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Sankt Per i Sigtuna. 
Dess rekonstruktion och konsthistoriska ställning. 

Av 

BENGT THORDEMAN. 

jet ligger något särskilt lockande i en ruin; redan det 
pittoreska i massa och linjer och det ovanliga i hela 
framträdandet har förmåga att utöva en säregen drag
ningskraft, men därtill kommer, synes det mig, någon

ting hemlighetsfullt, som eggar fantasien att bygga upp den för
gångna härligheten med torn och tinnar. Ju mindre som binder 
fantasien, desto festligare eller kärvare bygger bilden upp sig på 
grundvalen av de murspillror som stå kvar. I verkligheten kan 
det dock förhålla sig sä, att skenbart obetydliga rester kunna lämna 
relativt fastare utgångspunkter för en vetenskapligt begrundad 
rekonstruktion än ruiner, som stå där ganska välbehållna. 

Vad beträffar Sankt Per, som dock är jämförelsevis hel och 
till väsentliga delar endast synes sakna inredning och täckande 
trävirke, så kan ingen högre grad av visshet sägas föreligga i 
fråga om dess ursprungliga utseende, delta trots att ruinen upp
repade gånger varit föremål för nog så ingående undersökning 
och behandling. Redan BRUNIUS ägnade den i sina Konstanteck
ningar under en resa år 1849 en betydande uppmärksamhet, och 
hans iakttagelser äro alltjämt av största värde. Det var dock först 
är 1897, som hithörande problem sattes under debatt, i det att då 
nästan samtidigt tvenne rekonstruktionsförslag publicerades, det 
ena av tysken FR. SEESSELBERG i det i flera avseenden egenartade 
praktverket Die frdhmittelalterliche Kunst der germanischen Völker, 
det andra av EMIL ECKHOFF i en uppsats i Svenska Fornminnes-
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föreningens tidskrift band X, sedermera med en mera utförd be
visning upprepat i Aarbeger for nordisk oldkyndighed 1899. 
Båda uppvisa som bekant till sina huvuddrag stora likheter! det 
att de framför allt betona byggnadens karaktär av försvarsverk, 
men medan SEESSELBERGS rekonstruktion på grund av sin uppen-

Fig. 1, S. Per från nordväst. 

bart fantastiska läggning knappast ens uppväckt allvarligare dis
kussion kan ECKHOFFS, trots invändningar mot vissa detaljer, be
traktas såsom den ännu i allmänhet accepterade.1 I varje fall har 
aldrig försökts att bekräfta eller beriktiga den genom en punkt 
för punkt genomförd konfrontering med monumentet självt. 

ECKHOFF anser, för att i största korthet återge hans tanke
gång, att långhus och korsarmar, liksom troligen även de båda 

1 Jfr t. ex. CORNELL: Sigtuna och Gamla Uppsala, Uppsala 1919, sid. 11: 
• vilken, även om den i detaljerna kan diskuteras, dock i det väsentliga 
torde vara riktig ", eller JANSE i Gamla Svenska Städer V, Sthlm 1921, 
sid. VIII f. 
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tornen, ägt platta trätak omgivna av krenelerade bröstvärn medan 
koret täckts av vanligt sadeltak; omkring östtornet har nära hörnet 
löpt en utskjutande skyttebalkong av trä (fig. 3). Vi få sålunda 
bilden av en byggnad, som avgjort mera liknar en fästning än 
en kyrka. Han utgår i sitt resonemang från den portal, som från 

östtornets övre våning mynnar 
ut mot långhuset i höjd med lång
murarnas krön (fig. 5, a; fig. 6); 
ECKHOFF påpekar att denna por
tal ligger allt för nära tornets syd
västra hörn för att tillåta tanken 
på ett sadeltak över långhuset 
— ett sådant tak skulle i så fall 
skurit in över själva öppningen 
(fig. 5, linje b), vilket ju är orimligt, 
eller hade det måst givas en allt för 
spetsig vinkel (fig. 5, linje c). Följ
aktligen måste här ha funnits ett 
öppet platt trätak, och då en sådan 
anordning endast kan tänkas ha 
tillkommit för försvarets skull — 
det bildade ju en utmärkt strids
plattform — bör bröstvärnet ha va
rit krenelerat. Nämnda dörröpp

ning visar f. ö. en finhuggen omfattning i motsats till öppningen 
mellan tornet och korvinden, vilket ju även i sin mån tyder på att den 
stått synlig i motsats till nyssnämnda öppning: över koret har näm
ligen funnits ett sadeltak, såsom utvisas av tydliga spår på öst
tornets östmur (fig. 2). Att dylika spår på tornets västmur saknas 
tyder likaledes, enligt ECKHOFF, på att sadeltak aldrig funnits över 
långhuset. I analogi härmed böra platta tak med krenelerade 
bröstvärn även ha funnits på korsarmar och torn. Spår av ytter
ligare en kraftig försvarsanordning finner ECKHOFF i de bjälkka-
naler, som äro dragna genom östtornets murar ett stycke nedanför 
de på varje sida parvis placerade kolonetlöppningarna (fig. 1. o. 5). 

