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The paintings of the näve vaults at Holy Trinity church in Uppsala were found 
and restored in the years 1904—05. August Hahr dated them in 1905, just 
after the restoration, to the second part of the 14th century. This date is so 
far accepted by the art historians. The paintings are decorative in nature 
(Figs 1—6), consisting of leaves and flowers in green and red. The decora
tion brings out the structure of the vaults in a way quite conceivable in the 
century suggested. But the details are more typical of the period of the 
restoration, and the documents make it clear that the old paintings were 
painted över by the artist Edvard Bergh. Photographs taken during the 
restoration, show that the vaults were considerably damaged. The vaults in Figs. 
7—8 were among the best preserved and convey an idea of the old paintings. 
The remains, shown in Figs. 2, 7 and 9 a belong to the oldest decoration of 
the church, probably dating from tre first half of the 14th century. The 
fragment in Figs. 8 and 9 b seems to be of a låter date. It is too damaged to 
allow of exact dating. 

Anna Nilsén, Rackarbergsgatan 42, S-752 32 Uppsala, Sweden. 

Vid den restaurering, som under ledning av 
arkitekten Agi Lindegren åren 1904—05 ägde 
rum i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala, 
framtogs medeltida måjningar från olika 
tider i kyrkans alla valv och i tvärskeppet 
även på väggarna. Vapenhusmålningarna fick 
av ekonomiska skäl förbli överkalkade till 
1920-talet. Det enligt uppgift yngsta lagret 
målningar var från sent 1400-tal (Hahr 1905 
s. 116 ff.). I mittskeppet avlägsnades detta 
skikt, och man fick fram målningar av deko
rativ typ. I tidskriften Kult och konst 1905 
(s. 115 ff.) redogör August Hahr för de 
nyrestaurerade målningarna i mittskeppet 
och daterar dem till 1300-talets senare hälft 
samt hävdar, att restaureringen skett under 
betryggande vetenskaplig kontroll och på så
dant sätt att "stildrag och typer icke under
gått minst förändring". Endast fördunklade 

färger har, enligt Hahr, "måst upphjälpas till 
sin forna valör". Detta yttrande av en person, 
som kan förmodas ha följt restaureringen på 
nära håll, måste vara främsta anledningen till, 
att de forskare som senare uttalat sig om mål
ningarna har accepterat deras datering till 
1300-talet.1 

Kyrkans valv, kryssvalv med ribbor, anses 
tillkomna under 1300-talets förra hälft. De 
fem här aktuella mittskeppsvalven har en 
växtdekor, som framhäver valvens uppbygg
nad (fig. 1—3). I de tre östligaste travéema 
delas varje valvkappa i två hälfter genom 
bladprydda stammar. I de två västligaste 
valven är dessa ersatta av rikt förgrenade 
träd samt hjässornamentik (fig. 4—5). Den
na består i fjärde valvet av ett rikt förgrenat 
och ganska tätt lövverk, som bildar en när
mast kvadratisk form och i det femte av den 
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Fig. 1. Korvalvet. — The presbytery vault. 

nyssnämnda trädornamentiken, av vilken det 
finns två typer, en med liljor på kala grenar 
och en med större liljor på bladförsedda gre
nar. Som helhet är dekoren småmönstrad och 
sammansatt av många sorters blad, bär och 
blommor, några igenkännbara som ek och 
lind, andra mer stiliserade. 

