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Sörmländska kyrkor med 
långt kor 

Av G u n n a r Redel ius 

Utgångspunkt för denna studie är Kattnäs kyrka i Daga härad i hjärtat 
av Södermanland. Det vackra läget högt över sjön Klemmingen, bygg
nadens små mått och väl avvägda proportioner gör intryck på besökaren, 
och härtill kommer, att kyrkan sällsynt väl bevarat sin ursprungliga 
form frän äldre medeltid. 

Kyrkans byggnadshistoria har tidigare behandlats av Erik Bohrn och 
Ivar Schnell inom ramen fiir landskapets kyrkobeskrivningar.1 — Koret 
är ovanligt långt, och det har därför antagits, att ett ursrungligen kva
dratiskt kor förlängts åt öster. I det följande skall denna fråga disku
teras.2 

Betydelsefull är Peringskiölds teckning frän 1685. Den redovisar kor 
och långhus med nuvarande utsträckning, dessutom ett numera rivet 
vapenhus. Torne t har senare undergått vissa förändringar. 1600-talets 
höga tornspira förolyckades 1856, och tornets murverk har därefter för
höjts. På koret syns tre fönster, varav två i sydväggen. Det östra är på
fallande litet och sitter högt uppe under takfoten. Det västra är förhål
landevis stort och betydligt yngre till sin form, möjligen förstorat på 
1600-talet. 

Ytterligare ett fönster är numera synligt inifrån koret på dess norra 
vägg ovanför ingången till sakristian. Fönstret är rundbägigt och har 
en ännu bevarad trälist för glasinfattning. Själva nischens höjd är 108 

1 E. Bohrn, Kattnäs kyrka. Sörmländska kyrkor (Sök) 68, Eskilstuna 1945. I. Schnell, Katt 
näs kyrka, ibidem, Nyköping 1956, 1962. — Senast framförda byggnadshistoria: långhus 
och kvadratiskt kor från noo-talct. Korel förlängt »kort efter föregående» byggnadape
riod, tornet uppfört vid samma lid, sakristia vid medeltidens slut. 

- Förlängt kor har exmpelvis konstaterats i Rimluna (I. Schnell, Iluntuna kyrka. Sök n o , 
Nyköping 1960) och Yttergran (Sveriges Kyrkor (SvK), Uppland VIL), Slockholm 1963, 
s. 445 ff), har antagits i Skå och Vallentuna (SvK, Uppland VI:j, Stockholm 1957, s. 379 
ff, ibidem V:2, Stockholm 1954, s. 105 ff). 
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Fig. 1. Kattnäs kyrka frän SO. Foto 1966. — Kattnäs Church from SE. 

cm. Den murades igen när sakristian byggdes men återupptogs vid 
restaurering 1951. — Ett romanskt fönster på denna plats är unikt i 
dessa trakter men har motsvarigheter i Uppland. Eds och Lovö kyrkor 
har romanska fönster av liknande typ i norra och södra långhusväggen.3 

Til l koret i Kattnäs har tidigt fogats en sakristia. Portalen är ojämt 
rundbågig och på båda sidor skodd med tegel i två språng (tidigast 
1230-40-talet?). Själva sakristian är täckt med ett tunnvalv av gråsten 
med anfang direkt i murarna. Endast i öster finns ett litet fyrkantigt 
sentida fönster med nisch av oregelbunden form. — Av flera omständig
heter framgår, att koret och sakristian är äldre än långhuset. Det visar 
sig i triumfbågens tjocklek, som överensstämmer med murarna i koret 
men däremot icke i långhuset. På långhusvinden kan man vidare se, 
att långhusets östgavel byggts ovanpå korgaveln. Korets gavelspets av
tecknar sig otydligt i murverket. Korets snedhet jämte måttförhållan-

-1 SvK, Uppland VI:), Stockholm 1957, s. 446 f. Ibidem VL5, Stockholm 1958, s. 714 f. — 
Den stilistiska skillnaden mellan Lovö och Katlnäs är dock i detta avseende betydande. 
I Lovö sitter dageröppningen nära murens ytterliv. Så är icke fallet i Kattnäs, där muren 
också är betydligt tunnare. Fn jämförelse mcel Eda kyrka ligger närmare till hands. 
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Fig. 2. Kattnäs kyrka, längdsektion. Uppmätning 1966. 
Church, longitudinal section. Measurements 1966. 
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Fig. 3. Kattnäs kyrka, plan. Uppmätning 1966. — Kalt näs 
Church, plan. Measurements 1966. 
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den i långhusets nordöstra hörn antyder ytterligare skilda byggnads
perioder. 

