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UPPSALA DOMKYRKA 
INFÖR RESTAURERINGSPLANERNAS 

FÖRVERKLIGANDE 

Av P e r Gustaf Hornberg 

Det är i år jämnt 20 är sedan det redan tidigare pfi mänga 
håll närda önskemålet om en restaurering av Uppsala dorakyrka 
aktualiserades genom tillsättandet av den kommitté, vars främsta 
resultat utöver en omfattande undersökning av kyrkans till
stånd blev framläggandet av Ragnar Östbergs stora restau
reringsförslag. Sedan dess liar diskussionen kring domkyrkan 
och dess framtid varit mycket livlig och ofta rört sig mellan helt 
oförenliga ståndpunkter. De två stora arkitekttävlingarna blevo 
således trots liera myckel förtjänstfulla förslag i stort sell ulan 
resultat för själva restaureringsfrågans lösning. En andra kom
mitté tillsattes 1951 och avlämnade för något mer än ett år sedan 
ett omfattande betänkande, vilket nu hunnit granskas hade av 
officiella remissinstanser och av den allmänna och fria opinionen, 
vilken hela liden livligt följt restaureringsplanernas utveckling, 

Fornvännens redaktion har ansett det lämpligt alt i restau
reringsfrågans nuvarande läge presentera nägra av de aktuella 
synpunkterna pa del förestående arbetet, pä grund av domkyr
kans storlek och betydelse med nödvändighet etl av de största 
och mest komplicerade i sin art som någonsin förekommit i vårt 
land. Da del fogat sig sa all jag genom särskilt förordnande Iran 
ecklesiastikdepartementet varit föredragande i ärendet inom riks
antikvarieämbetet, har man beil mig atl i korthet redogöra för 
några av de viktigaste synpunkterna i frågans senaste behandling, 

De restaureringssakkunnigas betänkande' innehåller förutom 
en sammanfattande redogörelse för tidigare utredningar, arki-

1 Restaurering av Uppsala domkyrka. Förslag avgivet av ippsala dom
kyrkas restaureringssakkunniga. Statens offentliga utredningar 1956:3. 
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tektlävlingar och skyddsarbeten, dels en utförlig redogörelse för 
sakkunnigkommitténs eget arbete utmynnande i ett genom arki
tekterna Peter Celsing och Sigurd Lewerenlz utarbetat konkret 
huvudförslag, dels också en serie antikvariska och historiska un
dersökningar, utförda av olika specialister på de sakkunnigas upp
drag. Tillsammans med den tidigare domkyrkokommitténs un
dersökningar2 utgör detta sista betänkande ett även ur forsk
ningens synpunkt värdefullt tillskott till litteraturen om Uppsala 
domkyrka. 

De spörsmål som nu framförallt varit föremål för prövning 
beröra emellertid endast medelbart kyrkans tidigare historia så
som grundvalen lör varje framtida omgestaltning. Intresset har 
mer och mer koncentrerats kring frågan om de lämpligaste prin
ciperna lör en fullständig restaurering av byggnaden. 

1 fråga om dessa principer har det under de gångna 20 åren 
skett en märkbar omorientering, vilken icke minst kommer till 
synes i tolkningen av begreppet »antikvarisk restaurering». 

Ragnar Ostbergs stora projekt av år 1941 syftade liksom de 
flesta av de till de båda arkitekttävlingarna inlämnade förslagen 
till att förena cn självständig konstnärlig helhetsbehandling av 
exteriören med ett historiskt återställande av väsentliga drag i 
domkyrkans utseende under tiden före den zettervallska om
byggnaden 1885 18911. Avvägningen mellan dessa båda kom
ponenter, den arkileklonisk-estetiska och den historisk-antikva-
riska, tolkades dock i de flesta fall mycket subjektivt. Man 
hade ej heller några fasta och allmänt vedertagna normer all 
hålla sig till, då man tidigare i vårt land, ej sällan med gotl 
resultat, behandlat sådana restaureringsfrågor så att säga på 
känn och utan alltför ingående teoretisk eftertanke. 