Ser man till ornamentikens schema finns 
ingenting som är oförenligt med 1300-talet. 
Men studerar man de enskilda detaljerna 
blir man betänksam. Vilken perfektionism! 
Blommorna eller bladen i en ranka liknar 
varandra exakt och är placerade med exakt 

Fig. 2. Andra och tredje valvet. I andra valvet 
(överst) ser man spår av äldre målningar i den 
västra halvan. — The second and third vaults. 
In the western part of the second vault (the upper 
picture) traces of the original paintings can be 
seen. 

utmätta mellanrum. Hela formspråket är 
strikt och precist på ett sätt som är främ
mande för 1300-talet. Främmande för detta 
århundrade är också vissa av de valda moti
ven, t .ex. rosenrankorna i korvalvet (fig. 1) 
och större delen av lindlövsdekoren, som 
förekommer i alla valv utom korvalvd och 
utgör en sorts sammanhållande tema. Det 
motiv som främst gav anledning till denna 
studie var hjässornamentiken av Hndlöv i det 
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Fig. 3. Fjärde och femte valvet. — The fourth and 
fifth vaults. 

fjärde valvet. Anblicken av ett så typiskt 
jugendmotiv i ett förmodat 1300-talssam-
manhang var uppseendeväckande. Sådana 
tätt mönstrade lövmattor var en älskad dekor 
kring sekelskiftet (fig. 4 ) . Man känner igen 
den från fasader, bokillustrationer, ex-libris-
konst etc. Samma lövverk ses för övrigt över 
dörren i väster, där det utgör del av en typisk 
jugendkomposition (fig. 6 ) . Den kombina
tion av rött och grönt, som vi ser i en del 
bladtyper, är mera typisk för 1400-talet, vilket 
också tidigare har påpekats (af Ugglas 1918 
s. 58) . De avvikelser från 1300-talets form

språk som här anförts räcker för att man 
med viss iver skall söka upp handlingarna 
från kyrkans två större restaureringar av 
målningarna, den 1904—05 och 1950-talets, 
i båda fallen förvarade i ATA. 

Redan 1898 hade man enligt handlingarna 
upptäckt målningar under putsen på kor
väggen. I december 1900 presenterade Agi 
Lindegren sitt restaureringsförslag. För upp
draget att restaurera målningar anlitade man 
Edvard Bergh (1853—1915), som hade en 
gedigen utbildning och var en erfaren kyrko
dekoratör. Arbetet sattes dock inte igång 
förrän 1904. Den 10 oktober 1904 skriver då
varande kyrkoherden i församlingen, professor 
Nathan Söderblom, till Emil Ekhoff, ama
nuens vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ) : " I 
midtskeppet är det gamla, försåvidt ett och 
annat kan skönjas, omöjligt att uppfatta och 
återställa." Den 6 december får Ekhoff ytter
ligare ett brev från Söderblom av bl. a. föl
jande innehåll: "Sidoskeppets hvalf bli ju 
målade i anslutning till det gamla. Men i 
midtskeppet! Det gamla är där så vidt man 
ser, enligt dekorationsmålarens utsago, 
vanskligt att återställa." Av brevet framgår 
också att Söderblom inte vill ha några ny
målade "gubbar" utan helst vill få förse väg
gar och valv med en "varsam upputsning". 
Söderbloms nedslående upplysningar om val
vens tillstånd styrks av bevarade bilder från 
restaureringen, varav de som här publiceras 
(fig. 7—8) visar de bäst bevarade valven. 
Putsen är bitvis sprucken och har på åtskilliga 
ställen fallit av. Målningsrester avtecknar sig 
otydligt. Men man ser tillräckligt för att sluta 
sig till, att den äldre målningen har haft en 
helt annan karaktär än den nuvarande. De 
upplysningar som Hahr lämnat oss och som 
inledningsvis citerades framstår därmed som 
felaktiga. 

Går man till den restaureringsrapport som 
konservator Sven Dalen den 30 juni 1957 
inlämnade till RAÄ, läser man att mittskep
pets valvmålningar är från "senare tid, 1900-
talet" och får samtidigt veta att de är i "myc
ket gott skick". Dalen berättar vidare, att han 
rengjort och retuscherat målningarna samt 
att de befinner sig på en puts i "varm smuts
grågul" färgton av samma slag som den som 
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Fig. 4. Fjärde valvets hjäss-
dekor. Detalj av fig. 3. — 
The central decoration of 
the fourth vault. Detail of 
Fig. 3. 