Av allt att döma har det nuvarande koret ursprungligen varit ett 
kapell med ingång i väster. Möjligen har den lilla byggnaden anslutit 
till en träkyrka och inrymt kor och s. k. mellankor för en socknens 
storman.4 Här kan inga svar ges. 

Torne t är icke samtida med långhuset utan rider på långhusets väst
gavel. Gavelröstets utsida är jämn och obetydligt fogstruken. Detta 
murverk skiljer sig från tornets övre delar, som är uppförda av mesta
dels vald och icke kluven sten med brett utstrukna fogar — en mur-
teknik som avviker från tornen i exempelvis Gryt och Aspö. Att denna 
romanska byggnadstradition varit förebild visas dock av den bevarade 
rundbåge, som förbinder tornkammaren med långhuset. Ljudgluggarna 
har botten av gråsten och stickbägig avtäckning och omfattning av te
gel, av allt att döma ursprungligt. Samma fogbruk täcker både tegel 
och gråsten. På Peringskiölds teckning syns fyrkantiga markeringar 
strax under takfoten. Det är sannolikt gluggar efter genomgående stoc
kar, som ännu finns i tornkonstruktionen.3 

Kyrkans äldsta inventarium är en dopfunt med slät cuppa, uttöm
ningshål och rund fot med repstav. I tornet hänger en enda klocka, tro
ligen landskapets äldsta. Den har daterats till 1200-talet. 

I Daga härad finns ytterligare ett par kyrkor av intresse i samman
hanget, nämligen Gåsinge och Björnlunda. Peringskiöld har på sina 
teckningar redovisat samma långa kortyp som i Kattnäs. Det har tidi
gare antagits, att även dessa kyrkors kor förlängts. Om dessa länga kor
byggnader varit äldre än respektive långhus kan inte utan vidare av
göras. Det kan vara skäl att granska de vittnesbörd som finns. 

Av det medeltida koret i Gåsinge kyrka finns numera ingenting be
varat. — »Är 1779 utplånades stora delar av en av Södermanlands intres
santaste kyrkor»" . . . Kor och sakristia revs ned, i väster upptogs en por
tal, och kyrkan utökades till en långsträckt sal med polygonal korav-

' Jfr A. Tuulse, Hossmo, en försvarskyrka med östtorn. K. Vitterhets Historie och Anli-
kvitcts Akademiens Handl., Stockholm 1955, s. 104 f. — Till professor Armin Tuulse fram-
föres vördsamt tack fiir lärorika råd i samband med denna uppsats tillkomst. 

6 Markeringarna har tidigare tolkals som senmedeltida blinderingar (I. Schnell a.a. s. 4). 
Av anförda iakttagelser torde framgå, att tornet ursprungligen är uppfört lill denna nivä. 
1800-talels påbyggnad är huvudsakligen gjord av gråsten. 
' I. Schnell, Gåsinge kyrka, Sök 7, Nyköping 1960, s. 3. Jfr B. Berthelson, Gåsinge kyrka, 
ibidem. Eskilstuna 1942. — Senast framförda byggnadshistoria: långhus och kvadratiskt 
kor frän 11 oo-talet, sakristian uppförd omkring 1225, koret förlängt omkring 1250. 
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slutning. Det medeltida långhuset med samtidigt uppfört torn är dock 
av särskilt intresse. Här finns drag av försvarsarkitektur, som ger kyr
kan en särställning i landskapet. 

Torne t har en egenhet, som kräver sin förklaring. Pä den norra och 
södra sidan uppstiger stödmurar i forband med tornets östra vägg. I den 
södra muren finns en inbyggd takstolsdel, vilket saknas i den norra. I 
stället finns där tydliga spär efter en nedriven långmur. Detta förhål
lande torde innebära, att man haft för avsikt att förhöja kyrkans lång
murar med en skyttevåning på samma sätt som skett i Över-Järna och 
som finns väl exemplifierat i Götalandskapen.7 Denna försvarstanke i 
Gåsinge kyrkas byggnad har på ett tidigt stadium övergivits, men kvar 
stär faktum, att tornet uppvisar karaktär av refttgiiim. 

