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Några observationer i Nikolaikyrkan i Örebro. 

Av 

AXEL L. ROMDAHL. 

ikolaikyrkan i Örebro har sedan lektor Ad. Kjellström 
och prosten Joh. Wahlfisk år 1896 offentliggjorde sin 

, arkitektonisk-historiska beskrivning i Meddelanden 
från Nerikes Fornminnesförening — knappast varit föremål för 
något mera ingående studium. En förnyad undersökning av 
dess byggnadshistoria med användande av de metoder och er
farenheter, som framkommit under det senaste kvartseklets iv
riga forskningar i svensk medeltidsarkitektur kunde därför väl 
vara påkallad, men skulle kräva ett uppmätnings- och under
sökningsarbete vartill ännu intet tillfälle yppats. Det kan emel
lertid icke vara ur vägen att tillsvidare framlägga en del de
taljobservationer, som redan utan en dylik apparat kunnat göras 
vid ett något grundligare skärskådande av monumentet. 

Till en början planen: rakslutet, treskeppigt kor; tvär
skepp med rektangulära sidotravéer med kortsidorna i öster 
och väster. Var möta vi i Sverige den närmaste överensstäm
melsen? Utan all fråga i Skara domkyrka, visserligen med en 
del avvikelser såsom att mittskeppet i Skarakoret är försett 
(d. v. s. varit!) med fönster i övermurarna men däremot icke 
öppnar sig mot sidoskeppen (fig. 1). Den största avvikel
sen ligger dock däri att i Skara tvärskeppet med en trave 
skjuter utanför koret. En granskning av planritningen från 
1700-talets förra hälft ger emellertid vid handen, att tvär-
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skeppsgavlarna och korets sidomurar ursprungligen gått i liv 
med varandra och att sedermera vid byggnadens fullbordande 
i höggotisk stil ett par smala yttre sidotravéer blivit tillagda. 
Se på Skaraplanen det svagt utspringande murhörnet mellan 
koret och norra tvärskeppsarmen! Vi skulle sålunda kunna 
anse Örebro Nikolaikyrkas plan såsom en efterbildning av 
Skara i dess ursprungliga skick. Måhända ha vi i Örebro 
tunnvälvda sidotravéer i tvärskeppet att se en antydan om en 
liknande konstruktion av motsvarande partier i Väsfgölakate-
dralen. 

Sambandet mellan denna och Nikolaikyrkan styrkes även 
av ornamentiken och profilerna, i båda fallen engelskt-ung-
gotiska. Särskilt bör man uppmärksamma de av osmyckade 
listverk sammansatta kragstenarna i Örebrokoret, vilka påtag
ligt erinra om de former i Skara och Värnhem, som i sin 
kärvhet kunna uppfattas såsom cisterciensiska drag. Direkt 
samma stenhuggare kunna emellertid ej påvisas ha medverkat 
vid båda byggena, även om de varit skolade i samma stil. 

Av enskildheterna i Örebro Nikolaikyrkas kor förtjäna de 
båda runda pelarne det största intresset. 

Södra pelaren kar ett kapital med diamantsniltband med 
rundflikiga blad, lagda korsvis. — På södra sidan på en ut
springande kragsten, som å den av stenhuggaren följda före
bilden avsett att täcka en på rundpelarens sida utskjutande 
knekt (vilken dock här ej blivit utförd), en man i hätta, som 
hukar sig ned och ser bakåt samt lägger högra handen på ett 
djävulshuvud. Å basen synas människokroppar liggande till
plattade under pelarens tyngd, i stället för hörnblad. Norra 
runda korpelaren har å kapitalet platta slingor av samma slags 
band som å södra pelaren, dock endast å västra och södra 
sidorna. På östra sidan är ornamentet ännu mera flattryckt. 
Sydvästra hörnet uppvisar ett litet kungahuvud (jfr Skara!), 
nordvästra hörnet ett huvud som biter över rankan. A en kon
sol åt norr (jfr södra pelaren!) se vi mellan en ek och ett träd 
med spetsovala blad (lind?) en stående mansfigur med livfullt 
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uttryck. Basen har breda rundflikiga hörnblad med diamant-
snittsnerver. 

