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Studier i Västerås Domkyrkas byggnadshistoria. 

Av 

G E R D A B O É T H I U S . 

)e stora tegelbyggnadsverken, som reste sig i Mälar
dalens städer under 1200-lalels lopp, skulle få ett 
'stort inflytande på byggnadskonstens utveckling i an

gränsande områden. Icke blott själva anläggningen utan de 
olika omvandlingar, tillbyggnader och förändringar, som i lätt 
lopp följde på varandra hela medeltiden igenom, ha därvid 
spelat en stor roll. Mer än de andra stadskyrkorna avspeglar 
Västerås Domkyrka en serie av olika stilströmningar. 

Den äldsta kyrkan. Plan. Genom att skala bort de se
nare skikten i byggnaden kan man ännu i stort sett få en 
bild av hur den tedde sig i sin ursprungliga form. Hela det 
gamla långhusets omfattningsmurar äro nämligen ännu syn
liga i den nuvarande byggnaden. En fullständig rekonstruktion 
med ledning av bevarade spår har också gjorts av Agi Linde
gren i det arbete där han sammanförde sina rön från det om
fattande restaureringsarbelet1. Han uppdrar då bilden av ett 
avlångfyrkantigt långhus, motsvarande de fyra västligaste tra-
véerna i den nuvarande kyrkans tre mellersta skepp. Till dessa 
sluter sig ett tvärskepp av obetydligt större bredd än lång
huset. Koret däremot är fullkomligt försvunnet. Lindegren 
rekonstruerar ett kort rektangulärt kor = en av mittskeppets 
valvkvadrater, en ovanlig kor-form i uppsvenska kyrkor, för 

Agi Lindegren, Mariakyrkan i Västerås, Sthlm 1898. 
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172 Gerda Boéthius. 

vilken han icke heller anger något som helst belägg i bygg
naden eller klarlagda grundmurar. Hos Brunius1, det andra 
arbetet, som ger oss en grundläggande kännedom om Västerås
domens äldre utseende, göres en helt annan rekonstruktion: 
ett kor av mittskeppets bredd och halva dess längd. Detta 
uppges utan tvekan och synes bero på byggnadens utseende 
vid hans besök 1849, d. v. s. före den genomgripande om
byggnaden 1856—61. Betrakta vi en gravplan över kyrkan 
från 1700-talet2, så äro de fjärde och femte pelarparen frän 
öster av en oregelbunden form, som skiljer sig från kyrkans 
övriga pelare (sin nuvarande form ha dessa pelarpar fått i 
nyssnämnda restaurering). Låftman3 nämner att de valvkvadra
ter, som motsvara nämnda pelare, haft lägre valv, av ungefär 
samma höjd som de äldsta valven i västra delen, och Brunius 
talar upprepade gånger om den förhöjning, som valven i denna 
del undergått. Det kor, som man av ifrågavarande spår skulle 
kunna rekonstruera, får just den av Brunius uppgivna längden 
av ungefär halva långhusets längd. Detta kor visar sig då 
vara av samma form som koren i Sigtuna Mariakyrka och Stock
holms Storkyrka, en planform, som för övrigt var ytterst allmän 
i kontinentens dominikanerkyrkor under 1200-talets förra hälft. 
Att de båda stadskyrkorna saknade markerat tvärskepp är där
vid ej av så stor betydelse, utan kan förklaras på olika sätt. 

Koravslutningen var enligt Brunius hypotesvis rekonstru
erad med absid, vilket emellertid torde vara en följd av hans 
tidiga datering (1100-talet). Att den här med hjälp av litte
rära notiser rekonstruerade korformen är den sannolikaste 
synes mig klart. Rakslutna kor av denna typ voro ju de van-

1 C. G. Brunius, Konstanteckningar under en resa frän Lund till 
Fahlun 1849. Lund 1851, s. 327—340. Det är att märka att Brunius sett 
kyrkan före den stora ombyggnaden 1856-61, vars omgestaltning, ej endast 
ny murning, Lindegren underskattat. 

2 L. G. Sohlberg, Historisk beskrivning över Domkyrkan i Westerås, 
Westerås 1834. 

3 Låftman, Västerås Domkyrka, Wästm. Fornminnesförenings tid
skrift II s. 3. 
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ligaste inom denna arkitekturepok och formen motsäges icke 
heller direkt av det cistercienser-inflytande som Roosval1 velat 
spåra i tvärskeppets gestaltning. 