Fig. 2. S. Per från öster. 
(Efter JANSE i Sv. F. T. XII). 
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Dessa kanaler anser han vara ämnade att upptaga på yttersidorna 
utskjutande bjälkar, vilka uppburit en skyttebalkong av trä. 

Denna rekonstruktion ger en enhetlig och som det förefaller 
starkt motiverad bild, som dessutom är ägnad att kraftigt tilltala 
vår fantasi. På ett nästan handgripligt sätt levandegör den för 
våra ögon kristendomens första och osäkra tider i vårt avlägsna 
land. Våra känslor inför densamma och gentemot den nyligen 
avlidne forskare, som är dess upphovsman, må emellertid ej av
hålla oss från att underställa den 
monumentets eget vittnesbörd. . r,--

Vi börja granskningen med 
tvärskeppsarmarna, som enligt 
rekonstruktionen skulle hafttinn-
krönta murar och platta tak. Det 
måste då från början stämma oss 
tveksamma, att den tillförlitlige 
BRUNIUS om gavelmuren i norra 
korsarmen — den södra var re
dan då jämnad med marken — 
omtalar att den visar lämningar 
efter ett roste.1 En direkt och 
obestridlig bekräftelse härtill fin
ner man i de båda på K. Biblio
teket förvarade originalteckningarna till Sveciabilden, av vilka den 
ena utan tvivel är utförd på platsen och trots en störande fel
teckning på S. Per gör ett synnerligen trovärdigt intryck. Här stå 
ännu båda korsarmarna upprätta, och båda äro försedda med fullt 
tydliga gavelrösten (fig. 7 och 8).2 

Även utan detta avgörande motskäl skulle man emellertid 
med största säkerhet kunna påstå att rekonstruktionen med platta 
tak på korsarmarna vore en orimlighet. Det finns nämligen inga 

Fig. 3. S. Pers ursprungliga utseende 
enligt ECKHOFF. (Aarbeger 1899.) 

1 A. a. sid. 498. Än i dag kvarstår en bit av rostet, dock allt för litet för 
att tillåta någon säker slutsats (jfr fig. 1). 

2 Däremot är det sadeltak, som CORNELL (a. a. sid. 23) trott sig kunna 
iakttaga på Sveciasticket, en av kopparstickaren införd förvanskning. 
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Fig. 4. Plan av S. Per. 
(Uppmätning av förf. 1923). 
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Fig. 5. Östtornets västfasad; sektion A—B fig. 4. 
(Uppmätning av förf. 1923). 

öppningar mellan korsarmarnas takplan och östtornets inre. ECK

HOFF, som observerat denna svårighet, söker göra gällande att 
man "kom dit från långhustaket förbi tornets nordvästra och 
sydvästra hörn". Om dessa båda tak stött direkt intill varandra i 
samma höjd, skulle man väl möjligen kunna tänka sig en dylik 
kommunikation som ett provisorium — dess värde vid belägrings
tillfällen vore väl dork mer än illusoriskt — men nu förhåller det 
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sig i själva verket så att de båda korsarmarnas västmurar dels 
ligga indragna halvannan meter mot öster från östtornets båda 
västra hörn räknat och att dels även deras krön ligga c:a 2 m. lägre 
än långhusmurarnas (jfr fig. 4 och 5). Under sådana omständighe
ter torde det vara klart att någon kommunikation av antydd art icke 

kunnat komma i fråga. 
Snarare ville man tänka 
sig att man nedifrån gått 
upp till tvärskeppstaken 
medelst stegar, men om 
angriparna vid en storm
ning intagit kyrkans nedre 
del skulle försvararna på 
tvärskeppstaken i så fall 
vara helt avskurna från 
all förbindelse med sina 
kamrater på långhustaket. 
En sådan lapsus kan man 
svårligen tilltro en fäst
ningsbyggare av så stora 
förtjänster i övrigt. Helt 
säkert skulle det funnits 
direkta öppningar till öst-
tornet.om tvärskeppen ägt 
den angivna utformnin
gen. Det sagda torde till

fyllest hava ådagalagt att tvärskeppsarmarna varit täckta med van
liga sadeltak. 

Då vi härifrån vända oss till frågan om långhusets gestalt
ning, så är fästningsrekonstruktionen redan genom korsarmarnas 
bortfallande ur försvarssystemet ganska försvagad. Det låter dock 
givetvis tänka sig, att långhuset haft platt tak, trots att korsarmarna 
ägt annan taktäckning.1 Ett av ECKHOFFS argument är dock genom 

Fig. 6. Östtornets västfasad, nedre delen. 
(Foto förf. 1923)). 

1 Sä har SEESSELBERG aldrig förutsatt annat än att korsarmarna haft sadeltak. 



Fig. 7. S. Per pä originalteckningen till 
Sveda Ant. ef hod. 

