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LINKÖPINGS DOMKYRKA 
RANDANTECKNINGAR I ETT PRAKTVERK 

AV 

ERIK LUNDBERG 

L
änge efterlängtat utkom till julen 1932 Axel L. Rom-
eliihls stora verk om Linköpings domkyrka. I flera 
decennier har Komdahl sysslat med den märkliga kyr
kans ovanligt komplicerade byggnadshistoria. Redan 

1910 publicerade han sina första undersökningsresultat (Studier i 
Linköpings domkyrkas byggnadshistoria). I samarbete med Sigurd 
Curman planerades därpå en fullständig och detaljerad uppmätning 
i förening med genomfotografering av hela katedralen. Under Cur-
mans ledning har under en lång följd av år så småningom detta vid
lyftiga arbete kunnat genomföras — bl. a. tack vare frikostiga dona
torers bidrag. Uppmätningarna utgöra den ena hälften av det nu 
föreliggande monumentalverket. Med största tacksamhet mottager 
man detta betydelsefulla ritningsmaterial, vilket möjliggör studiet 
av byggnadens arkitektur på ett helt annat sätt än tidigare varit 
möjligt. 

Ett viktigt led i undersökningarna av domkyrkans byggnads
historia utgjorde de utgrävningar, som av Romdahl och Curman 
företogos åren 1915 och 1916. Resultaten framlades preliminärt av 
dem båda i Meddelanden från Östergötlands Fomminnes- öch Musei
förening, årgång 1918. Redan tidigare hade Romdahl emellertid 
publicerat sitt viktigaste förarbete till det nu föreliggande stora 
verket, "Ornamentik och stil i Linköpings domkyrka" (i Göteborgs 
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar 1914). 

Det hade från början varit avsikten att Curman och Romdahl ge
mensamt skulle hava bearbetat och publicerat undersökningsresul
taten. Men yttre omständigheter ha omöjliggjort detta. Romdahl har 
ensam genomfört den slutliga behandlingen av den nuvarande kate-
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dralens byggnadshistoria, medan Curman endast författat ett inle
dande kapitel om den äldsta domkyrkan, vars rester nu ligga helt 
och hållet dolda under golvet. 

Man kan icke överskatta betydelsen av att resultaten av denna 
undersökning över den för vårt lands konsthistoria så särskilt vik
tiga domkyrkan nu definitivt framlagts. Är Linköpingsdomens 
byggnadshistoria klarlagd, måste en hel rad av andra arkitektur-
historiska problem rörande 1100- och 1200-talen bliva lättare att 
lösa. Det är därför av största vikt att resultaten verkligen äro så 
slutgiltiga som de å forskningens nuvarande ståndpunkt kunna vara. 
Boken måste mod andra ord göras till föremål för särskilt omsorgs
fullt kritiskt studium. 

Författaren har för sin del vid en ingående granskning trott sig 
böra sätta frågetecken på ett par tämligen viktiga punkter. Dessa 
punkter äro icke att finna inom byggnadshistoriens yngsta partier, 
fjortonhundratalets stora korbygge. Ej heller ifråga om behand
lingen av byggnadens utveckling fram till omkring 1240 har jag 
något att invända. Däremot synes mig avsnittet rörande epoken 
1240—1350 gömma vissa ej fullt lösta problem. 

För att klargöra vad som åsyftas härmed måste även byggnads-
historien under 1200-talets förra hälft, sådan Romdahl framlagt den
samma, här i största korthet bringas i erinran. Däremot lämnas i 
detta sammanhang den äldsta dorakyrkan (1100-talet) åsido. 

Till denna äldsta domkyrka fogas vid slutet av 1220-talet ett stort 
nytt kor, och avsikten är tydligtvis att detta bygge även skall full
följas med ett nytt långhus. Den gamla kyrkan dömdes med andra 
ord genom korbyggets påbörjande lill förgängelsen. Biskop Bengt, 
Birger Jarls broder, var initiativtagare till den stora nybyggnaden. 