De restaureringssakkunnigas betänkande visar i förhållande 
härtill elt nytt och fastare grepp om den teoretiska och prin
cipiella sidan av saken. I kapitlen »Antikvarisk restaurering — 
debatt och åtgärder i några europeiska länder» samt »Fyra re
staureringsalternativ:»1 har det — såsom det hette i direktiven för 
de sakkunnigas verksamhet gjorts ett försök att förelaga »elt 

2 Betänkande med förslag rörande restaureringen av Uppsala domkyrka. 
Statens offentliga utredningar 1941:2. 

1 1956 ars betänkande, s. .i:i 42 och 43—56. 
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Fig. I. Uppsala domkyrka. Västfasadens medeltida mit tpar t i , vilket 
av riksantikvarieämbetet oeh bgggnadsstgrelsen föreslås lill sinn väsenl-
ligusle delar rekonstruerat . Gammali foto frun liden före ombyggnaden 
1885—189S. — Uppsala Cathédral. The medieval central portion of the 
IV. facade, The Central Office of National Antiquities and the Board 
of Public Works und Buildings are in favour of a reconstruction of' 
siibslanlial parts of this. An old photograph loken before lhe ullera-

tion» of 1885—1893. 
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allvarligt prövande av frågan om ej restaureringen bör verk
ställas efter antikvariska principer». I samband härmed har man 
i betänkandet även sökt fastställa vad dessa principer enligt 
internationellt vedertagen uppfattning numera i allmänhet skulle 
innebära. Resultatet har dock därvid blivit en ganska vid de
finition av termen antikvarisk, som i riksantikvarieämbetets ut
låtande föranlett ett begreppsmässigt förtydligande: 

»Det synes ämbetet som om denna tolkning ger begreppet an
tikvarisk en något för vid tillämpning, vilken tenderar att om
fatta jämväl vad som med andra ord brukar betecknas såsom 
historisk rekonstruktion. Ämbetet kommer således i den följande 
framställningen fiir klarhetens skull all använda orden anti
kvarisk restaurering endast i betydelsen skydda och bevara vad 
som finnes, däri Inbegripet sådana åtgärder som exempelvis att 
ersätta för väder och vind utsatta originalskulpturer med exakta 
kopior eller att efter säkra spår och dokument komplettera 
smärre felande detaljer. 

I fråga om försök alt efter mera summariska uppgifter eller 
genom konsthistoriska analogier återskapa större, numera för
lorade eller till oigenkännlighet förändrade partier, kommer 
ämbetet att använda termen historisk rekonstruktion.» 

Sakkunnigkommittén har i samband med sin utredning av 
förutsättningarna för en antikvarisk restaurering ingående prö
vat samt i ritningar och modeller demonstrerat möjligheterna 
av en sådan historisk rekonstruktion av kyrkans utseende under 
olika bestämda tidsperioder såsom senmedeltiden, 1600-talet och 
1700-talet. Beträffande förstnämnda period har man därvid kom
mit till resultatet, »att varje rekonstruktion av domkyrkans arki
tektoniska utformning före 1600-talet i rätt hög grad måste bli 
beroende av analogislut».' Även i fråga om ett eventuellt åter
ställande av exteriören i huvudsaklig överensstämmelse med 
byggnadens utseende före 1702 års brand, respektive efter den
samma fram lill 1800-talets ombyggnad, har man funnit så stora 
betänkligheter, att man ur antikvariska synpunkter icke kunnat 
tillstyrka ett tillbakagripande på något enda tidigare skede i 
kyrkans historia utan i stället förordat ell hänsynstagande till 
flera av de äldre perioderna i förening med en delvis ganska 
genomgripande nygestaltning.'' 