Dessa pelares ornamentik visar flere variationer, från gro
teska drag av nordisk romansk prägel till en höggotisk figur
stil, som närmast förefaller fransk, medan totalhållningen är 
engelsk ung-golisk. Det är stenhuggare av olika nationalitet 
och läggning, som i denna växling röja sin medverkan vid 
arbetet. 

Samtidigt eller i omedelbar följd med de båda korpelarna 

Fig. 1. Plan av Örebro kyrka. 

höggs kapitalet till den södra långhuspelaren i första paret 
från öster efter mönster av den södra korpelarens (fig 3). Det 
är en plump efterhärmning utförd av en provinsiell hand. Man 
märker bäst skillnaden, om man ser efter hur kopisten utfört 
den hukade mannen på den lilla konsolen. Ett liknande kopist
försök kan man iakttaga i Skara. Å domkyrkans västportal 
finnes en kragsten under linteau'n, som fumligt kopierar mo
tivet hos en av de linteau-kragstenar, som huggits av skick
ligare, franska stenhuggare. (Avbildningar i Romdahl, Gammal 
konst 1916, fig. 44 och fig. 45). Pelarne mellan kor och tvär
skepp ha en basprofil med skråkant och däröver vulst, som 
återfinnes å andra pelarparet från öster i Linköping. 

I samband med koret må nämnas sakristian, vars valv 
delas av en gördelbåge med tvåsprångig profil av samma slag 
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som å de bågar, som i Linköpings domkyrka utgå från de 
runda pelarna. Formen är emellertid för allmän för att medge 
bestämda slutsatser. 

I Kjellström-Wahlfisks förut citerade arbete har en särskild 
uppmärksamhet ägnats åt den förändring i valvsystemet från 
bundet till fritt som inträffat vid långhusets färdigbyggande. 

Till vad där anföres och som ej minst äger sitt intresse 
genom redogörelsen för en del restaureringsåtgärder år 1866 
skola här blott läggas ett par iakttagelser. I den första lång-

Fig. 2. Plan av Skara domkyrka. 

hustravéens hörn i södra och norra sidoskeppen sitta fort
farande kragstenar av samma strängt geometriska lyp som i 
koret. Emellertid har man nu önskat att kunna anbringa valv-
anfangen högre upp. Därför har man i förstone tillgripit ett 
medel som låg nära till hands för den, som var förtrogen med 
arkitekturen i Skarakoret och i Värnhem, nämligen anbringan
det av kolonetter av liknande slag som i dessa byggnader 
mellan kragstenarna och anfanget. Men kolonetten å södra 
sidans första travée, hörnet mot tvärskeppet — har redan ett 
kapital av höggotisk typ, och på norra sidan lät man den 
gamla kragstenen sitta obegagnad och anbragte ett stycke 
ovanför denna en ny konsol med gotiskt bladverk av en typ, 
som sedan återkommer flerstädes i långhuset, både i norra 
sidoskeppet (i södra nygjorda!) och i mittskeppet. Det vill 
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förefalla, som om man först beslutat sig för ändringen under 
en ännu unggotisk period, medan ännu korbyggets traditioner 
voro levande och att man fullt genomfört den först sedan en 
ny stil gjort sitt inträde. Tidrymden däremellan behöver dock 
icke vara synnerligen lång — från den dag då ett gammal
dags arbetslag slutade och till den då ett modernare avlöste 
det. I de nya kragstenarna finna vi för övrigt en viss växling 
mellan äldre, stiliserade och nyare, naturalistiska motiv. 

I 

Fig. 3. Kapital frän södra länghuspelaren i första paret frän öster. 

