annan,
ofransk byggnadsperiod måste ha föregått den franska. Söderlind säger: »Mot bakgrunden av dessa och liknande exempel på
förhållandet mellan Notre-Dame och Uppsala domkyrka är det
förvånande, att Nordström icke ägnat någon uppmärksamhet åt
Peringskiölds bekanta regest: 'För samma fransöska arkitekt,
att bygga k y r k a n efter den anlagda form, som Notre-Dame har
i Paris, skole någre förstår, såsom kurförsten av Köln och a b boten av Corvey i Westfalen, hava varit garanter och löftesmän,
vilket dokument, som nu är förkommit, h a r fordom varit förvarat uti Sturarnas kor uti Uppsala, som hans excellens sal.
grev Bengt Oxenstierna mig berättade sig hava sett och läst.'
81
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Om kapitlet i Uppsala, ännu n ä r Etienne de Bonneuil anställdes
som byggmästare, krävde en dylik förbindelse, så tyder detta
minst av allt på intresse för engelska arkitektoniska förebilder.» 88
Det är riktigt, att jag för fullständighetens skull borde ha medtagit Peringskiölds uppgift. Den är dock ofta tidigare behandlad,
såsom t. ex. av C. M. Kjellberg 0 7 1895, vilken om notisen säger:
»Om också denna uppgift är riktig, visar den endast, att det var
fråga om att uppföra en gotisk tempelbyggnad såsom NotreDame i Paris, där byggmästaren ägde sitt hemvist; men han var
naturligen ett b a r n af sin tid och såsom sådant erfaren i den stilriktning, som den gotiska byggnadskonsten på hans tid tagit och
som funnit uttryck i den senare nordfranska gotiken.» Peringskiölds notis ger således inte mycket nytt utöver vad vi för övrigt vet, nämligen att Etienne de Bonneuil var fransman och från
Paris. Detta har jag aldrig betvivlat, tvärt om har jag sökt lokalisera hans insats vid domkyrkobygget till en förfranskning av
den redan påbörjade k y r k a n samt till uppförandet av koromgång med kapellkrans. Om de arkitektoniska impulserna före
hans tid i Uppsala från och med omkring 1287 säger dock P e ringskiölds uppgifter ingenting.
Vad övriga franska drag i arkitekturen beträffar, h a r Söderlind 08 inte tagit hänsyn till den faktiska dateringen av de franska
parallellerna. Koret i katedralen i Amiens började inte byggas 1220 utan uppfördes ca 1240—1270 och den lilla vimperprydda ingången på långhuset först ca 1325. ö v e r h u v u d t a g e t är
Söderlinds tidiga datering av Uppsala domkyrkas grundläggning och uppbyggande omöjlig u r arkitekturhistorisk synpunkt.
SUMMARY
Folke Nordström: New Studies in the Earliest History of the Building
of Uppsala Cathédral.
In his treatise »Studies in the Earliest History of the Building of Uppsala Cathédral» the author maintains that the näve chapels in NotreDame in Paris were built after the lengthening of the transept in 1258.
A new examination of the existing joints, among other things, has led to
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the same result. If the construction of these chapels may be dated to the
third quarter of the 13th century or perhaps somewhat låter, the development in this sphere appears more harmonious and natural.
In the case of Uppsala, the author has previously pointed out that
the Cathédral cannot originally have been planned with näve chapels
and have been provided with such from the beginning. Now the author
has found that the transept wall is nowhere clearly bonded into the
näve walls in its entirety. On the north side there is a remnant of what
was originally intended to be the outer wall in the first trave west of
the transept between the lateral aisle and the sacristy (Fig. 4). In the
oorresponding place on the south side, above the vaults, are the remains
of a toothlng (Fig. 7) for an intended outer wall of the same size as
that on the north. This construction of the chancel and transept before
the näve is only in keeping with the procedure usually adopted for
several of the great medieval cathedrals on the eontinent. The Cathédral
in Uppsala, erected in this männer, lies wholly within the circuit wall,
partly of brick, which Nils Sundquist found on the site. The wall is
assumed to have been made in the 1270's at the very time when the
foundations of the Cathédral were laid, or immediately afterwards, as
a protection during the troublous times of King Valdemar and the
early part of the reign of Magnus Ladulås. The näve was probably built
between c. 1330 and c. 1350. As the chapels between the chancel-aisle
chapels and the transept were not original either, the plan of the Cathédral at the outset of the 14th century is likely to have resembled that
shown in Fig. 8.
A historian, Stefan Söderlind, has proposed entirely new dates for the
building of the Cathédral: the work may have begun about 1220 and
is mentioned for the first time in 1245. He is of the opinion that a painted
inscription with the date 1249 in Arabic numerals was applied below the
ridge of the roof of the north transept in that same year. The inscription
has disappeared and Schefferus' reproduetion of it in »Upsalia» (1666)
is not a drawing but is printed with ordinary printing types: I, Z, 4
(sloping) and an ordinary 9. These numerals do not coincide in certain
important details with the earliest sure Arabic numerals known in
Europé nor is there any parallel instance of a similar dating of a monument with Arabic numerals from this period. The inscription should
probably have been interpreted as 1549, as Schefferus himself alternatively suggested, thus indicating the year in which the exteriör was
restored after the fire in 1512. Nor is it likely that the Cathédral was
begun in c. 1220, when the consent of the Pope to transfer the archiepiscopal see from Old Uppsala to its present place was not sought until
1258. The Pope alone had power to grant such transfers and our knowledge
from other sources also teils against Söderlind's dating. Further, this
early date for the building of the Cathédral is impossible from the
standpoint of architectural history.
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