De restaureringssakkunniga ha härigenom avlägsnat sig på ett 

I b i d e m s. 4(i. 5 Ibidem s. O 84. 
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Fig. 2. Uppsala domkgrka frun mister enligt sakkunnigkommitténs slut-
förslag. Särskilt uppbyggnaden mellan l innen saml övergången lill spirorna 
hur starkt kritiserats av faekkretsar liksom av den allmänna opinionen. 
Efter akvarell. Ippsala Cathédral from the W. as finally recommended 
by the Hoyui Commission. The built-up portion between the towers und 
lhe t ransi t ion from tower to spire have in par t iea lar been slronglg rr i l i -
cized in professional circles und bg the general publie. After a water-colour. 
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myckel bestämt sätt från de tankar, som voro utslagsgivande vid 
restaureringsfrågans behandling på ett tidigare stadium, då man 
antingen (såsom Ragnar Östberg) tänkte sig en pånyttfödelse av 
stormaktstidens kyrkobyggnad eller (som Lennart Tham oeh 
många andra föreslogo) en återgång lill vad man föreställde sig 
närmast kunna motsvara dess senmedeltida utseende. Tanken på 
att försöka rekonstruera något av domkyrkans tidigare bygg
nadsskeden torde för närvarande icke vara aktuell. Det må i 
delta sammanhang vara nog all anföra några rader ur bygg
nadsstyrelsens remissyttrande lill Kungl. Maj:l av den 11 de
cember 195fi: 

»Beträffande principerna för domkyrkans restaurering kan 
byggnadsstyrelsen i allt väsentligt anslula sig lill de sakkunniga 
med de förlydliganden av begreppet antikvarisk restaurering, 
som riksantikvarieämbetet formulerat i sill yttrande. 

Byggnadsstyrelsen finner sålunda alt de antikvariska och 
andra undersökningar, som de sakkunniga företagit, till fullo 
klarlagt att restaureringen icke kan eller bör fastlåsas vid något 
bestämt avsnitt av byggnadens historia.» 

Så långt som del gäller de allmänna principerna torde man 
således i stort sett vara överens. Vad däremot del av de res-
taiireringssakkunniga framlagda konkreta slutförslagel gäller, 
liar kritiken från olika håll visat sig vara mycket stark, särskilt 
beträffande det viktiga västpartiets utformning. • 

De sakkunnigas förslag alt bibehålla de zettervallska torn
spirorna har emellertid hälsats med tillfredsställelse icke minst 
från uppsalabomas sida. Till stor del bottnar nog detla i eko
nomiska beräkningar och i förhållandet att domkyrkans nu
varande silhuett nästan blivit en symbol för staden. En ur an
tikvarisk synpunkt kraftigt bidragande orsak till de nuvarande 
spirornas bibehållande är emellertid det faktum, att man icke 
vet huru domkyrkans tornavslutningar sett ut före 1600-talet. 
Under restaureringsfrågans gång har man vid upprepade till
fällen gjort försök atl använda Vaksala kyrkas sällsynt vackra 
tornform såsom förlaga för de rekonstruerade baltiska 1400-
talstornens övre avslutning. Man har därvid ulgålt från an
tagandet att Vaksalaspiran skulle vara helt medeltida till sin 
Uppbyggnad eller i varje fall en tidig efterbildning av domkyr
kans senmedeltida tornspiror, 
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I betänkandet påpekas emellertid mycket riktigt att skillnaden 
i storleksordning mellan rikskatedralcn och den mindre försam
lingskyrkan intill staden försvårar varje bestämd slutsats rörande 
de eventuella äldsta domkyrkospirornas utseende." Vaksalator-
nels enkla rena spels bör nämligen betraktas såsom direkt av
passad för denna kyrkas medelstora skala och dekorationslösa 
arkitektur; de försök som gjorts att i modell placera denna form 
direkt på en rekonstruktion av Uppsala domkyrkas väldiga, en 
gång rikt sirade tornkroppar verka också föga övertygande. Det 
slutliga kriteriet på ohållbarheten i denna kombination har ny
ligen påträffats av Ola Enn, som i en undersökning kunnat på
visa, att Vaksala kyrkas spira icke såsom man tidigare tämligen 
allmänt antagit skulle vara ett alltigenom autentiskt medeltida 
limmermansarbete utan i samband med reparationerna efter 
»en Thorwigg» fått sin nuvarande avslutning så sent som på 
1080-talet.7 Den representerar således liksom så många andra av 
våra »gotiska» spiror" icke någon obruten medeltida tradition 
ulan är i stället ett utmärkt exempel på de mer än 100-åriga 
efterverkningarna av Johan III :s kyrkobyggnadsideal med dess 
så framträdande förkärlek för höga torn." 