Sankt Per i Sigtuna. 211 

det föregående helt eliminerat. ECKHOFF stödde ju sitt antagande 
om takformerna bl. a. därpå att inga vinkelformiga märken efter 
sadeltak över tvärskepp och 
långhus äro bevarade på öst
tornet (fig. 1), medan detta är 
fallet i fråga om koret (fig. 2). 
Vi ha nu kunnat uppvisa att 
korsarmarna trots detta haft sa
deltak och härmed måste man 
ju avföra denna omständighet 
ur diskussionen såsom bevis 
i ena eller andra riktningen.1 

Återstår alltså endast porten 
från östtornet till långhusets 
takplan. Beträffande dennas 
läge har CORNELL2 redan påvisat att ECKHOFF misstagit sig i fråga 
om taklinjernas uppdragande, och en blick på fig. 5 bekräftar 

helt och hållet detta: taklinjerna skola 
naturligtvis ej utgå från långmurarnas 
inner- (b, c) utan ytterkanter. Härigenom 
kommer ju porten i fråga att utan svårig
het kunna falla innanför ett sadeltak (fig. 
5 d). Den finhuggna omfattningen anser 
CORNELL, troligen med rätta, böra förklaras 
med att takstolen stått öppen och att por
talen sålunda varit synlig nedifrån kyrkan. 

På denna punkt ha vi sålunda kom
mit så långt, att en rekonstruktion med 
sadeltak över långhuset framstår såsom 

minst lika möjlig som en rekonstruktion med platt tak och tinnar. 
Jag tror emellertid att man även här likasom beträffande kors-

Fig. 8. Teckningen fig. 7 
rättad. 

Hörnet mell. koret o. n. tvär-
skeppsarmen tlyttat fr. östtornets 

nv. till dess nö. hörn. 

1 Detta kunde f. ö. redan dessförinnan ha skett genom en hänvisning till 
att dylika märken ej finnas över absiderna varken pä S. Pers norra korsarm 
eller ä S. Olov. 

2 A. a. sid. 22 f. 
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armarna kan komma längre och prestera ett avgörande bevis för 
att platt tak ej kan ha förekommit, och vi måste till den ändan 
återvända till den nyss behandlade portalen. Söker man klar
göra för sig på vilken höjd ett platt tak över långhuset bör ha 
legat så blir det givetvis naturligast att tänka sig detta i höjd 
med portalens tröskel (fig. 5 e), men å andra sidan ligga lång
murarnas ansats mot östtornet, vilka på grund av bevarade spår 
kunna exakt bestämmas, endast omkring 3 dm. högre än nämnda 
linje medan de om krenelering funnits borde ligga omkring 2 m. 
över densamma.1 Återstår då att tänka sig golvet omkr. 2 m. 
under muravsatsen (fig. 5 / ) , men i så fall kommer ju portalens 
tröskel att ligga c:a 1.70 m. ovan golvet och portalen kunde så
lunda bli tillgänglig utifrån endast medelst en trappa eller stege, 
en anordning, som ju i och för sig förefaller mindre sannolik. 
Härtill kommer emellertid att försvararna vid en belägring så ofta 
de passerade denna viktiga trafikpunkt inom byggnaden härvid 
tvungos att stiga upp ovanför de skyddande tinnarnas överkant 
och sålunda ett ögonblick helt och hållet blottställa sig för an
griparnas skott. Man kan lätt föreställa sig att någon av angri
parnas skyttar, särskilt om han placerade sig på en högre be
lägen punkt, genom att taga sikte på denna port med lätthet 
skulle kunna expediera den ene efter den andre av försvararna. 

Redan på grundval av det nu anförda torde man vara be
rättigad att avböja fästningsrekonstruktionen såsom alltför be
lastad med självmotsägelser. Men ytterligare ett sista motskäl 
kan framdragas. Rekonstruktionen fig. 3 visar och förutsätter lång
murarnas krön såsom förlöpande efter en — naturligtvis av tinn-
hålen avbruten — horisontal linje. 1 själva verket förhåller det 
sig emellertid så, att norra längmurens ansats mot västtornet — 
i söder är tornet raserat så långt ner att någon iakttagelse här
om ej kan göras — ligger c:a 2 m. lägre än ansatsen mot öst
tornet. Detta förhållande, som icke låter sig förenas med teorien 

1 Höjden av bröstvärn och tinnar kan tillsammans anslås till c:a 2 m. 
över golvet. Jfr PIPER: Burgenkunde. Miinchen 1912, sid. 321. 
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om tinnkrönta långmurar, kan däremot på ett enkelt och orga
niskt sätt förklaras om man antar att långhuset haft sadeltak. 
Man bör då tänka sig att det egentliga långhuset avslutats i 
flykt med västtornets östmur. De båda smala partier som äro 
långhusets direkta fortsättning i norr och söder om västtornet 
komma på så vis att bilda lägre trapphus, anslutande sig till 
långhus och västtorn. Dessas övertäckning kan man föreställa 
sig på flera olika sätt, men naturligast torde vara att tänka sig 
dem täckta med små pulpettak med fall mot väster. Denna de
talj kan synas oväsentlig men den ger ett i grund och bollen 
ingalunda oviktigt bidrag till bedömandet av byggnadens arki
tekturhistoriska ställning såsom nedan ytterligare skall antydas. 

