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TVÅ PLANER 
TILL KUNGSHOLMS KYRKA I UPPSALA 

UNIVERSITETSBIBLIOTEK 

Av Per Gustaf Hamberg 

JMed anledning av den nu aktuella restaureringen av Kungsholms-, 
kyrka i Stockholm kan det kanske vara av intresse att erinra om 
existensen av tvenne planritningar till kyrkan, vilka förvaras på 
»Carolina Rediviva» i Uppsala men saknas i Sveriges Kyrkors be
skrivning och så vitt det är mig bekant icke heller annorstädes 
tidigare blivit avbildade. 

Den ena av dessa planer (fig. 1) ingår i Palmskiöldska sam
lingen.1 Med all sannolikhet är denna teckning förfärdigad redan 
vid slutet av 1600-talet. Den andra grundplanen (fig. 2) återfin
nes i bibliotekets topografiska planschsamling tillsammans med 
en hel rad teckningar av kyrkan, vilka kommit i bibliotekets ägo 
genom den stora westinska donationen.2 Denna andra grundplan 
gör intryck av att ha förfärdigats samtidigt med en i samma 
portfölj befintlig kopia av den i kyrkans ägo ännu bevarade 
fasadritning, vilken på goda grunder anses vara själva den origi
nalritning av Mathias Spieler, efter vilken byggnaden uppfördes. 
Åtminstone teoretiskt förefinnes således möjligheten, att grund-

1 Vol. 261, fol. 677. Jfr även Sveriges Kyrkor, Stockholm, Band III, sid. 315,. 
rättelser och tillägg, där denna ritnings existens påpekas. 

2 I denna portfölj finnas rörande Kungsholms kyrka bl. a. 1 ritning av 
fasaden före tornets tillkomst samt 3 blad med 4 alternativ till dettas upp
förande i nyklassisk stil, samtliga signerade Pehr Estenberg, vidare »Dessein 
till Torn-byggnad» av P. W. Palmrotb med överintendcntsämbetets approba-
tlon och Gustaf IV Adolfs stadsfästelse påskrivna d. 2/4 resp. 15/8 1806, »Pro
ject till Ny Altar-Decoration uti Uldrica Eleonora Kyrka författad 1817 af' 
Gjörwell» med Karl XIII:s påskrift, samt slutligen en dilettantmässigt utförd 
akvarell av den i altaruppsatsen ingående stora oljemålningen. 
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planen återgår på en förlorad 1600-talsritning, vilken tillhört 
samma serie som den bevarade fasadteckningcn. I sin egenhän-
diga beskrivning över den senare till Uppsala donerade plansch-
samlingen har Jacob Westin d. y. synbarligen tagit för givet, att 
de båda bladen återgå på Spielers original. Han skriver nämligen 
uttryckligen, att ritningarna uppgjorts av arkitekten Mathias 
Spieler samt tjänade till efterrättelse vid kyrkans uppbyggande 
åren 1673—1688. Westin tillägger dock, att de på planen ut
märkta norra och södra läktarna ej blivit utförda samt att tornet 
som bekant tillkom först vid 1800-talets början." De två kopiorna 
böra rimligtvis ha tillkommit just vid den tid under början av 
1800-talet, då tornets fullbordan och några år senare korets inre 
omgestaltning voro aktuella.4 

De båda uppsalaplanerna överensstämma i fråga om yttermu
rarna med varandra och så när som på några detaljer också med 
kyrkans nuvarande utseende. I östra korsarmens inre äro dock 
ett antal skiljemurar markerade, vilka numera saknas. Dessa 
avdelade kyrkans östra del i ett förkrympt kor samt tvenne 
sakristior med mellanliggande vcslibul och trappa. Denna an
ordning rekonstruerades redan 1915 i Sveriges Kyrkor av Martin 
Olsson på grundval av skrivna källor samt genom en jämförelse 
med Karlstads domkyrkas kor före dettas ombyggnad vid 1700-
talets slut.5 Uppsalarilningarna verifiera i allt väsentligt riktig
heten i denna rekonstruktion. De båda ursprungliga sakristiorna 
ncdrevos 1820, varefter altaret flyttades bakåt till östra gavel
väggen och en ny större altaruppsats förfärdigades, donerad av 
garvareåldermännen Jacob Westin d. ä. och Johan Westin samt 
försedd med en målning av professor Fredrik Westin. 

Altaret stod således från början betydligt närmare kyrkans 
mittparti, vilket ur praktisk synpunkt medförde, att altartjäns
ten kunde följas från ett betydligt större antal platser i södra 
och norra tvärskeppen än vad som nu är fallet. Den ursprungliga 
placeringen av altaret berodde ingalunda på någon tillfällighet. 