Om sakristian var ursprunglig är ej bekant. Den namnes 
13392. 

Uppbyggnad. Kyrkan var från början anlagd som tre-
skeppig basilika och tvärskeppsmurarna voro uppdragna till 
högkyrkmurarnas höjd. 

Byggnadsämnet i denna äldsta kyrka var hårdbränt, mörk
rött tegel i munkförband med ryggskurna fogar. Vid alla for
mer, hörn och poster märkas de sneda räfflorna av efterarbet-
ning med mejsel, som är utmärkande för övre Europas äldsta 
tegelstenskonst. Av yttermurarna äro ännu de övre delarna 
av västgaveln, södra och norra sträckmurarna samt tvärskeppets 
murar bibehållna och synliga från vinden. På Lindegrens re
konstruktion (fig. 2) är gaveln med förhall och portaler åter
given. Bevarat är i verkligheten endast gavelröstets övre del 
d. v. s. rundbågefrisen, den däröver liggande skarven samt de 
tre fönsterlika blinderingarna och den rombformade gluggen 
i gavelröstets spets. Lindegren påstår sig ha iakttagit ett tunn-
valvsfragment med vederlag i öster, som endast skulle kunna 
tydas som en förkrymt förhall och har sedan rekonstruerat 
portalerna efter Sigtuna och Strängnäs, något, som ju har alla 
sannolikhetsskäl för sig. Rundbågefrisen är lagd med tunna 
tegelplattor utarbetade med mejsel och bågarna stiga från små 
rundstavsformade konsoler. Deras djup är endast 5—6 cm. 
och bottnarna äro vitputsade. De tre fönsterlika blinderingar
nas bågar äro lagda med koppar, den rombformiga gluggens 
kanter bestå av rullskift. Vad som varit under fönsterblinde-
ringarna är ej känt, om man får döma av efterbildningarna i 
landsbygden var det ett rundfönster, eller en rundblindering 
med rosfönsteruppdelning. Lindegrens rekonstruktion av tre 

1 Roosval, Ett förbisett Birgitta-minne, Skederids kyrka i Uppland. 
Sthlms dagblad 1910. 

2 Dipl. Suec. n:r 3438. 
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Fig. 2. Rekonstruktion av Västfasadcn med dess olika perioder. Efter 
Lindegren, Mariakyrkan i Västerås pl. 5. 

fönster bygger ej på några som helst spår i byggnaden (jfr a. a. 
fig. 5). Rundbågefrisen fortsätter utmed högkyrkans murkrön 
förstärkt av ett strömskift och löper sedan utmed tvärskeppets 
västmurar samt tvärt över dess gavlar; där saknas emellertid 
strömskiftet. Sidoskeppens sträckmurar ha naturligtvis raserats 
vid senare utvidgningar, men den höjd de ha på Lindegrens 
rekonstruktion är given genom alt gavelkonturen är i behåll. 

Västfasadens portaler äro hos Lindegren, som ovan sagts, 



Studier i Västerås Domkyrkas byggnadshistoria. 175 

ren rekonstruktion, men i söder fanns ända till 1856 en por
tal, som utförligt beskrives av Brunius och vars kapitälrad 
(fig 4) avbildats av Peringskiöld (Monumenta IV). Dess plats 
var i gamla långhusets södra vägg, mellan detta och vapen
huset, och den var enligt Brunius "ganska smal, men ovanligt 
hög", var rundbågig och hade perspektivisk omfattning där: 
"yttre omslagsmurarna pryddes med sju särskilda språng, av 
vilka de yttersta äro en större platt, en qvart och en rundstav, 
de nästföljande en hålkäl och en rundstav, de innersta två 
platter och däremellan en kolonn". Peringskiölds teckning 

C_3Lt 

Fig. 3. Detalj av äldsta kyrkans rundbägefris. Uppmätning av 
A. Lindegren. A. T. A. 

återger den högra kapitälradens inre del med runinskrift, samt 
ett stycke av den vänstra, där trapezkapitäl förekommit (fig. 4). 
Brunius räknar obetingat denna portal till det första byggnads-
skedet, men Lindegren hänför den till sin andra period, som 
skulle invigts 1271; det är denna period, som ovedersägligt 
är ett 1400-tals skede1 och portalens romanska form styrker 
dess 1200-tals ursprung. Den plats den hade överensstämmer 
ju också med de fragmentariskt bevarade nord- och sydpor
talernas i Strängnäs domkyrka, som där tillhöra 1200-talet. 