I det fortifikatoriska system, som ECKHOFFS rekonstruktion 
framställer, återstår att taga i betraktande ännu en faktor, vars 
existens egentligen är helt oberoende av rekonstruktionen i 
övrigt och som f. ö. torde vara den detalj i det hela som på 
grund av sina allmänna konsekvenser väckt största intresset, 
nämligen östtornets skyttebalkong. Tillträdet till densamma in
ifrån tornet beredde enligt ECKHOFF de kolonettförsedda rund
bågiga öppningar varav tvenne finnas på vardera sidan av tornet. 
Dessa ligga emellertid över 1 m. högre än balkongens golvnivå, 
alltså ett onödigt obekvämt och farligt läge. Sistnämnda nackdel 
kunde ju ha varit upphävd genom en inbyggnad av öppningarna, 
men det förefaller då obegripligt varför man gjort sig mödan att 
utsira dem med de profilerade kolonettdockorna. Man måste 
dock komma ihåg att dessa öppningar äro de enda punkter på 
hela byggnaden — åtminstone så vitt man av ruinens nuvarande 
tillstånd kan döma — där i någon mån rikare utsmyckning 
kommit till användning. 

Viktigare än dessa orsaker till tvivelsmål är likväl att ett 
hängande försvarsverk på denna punkt saknar den funktion ett 
dylikt skulle äga enligt principerna för medeltidens befästnings
konst. "L'utilité des hourdes est de défendre le pied des murs 
contre la sape" säger ENLART,1 men här är murfoten fullständigt 

1 Architecture civile et militaire, Paris 1904, sid. 471 f.; samma uppfatt-
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oåtkomlig för den som befinner sig på skyttebalkongen utom i 
fråga om de mycket korta mursträckorna mellan korsarmarnas 
absider och kormuren (jfr fig. 4). Enligt fästningsrekonstruktionen 
skulle ju de försvarare, som uppehöllo sig på skyttebalkongen 
ha sina egna kamrater under fötterna såväl i väster som i norr 
och söder medan korets sadeltak anslöt sig till tornets östmur. 

Fig. 9. S. Pers ursprungliga utseende enligt förf. 

Om en skyttebalkong på ett torn skall äga något berättigande 
bör man väl från densamma kunna nå murfoten åtminstone på 
en sida.1 Beträffande den riktiga förklaringen till bjälkhålen kan 
jag inskränka mig till en hänvisning till den bild ur ett illumi-

ning hos PIPER: a. a., sid. 356. ECKHOFF själv framför i detta sammanhang en 
överensstämmande åsikt om skyttegängens princip (Aarböger 1899, sid. 25). 

1 Det förefaller även mindre sannolikt att denna konstruktion uppträtt sä 
tidigt, som det här blir fråga om; i varje fall känner PIPER inga exempel i 
Tyskland före 1300-talet (a. a. sid. 378 f.). 
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neråt manuskript som ROOSVAL1 i detta sammanhang pekat på 
och som visar balkonganordningar använda som byggnadsställ
ningar. Förutom' den direkta användningen man haft av bjälk-
hålen vid byggnadens uppförande är det tydligt att det även 
sedermera vid reparationer av tornets övre delar måste hava 
varit en stor fördel att kunna, 
på lämpligt ställe sticka ut ett 
par bjälkar för att från dem 
komma högre i stället för att be
höva från grunden bygga upp 
en kostsam byggnadsställning. 

Motiveringen för den enligt 
min tanke riktiga rekonstruktion 
av S. Per som jag skulle vilja ställa 
upp gentemot försvarskonstruk
tionen, är i allt väsentligt re
dan framförd i ovanstående kritik, 
och den perspektiviska bilden fig. 
9 samt takplanen fig. 10 torde 
tillfyllest åskådliggöra dessa syn
punkter och behöva ej belysas av 
många ord. Beträffande tornens 
övre betäckning äga vi givetvis 
inga direkta hållpunkter och neu
trala tältformiga tak hava därför FiS- 10- Rekonstruerad takplan för 

S Per inlagts såsom mest sannolika. Övre 
delen av västtornet är raserat, men jag finner BRUNII tanke att 
dess översta våning varit^ försedd med kolonettöppningar lik
nande dem på östtornet — dock endast en å varje sida — 
mycket tilltalande;2 sådana ha likväl ej intecknats på fig. 9, då 
jag där om möjligt endast velat ange vad som är fullt säkert. 
Skärningen mellan korsarmarnas tak och långhustakets fortsätt-

1 Medeltidens kyrkliga arkitektur, sid. 6, 9 (särtr. ur Teknisk tidskrift 
Arkitektur 1911). 

2BRUNIUS: a. a., sid. 497. 
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ningar på ömse sidor om östtornet kan vid ett närmare studium 
ej tänkas annorlunda än så som här angivits. Långhusets av
slutning mot väster i de båda trapptornen har redan diskuterats 
varvid även betonades att andra takformer äro teoretiskt tänk
bara; i praktiken torde man likväl knappast behöva räkna med 
någon annan än pulpettaket. 