Fig. 44 och 47 söka åskådliggöra biskop Bengts korbygge i rekon
struktion. Långhuset skulle fogas till såsom en basilika av ganska 
betydande mått. Fullt så färdigt som fig. 47 för åskådlighetens skull 
antyder blev koret emellertid icke under grundläggarebispens tid. 
Valven ha byggts under följande skede och delvis i andra former 
än de tidigare tillämpade. Korbyggnadens stil anser sig Romdahl 
kunna bestämma såsom varande utgången från Magdeburgs märk
liga domkyrka, med Mariakyrkan i Visby såsom förmedlare. En 
jämförelse med Visbykyrkan visar, att biskop Bengts katedral var 
en i flera avseenden förgrovad variant därav (jfr t. ex. de båda 
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Fig. 44. 
Rekonstruktion av pla
nen till biskop Bengts 
korbygge och dess an
slutning till biskop 

Gisles kyrka. 

Fig. 45. 
Rekonstruktion av pla
nen till det äldsta hall-
kyrkosystemet i lång

huset. 

tornens otympliga inplacering i jämförelse med motsvarande å 
Mariakyrkan). 

Under biskop Bengts efterträdares, biskop Lars, tid fortsattes 
bygget, men efter förändrad plan. Korvalven inbyggas visserligen 
i anslutning till tidigare avsikter, men långhuset planeras såsom 
hallkyrka och dess långmurar placeras betydligt längre ut än tidi
gare avsetts, när de nu sträckas till den längd, som de nuvarande 
rundbågiga, inre väggarkaderna angiva. Med detta arbete är om
fattningen av den närmast följande tidens byggnadsverksamhet an
given. Man har länge hållit sig inom den sålunda givna ramen. 
Först har det gällt utt försätta koret snarast möjligt i använd
bart skick. Man har tills vidare sammankopplat detsamma med 
den ännu bestående gamla kyrkan. Långhusbygget håller sig för
denskull i det längsta till de delar, som kunna tagas i arbete utan 
att den äldre kyrkan behöver rivas bort. Man ägnar sig med andra 
ord åt yttermurarnas uppförande. 

Romdahl synes anse, att det nuvarande systemet med lika högt 
belägna valvanfang i mittskepp oeh sidoskepp, d. v. s. den lätta, fria 
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hallens system, redan från början var avsett. Han tänker sig dess

utom det fortsatta byggnadsförloppet såsom en mot väster tämligen 

jämnt fortskridande följd. I denna yppar sig en gradvis allt s törre 

förtrogenhet med ut ländska gotiska mönster, vilken kulminerar i det 

sist tillfogade, nya västpartiets rent gotiska importdetaljering. Det 

ä r på vissa punkter i detta avsnitt av behandlingen, som författaren 

gä rna vill sätta några frågetecken i marginalen. 

Såsom bild 48 söker göra åskådligt, tänker jag mig, att den första 

hal lkyrkobyggnadsplanen utgick från ett något annat system än 

det nuvarande. Detta tänkta system skall hä r försöksvis nä rmare 

definieras. Mittskeppets valvhöjd var ju en gång för alla given. 

Det var endast naturl igt att utgå ifrån och bibehålla densamma även 

efter p lanförändr ingen. Men i s idoskeppen vore det r iml igare , 

om man från början hade nöjt sig med l äg re valv än i mit tskep

pet. Det ta ger dels en bät t re fö rs t rävn ing av hela valvsystemet, 

vilken måste sägas vara ganska välbetänkt att införa i en byggnad, 

som helt (vill det synas) saknat utvändiga strävpelare. Dessutom 

har just denna ar t av ha l lkyrkorum med högt mittskepp och något 

lägre sidoskepp varit typisk för en icke r inga del av våra kyrko

byggnader från 1200-talets mitt och senare hälft (jfr Roosval: Den 

baltiska Nordens ky rkor ) . I viss mån kan man härvidlag såsom 

parallell till Linköping peka på valven i Vreta klosters lekmanna-

kyrka (1200-talets mitt), vilkas detaljer i många avseenden visa 

nä ra s läktskap med perioden ifråga.1 Kla ra re parallell erbjuder 

dock bl. a. Skenninge Vår f rukyrka från omkring 1300.2 Några av 

Visbykyrkorna kunna däremot möjligen åberopas såsom stöd för 

Romdahls uppfattning, t. ex. S. Drotten och S. Clemens. 