I Kjellströms och Wahlfisks avhandling har det betonats, 
att det låge en viss likhet mellan Linköpings domkyrkas mel
lersta travéer och Örebro långhus. Likheten bestode fram
för allt i att på båda håll efter ett runt pelarpar uppförts ett 
åttkantigt. Emellertid är det så, att även vissa profiler och 
dekorativa detaljer vittna om ett samband mellan Linköpings 
domkyrkas västra delar och därmed hophörande byggnads
partier samt Nikolaikyrkan i dess höggotiska delar. Det enda 
ursprungliga fönster vi känna från Örebro (avbildad fig. 3 hos 
Kjellström och Wahlfisk) visar en slående överensstämmelse 
med de västligaste fönstren i Linköping. Den norra portalens 
anordning med kolonner och korresponderande arkivolt och 
bågöppning utan tympanon överensstämmer med Linköpings 
södra tvärskeppsportal (fig. 5 och 6). Även profilerna äro på 
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båda håll de samma, typiska för engelsk höggotik. Ringarna på 
Örebroportalens kolonnetter igenkännas å den stora södra por
talen i Linköping, som även har samma slags profiler. Den 
praktfulla sydportalen i Örebro, som vad profileringen beträffar 
överensstämmer med den norra portalen och med Linköpings
portalerna, har möjligen haft ett motstycke i den ursprungliga 
västportalen å Östgötakatedralen, av vilken Erik Dahlbergs 
Sueciateckning ger oss en om än blott antydande avbildning. 
Denna har liksom Örebroportalen tvänne bågar, sammansatta 

av ett flertal segment. 
Dock kan det måhända 
vara riktigare att upp
fatta Linköpingsporta
lens dekoration som ett 
blint masverk, uppde
lande ett tympanon. 

Ornamentiken å Öre
broportalerna är icke ut
förd av samma händer 
som huggit lövverket i 
Linköpings domkyrkas 

\A \^m&. 

Fig. 4. Kapital från norra korpelaren. 

västparti. Men brandskåpen mellan de båda byggena är lika
fullt oförneklig. Om den skall förklaras såsom parallell eller 
genom direkt sammanhang, må tillsvidare lämnas därhän. Vi 
veta ju ej tillräckligt, hur arbetet var fördelat vid medeltidens 
byggen. Det är dock sannolikt att det var en mästare som 
gav planen och ritningarna och som vi därför få tillskriva pro
filerna, och att det var de enskilda stenhuggarne som hade 
ornamenten om hand. Överensstämmelse i profiler bli därför 
viktigare än överensstämmelse i ornamentformer för bedömande 
av olika byggnadsverks samhörighet. Och det låter ju gott 
tänka sig till exempel, att dombyggmäslaren i Linköping läm
nat ritningar till Örebro, men att man där arbetat efter dem 
med folk som man själv kunnat skaffa. 

Se vi tillbaka på de gjorda iakttagelserna kunna vi fast-
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ställa, att Örebro Nikolaikyrkas kor visar sig äga samband 
med Skarakoret och Värnhem. Dateringen blir alltså: efter 
1200-talets mitt, samstämmande med lektor Kjellströms. Lång
husets med koret samhörande delar ha tillkommit i omedel
bar följd efter koret. Försöken att genom kolonnetter åstad-

Fig. 5. Örebro norra portal 

Fig. 6. Linköpings södra tvärskeppsportal. 

komma en förmedling mellan de först avsedda lägre valv-
anfangen och de senare önskade högre, böra förläggas något 
senare, framemot 1200-talets slut och ställas i samband med 
förändringen av valvsystemet från bundet till fritt. Långhusets 
färdigvälvning med användning av gotiska kragstenar som valv
stöd infaller under 1300-talets förra hälft och samtidigt med 
Linköpings domkyrkas västparli, med vilket detta byggnads
skede i Nikolaikyrkan, såsom vi sett, äger en påtaglig fränd-
skap. Om Örebro Nikolaikyrka alltså är påbörjad under in
flytelse från Skara och avslutad under inflytande från Linkö
ping, är detta endast ett naturligt uttryck för dess geografiska 
läge, mitt emellan de båda katedralstäderna. 