Fig. 5. Femte valvets hjäss-
dekor. Detalj av fig. 3 •— 
The central decoration of 
the fifth vault. Detail of 
Fig. 3. 

Fornvännen 75 (1980) 



244 A. Nilsén 

Fig. 6. Mittskeppet mot 
väster. Bild efter restaure
ringen. Foto O. Janse 1905. 
ATA. — The nav-e towards 
the west. The picture was 
taken in 1905, just after 
the restoration. 

bildar underlag för målningen över ingångs
dörren. I mittvalvet har Dalen, enligt rap
porten, tagit fram den underliggande, ur
sprungliga bottenfärgen, varvid spår av me
deltida ornamentik blivit synliga och bibe
hållits. Så långt Dalen. Föreställningen om 
att mittskeppets valvmålningar skulle vara 
1300-tal kan därmed anses definitivt avlivad. 
Men det återstår, att studera de bevarade 
fragmenten samt att se i vad mån Bergh vid 
dekoreringen inspirerats av den äldre mål
ningen. 

Betraktar vi det andra valvet från öster, 
finner vi de bevarade fragmenten av äldre 
målningar. Bland Berghs små bladformer 
längs den nordvästra och den sydvästra rib
ban ser man några större trcuddiga blad med 
små flikar vid bladskaftet, målade med röd 
färg. Denna livfullt tecknade, relativt stor-
bladiga dekor har inte passat Berghs smak, 

och han har ersatt det ursprungliga mönstret 
med en ranka av små trepassformade blad. 
Att döma av cn bild, publicerad hos af Ugglas 
1918 (s. 56), har Bergh lämnat valvets utkan
ter odekorerade, trots att nu synliga rester av 
målningar pekar mot, att där funnits en de
kor, i öster bestående av mycket små blad, lik
nande dem i fjärde valvets norra och södra 
utkanter (fig. 2—3), och i väster sammansatt 
av små ringar eller starkt böjda bladskaft (fig. 
2) . Går man till bilden av det äldre målnings-
lagret i fig. 7, vilken av antalet urskiljbara 
travéer att döma bör avse andra valvets västra 
kappa, där ringarna alltså skulle finnas, ser 
man inga sådana utan i stället några stora, 
treuddiga blad, liknande dem som nyss beskri
vits. Förklaringen kan vara den, att Bergh 
både i öster och väster börjat göra en dekor 
men ändrat sig och målat över den. Det skul
le i så fall vara spåren efter denna, som vi nu 
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Fig. 7. Andra valvet, västra 
valvkappan. Ursprunglig 
dekor. Folo T. J. Arne 
1905. ATA. — The origi
nal paintings in the western 
part of the second vault, 
painted över in 1905. 
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ser. Samma bild visar också, att schemat med 
sfamdekoren har en motsvarighet i de äldre 
målningarna. Här ser vi nämligen en fritt 
tecknad stam med krabbornamentik. Den 
motsvaras hos Bergh av en strikt regelbunden 
stam med löv, som säkert bättre passade 
tidens smak. 

I det tredje valvet, som är det mittersta, 
ser man längs den nordöstra valvribban vid 
sidan av 1900-talsmålningarna några mörka 
fläckar, som kan vara rester av en äldre dekor 
men som lika gärna kan betyda, att Bergh här 
lagt upp sitt mönster för stort och målat över 
sina ändringar samt att det är dessa korrige
ringar, som nu kommit i dagen (fig. 2) . 

Beträffande trädformerna i de två västli
gaste valven visar fig. 8, att dylika funnits 
också i den underliggande målningen. Bilden 
avser fjärde valvets östra valvkappa, där vi 
idag har ett av Bergh målat träd med rikt 

grenverk och liljor i grentopparna (fig. 3 ) . 
Bergh har haft den äldre målningen som före
bild. Men han har inte lyckats återge origina
lets livfulla teckning av bladverket (fig. 9 ) . 
Man kan anta att förhållandet är detsamma 
med den andra trädtypen som ses i norra och 
södra valvkapporna i samma valv (fig. 5 ) . 