Det betydelsefulla är emellertid, att vissa spår av lägre sidoskepp 

synas vara att påvisa i Linköpingsdomens nor ra sidoskepp. Ä bo

kens plansch XLI , sektion genom detta sistnämnda skepp, kan man 

invid knekten nummer fem från väster, ungefär i knektens halva 

höjd, se spår av ett mursår , som lagats. Även omkring knektarna 

å ömse sidor om denna förstnämnda skall man på platsen vid när

mare studium finna l iknande ärr . Det ligger nä ra till hands att 

1 Se S. C u r m a n och E. L u n d b o r g , Vreta Klostershäftet av Sveri
ges Kyrkor (under tryckning). 

2 E. F a n t , Vårfrukyrkan i A. S c h u c k , Skenninge Stads Historia. 
Linköping 1929. 
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betrakta desamma så
som rester av ett äld
re stadium, då sido
skeppet ifråga hade 
lägre valv och då å de 
nuvarande ärrens 
platser suttit kapital 
för upptagande av 
valvbågarnas anfang. 

Ett studium av nor
ra sidoskeppets östli
gaste fönster (N6) sy
nes bestyrka detta an
tagande. Romdahl har 
utförligt klarlagt, hu
rusom den nuvarande 
stora rosen och dess 
smärre sidorosor ut
göra en senare modi
fikation och tillök
ning av det ursprung
liga fönstret, vilket 
finnes kvar nedanför 
rosverket. Emellertid 
kan man här föra re
konstruktionen ytter
ligare ett steg bakåt. 

Skaftringarna å de 
rundstavar, som sira 
fönstrets smygar och 
poster, visa ungefär 
samma former i un
dersta raden som i 
den översta, medan 
däremot den mellersta 
är av annan, mera 
koncentrerad form. 
Säkerligen är den 
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sistnämnda raden ett yngre tillägg. Det lig
ger då nära till hands att betrakta mellan-
stycket såsom inskjutet jämte tillhörande 
omfattnings- och postpartier. Flyttar man 
ned de tre avslutande bågarna till mellersta 
ringradens höjd, skulle man alltså erhålla 
fönstrets ursprungliga anordning. Sålunda 
rekonstruerat passar fönstret synnerligen 
väl samman med det valvsystem vi nyss an
sett oss kunna våga förutsätta såsom ur
sprungligen avsett för sidoskeppen (fig. 51). 
liksom även med det trekopplade tvär
skeppsfönstret i norr, vilket tillhör första 
hallkyrkoskedet.1 (Jfr fig. 51—53). 

Sammanfatta vi ovan gjorda rön, skola 
vi finna, att man från början måste hava 
åsyftat ett valvsystem av ungefär den typ. 
som i fig. 48 framställes. Denna bild avser 

Fig. 47. 
Schematisk rekonstruk

tion av biskop Bengts 
korbygge. 

ingalunda att vilja bestämt fastslå, huru långt man hunnit enligt 
systemet ifråga, innan det frångicks, utan endast antyda, huru man 
måste hava planerat utförandet. Bilden söker emellertid även klar
göra, att det nuvarande runda pelareparets grovlek mycket väl i 
stort sett kan motsvara den byggnadsperiod, varom nu är tal. Om än 
dess ornering och basprofil visa hän på en senare tidpunkt samt 
sålunda giva vid handen, att pelaren ifråga är uppförd senare, kan 
förklaringen till den påfallande smäckra skaftformen vara den, att 
man ursprungligen endast avsett att göra pelare av en höjd, mot
svarande den nyss omtalade, äldre kapitälhöjden i sidoskeppet. Skaft
formen blir då mera normal. Måste alltså pelaren i nuvarande skick 
räknas till en något yngre period än den äldsta hallkyrkoperioden 
i dess helhet, så torde man dock för densamma hava utnyttjat ma
terial till pelareskaftet, som gjorts färdigt innan den första planen 
till välvning ännu frångåtts. 

Sannolikt har man under en lång följd av år arbetat vidare i den-

1 Smygarna å alla de fönster, som tillhöra denna äldre långhusperiod, 
synas vara ommurade. Sannolikt ha omfattningarna i stället för smygar 
från början haft vinkelrätt gående inre murkanter. Senare har man sökt 
anordna smygar. 
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Fig. 48—49. 
Schematiska rekonstruktioner av det äldsta hallkyrkosystemet i långhuset 

samt ombyggnaden därav. 

na äldre plans anda, ehuru naturligtvis med vissa modifikationer. 
Med säkerhet var det dock innan kyrkans långhus stod fullt fär
digt enligt denna plan, som man genomförde systemförändringen 
och övergick till det nuvarande välvningssättet med lika högt place
rade valv i alla skeppen. När detta sker, eller närmare bestämt när 
hithörande pelare byggas, måste 1100-talets domkyrka vara jämnad 
med jorden. Författaren skulle vilja tänka sig förloppet vid nyorien
teringen på följande vis: 