Även om flera olika skäl tyckas samverka till ett bibehållande 
av de nuvarande tornspirorna såsom den enda naturliga lös
ningen, innebär detla likväl ett svårt arkitektoniskt och antikva
riskt problem för restaureringen, därigenom att de nedre delarna 
av den sedan Zettervalls ombyggnad så gott som belt nygotiska 
västfasaden av tekniska skäl redan genom de senaste årens 
skyddsarbeten till stora partier måst skalas bort. Spirorna fram
stå därför för närvarande utan organiskt sammanhang med de 
nedre delar, tillsammans med vilka de tidigare bildade en väl 
avvägd helhet. De restaureringssakkunnigas slutförslag försöker 
återknyta till den förlorade enheten genom en kraftig höjning 
av tornmurarna samt genom uppförandet av ett nytt byggnads
parti mellan tornen. 

" Ibidem s. 44—45. 
7 Denna undersökning framlades på konsthistoriska seminariet i fppsa la 

h . t . 1956. 
' 1956 års betänkande, s. 44. 
• Jfr P. G. Hamberg, Tempelbygge för protestanter, Sthlm 1955, s. 178—190. 
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Fig, ii. I p p s a l a domkyrka från sydväst enligt de sakkunnigas slutförslug. 
Tornspiror och nuvarande takresning äro avsedda att bibehållas, medan 
tornmurarna och strävsgstemet hell omgestalta» lill en tung. homogen tegel
arkitektur. Modellfoto. Uppsala Cathédral from the SW. ns finally recom-
mended bg the Rogal Commission. The spires und existing pitch of the 
roof ure lo be relainrd, while the lower wulls und buttre»» system ure to 
he entirely reconstructed to form a heavg homogeneous brick architecture, 

Photograph of model. 
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Fig. '/. I ppsa l a domkyrka frun sydväst enligt d t uv de sakkunniga Ulligare 
utfört men av dem själva icke förordat principförslag, del s. k. fjärde alter
nativet, vilket skulle medföra väsentligt mindre ändringar och nytillägg 
oeli an kritiken förordas siisom utgångspunkt för elt / II ; / / slutförslag. Mo-
dellfoto. Uppsala Cathédral from lhe SW. according lo nn eurlier design 
(the so-called 'ith al ternat iv») »ubmitted by the Commission. This project 
would necessitate fur fewer al terat ions and additions, and hus been reeom-
mended bg lhe eritics us u husis for u new finul design. Photograph of model. 
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Det är denna del av förslaget som blivit föremål för den star
kaste och mest berättigade kritiken. Man har alltid vetat, att 
domkyrkans stora västtorn tillhöra ell senare byggnadsskede än 
själva kyrkorummet och icke ingått i den ursprungliga planen. 
I själva verket föreligger också en tydlig »konstitutiv» motsätt
ning mellan del kraftiga västpartiet och byggnaden i övrigt. 
Denna konstitutiva motsättning har i det nämnda förslaget över
betonats på ett både ohistoriskt och estetiskt föga tilltalande sätt. 

I silt remissyttrande skriver konstakademien härom följande: 
»I och för sig är del förklarligt och principiellt riktigt, all nian 

vill låta de stilistiskt olikartade element från äldre tider, som 
ännu kunna återfinnas i kyrkan, eller restaureringen framträda. 
Däremot synes det omotiverat och för helheten skadligt atl 
genom från historisk synpunkt främmande tillsatser - - i detta 
tall gavelpartiet mellan tornen - - överbetona stilbrytningen mel
lan olika delar. Så som här del tunga, sammangjutna tornpartiet 
å ena sidan och å andra sidan långhuset och koret med sitt sträv-
system och sina stora ljusöppningar utformats, ha dessa bägge 
delar av kyrkan kommit att stå ganska främmande för var
andra. Även slopandet av de historiskt motiverade strävpelarna 
vid tornen bidrar till att förstärka kontrasten.»' 