Tornets bottenvåning är täckt av ett kryssvalv av gråsten, unikt i 
landskapet. Trots sin grova karaktär ger det intryck av stilistiska am
bitioner i form av huggna anfangstenar. En vid båge mellan torn och 
långhus har sannolikt upptagits i nyare tid. Tornets inre nås genom en 
portöppning ca 5 m över kyrkans nuvarande golv. Denna ingång i 
tornets östmur har varit tillgänglig endast med stegar från långhuset. 
Dörren är inätgäende, har anslagskant och omfattning av huggen grå
sten. Portalen har en sekundär avtäckning med bräder men har tidi
gare varit rundbågig och rappad liksom hela tomkammaren närmast 
ovanför valvet. I den södra muren finns en ljusöppning med nedåt 
starkt sluttande nisch. 

Det numera försvunna koret är i sammanhanget av särskilt intresse. 
Det har varit ovanligt långt och försett med tre fönster, varav två en
ligt Peringskiölds teckning varit små och till formen äldre än de grå-
stensomfattade fönster som ännu kan spåras i långhusets murverk. 
Huruvida koret verkligen blivit förlängt kan förvisso inte avgöras, men 
de två likartade fönstren talar närmast mot en sådan uppfattning. Den 
tunna triumfbågsmuren avviker markant från långhusets tjocka mur
massor och synes tillhöra en annan byggnadsperiod. Sannolikt har koret 
ursprungligen varit en självständig byggnad med tunna murar och in
gång i väster. 

Äldsta inventarier är ett mindre krucifix jämte dopfunt med slät 
cuppa, uttömningshål och fyrkantig fot med repstav. Kyrkans triumf
krucifix har ansetts närmast tillhöra 1200-talets andra fjärdedel.8 Det 
torde vara samtida med långhuset. 

7 E. Bohrn, Över-Järna kyrka. Sök 94, Eskilstuna 1947. Jfr A. Tuulse, a.a. 
s B. Berthelson, a. a. ss. n , 14. 
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I Björnlunda kyrka är det ursprungliga koret mycket starkt om
byggt genom tillkomst av ett gravkor omkring 1840.9 Ett besök på kor
vinden visar dock ingen skarv i den norra muren, vilket visar, att koret 
frän början varit långt. Detta förhällande antydes också av Pering
skiölds teckning, där de båda korfönstren har samma utseende. Korets 
murkrön, helt av gråsten, saknar hammarband. Södra muren är pä-
byggd med tegel, på den norra finns plintar, som uppbär takkonstruk
tionen, samtida med gravkoret. Mot väster syns den sentida triumf
bågens tegel ovanför korets trätunnvalv. Takresningen är nu betydligt 
lägre än den ursprungliga. Kyrkans långhus är under medeltiden för
längt mot väster, kanske samtidigt med byggande av sakristian. För
längningen framgår av vapenhusets placering på Peringskiölds teck
ning och av grundstenar i södra långmuren. En tillbyggnad mot norr 
tillkom 1763-66. 

Huruvida koret är äldre eller samtida med långhuset kan knappast 
avgöras. Den upphuggna triumfbägsmuren lämnar inget besked, och 
ovanför tunnvalvet på långhusets vind syns endast översta delen av 
gavclröstet. Murarna är obetydligt tunnare i koret än i långhuset. En 
jämförelse med Gåsinge och Kattnäs kyrkor styrker dock ett antagande, 
att koret är äldre än långhuset. — Kyrkans plan är föga rätvinklig. 
Orsaken känner vi inte, men möjligen har koret byggts snett mot ga
veln på en träkyrka. Denna skevhet har rättats till genom att lång
huset fått korets riktning. 

Torne t är uppfört helt av gråsten. Som ett jättelikt rör reser det sina 
grova murar till synes utan mening och funktion. Endast högt uppe i 
väster finns en ljusglugg med omfattning helt av gråsten. Av valv finns 
inga spår, däremot av bjälklag, som bär tydliga spår av brand. Torne t 
har en nära motsvarighet i Över-Järna. Det torde ha uppförts på 1400-
talet. 

Kyrkans äldsta inventarium är en liten kristusblid av koppar, möj
ligen från 1200-talets början. Ett triumfkrucifix har anskaffats vid 
1200-talets slut.10 

En fjärde kyrka i grannskapet har varit nära besläktad med Kattnäs. 