Trots den radikala nedskrotning av S. Pers försvarsanord
ningar, som här genomförts, skulle jag likväl ej utan vidare 
vilja medge att den varit utan varje fortifikatorisk betoning. 
Även om den ej var den till tänderna beväpnade fästning som 
fig. 3 visar så torde likväl vissa fortifikatoriska synpunkter ha 
gjort sig gällande vid byggnadens uppförande. Så t. ex. är det 
påfallande att ingen fast trappanläggning leder upp till västtornets 
övre våningar, och om CORNELLS tanke är riktig att endast en 
smal spång fört fram över takstolarna från väst- till östtornet så 
innebar även detta för försvararna en icke föraktlig styrka som 
förefaller avsiktlig. Den gamle antikvarien ASCHANEUS har i sin 
Sigtunabeskrivning av år 16121 likaledes åtskilligt att berätta om 
S. Pers befästningar: "wid wäster gaflen med någre Camrar och 
Järndörar, sköne trappor upått, och öfuerst 2 wächt kåter" o. s. v. 
Att en bitanke på försvarsmöjligheterna spelade in vid uppfö
randet är ju endast helt naturligt då man betänker att då kyrkan 
byggdes den var i det närmaste det enda stenhus som fanns i 
Sveriges land. 

Det är tydligt att den visshet som genom föregående under
sökning vunnits med avseende på byggnadens ursprungliga ut
seende måste ge större säkerhet i bedömandet av dess stilhisto
riska ställning. 

S. Per är i den konsthistoriska litteraturen praktiskt taget en
stämmigt och reservationslöst betecknad som en engelsk kyrko
typ. Det element i byggnadsensembeln som, i de fall, då en 
konstvetenskaplig analys lagts till grund för omdömmet, härvid 
åberopas är i främsta rummet östtornet. CORNELL, som utfört och 

1Publ. förberedes av QIHI. för Uppl. Fornm.-förenings Tidskr., h. XL. 
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preciserat denna mening, framhäver den karaktäristiska utform
ningen av tornplanen med dess starka isolering av korsmitten 
från omgivande byggnadsdelar samt ljudgluggarnas balusterfor-
made kolonetter1 och finner nära motsvarigheter härtill i Englands 
förnormandiska arkitektur, i den anglosaxiska byggnadskonsten. 
Det torde också kunna betraktas som fullkomligt visst att anförda 
drag i östtornets apparition hänvisa på anglosaxiska förebilder 
för östtornets vidkommande. Det blir emellertid snart tydligt att 
kyrkan som helhet ej får sin förklaring enbart ur anglosaxisk 
arkitektur. Redan absiderna, som icke förekomma i förbindelse 
med den korsformiga planen inom denna grupp, hänvisa till 
andra källor och härledas av CORNELL ur det engelsk-norman-
diska planschemat, och på denna sammanställning baserar sedan 
nämnde forskare sin datering av Sigtuna-ruinerna. Denna sam
manställning låter sig givetvis tänkas, även om den anglosaxiska 
och den normandiska arkitekturen i regel icke slå i ett dylikt 
utbytesförhållande till varandra. Emellertid skulle, som sagt, inga 
allvarligare invändningar mot denna tankegång kunna vedervågas 
om problemet härmed vore löst, om byggnaden som helhet här
med fått sin förklaring. Detta är dock enligt min uppfattning 
icke fallet. 

Betrakta vi först byggnadens allmänna disposition så finna 
vi att dess mest påfallande yttre karaktärsdrag, tvåtornigheten, 
representerar en för den anglosaxiska arkitekturen främmande 
om ock måhända ej fullt okänd byggnadstanke. Bland de talrika 
ännu upprättstående monumenten från denna epok finnes enligt 
BROWN ej ett enda exempel på kyrkor med såväl östligt som 
västligt torn; det enda efter vad det synes säkra belägg på före
teelsen, som han funnit, är litterärt och hänför sig till den omkr. 
970 uppförda klosterkyrkan i Ramsey, som emellertid stod under 
otvetydigt cluniacensiskt inflytande.2 Ytterligare ett par, men 

1 STRZYGOWSKIS försök att vindicera dessa dekorationsformer såsom spon
tant framsprungna ur nordisk träarkitektur förefaller föga övertygande (Monats-
hefte fiir Kunstwissenschaft XV, sid. 269). 