Om fönstrens utseende saknas tillförlitliga uppgifter. En
ligt Låftman2 skulle spår ha observerats på västfasaden, som 

1 Jfr J. Roosval, Medeltidens kyrkliga arkitektur i Sverige, 
tidskrift 1911. Särtryck s. 15—16. 

2 a. a. S. 5. 

Fornvännen 1919. 
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skulle ha visat, att de voro rundbågiga och parvis kopplade. 
Kopplade rundbågiga fönster äro ju en vanlig form under 
1200-talet och är därför sannolik. 

Kyrkans västra delar, motsvarande de här rekonstruerade 
omfattningsmurarna, täckas i det inre av helstens kryssvalv av 
tegel med stenarna lagda i nästan koncentriska ringar, vilket 
uppifrån ger dem ett kupolartat utseende. På sköldbågarnas 
plats äro rundstavar, och ribborna, som ha trifoliumformad ge
nomskärning, löpa mot runda kollonetter med trapezkapitäl, 
som i sin tur vila på en rätvinklig till kapitälhöjd uppdragen 
stav i de korsformiga pelarnas vinklar. Valven i sidoskeppen 

ImOTniwatt 
Fig. 4. Södra portalens kapitälfriser. Efter teckning i Peringskiöld, 

monumenta IV. 

äro något lägre, men av samma typ och form. Brunius antar 
att alla valven voro samtidiga med yltermurarna, Lindegren 
däremot anser att mittskeppsvalven äro ursprungliga, men sido
skeppens senare inslagna i samband med nästa byggnadskede, 
då basilikan omvandlades till hallkyrka. Romdahl1 däremot 
låter den under byggnad stående kyrkan omvandlas till hall-
kyrka. Vi betrakta byggnaden själv. En undersökning visar 
genast, att sidoskeppsvalven äro oförenliga med kyrkan i den 
form den ovan skildrats, i det att såväl mittskeppets som sido
skeppens murar måst höjas vid valvslagningen. Detta måste 
ha skett så mycket att de elegant arbetade takfriserna ej en
dast skulle så att säga försatts ur funktion på hjärtmurarna, utan 
också måste helt och hållet ha dolts av det nya luttaket. 

1 Svensk Konsthistoria, s. 56. 
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Den höjning av murarna, som ägt rum, har icke heller skett 
i samma omsorgsfulla teknik, som de äldre delarna och tak
frisen på den höjda delen består av två enkla strömskift. Detta 
utesluter Romdahls hypotes, ty den första byggnaden har tyd
ligtvis stått fullt färdig innan murförhöjningen gjordes1). Likaså 
faller med den Brunius antagande, men Lindegrens uppdel
ning av valven i två perioder stöter ej på detta hinder. Emel
lertid är det mycket osannolikt alt de varandra så fullkomligt 
lika valven i mittskepp och sidoskepp skulle slagits vid olika 
tillfällen, då muren före och efter höjningen visade så stora 
skiljaktigheter. Vidare förefaller det mig sannolikast att den 
rätvinkliga staven och kollonetten på pelarna i mittskeppet äro 
senare förändringar — en sak, som överputsningen och ba
sernas förändring gör det omöjligt att närmare bedöma. Val
ven verka — här som i Sigtuna och i Strängnäs domkyrkas 
östra delar — ej samhöriga med den ursprungliga byggnads
planen. Sannolikt var den basilikala byggnaden täckt av platt 
trätak och de korsformiga enkla pelarna förenade av lägre ar-
kadbågar, som öppnade mittskeppet mot sidoskeppen. 

Dateringen av kyrkan är i viss mån beroende av valv-
slagningsperioden. Denna upptas av Lindegren endast som 
en underavdelning till Per. I; då vi här antagit den omfatta 
hela valvbyggnaden och dessutom haft skäl att antaga att en 
tämligen lång tid låg mellan båda skedena, måste den här be
handlas som självständig period. Som redan sagts, nödvän
diggjorde valvslagningen en höjning av alla murar, vilken ännu 
kan iakttagas. Viktigast var därvid att västra gaveln fick ett 
nytt utseende i det att rundbågefrisen, som ursprungligen följde 
rostets kanter, nu kom att ligga ett stycke in på gaveln och 
ha en spetsigare form än den höjda gaveln fick. Det är detta 
höjda gavelrörste, som skulle komma att spela en så stor roll 