' A. Andersson, Björnlunda kyrka. Sök 10, Eskilstuna 1942. I. Schnell, Björnlunda kyrka, 
ibidem, Nyköping 1958. — Senast framförda byggnadshistoria: långhus och kvadratisk! 
kor frän n 00-ta let, koret förlängt mot öster, långhuset mot väster pä ISOO-talet. Sak
ristian uppförd pä 1300-talet, tornet på 1400-talet. 
10 A. Andersson, a. a. ss. 4, 5, 7. 



Fig. 4. Cäsinge kyrka, plau. Uppmätning 1966. — Gåsinge Church, plan. Measurements 
1966. 

Fig. 5. Björnlunda kyrka, plan. Uppmätning 1966. — Björnlunda Church, plan. Measure
ments 1966. 
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— Vårdinge kyrka är högt belägen med en vid utsikt över sjön Sillen.11 

På 1820- och 30-talet undergick kyrkan stora förändringar. Korsarmar 
tillbyggdes i norr och söder, och tornet blev kraftigt förstärkt. Sam
tidigt demolerades ett gravkor frän 1600-talet. Troligen på 1500-talet 
byggdes en sakristia mot kyrkans östra gavel. 

Denna mur är jämförelsevis tunn och visar sig härigenom tillhöra 
ett äldre kor med ett ännu bevarat östfönster. Kyrkans proportioner 
gör det sannolikt, att detta ursprungliga kor eller kapell varit rektangu
lärt på samma sätt som i Kattnäs. Bredden är också densamma. Til l 
denna äldsta byggnad har fogats ett långhus och torn. Tornbågen är 
spetsig och har närmast gotisk resning liksom det höga tunnvalv av 
tegel, som välver sig över tornkammaren. — Kyrkans äldsta inventa
r ium är ett triumf krucifix från 1400-talet. 

Ett långt kor av delvis annan typ finns vidare i Lästringe kyrka i 
Rönö härad.1- Inte utan skäl har kyrkan ansetts som typisk för landska
pet: ett kort långhus med lägre, smalare och rakslutet kor. Tidigare har 
man ansett koret vara förlängt, men vid en restaurering 1956 kunde 
någon sådan skarv inte iakttagas i murverket. 

Peringskiöld har på sin teckning redovisat kyrkan i sitt nuvarande 
skick men med tillbyggt vapenhus, fungerande som gravkor eller sak
ristia, och en extra utbyggnad i väster. I koret finns ett smalt fönster 
med uppåt konvergerande nisch. Denna ålderdomliga fönstertyp har 
motsvarigheter i Rekarnebygden (Kjula och Sundby kyrkor) och torde 
allmänt kunna dateras till 1100-talet. Dess ursprung kan möjligen sökas 
i träarkitekturen. Pä grundval av detta fönster jämte en dopfunts-
cuppa med avloppshäl och flätad ringkedja har kyrkan i sin helhet da
terats till 1100-talet. Den nuvarande sakristian tillkom omkring 1700. 

Ytterligare ett fönster är av betydelse för kyrkans stilistiska bestäm
ning. 1956 återställdes en smal ljusöppning i korets östgavel. Nischen 
är rundbågig och fönstret i sin nuvarande form svagt spetsbågigt. Det 
är stilistiskt oförenligt med det ovannämnda sydfönstret och är av allt 
att döma sekundärt. 

Rimligtvis har koret uppförts under äldre medeltid. Huruvida lång
huset är samtida med koret är mera tveksamt. Av stilistiska skäl före-

11 E. Lundberg, T. Zettcrcpiist, Vårdinge kyrka, Sök 61, Eskilstuna 1944, I. Schnell, 
Vårdinge kyrka, ibidem, Nyköping 1959. — Scnasl framförda byggnadshistoria: tornet och 
långhusets västra del uppförda på noo-talel, kyrkans östra del pä 1300-talet. 
12 A. Andersson, Lästringe kyrka. Sök 36, Eskilstuna 1944. I. Schnell, Lästringe kyrka, 
ibidem, Nyköping 1963. 
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Fig. 6. Vårdinge kyrka, plan. Uppmätning 1967. — Värdinge Church, plan. Measure
ments 1967. 
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Fig. 7. Lästringe kyrka, plan och sektion mot öster. Uppmätning 1966. 
Church, plan and section looking E. Measurements 1966. 
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faller det dock svårt att datera långhuset till noo-Lilet eller 1200-
talets början. Den ovanligt korta och breda planen är unik i landskapet 
och har ursprungligen gjort ett luftigt intryck med sin öppna takstol. 
På kyrkvinden kan man se, att gavlarna är putsade ända upp till spet
sen. Spår i den ovanligt vita och fräscha putsen visar den medeltida 
takstolens form. I vardera gaveln finns en ljusglugg med putsad nisch 
och överliggare av bräder. 