2BALDWIN BROWN: The arts in early England, II, London 1903, sid. 242 

14 — F o r n v ä n n e n 1924. 
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mera tvivelaktiga fall anföras av BROWN. I den normandiska ar
kitekturen är två- och flertornighet vanlig, ja regel, men vi kunna 
våga med stor bestämdhet påstå att S. Per ej kan ha erhållit 
detta element härifrån. I de normandiska kyrkorna är västfasaden 
ständigt starkt markerad som huvudfasad med ingång, medan å 
S. Per västfasaden är frånsida utan ingång under det att por
talerna föra direkt in i långhuset från norr och söder. 

Problemet vinner sin lösning vid en närmare analys av väst-
tornets arkitektur. Tornets bottenvåning upptages av ett enda 
rum, säkerligen ett kapell, som med en bred bågöppning står i 
förbindelse med långhuset. På ömse sidor om detta kapell för 
en monumentalt tänkt, symmetrisk trappanläggning med vänd-
plan, vilken bildar i hörnen mellan torn och långhus infogade 
lägre trapphus, till andra tornvåningen, som även den är upp
tagen av ett enda rum. Tornets högre upp belägna utrymmen 
liksom de båda små ovanför dubbeltrappan i trapphusen be
lägna rummen ha endast varit tillgängliga medelst stegar eller 
trätrappor av mera tillfällig art utan monumental karaktär. Om 
man tar hänsyn till den bestämt prononcerade, intima förbin
delse mellan andra tornvåningen och långhuset, som förlänas av 
den ståtliga och för tidens förhållanden bekväma dubbeltrappan, 
samt vidare till samma tornvånings lika bestämt framträdande 
isolering från tornets ovanför liggande lokaliteter, så får man det 
avgjorda intrycket att denna andra tornvåning avsetts att i ett 
eller annat avseende utgöra en integrerande del av långhuset och 
att den öppnat sig mot detta med en glugg eller en fönster-
arkad. 

Vi skulle alltså här ha att göra med en regelrätt väst-empor. 
Det är egendomligt att detta betydelsefulla element i S. Pers 
arkitektur hittills icke upptagits till närmare skärskådande, så 
mycket mer som dubbeltrappan redan omnämnts av LINDBLOM1 

i sammanhang med dylika företeelser. Västemporens funktion 
har sannolikt varit olika i olika fall. För S. Per erbjuder sig 

1 En gammalromansk torntyp i Östergötland, Fornvännen 1908, sid. 192. 
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emellertid en osökt och i alla avseenden tillfredsställande för
klaring i anslutning till en uppfattning, som av flera forskare 
framförts beträffande väst-emporens ändamål, nämligen att den 
varit reserverad för någon förnäm kyrkobesökare och hans följe, 
i detta fall givetvis konungen själv. Uppslaget till denna utveck
ling bör förmodligen — åtminstone delvis — sökas i de dub-
belvåniga borgkapellen, där borgherren och hans familj ifrån 
den övre våningen kunde följa gudstjänsten. Dessa åter gå ytterst 
tillbaka på palatskapellet i Aachen1 med vars emporvåning pa
latset stod i direkt förbindelse genom en ovan gårdsportiken 
löpande gång, och där ju f. ö. Karl den stores tronstol än i dag 
står kvar på sin ursprungliga plats i emporens västra del mitt 
emot högkoret. 

Helt och hållet bortsett från denna rekonstruktion av väst-
emporen i S. Per — vars riktighet emellertid knappast kan bli 
föremål för allvarligt tvivel — är utformningen av den symme
triska trappanläggningen med sina båda till tornet anslutna trapp
hus och det mellanliggande kapellet i bottenvåningen av så 
karaktäristisk art att en stilistisk härledning av detta motiv utan 
svårighet låter sig göras. Det mot väster slutna kapellet är en 
förenklad avläggare av västkoret, en till sitt ursprung såväl som 
till sin senare utveckling exklusivt tysk, närmast nordväst-tysk 
företeelse som f. ö. står i intimt samband med väst-emporen. 
Vad trappanläggningen beträffar ha vi i det föregående genom 
analys av de kvarstående murresterna förts till den slutsatsen 
att den bildat tvenne lägre, till den egentliga byggnadskroppen — 
långhus och torn—fogade tillbyggnader. Dylika till kyrkans västparti 
anslutna symmetriska trapphus eller trapptorn återfinnas på tyskt 
kulturområde redan från karolingisk tid; så på planen från S.Gallen 
i samband med västkor, dock utan att ännu ha slutgiltigt in
komponerats i byggnadsensembeln; så även i Aachen, där de 
flankera västtornet. Under romansk tid utvecklades de vidare 
i olika planschema och uppträda i rund, polygon och fyrkantig 

1 THORDEMAN: Alsnö hus, Stockholm 1920, sid. 121 ff. 



220 Bengt Thordeman. 

grundplan särskilt pä nordväst-tyskt område, i Sachsen, West
falen och Rhenlandet. Några exempel behöva ej anföras; man 
finner dem i varje handbok. Om vi så tillägga att västempo-
rerna ha sin egentliga utbredning inom samma område samt 
att det enkla västtornet ju är typiskt för Westfalen så torde det 
vara klart, var vi i första hand ha att söka förebilden till S. Pers 
västparti. 