Summerar man det som här sagts om för
hållandet mellan nytt och gammalt, kan man 
konstatera att Bergh inte känt sig bunden av 
originalet. Han har använt de äldre målning
arnas schema för dekoreringen men i fråga 
om detaljerna hållit sig till sin egen tids form
språk. Dekorationsmålarens kärlek till sitt 
yrke kan spåras i mångfalden av rankmotiv, 
och om tekniskt kunnande vittnar Dalens 
rapport om målningarnas goda skick efter ett 
halvsekel. 

Resterna av äldre dekor är som framgått 
inte många. Men de bevarade fragmenten är 
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Fig. 8. Lämningar av äldre 
målning i fjärde valvets 
östra kappa före övermål
ningen. Jämför med Berghs 
större liljemotiv i bilderna 
3 och 5. Foto T. J. Ame 
1905. ATA. — Remains of 
old painting in the eastern 
part of the fourth vault, 
painted över in 1905. Cf. 
Figs. 3 and 5. Bergh has 
tried to copy the old pain
ting. Photo from 1905. 
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Fig. 9. a. Ursprunglig bladtyp från andra valvet. 
Teckning av förf. — Original type of leaf from the 
second vault. Drawing by the author. 
b. Detalj av den äldre dekoren i fjärde valvet, 
tecknad av förf. på grundval av fotot i fig. 8. — 
Detail of the old painting in the fourth vault, 
drawn by the author from the photo in Fig. 8. 

av en sådan karaktär, att man kan anta, att 
den äldre utsmyckningen bestått av en ganska 
enkel växtornamentik, kanske helt i röd färg. 
Längs ribborna har funnits en gles bladdekor 
av samma typ som t. ex. i Bjäresjö och Grön
by kyrkor i Skåne [A Catalogue of Wall-
Paintings etc. s. 139 och 146). De ovan be
skrivna krabbprydda stammarna har indelat 
valvkapporna i två fält och samtidigt skapat 
ett visuellt helhetsintryck genom att samman
binda valven till en enhet. Frågan är om inte 
trädformerna i de västligaste valven är se
kundära i förhållande till de nyssnämnda 
motiven. En ytterst svag antydan av en stam 
skymtar möjligen under liljeornamentet i fig. 
8. Detta är symmetriskt uppbyggt och har en 
solfjäderliknandc form med liljor i grentop
parna. Ingen egentlig grenlinje har tecknats. 
De skissartat skildrade bladens placering bil
dar denna (fig. 9 b ) . Motivet kan inte säkert 
dateras, då det är alltför fragmentariskt. Myc
ket tyder på att det kunde vara tillkommet 
under 1500-talets sista årtionden. Men det 
kan möjligen tillhöra en ännu senare tid. 
Den tidigare nämnda dekoren är enklare, 
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större i linjerna och monumentalare till sin 

karaktär, vilket skulle kunna tillåta en date

ring till förra hälften av 1300-talet. Tyvärr är 

de bevarade fragmenten alltför fåtaliga för 

att man skall kunna yttra sig om tillkomst

tiden med någon större säkerhet. 

Det faktum att målningarna i Trefaldig-

hetskyrkans mittskepp inte är från 1300-talet 

skall förhoppningsvis inte leda till att de 

uppskattas mindre. Edvard Berghs komposi

tion framhäver mittskeppets arkitektoniska 

värden och har också i sig estetiska förtjänster. 

1 Rydbeck 1913, s. 169; af Ugglas 1918, s. 54; 
Cornell 1927, s. 44; Lindblom 1944, s. 232; Nord
ström 1955, s, 16; Söderberg 1951, s. 115 och 1971, 
s. 59 ff.; Norberg 1974, s. 197 ff. 

Bilderna är, när annat ej anges, tagna av förfat
taren. — Unless otherwise stated, the pictures have 
been taken by the author. 
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