1 Av Romdahls a. a. framgår art han icke kan ha byggt sin framställ
ning pä undersökningar pä platsen. Han nämner bl. a. icke att kyrkan 
haft tvärskepp och särskilt kor, utan beskriver den som en rektangulär bygg
nad. 
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i stiftets konsthistoria1. Av tegelorneringen återstår inga spär 
å gaveln mer än dubbla strömskift å sidoskeppen. Dess övre 
delar torde till stora delar ha raserats, då tornet byggdes, ty 
avsevärda murytor äro nu lagda av tegel i tornets format och 
i det där använda vendiska förbandet. Av murarna äro sido
skeppens ytterväggar bäst bevarade, de äro, som ovan sagts, 
murade i en enklare teknik än de äldre delarna och två ström
skift ersätta den äldre rundbågefrisen. Deras höjd synes ha 
varit den samma, som det gamla mittskeppets. Dettas nya 
höjd är ej säkert fastslagen (Lindegren anför här inga belägg), 
men en noggrann uppmätning skulle säkerligen visa, om vi ej 
här i en horisontal skarv å de pelarlika resterna av de gamla 
hjärtmurarna ha spär av valvslagningsperiodens murhöjd. Sä
kerligen välvdes också koret vid detta tillfälle. Tvärskeppets 
byggnadshistoria, som tyckes vara mycket invecklad, lämna vi 
så länge därhän och vända oss till kyrkans äldsta tillbyggnad, 
det s. k. kapitelhuset. 

Kapitelhuset. Dess plats är vid det gamla långhusets syd
västra hörn och dess västra gavel synes därför från den nu
varande sakristians vind. Denna har tydligen ärr efter tvä 
långsmala, rundbågiga fönster. Vidare synes tydligt att den 
ursprungliga muren haft horisontalt krön och att vinkeln upp 
till det nuvarande luttaket utfyllts genom senare murning. 
Kapitelhuset har sålunda haft ett vinkelrätt mot kyrkan ställt 
sadeltak. Denna omständighet undanröjer de svårigheter Lin
degren haft att inkomponera byggnaden (som han antog ha 
luttak) med den äldre kyrkan, och kapitelhuset kan mycket väl 
ha tillhört valvslagningsskedet eller tiden strax därefter. Till 
per. I kan det emellertid ej ha hört. 

Datering. Nu ge oss de bevarade fönsterspären en möj
lighet till datering. De äro nämligen av en utpräglad 1200-
tals form, som å en domkyrka svårligen kan ha tillämpats 

1 Jfr Sveriges Kyrkor, Dalarne 1:2 s. 244 samt G. Boéthius, Stil
strömningar inom den uppländska tegelarkitekturen, Studier i Upplands 
kyrkliga konst 1. 89—90. 
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många år in på 1300-talet. När nu kapitelhuset är en till
byggnad till per. II, så måste denna ligga före. Valven äro 
av samma konstruktion och form som de i Strängnäs och Sig
tuna. Man har också här tillämpat den överbelastning av mu
rarna till motvikt av valvens tryck, som kommit till använd
ning där. (Jfr S. Curman, Klostrens byggnadskonst. Svensk 
konsthistoria, s. 80). Strängnäsvalven äro daterade 1291, Sig
tunavalven böra efter allt att döma tillhöra samma tid. Do
kumentariskt vet man att klosterkyrkan var under arbete 1281'. 
Detaljformer som kollonetterna i Västerås och motsvarande 
form i Sigtuna i förening med rätvinkliga stavar, och samma 
formers uppträdande i Strängnäs, där kapital och basformeräven 
äro likartade, understryka ytterligare det nära sammanhanget. 

Lindegren upprepar Peder Swarts uppgift om en invig
ning 1271 - och går så långt att han låter biskop Karl skänka 
altaret just denna dag, oaktat därom ingen notis finnes och 
årtalet 1271 kan betraktas som mer än osäkert. Ty icke heller 
brevet från 1277, som omtalar att en donation gjorts "in die 
consecrationis", för oss längre än att kyrkan var invigd vid 
detta tillfälle. Dagen behöver ju ej vara själva invignings
dagen utan den sedan här liksom i varje kyrka firade invig
ningsdagen. Viktigare är traditionen att biskop Måns Eriksson 
skulle förmått Birger Jarl att tillbygga kyrkan för att sona sina 
synder vid Herrevads bro och att han skulle varit den förste 
som begrovs där "några åhr förr än hon invigdes". Därav 
skulle följa att invigningen skett under efterträdaren biskop 
Karl. Biskopsskiftet skedde troligen just 1259. Mer än troligt 
är då att Karl skänkte altaret till invigningen, men att det 
skulle skett 1271 saknar all grund. 