3 Uppsala Universitetsbibliotek, W 630. Pä rm med lösa ark och t i teln 
»Kataloger på Jacob Westlns Kartor och Vuer». 

' Bi tn ingarnas tekniska utförande tyder på detta och papperet bar en vid 
denna tid på överintendentsämbetet ofta använd kvalitet . 

c Sveriges Kyrkor, Stockholm, Band III, sid. 30 ff. samt fig. 21—23. 

304 



K U N G S H O L M S K Y R K A 

- i . . . l . r- 4%~4 L I 

Fig. 1. Plan au Kungsholms kgrka, Stockholm. Palmskiöldska samlingen, 
Uppsala Uniuersitetsbibliotek. — Grundriss der Kungsholmskirche 

in Stockholm. 

Tvärtom är den en tydlig illustration till den förhärskande ten
densen inom evangelisk-luthersk byggnadskonst under senare 
delen av 1600-talet att sammankomponera kor och menighetsdel 
till en fastare arkitektonisk enhet än vad som någonsin tidigare 
varit fallet. 

305 



P i: It G U S T A I" 11 A M 11 K R G 

De ifrågavarande planerna visa två alternativa förslag till in
redning, vilka bägge ha det draget gemensamt, att koret liksom 
skjutits in i menighetsdelen genom att korskranket icke place
rats vid skärningen mellan mittkvadratcn och östra korsarmen 
utan i stället en bit in i mittkvadratcn. På den palmskiöldska 
planen viker korskranket av i trubbig vinkel in mot mitten av 
kyrkorummet och avgränsar ett stort fritt utrymme innanför 
öppningen i korskranket liksom ett motsvarande utanför den
samma. Härigenom uppnåddes dels cn estetisk verkan av koret 
såsom omfattat av menigheten på tre sidor, dels en praktisk för
del av ett stort fritt utrymme, där naltvardsgästerna kunde sam
las. Ett egendomligt drag är markeringen av två predikstolar, en 
vid nordöstra och en vid sydöstra hörnpclaren. Huruvida planens 
upphovsman härmed avsett att giva två alternativ för själva pre
dikstolens placering eller tänkt sig cn symmetrisk komposition 
ined predikstolen på den ena sidan och en kunglig läktare eller 
något liknande inventarium på den andra framgår icke av pla
nen såsom sådan. 

Det andra alternativet visar cn principiellt likartad men for
mellt något annorlunda lösning på frågan om korets samman-
komponerande med menighctsdclen. Även här är utrymmet fram
för altarringen synnerligen väl tilltaget. Begränsningen mot bänk-
kvarteren är dock i detta fall rätvinklig med två förnäma 
»distinktionsbänkar» längst fram flankerande öppningen i kor
skranket. Med all sannolikhet har arkitekten här tänkt sig plat
ser för kungafamiljens medlemmar, de manliga på vanligt sätt 
vid den södra sidan om mittgången och de kvinnliga vid den 
norra. Man vet nämligen, att Kungsholms kyrka redan invig
ningsåret 1688 ägde särskilda reserverade platser för de kung
liga, men att dessa år 1697 utbyttes mot de såsom gåva erhållna 
kungsstolarna från Riddarholmskyrkan.0 

Båda inredningsförslagcn äro försedda med fyra läktare upp
tagande bortre hälften av varje korsarm, den östra läktaren så
ledes belägen bakom altaret och ovanpå de förut nämnda båda 
sakristiorna. Genom läktarnas placering på detta sätt skulle kyr
kans interiör ha fått en mvcket mera samlad rumskaraktär än 

6 Sveriges Kyrkor, Stockholm, Band III, sid. 62 f. 
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Fig. 2. Plan au Kungsholms kgrka, Stockholm. Topografiska planschsam
lingen (Westinska donat ionen) , Uppsala Universitetsbibliotek. 

•— Grundriss der Kungsholmskirche in Stockholm. 

vad som genom inredningsplanens ofullständiga utförande7 och 
genom senare förändringar blev fallet. Det är ett känt faktum, 
att en hel del evangelisk-lutherska nybyggnader framför allt i 
Tyskland till interiörens stämningskaraktär i första hand be-

7 Jfr ovan sid. 304 och not 3. 
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stämmas icke av grundplan och yttermurar utan av den samlade 
fria rymden innanför läktarna, vilkas mer eller mindre ornerade 
framsidor bilda den egentliga rumsupplevelsens gräns.8 Detta gäl
ler naturligtvis framför allt byggnader, vilka från början plane
rats med läktare, icke kyrkor med sekundärt insatta läktare, 
vilka sönderbryta den ursprungliga rumsstrukturen och dess 
avsedda arkitektoniska verkan. 