Långhuset i sin helhet för tanken till den senare medeltidens hall-
kyrkorum. Det kan synas naturligt, att man av traditionalism eller eko
nomiska skäl bibehållit det ålderdomliga koret, som ursprungligen 
torde ha varit ett självständigt kapell eller möjligen anslutit till en trä
kyrka. — I kyrkan finns bevarade två träskulpturer, en biskopsbild och 
en madonna, från 1300-talets första hälft. De torde vara samtida med 
långhuset. 

De fyra kyrkorna Kattnäs, Gåsinge, Björnlunda och Vårdinge har 
tidigare haft ett gemensamt drag i sina långa kor. Särskilda omständig
heter torde ha bidragit till detta förhållande. — Inom Daga härad 
ligger kyrkorna högt med en vid utsikt över den omgivande, sjörika 
bygden. Här finns en karaktär, som avviker från andra delar av land
skapet. Det förefaller sannolikt, att man på dessa strategiska höjder 
byggt kapell under tidig medeltid, och detta gäller även Lästringe. En 
storman eller en hel by har påbörjat vad som senare skulle bli com
mune honum. 

Ett primärt kor i förhållande till långhuset är inte något unikt. 
Närmaste motsvarigheter finns i Uppland i Össebygarn, Fresta och Hå-
botibble.111 Vad som ger de sörmländska kyrkorna ett konsthistorisk 
intresse är de små kapellens form, som nära ansluter sig till den enkla 
stavkyrkans typ. Det är ett faktum, som erbjuder två möjligheter till 
tolkning. Antingen är dessa små byggnader av mycket hög ålder, eller 
också är de vältaliga exempel på den stilistiska retardation, som stund
om är märkbar i landskapets kyrkobyggnadskonst. Vi erinrar oss det 
romanska tornet i Kattnäs, som av allt att döma uppförts under 1200-
talets andra hälft. Allmänna tecken finns på en provinsiell isolatio
nism, som gjort, att man ganska långt fram i tiden rört sig med nägot 
ålderdomliga och enkla former. Den romanska byggnadskonsten i 

13 SvK, Uppland V:i-2, Stockholm 1953-54 resp. 1962. — En märklig motsvarighet till 
Kattnäs är träkyrkan i Tångeräsa (Närke). Sakristian av sten har samma karaktär som i 
Kattnäs och ansluter till ett ursprungligt långt kor. Jfr A. Tuulse, Träkyrkor med sten-
sakristia, Fornvännen 1951, s. 159 ff. 
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Småland och Östergötland har av allt att döma aldrig kommit över 
Kolmårdens skogar, och mälarbygdens stilistiska impulser vid denna 
tid har knappast nått fram till provinsens centrala delar. 

De små kapellen har otvivelaktigt sin stilistiska förankring i 1000-
talets byggnadskonst, men ingenting motsäger, att de ändå uppförts 
senare. De båda tolkningsmöjligheterna kvarstår och ger var för sig be
tydelsefulla perspektiv på landskapets äldsta kyrkobyggande. Ett fram
tida, djupare studium av andra monument kan förväntas ge dessa frå
gor ytterligare belysning. 

Summary 
Some churches in the central parts of Södermanland formerly had cxceptionally 
long chancels. One such rectangular chancel still exists at Kattnäs. It is older than 
the rest of the church, and was originally an inclependeiit chapel with N and S 
windows and W entrance. This chapel may have been built in conjunction with a 
wooden church. The type of building probably originated in the oldest timber 
architecture. The date is uncertain, but some details suggest that its age cannot be 
so great. Old forms have persistecl in these parts, which have been isolated from 
other regions with more elaborate church buildings. 

Translaled by Richard Cox 