Konsthistoriska skäl bestyrka att domkyrkan snarare är ett 
verk från århundradets förra hälft och mitt, än dess senare 
hälft. Kyrkorna i Sigtuna, Strängnäs och Sko samt Stock
holms Storkyrka I bilda ju trots olikheter i plan och gestalt-

1 S. Curman, a. a. s. 85. 
2 Jfr Roosval, a. a, s. 15. 
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ning en sluten arkitekturgrupp, där de olika formernas rela
tiva kronologi ligger tämligen klar. Strängnäs Domkyrkas fyra 
östligaste långhustravéer bilda ju en avslutad enhet i stilistiskt 
avseende även om man ju med Curman' måste antaga att de 
icke utgjort en fullbordad kyrka. Så direkt överförd, som denna 
tegelstenskonst synes ha varit både i teknik och stil, måste 
den också vid sitt första uppträdande ha varit up-to date med 
sina utländska förebilder. Att dessa förebilder varit inom Dan
marks cistercienser-inspirerade tegelarkitektur synes mig tro
ligast •— inflytandet må nu ha nått oss direkt från Danmark 
eller från besläktade konstcentra i Tyskland. I varje fall kan 
den danska arkitekturgruppen med sina dokumentariskt date
rade byggnader tjäna oss som tidsbarometer. 

Strängnäs, som med sina kraftiga, runda och enkla kors-
formiga pelare och sin östfasad med uteslutande romanska 
former utan tvekan kan utpekas såsom gruppens äldsta och 
för svensk arkitektur mest främmande monument, måste följ
aktligen i tiden ligga något före Sigtuna Mariakyrka. Sigtuna
kyrkans byggnadstid har ju av Schuck preciserats till 1240-
talet2. Strängnäsdomens byggnadstid bör då ligga före denna 
tid, d. v. s. under århundradets förra del eller närmare be
stämd! omkr. 1220. Att teglet som material var känt redan 
före Mariakyrkans i Sigtuna byggnadstid visa detaljer i upp
ländska och även i västmanländska kyrkor3. Jämför man bygg
nadsdetaljerna i Västerås med de övriga kyrkorna, så visar det 
sig, att de stå närmast Strängnäs ehuru hela arkitekturen är 
enklare, liksom även orneringen. Sigtunakyrkan ansluter sig 
till den danska tegelstenskonst, som har ett typiskt exempel 
i Aarhus domkyrkas äldsta partier, d. v. s, de delar, som ut
förts i tegel sedan den ursprungliga planen på huggstens-

1 S. Curman, Strängnäs domkyrka i Tekn. Tidskr. 1908, s. 67. 
2 H. Schuck, Vär förste författare. Sthlm 1916, s, 38 ff. 
3 Ingeborg Wilcke, Skepptuna kyrka. Minne frän utställn. af äldre 

kyrklig konst i Uppsala 1918, Sthlm 1918, s. 30. — Västmanländska exem
pel äro Bro, Arboga landskyrka m. fl., som stamma frän 1200-talets början. 
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byggnad uppgivits, och som torde ha stått färdiga senast om
kring 1250. Strängnäs och Västerås peka tillbaka mot Valde
marstidens sista skede. Strängnäs, som dels kommer mera 
till sin rätt än den överrappade och tjockt målade Västerås-
domen, synes dock mera avgjort peka på direkt utländskt in
flytande än den enklare mera svenska Mariakyrkan, som tycks 
ha varit mera hänvisad till sina egna resurser. Sannolikt är 
den i tid som i stil en direkt efterföljare av systerkyrkan på 
andra sidan Mälaren. 

Valvlagningsperioden bör dateras efter samma skede i 
Strängnäs och Sigtuna d. v. s. 1280 eller 1290-talen. I sam
band därmed kan det erinras om att Magnus Ladulås skänkte 
ett altare 12851. 