Även ur historisk synpunkt ha starka invändningar rests mot 
detta påbyggande av västfasaden. Enligt riksantikvarieämbetets 
utlåtande ger den höga byggnadskroppen mellan tornen »uttryck 
åt en bristande respckl för domkyrkans individuella byggnads
historia och konsthistoriska karaktär». Härmed menas framför
allt de tydliga associationer varje byggnadshisloriskt skolad be
traktare får till de västtyska och nederländska kyrkor från 
romansk tid, vilkas höga »Westwerk» av forskningen ansetts 
återspegla kyrkorättsliga förhållanden på kontinenten, som 
saknat motsvarighet i Uppsala. 

De restaureringssakkunniga ha särskilt framhållit, all flera 
olika perioder i domkyrkans historia böra kunna komma till sin 
rätl sida vid sida på den restaurerade exteriören. De ha låtit 
ulföra omfattande undersökningar för att utröna huru mycket 
av de 1400-talsblinderingar, som före den zettervallska ombygg
naden voro synliga på tornen, man nu skulle kunna återfinna 
innanför den ny gotiska överklädnaden. Resultatet av denna 

'" Konstakademiens remissyttrande har avtryckts i dess årsberättelse för 
1956. 
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undersökning har knappast blivit uppmuntrande: av tornens 
medeltida inurytor och blinderingar torde allt som allt återstå 
omkring 12 %." 

Trots detta upptar de restaureringssakkunnigas förslag stora 
partier med blottlagda blinderingar på alla tornfasader utom den 
södra, där inga sådana rester finnas. Det rör sig emellertid om 
en mycket kraftig rekonstruktion, där endast mindre delar av 
originalteglet skulle komma att finnas i behåll och där de rekon
struerade 1400-talsdekorationerna infogats i en för dem fullstän
digt främmande omgivning. Riksantikvarieämbetet har funnit 
detta kompletteringsförslag kännetecknat av en sammanbland
ning av två artskilda restaureringsprinciper, det antikvariska 
frampreparerandet och den historiska rekonstruktionen, utan 
att man därmed ernått någondera principens fördelar. Ämbetet 
har därför, under hänvisning även till frågan om de zettervallska 
tornspirornas bevarande', ansett sig under nuvarande omständig
heter böra bestämt avstyrka dessa blinderingars framtagande och 
komplettering. 

Medan de sakkunniga nedlagt ett mycket stort intresse på 
frågan om blinderingsdekorationerna, ha övriga antikvariska 
detaljfrågor i huvudsak förbigåtts utan närmare diskussion. Man 
har i detta hänseende ej uppfyllt kraven i de direktiv, som läm
nades vid sakkunnigkommilténs tillsättande. Det hette där bland 
annat : 

»De sakkunniga böra med varsamt aktgivande på det som kan 
finnas kvar, speciellt av exteriören, från tiden före den zetter
vallska omgestaltningen söka i fråga om varje enskild byggnads
del fastställa, vad som av historiska skäl bör och av tekniska 
skäl kan behållas och vad som måste nygestaltas.»'2 

Detta har föranlett riksantikvarieämbetet att genom underteck
nad göra en ny undersökning av exteriörens alla delar med hän
syn till ur antikvarisk synpunkt särskilt värdefulla eller ömtåliga 
partier. Ämbetet har därvid funnit, att de tre stora portalerna 
med omgivande inurverk i natursten vid den kommande restaure
ringen böra bliva föremål för en särskilt omsorgsfull behandling 
i avsikt att i möjligaste mån återgiva dem det utseende de hade 

11 1966 års betänkande, s. 29—32. 
12 Citerat ibidem s. 10. Kurs. här av mig. 
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före den zettervallska omgestaltningen. I fråga om södra och 
norra tvärskeppsportalerna torde det knappast behöva utföras 
några mera omfattande arbeten, medan ett återställande av väst-
portalens och dess närmaste omgivnings ursprungliga utseende 
kräver en rekonstruktion av hela det mellersta fasadpartiet. Detla 
skulle bland annat innebära ett nedflyttande av rosfönstret till 
dess ursprungliga (ilats närmare portalens krön, en tanke som 
redan tidigare framförts i åtskilliga restaureringsförslag men av 
sakkunnigkommittén förbigåtts. 