I England förekommer visserligen under anglosaxisk tid 
västtornet — f. ö. mycket talrikt — ävensom i några få fall 
västemporer, båda företeelserna säkerligen under inflytande från 
nämnda område i Tyskland,1 men aldrig i förbindelse med S. 
Pers karaktäristiska monumentala dubbeltrappa, vare sig med 
eller utan särskilda trapphus. Den vanliga trappanordningen i 
de anglosaxiska kyrkorna var trätrappan; BROWN känner över
huvud endast fyra exempel på stentrappor2 vilka ha spiralform 
och i avseende på inkomponering i planen ingen som helst be
röring med det schema, som just nu intresserar oss. Under så
dana omständigheter torde här kunna konstateras att — såvitt 
förhållandena f. n. kunna överblickas — S. Pers västtorn med 
dess trapptorn har sina närmaste och omedelbara förebilder på 
nordväst-tyskt område. 

Om vi nu mot bakgrunden av denna slutsats blicka till
baka på S. Pers östparti så faller genast i ögonen att absiderna, 
som vi funno vara ett icke-anglosaxiskt element, även de kunna 
förklaras såsom tillkomna under inflytande från samma håll 
som västtornet, från Tyskland. Visserligen förekomma transept 
med absider, såsom redan framhållits, i Englands normandiska 
arkitektur, men då byggnaden i övrigt icke visar några spär av 
normandisk påverkan vore det att onödigtvis komplicera förhål
landena om man antoge att absiderna inkommit från detta håll 
trots att ett påvisbart tyskt inflytande (västtornet) samtidigt kunnat 
medföra även detta element. Härtill kommer ytterligare att S. 
Pers två-tornighet bättre synes förlika sig med de ungromanska 

iBAi.DWiN BROWN: a. a., sid. 57. 
2 A. a., sid. 174 f. 



Sankt Per i Sigtuna. 221 

nordväst-tyska katedralernas förkärlek för torn i öster och väster 
— nägot som återigen sammanhänger med utbildningen av väst
koret — än med de anglosaxiska kyrkornas ensamma torn. 

De förut fastställda anglosaxiska elementen i östtornet kunna 
emellertid ej elimineras. Även murverket med sitt regelbundna 
naturstensförband och sina huggna hörnkedjor erinrar livligt om 
det anglosaxiska även om tekniken hos S. Per avviker från den 
anglosaxiska i det att vi i förra fallet ha att göra med skalmurar 
medan den anglosaxiske byggmästaren ständigt brukar genom
gående förband.1 Hur som helst kvarstå tillräckliga indicier på 
ett fullt tydligt anglosaxiskt inflytande i S. Pers arkitektur, vilket 
ingått en oupplöslig förening med vissa nordvästtyska särdrag. 

I vilket förhållande stå dessa båda från två skilda håll sam
manlöpande inflytelser till varandra? Det tyska elementet i bygg
naden avser mera dispositionen i stort och de olika delarnas 
allmänna gruppering och utbildning medan det anglosaxiska 
elementet rör. dekorativa detaljer, teknik och liturgiskt oväsent
liga anordningar. Detta synes mig närmast böra tydas så att 
den utförande arkitekten varit en person som fått sin utbildning 
i anglosaxisk byggnadsart och därifrån medfört sin tekniska och 
arkitektoniska erfarenhet, men att han arbetat efter anvisningar 
som fota sig på kännedom om och beroende av nordväst-tyska, 
särskilt westfaliska kyrkobyggnader. 

Detta resultat av den stilistiska analysen för oss direkt in 
på den svåra frågan om S. Pers datering. Ha vi härmed vunnit 
ökad möjlighet att tränga detta omdebatterade problem in på 
livet? Om en allsidig utredning i saken kan här ej bli tal, men 
nägra antydningar — ännu knapphändigare än i det föregående 
— skola dock lämnas. 

De redan tidigare konstaterade anglosaxiska elementen i 
S. Per angiva till en början att byggnaden uppförts före eller 

] Måhända kunna anglosaxiska reminiscenser utläsas även i ett par andra 
detaljer, som emellertid bli för vidlyftiga att här behandla. 
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i varje fall ej långt efter år 1066, dä den normandiska eröv
ringen av England äger rum och varmed den anglosaxiska arki
tekturen i ett slag är en avslutad epok. Avgränsningen bakåt 
i tiden betecknas givetvis av stadens grundläggning eller krist
nande, i detta fall samma sak, vilket infaller under Olov Sköt-
konung i början av 1000-talet.1 Frågan blir då: kan man inom 
denna latitud på närmare 100 år bestämma någon viss tidpunkt 
som uppvisar den korsning av tyska och engelska inflytelser, 
som ovan konstaterats? Det engelska inflytandet inom missions
verket synes fördela sig tämligen jämnt inom århundradet. Den 
tyska missionen däremot, som under Ansgar skördat så vackra 
frukter, hade väl ej helt släppt taget under den mellanliggande 
tiden; härpå tyder ärkebiskop Unnis besök i Birka på 930-lalet 
och Thurgots förordnande till biskop i Skara under Olov Sköt
konung. Det synes emellertid vara tydligt att missionsverksam
heten från Hamburg-Bremen sätter an med sin största kraft först 
under ärkebiskop Adalbert. Man kan ganska tydligt urskilja hur 