Tvärskeppet. Lösningen av tvärskeppets byggnadshistoria 
är sammansvetsad med det äldsta korets. Liksom detta har 
också tvärskeppet så fullständigt nybyggts i de senaste restau
reringarna, att man nu ej kan döma mycket av bevarade spår 
i byggnaden. Till sin längd motsvarar tvärskeppet det ur
sprungliga koret i den form, som vi ovan, enligt Låftman och 
Brunius, antogo det ha. Genom deras notiser veta vi nu att 
denna del av kyrkan haft lägre valv. Brunius säger också att 
det gamla tvärskeppet var tvåskeppigt och då koromgången 
byggdes omgestaltades till ungefär den form det på hans tid 
hade. Pelarna och valven, så som de nu te sig, äro till största 
delen från 1856-61 års restaurering (fig. 5). Jämför man pla
nerna från äldre tider2, visar det sig, att det hela torde ha 
genomgripande förändrats. Någon pelare i sidoskeppet mot
svarande den fjärde södra från öster fanns inte. 1 norr var 
ett inbyggt rum och ingen pelare i hela tvärskeppet hade den 
form, som de inre korpelarna då hade och ännu bevara. Två 
valvkvadrater vid tvärskeppsarmarnas västra sidor, täckta av 
enkla kryssvalv av en äldre typ än korvalven, ge oss beviset 

1 Dipl. Suec. I, nr 627. 
2 Lindegren, a. a. pl. 15 och 16. 
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för att någon omvandling måste ha skett före korbyggnaderna 
på 1400-talet. Dessa valv stå som typ nära mittskeppsvalven 
i Sko, som torde stamma från 1300-talet och där ersätta de 
äldsta sexdelade valven, efter vilka ärr synas å mittskeppets 
övre väggar. 

Om tvärskeppet varit tvåskeppigt, som Brunius antager, 
är nu svårt att med visshet avgöra. Formen var ju icke säll
synt1 och strävpelarnas placering i mittaxeln korresponderande 
mot det mittersta pelarparet ge, synes det mig, stöd däråt. 
Detta pelarpar, som tydligen funnits och ännu står kvar, hop
par Lindegren över i rekonstruktionen av sin andra stora pe
riod, som han låter omfatta tvärskeppet och det nuvarande 
korets inre delar2. Vi inskränka här perioden till en omge
staltning av tvärskeppet, från vilken ännu delar av yttermu-
rarna och de västliga bihangen kvarstå och daterar den till 
1300-talet. 

Koret. Om byggnadshistorien för det gamla koret och 
tvärskeppet äro svåra att utreda på grund av senare tiders 
omvandlingar, så ligger det nuvarande korets byggnadshistoria 
så mycket klarare. Detta består av ett tresidigt avslutat kor 
med dubbla omgångar. Materialet är fortfarande tegel i munk
förband och fönstren ha varit stora och spetsbågiga. Invän
digt sönderfaller det genast i två perioder: den yttre omgången, 
som skiljer sig såväl genom valvens som pelarnas former och 
de inre tre mellersta skeppen. De inre pelarna äro åttkantiga 
med varannan fas uppdelad av förkrympta knektar eller raff
lade. Kapitällist saknas, men strålarna löpa ned mot konsoler, 
som bilda den mellersta förkrympta knektens avslutning, de 
övriga fortsätta till gördelbägarna. Valven äro stjärnvalv och 
ha ännu trifoliumprofil samt obetydligt utgrenat strålmönster. 
Delvis blevo de omslagna redan under 1600-talet i den stora 
iståndsättningen, som företogs på Johannes Rudbeckius initia-

1 Jfr E. Wrangel, Tegelarkitekturen i Norra Europa och Uppsala 
Domkyrka. Ant. tidskr. XV. s. 54. 

2 a. a. pl. 4. 
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tiv och ett av valven bevarade ända till sista restaureringen 
en utpräglad 1600-tals form. Nu återge de dock, efter allt att 
döma, det ursprungliga tillståndet. Från vinden är skillna
den mellan de båda perioderna lika klar. Teglet ligger även 
här i munkförband, fogarna äro avstrukna. Lindegren har an
tagit att kyrkans västra delar höjdes, då koret tillbyggdes och 
visar på bomhål i västra gavelns frän långhusvinden synliga 
del. Utom dessa, som mycket väl kunna uttydas på detta sätt, 
ha vi en ytterligare höjning av sträckmurarna, som i murnings-
sätt erinrar om korbyggnadens inre delar. 