Det må i samband härmed särskilt framhållas, att byggnads
styrelsen helt anslutit sig lill och vidare utvecklat de på detta 
sätt av riksantikvarieämbetet framförda synpunkterna: 

»Som förut nämnts anser byggnadsstyrelsen emellertid att dom
kyrkans medeltida portalpartier besitter ett sådant kulturhis
toriskt och konstnärligt värde att deras framhävande i exteriören 
är motiverat. Vad gäller västra portalpartiet synes detla krav ej 
tillräckligt beaktat i någondera av här nämnda förslag, som ej 
heller återställer del ursprungliga sambandet mellan portal och 
rosfönster, vilket ur kulturhistorisk synpunkt måste anses syn
nerligen önskvärt. 

Ett fortsatt studium av restaureringsuppgiften bör därför sär
skilt inriktas på en sådan utformning av västfasaden, som bl. a. 
medger rekonstruktion av det medeltida portalpartiet.» 

Denna fasad är ur miljösynpunkt ulan tvivel kyrkans vikti
gaste. Genom rosfönstrets eventuella nedflyttning till sin ur
sprungliga plats beröres även interiören; denna skulle härigenom 
åter erhålla sin gamla harmoniska avslutning mot väster. Delta 
förutsätter emellertid vissa (»indispositioner på orgelläktaren; 
enligt domkyrkoförsamlingens remissyttrande skulle dessa dock 
förr eller senare i alla fall bli nödvändiga: 

»En fråga, som måhända vore värd beaktande, är frågan om 
rosfönstrets placering vid västfasaden. En återflyttning till dess 
ursprungliga plats i närmare anslutning till den förnämliga por
talen är numera möjlig, då domkyrkans orgelverk är uttjänt. 
Belysningsförhållandena i kyrkans inre och det nuvarande orgel
verkets storlek var de faktorer, som i samverkan tidigare tvingade 
till att fönstret uppflyttades. Utformningen av nytt orgelverk 
kan rätta sig efter rosfönstrels läge.» 

Det är givetvis en svår arkitektonisk uppgift all sammanknyta 
delta centrala västparti i sin rekonstruerade form med tornfa
saden i dess helhet. Delta måste väl också ske på samma sätt 

12 
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som de medeltida byggmästarna cn gång gjorde, nämligen genom 
att spela ut luiggslenspartiet med dess finare former och smärre 
proportioner mot tornens väldiga tegelkroppar såsom en med
vetet beräknad kontrast. Härtill komma så ytterligare de båda 
zellervallska spirorna såsom en tredje och artskild komponent. 

Zettervall lyckades såso.m bekant till priset av cn hänsynslös 
omgestaltning av exteriörens historiskt givna former pressa dom
kyrkans skilda delar till en arkitektonisk helhet. Det bästa av 
denna helhet skulle enligt de nu aktuella synpunkterna bevaras 
genom all silhuetten sådan den uppfattas på långt håll förbleve 
i stort sell oförändrad. 1800-talsspirorna äro i sin proportionering 
mycket höga, högre än vad som vanligen brukar förekomma i 
dylika fall. Zettervall har för tornens höjd använt samma mått 
som kyrkans totala längd, med andra ord konstruerat dem ad 
qtiadmtam. Denna böjd överbetonas i de reslaureringssakkunigas 
förslag genom atl tornnuirarna förts så långt upp kring spirornas 
nedre del. Domkapitlet har i sitt remissyttrande härom bland 
annat yttrat följande: 

»Slutligen måsle det påpekas, att övergången mellan den egent
liga tornkroppen och spirorna i förslaget verkar synnerligen 
stum. Man måste därför eftersträva en mera tillfredsställande 
(ivergång mellan dessa partier. 

Särskilt uppbyggnaden mellan tornen tillsamman med avlägs
nandet av kon t re furierna förlänar tornpartiet ett trist och fåst-
ningsliknande utseende och ger en prägel åt detta, som synes stå 
i motsättning till den egentliga kyrkokroppens gotiska karaktär.» 