1 Att kyrkor frän början uppfördes i Sigtuna kan redan pä grund av de 
historiska förhållandena betraktas som säkert (jfr JANSE i Gamla Svenska 
Städer V och v. FRIESEN i Upplands Fornm.-för.s Tidskr. XXXV11); en myntom-
skrift sådan som Sl(ctuna) DEI pä Olov Skötkonungsmynt är ju ytterst falande. 
I första hand tänker man sig visserligen dessa kyrkor av trä, men det finns ju 
intet som a priori hindrar att redan Olov Skötkonung lät inkalla med mur-
ningstekniken förtrogna byggmästare. Om det första murade huset byggdes nu 
eller femtio år senare, är ju i och för sig ungefär lika sannolikt; Sigtunas av 
den senaste forskningen framhävda karaktär av pioniär för kristen kultur gör 
t. o. m. den förra möjligheten nästan mer trolig. Som en lapsus calami måste 
man väl förklara CORNELLS bestämning av tiden omkr. 1180 såsom terminus 
post quem för Sigtunaruinernas grundläggning under hänvisning till de frag
ment av Eskilstunakistor som där äro funna (a. a., sid. 15). Avser han härmed 
att de använts som byggnadsmaterial i ruinerna måste man ju till deras tidi
gaste möjliga dateringstid, omkring 1080, lägga den kortast möjliga tid som 
bör ha förflutit innan de sönderslagits och inmurats; pä sä vis när man tiden 
omkr. 1100. Avser han däremot att förekomsten över huvud taget av en Eskils
tunakista i och för sig utgör ett dateringsinstrument kommer man tydligen helt 
vilse. En sådan gravkista kan givetvis ha uppförts vid en redan befintlig kyrka 
och härigenom uppnår man sälunda endast visshet om att en kyrka fanns vid 
den angivna tidpunkten; hur länge den funnits ger den ju däremot ingen upp
lysning om. 
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vid denna tid ett intensivt organisationsarbete bedrives för att 
inordna den nordiska kyrkan under Hamburg-Bremens drömda 
patriarkat, varuti den engelska missionen lojalt synes foga sig. 
Måhända har även uppförandet av monumentala katedraler ingått 
som ett led i det tyska organisationsprogrammet, i varje fall ha 
de tyska biskoparna i Roskilde, Dalby och Skara under denna 
tid påbörjat uppförandet av sina kyrkor.1 

I Sigtuna satt under förra hälften av 1060-talet Adalward 
d. y. såsom Adalberts nitiske, slutligen sannolikt allt för nitiske 
representant. Under hans episkopat föreligger avgjort den sökta 
konjunktur av tysk och engelsk inflytelse som måste utgöra den 
historiska bakgrunden för S. Pers arkitektoniska gestaltning, och 
det skulle även i övrigt passa synnerligen väl i stycket att i 
denne verksamhetslystne prelat se byggherren till S. Pers kärva 
murmassor. Efter hans fördrivande år 1066 inbröt den sista hed
niska reaktionen och först på 1080-talet kan man åter länka sig 
möjligheten av en kristen byggnadsverksamhet i större mått. 
Trots att vägande invändningar kunna riktas mot den tanke som 
här framförts torde den likväl vara värd en ingående ompröv
ning. Måhända kan det till sist ej lyckas att för den i så många 
avseenden dunkla tid, varunder för oss okända eller endast glimt
vis anade krafter våldsamt bröto sig mot varandra, uppnå en högre 
grad av visshet i fråga om S. Per och dess ställning i det histo
riska händelseförloppet. 

1 Några decennier senare är den med S. Per nära befryndade första sten-
katedralen i Linköping (CURMAN i Medd. fr. Österg.s Fornm.-fören. 1918). 
vars nordväst-tyska härstamning torde vara otvivelaktig. Rekonstruktionen med 
västtorn och anslutande symmetriska trapphus synes näppeligen kunna dragas 
i tvivelsmål, sä mycket mer som Askebygruppens västtorn just fordrar en sådan 
förebild för att få sin förklaring. LINDBLOMS senast (Sveriges kyrkor, häfte 13, 
sid. 31) framförda tanke att förebilden skulle vara en tvillingtorngruppering 
som reducerats förefaller emellertid oöverlagd särskilt med hänsyn till de 
»skrånande indragningar» som förefinnas ä nägra av monumenten. 