Enligt min uppfattning tillhör Kungsholms kyrka just den 
kategori av evangelisk-luthersk arkitektur, vilken utformats med 
hänsyn till behovet av läktare. Man skulle i detta fall till och med 
kunna tala om en »dubbel rumsstruktur», bestående dels av den 
inre fria rymden i kyrkans centrala del, symmetriskt begränsad 
i öster av sakristiväggen och det framskjutna altarpartiet, i sö
der, norr och väster av läktarbröstningarna, dels också av den 
större, mera omfattande rumsformen, begränsad av yttermurar, 
fönster och valv. 

Man har brukat betrakta Mathias Spielers kyrka på Kungs
holmen såsom en förenklad kopia av svärfadern Jean de la Vallées 
Katarina kyrka på Söder. För exteriörens del är detta en full
komligt riktig iakttagelse. I interiörens disposition har emellertid 
i Kungsholms kyrka något väsentligt nytt tillkommit, vilket gör 
den till en mycket viktig stilbildare i de svenska korskyrkopla-
nernas utvecklingshistoria under nyare tid. Såsom bekant plane
rade Jean de la Vallée att i Katarina kyrka fylla alla fyra kors-
armarna med bänkkvarter och sammanförde altare och predik
stol till mittkvadratcn, där han placerade dem mot var sin pelare. 
I var och en av korsarmarna avsåg han vidare att uppföra en läk
tare invid fondväggen. Detta förslag stötte emellertid på orubb
ligt motstånd från den liturgiskt konservativa församlingens 
sida. Frågan avgjordes ej förrän på hösten 1690 genom ett per
sonligt ingripande av Karl XI -— nära två år efter Kungsholms 
kyrkas invigning och såsom det tyckes icke utan inflytande från 
dennas inredning. Altaret placerades i Katarina kyrka sålunda 
ungefär mitt i östra korsarmen, ej intill gavelväggen såsom nu 
är fallet." Motiveringen härför var i första hand att altartjänsten 

• Grashoff, Ehler W.: Kaumprobleme des protestantlschcn Kirchcnbaues. 
im 17. und 18. Jah rhunder t , Berlin 1938. 

• Sveriges Kyrkor, Stockholm, Band VII, sid. 216 och 290 ff. 
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skulle bliva väl synlig från de flesta platserna i de tre övriga 
korsarmarna, men det kan givetvis också tänkas, att man ej ville 
frångå de la Vallées planer på läktare i alla fyra korsarmarna, 
vilka hade kunnat realiseras med denna placering av altaret. 

Spielers liturgiska disposition av Kungsholms kyrkas inre 
innebar en kraftig förändring av de la Vallées ursprungliga idéer 
rörande Katarina kyrka till bättre överensstämmelse med svensk 
gudstjänsttradition. Hans nya lösning av korskyrkoplanens funk
tionella inredning hade kraft både att förändra sin egen ur
sprungliga förebild, Katarina kyrka, och att verka stilbildande 
för en hel rad betydande kyrkobyggen under de närmaste 150 
åren, bland vilka här endast må nämnas Adolf Fredriks kyrka i 
Stockholm såsom det närmast liggande exemplet. 

De två här analyserade planerna i Uppsala Universitetsbiblio
tek ha genom Kungsholms kyrkas konsthistoriska ställning så
lunda ett intresse långt utöver det enbart lokala och församlings
historiska sammanhanget. 

ZUSAMMEN FASSUNG 

Per Gustaf Hambcrg: Zwei Grundrisse der Kungsholmskirche in 
der Universitätsbibliothek zu Uppsala. 

Im vorstehenden Aufsatz werden zwei Grundrisse der in den Jahren 1673—• 
88 errichteten Kungsholmskirche zu Stockholm untersucht . Die eine Zeichnung 
ist ein Original aus dem Ende des 17. J ah rh . (Fig. 1), während die zweite 
eine aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein verlorenes Original des Erbaucrs 
der Kirche Mathias Spieler zuriickgehende Kopie ist (Fig. 2 ) . Bei diesen 
Grundrissen verdlencn die von einer bewusst evangelisch-lutherischen Bau
kunst zeugenden Anordnung der Bänke und Emporen und originelle Aus
formung des Chors besondere Bcachtung. 

Die Kirche n immt eine wichtige Mittelstellung zwischen der von Spielers 
Schwiegervater Jean de la Vallée 1656 entworfenen und in Schweden eine 
neue Form radikaler protestantischer Architcktur einleitenden Kathar inen
kirche und der folgenden Entwicklung ein, die im Lande die Architcktur den 
konservativen li turgischen Tradit ionen der Schwedischen Kirche angepasst hat . 

309 