.lust övergången mellan de murade tornkropparna och själva 
spirorna måsle bli föremål för mycket ingående arkitektoniska 
studier ined hänsyn icke minst till frågan om portalpartiets och 
rosfönstrets rekonstruktion. 

1 ell flertal inlagor och skrivelser har Nils P. Tidmark före
slagit en sänkning av kyrkans tomhöjd lill ell mått motsvarande 
höjden av en liksidig triangel med kyrkans längd såsom bas, 
uti tritinguliim. Eliuru västpartiets (iverbetoning därigenom något 
skulle minskas, äger elt sådant förslag för närvarande knappast 
någon aktualitet, då man av olika skäl allmänt hälsat de zeller
vallska tornspirornas bevarande med tillfredsställelse.1* Del måsle 

,:l Ett kritiskt referat av denna tes återfinnes i 1956 års betänkande 
4 5 - 4 7 . 
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här också framhållas, att en proportionering av tornen ad tri-
tinguliim lika litet som den zettervallska ad ijinulniliiiii har någon 
ursprunglig relation till kyrkans planform och interiörens mått, 
då västtornen även i sitt äldre skick före 1800-talets »restau
rering» tillhörde en betydligt senare byggnadsperiod än själva 
kyrkorummet. 

Det slutliga förslag, som de restaureringssakkunniga enats om, 
har såsom av det ovan anförda framgår utsatts för en mycket 
hård, ja i vissa partier förintande kritik. Det kan rent av ifråga
sättas, om detta förslag över huvud taget motsvarar direktiven 
för kommitténs arbete; såsom bland andra landsantikvarien i 
Uppsala i sitt remissyttrande framhållit, måste detta förslag be
traktas såsom »i väsentliga stycken cn arkitektonisk nyskapelse». 

Det förefaller som om de kommitterade på elt tidigare sta
dium i sitt arbete varit nära alt enas om ett annat projekt, vilket 
avbildas och beskrives i betänkandet." Detta »fjärde alternativ» 
har av elt flertal remissinstanser rekommenderats såsom en be
tydligt bättre utgångspunkt för etl vidare arbete på restaurerings
problemets slutgiltiga lösning. Tanken har i dessa fall varit atl man 
icke skulle använda mera våld än nöden kräver och därför låta 
tornen såsom väsentligen självständiga enheter behålla rätt 
mycket av den nygotiska utformningen även i de nedre delarna, 
varvid dock övergången mellan tornkropp och spira skulle bli 
föremål för en nödvändig nygestaltning. 

Riksantikvarieämbetet har vidare påpekat, att åsikterna om det 
ursprungliga strävsystemets karaktär äro mycket olika hos skilda 
forskare och att man för närvarande icke kan säga något med 
bestämdhet i denna fråga. Det framtida strävsystemels utform
ning blir därför i högre grad en arkitektonisk än en antikvarisk 
fråga, varvid man dock självfallet måste ansluta sig till bygg
nadskroppens eget formspråk och material. Pör närvarande visar 
domkyrkans .strävsystem prov på olika tillfälliga skyddsåtgärder 
samt på det östbergska restaureringsförslagets barockformer. 
Det är givetvis ett oavvisligt krav, att dessa provisorier ersättas 
med ett hållbart, för hela kyrkan likformigt och icke onödigt 
dominerande strävsystem. 

Med kyrkans fullständiga yttre restaurering sammanhänger 

" Ibidem s. 54—55 och 72—73. 
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nödvändigtvis också interiörens förnyelse, vilken av praktiska 
skäl borde verkställas i tämligen omedelbar anslutning till de 
förestående stora arbetena på fasaderna. Om domkyrkans under
håll tidigare icke hade eftersatts under decennier, skulle den nu
varande situationen aldrig ha uppstått och kraven på en yttre 
restaurering ej ba blivit så omfattande. Riksantikvarieämbetet 
har därför ansett sig böra fästa uppmärksamheten på att det 
1949 avlämnade betänkandet angående domkyrkornas förvalt
ning och ekonomi innehåller ett förslag om Inrättandet av en 
särskild domkyrkoarkitektsyssla i likhet med vad som redan 

förekommer i Lund."1 Ett permanent domkyrkoarkitektkontor 
och en stadigvarande anställd »person med teoretisk kunskap 
och praktisk skicklighet i kyrkobyggnadskonst» skulle på lång 
sikt innebära den bästa och tryggaste lösningen av frågan om den 
kontinuerliga vården och det ständigt fortlöpande underhållet 
av en i alla avseenden så betydelsefull byggnad som Uppsala 
domkyrka. 