Det är denna period i kyrkans historia, som enligt Linde
gren invigdes 1271, vilket Roosval1 vederlagt, då han ställde 
de Lindegrenska perioderna i allmänt samband med mellersta 
Sveriges medeltida byggnadskonst. Det är pelare och valv, 
som ge utslaget vid dateringen. De ha de mest ingående lik
heter med Strängnäs Domkyrkas 1449-62 byggda kor. Jämför 
t. ex. den egendomliga förkrympningen av omgången och rib
bornas övergång i knektarna. Till dateringens bestyrkande 
ha vi dessutom två traditioner. Koret skulle ha anlagts 1466 
och det var biskop Lydichinnus Abelis, Lydika kallad, som skulle 
ha äran av byggnaden. Nu måste 1466 antingen beteckna in
vignings- eller anläggningsåret, eller också (vilket jag anser 
sannolikast) har det först nämnts såsom året för Lydikas till
träde till episkopatet. Efterbildningar i stiftets kyrkor från år
hundradets mitt göra det troligast att tillbyggnaden skett re
dan vid denna tid och att Lydikas tillbyggnad fortfarande, 
som Lindegren antog2, måste betraktas som den yttre om
gången på koret. 

I denna äro pelarna åttkantiga med rundstavar i hörnen, 
valven stjärnvalv av en typ, som står nära de inre skeppens 
valv. Murarna äro uppförda i tegel i munkförband och be
vara sin övre takfris, vars ursprungliga gestaltning observe-

1 A. a. s. 15. 
2 A. a. s. 10. 
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rats och avbildats av Lindegren' och som med sin i vitt må
lade ornering följes av sidoskeppens med ett insänkt vågrätt 
band med vitputsad botten. Murarna höjdes också nu, ehuru 
icke avsevärt. 

Västtornet stöter stumt mot kyrkans västra gavel och är 
uppfört i vendiskt förband — i motsats mot kyrkans alla övriga 
delar. Nedervåningen täckes av kryssvalv med anfang i form 
av karnissvängda konsoler och ribbor med trifoliumgenom-
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Fig. 6. Detalj av takfris frän yttre koromgängens period. 
Uppmätning av A. Lindegren. A. T. A. 

skärning. De övre våningarna äro av ålder uppdelade i bjälk
lag, men trävirket har raserats vid olika eldsolyckor. Av sär
skilt intresse är tornets dekorering. Västfasaden har en rad av 
fönsterlika blinderingar med vitputsade bottnar, som återkom
ma på sidorna och högre upp, omväxlande med cirkelrunda 
blindnischer och insänkta vågräta band. Hela orneringen är 
skiftesvis indelad så att den ger en deciderad horisontal-upp-
delning av murytorna. Portalen flankeras av två stentaflor 
från 1510 och 1515, vilka tydligtvis äro senare inmurade — 
oregelbundenheter i murningen äro tydligt märkbara. För fa
saden spelade de på visst sätt samma roll som nischerna på 
sidorna av 1200-tals-kyrkornas västportaler. Kanske ett med-

1 A. a. fig. 12. 
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vetet drag då de infälldes, men säkerligen icke någonting, 
som ingått i den ursprungliga planen. 

Tornets datering i förhållande till byggnadens övriga delar 
framgår även av takefs förhållande till tegelorneringen på östra 
sidan. Dess nedersta delar äro nu synliga från vinden och ha 
också varit det med den av Lindegren påvisade takhöjden för 
det tresidiga korbyggets period. Alltså måste tornet ha byggts 
före detta. Vidare måste det ha byggts före de båda kapellen 
i norr och söder. Som nedan skall visas torde dessa tillhöra 
tiden omkr. 1460—1514 (det sydligaste kapellets byggnadstid). 
Såväl Lindegren, som efter honom Roosval1 och Romdahl2 ha 
antagit att tornet var en av kyrkans sista tillbyggnader, men 
ingen av dem har tagit ifrågavarande fakta med i beräkningen. 
Dessutom blir tornet på detta sätt lätt bestämbart som en del 
av en stor arkitekturgrupp vid 1400-talets början, som använ
de vendiskt förband och horisontala nischbårder och vilkens 
mest bekanta exempel äro Strängnäsdomens och Stockholms 
storkyrkas torn. Valvformen, som är ålderdomligare än kor
periodernas stjärnvalv, hör också säkerligen till århundradets 
början — ett förhållande, som styrkes av den stora likheten 
med Romfartunas 1427 genom inskrift daterade valv. 

Kapellen på sidorna om tornet äro de enda tillbyggnader, 
som utom de ovan nämnda bevara så mycket av sin ursprung
liga gestaltning att de äro av någon större betydelse som själv
ständig form eller för traktens konsthistoria. 

Äldst är det norra kapellet. Det är senare tillfogat till 
alla angränsande murar. Det sönderfaller själv i två perioder. 
Uppmätningsritningarna från 1850-talet:! visa en sträva mot
svarande det innersta sidoskeppets norra hörn, som tydligt 
ådagalägger att här från början endast varit ett mindre ka
pell, som fogats till tornet. Murverket vid tornets nordvästra 
hörn och murarnas förhållande till varandra visa att denna 

1 A. a. s. 16. 
' A. a. s. 56. 
:! Lindegren a. a. fig. 19. 
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första tillbyggnad var yngre än tornet. Dettas ornering fort
sattes dock ut på kapellets fasad och man sökte med konstlat 
förband maskera skarven. Detta kapell motsvarades av ett 
liknande i söder, som även det markerades av en, här för hörn 
ställd, sträva. Den vidare tillbyggnaden har skett i samband 
med valvslagning med stjärnvalv och fasadens norra delar har 
ornerats med horisontala bårder och snedställda sköldar inom 
cirkelrunda nischer. Stjärnvalvet i kapitel-stugan är av en form, 
som tyckes vara typisk i stiftets kyrkor omkring 1460—1470 
och orneringen är beroende på den uppländska byggnadssko
la, som utgår från Uppsala domkyrkas torn och som i ärke
stiftet tyckes ha stått i sitt flor c. 1460-80K 

Sannolikt ha vi här att spåra biskop Lydikas byggnads
lust och det förefaller sannolikt att hans Sparre-vapen prytt 
en av sköldarna på fasaden och att därigenom hans roll i 
domkyrkans byggnadshistoria överskattats. Den södra till
byggnaden är inskriftligt daterad till 1514 och är sannolikt 
den sista medeltida ombyggnaden. Den upplösta och klum
piga tegelorneringen är ett påtagligt motstycke till de råa skulp
turer, som biskop Otto Olavi av Svinhufvudsläkten lät pryda 
kyrkan med — ett av bevisen på den egendomliga förvir
ringen i smaken under denna brytningstid: samme stiftare för 
nederländska praktretabel, stenaltartavlan och fasadskulpturerna 
i Västerås! 

De yttersta sidoskeppen pä långhuset äro utan fråga om
gestaltade kapell, som hårdast omvandlats 1856-61, ty enligt 
restaureringsprotokollen flyttades strävpelarna och fönstren gjor
des likformiga. Vad det södra angår är detta utan vidare klart, 
sammansatt som det är av kapitelhuset och det gamla vapen
huset samt ett kapell. 

Det är framför allt den stora 1800-tals ombyggnaden, som 
lägger hinder i vägen för klarläggandet av domens utveck-

1 Jfr G. Boéthius, Stilströmningar inom den uppländska tegelarki
tekturen. Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala, Studier s. 187 ff. 
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lingshistoria. Flera dunkla punkter kanske än kunna lösas, då 
noggranna mätningar av byggnaden gjorts, andra kan- man 
hoppas att restaureringsarbeten skola lägga i dagen. Förelig
gande studie har endast sökt att uppdraga de viktigaste kon
turerna av den mäktiga byggnadens äldsta historia. Den roll 
de olika skedena spelade i byggnadskonstens utveckling för 
omgivande trakter, främst stiftet och västra Uppland, hoppas 
jag bli i tillfälle att påvisa i ett annat sammanhang. 

Den senare förromerska järnåldern i Soerige. 

AT 

T. J. ARNE. 

| ed senare förromersk järnålder menas här den tid
rymd, som av O. Montelius fått namnet järnålderns 
Undra och tredje period1. I Sverige gjorde sig då 

starka inflytelser från laténekulturen gällande, och perioden 
namnes därför här lika ofta laténetiden. 

Redan 1872 påpekade H. Hildebrand, att vissa spännen 
av laténetyp hittats även i Sverige2. Han trodde dock, att de 
förskrevo sig från århundradena närmast efter Kr. f. I. Undset8 

höll 1881 för troligt, att man åtminstone på Gotland kunde 
urskilja en särskild förromersk järnålder, som han tillskrev de 
båda århundradena före och efter Kr. f. Slutligen utsöndrade 
O. Montelius 1885 för nordgermanskt område en period av 

1 O. Montelius, Den nordiska järnålderns kronologi {Sv. Fmfs Tid
skrift IX). 

2 H. Hildebrand, Studier i jämförande fornforskning I, Bidrag till 
spännets historia, sid. 138 {Antikv. Tidskr. f. Sverige IV). 

3 I. Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, 1881. 