Ryggnadsstyrelsen har i sitt remissyttrande åven föreslagit, 
alt Kungl. Maj:t måtte fatta ett principbeslut om utförande av 
Uppsala domkyrkas yttre och inre restaurering samt om dom
kyrkans framtida underhåll och vård. 

S U M M A R Y 

Her (itislaf Hamberg: The Future Restoration of Uppsala Cathédral. 

The restoration of 1'ppsala Cathédral has been under consideration for 
the past tweiity years. During this period two large commissions have 
debated the question of the future appearance of the building and in 
between there have been two competit ions. 

In the course of its long history the Cathédral has often been damaged 
by fire. The last t ime this happened, with part icularly serious consequenecs, 
was in 1702, after which parts of the interiör as well as the exteriör were 
restyled in liaroque. In 1885—18911 the building was very harshly "restored", 
a doctr inarian Neo-(iothic style then cha rac t e rmng the exteriör. The elabo
rate forms of this last reconstruction were unahle to withstand the rigours 

• Betänkande med förslat! angående domkyrkornas förvaltning och eko
nomi. Statens offentliga utredningar 1949:03, s. 66—67. 

15 



P E R G U S T A F II A M B E R G 

of tbc climatc, and large portions of tbc cxternal decorations have been 
succcssivcly removed during recent decades. 

When the restoration was first discussed it was suggested that au attempt 
be made to rcconstruet the cathédral eilhei- in its 17th centui-y form (with 
elaborate spires in Dutch Iteiiaissance) or in the form it presumably had 
at the end of the Middle Ages, al though far too little is known about this . 
The architccts ' conipctitions, which produced several skilful and Interesting 
designs, nevertheless revealcd the difficulty of combining an anliquai-ian 
restoration of certain portions with an artistic re-modelling of others. 
Nowadays it is fell that such a drastic a l te iat ion of the exteriör is for 
various reasons inipossiblc. The latest proposal (Kigs. 2—3) now put forward 
by lhe cominission envisages the reteiition of the 19th century tower silhou
ette and lhe conversion of the damaged brick walls to greater siniplicity and 
solidity, more in keeping with the distinctive character of lhe building and 
the scvere northerii climatc. 

The criticism expressed by the various hndies lo which the proposal was 
duly refci-red conceincd the ant iquar ian as well as the aesthetic and archi-
teetonie aspects of the mat ter . The ant iquar ian critics agree with the 
commission that a historie rcconstiuclion of the whole exteriör of the 
eathedral as it was at some earlier period is neither feasible nor deslrable. 
They feel, however, that in its proposal the commission has failed to pay 
due at tention to the extant parts of medieval ashlar masonry on the west 
front and transepts, which ought to be part ieularly accenluated and treated 
with the utmost care. This would involve, among other things, a i-econslruc-
tion of the central portion of tlie west facade, whieh can be sludied in its 
delapidated state in old photographs laken immediately prior lo the Nco-

Gothie transformation (I"ig. 1). 
The massivc fortress-like tower wal ls sponsored by the commission have 

been crilicized for being unsat is tactory from an artistic point of view 
and foreign to the character of the temple. With regard to the archilectonic 
whole the critics have referred to an earlier proposal presented by the 
commission but not iniplemented (Fig. 4) . This is recommended as a basis 
for further work on the ul t imate restoration project chiefly because it keeps 
more closely to the present form of the cathédral . As far as one can judge 
at the present t ime lhe approaching restoration of the cathédral seems to be 
an at tempt to combiiie different epochs to form a complex unit , in which 
certain restored or more pronounced medieval details merge with the 
extcnsively preserved Neo-Oothic silhouette line. 
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