De västligaste delarna av långhuset äro vid förändringstillfället 
sannolikt icke alldeles fullbordade. De partier, som här nu utföras, 
få i högre grad nyanläggningens prägel än i öster, varest huvud
sakligen ombygges det redan befintliga. Det är därför naturligt, att 
nuvarande tredje traveens (fr. V.) fönster på norra sidan härstam
mar från denna tid samt i sin helhet har elegantare former, medan 
de här längre i öster belägna fönstren jämte alla på södra sidan 
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Fig. 50. 
Interiör mot väster. 

endast förhöjts en "våning" och detta i full överensstämmelse med 
nedre delarnas former samt därigenom modifierats i anslutning till 
den typ, som nyinförts vid västra ändan och som betingas av sido
skeppens ökade höjd. Längst i öster på norra sidan har man, som 
vi ovan sett, nöjt sig med att lyfta upp det gamla överstycket i högre 
läge. Fråga är, om icke motsvarande ändring egentligen var vad 
som avsågs å alla dessa fönster. Men innan man hunnit slå valven 
har man dock ansett en ytterligare modernisering av nöden. Rosverket 
har infogats i stället för den enkla trebågsformade avslutningen. 

Det vill även synas författaren rimligast att tänka sig, att sam
tidigt som man river de valvpartier m. m. i öster, vilka nu måste 
försvinna, man börjar bygga nytt, utgående från västra gaveln och 
fortsättande efter hand mot öster. Det förefaller nämligen, som om 
nydaningen utginge från det tredje paret pelare (fr. V. räknat, B4, 
C4), vilka ha knippepelaroform, medan det åttkantiga paret öster 
därom gott skulle kunna utgöra en yngre förenkling av det förra. 

14 Fornvännen 1933. 
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Fig. 51. 
Rekonstruktion av det äldsta 
hallkyrkosystemet. Norra tvär

skeppets östligaste valv. 

Fig. 52. 
Samma parti som å fig. 51 ef
ter nuvarande hallkyrkosyste-

mets införande. 

Bild 49 söker åskådliggöra författarens tankegång. 1 öster synes 
den genomförda äldre välvningen, i väster är det nya systemets fram
skridande schematiskt framställt. Observera att strävsystemet nu 
måste uppträda. 

Till omdaningsperiodens första tid skulle jag vilja räkna knippe-
pelareparet (B4, C4), stora sydportalen, södra tvärskeppsportalen 
och fönstret N3 utom rosverket. Till periodens senare del höra det 
åttkantiga och det runda pelareparet, kolonetlkapitälen i större delen 
av hela långhuset samt fönstrens rosverk över samma byggnads
parti i dess helhet. Det stora sydfönstret öster om portalen synes 
dock vara ännu senare ombyggt till sitt rosverk. 

Förenklade och tillstelnade former, dock med ny och egenartad 
stilisering, utmärka kolonetlkapitälen A4—6, de åttkantiga samt de 
runda pelarna. Konsolkapitälen mot väster å pelareparet B7—C7 
samt konsolkapitälet D6 synas däremot snarast utgöra rena efter
bildningar av knippepelareornamentiken. 

Kapitalet D6 utgör emellertid, såsom Romdahl närmare utvecklat. 
till sin anpassning för stöduppgiften en mindre framskriden form 
än de ornamentalt mera stela A4—6. En utveckling uppåt i tekto-
niskt avseende kan sålunda sägas pågå samtidigt som de dekora-
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Fig. 53. 
Samma parti som å fig. 52 efter 
infogande av rosverk i fönstret. 

liva elementen förstelnas. Just häri 
ligger hela detta byggnadspartis 
egenart och tjusning. Man kan föl
ja huru här nationell form utveck
las och lever sitt eget liv med slut
ligen endast avlägset beroende av 
impulserna. 

De mjuka, rörligt växande de
korationselementen i den ena grup
pen motsvaras i den andra av ste
lare efterbildningar, vilka emeller
tid jämte sina arkitektoniska stom-
partier omdanas till fullt enhetli
ga nya former av mycket påtaglig! 
ftinktionsbetonad art. Höjdpunk
ten i detta avseende utgöra do bå
da slanka, runda pelarna. Om än 
uppslaget till den säregna formen 

i detta fall kommit genom att man utnyttjat befintligt byggnadsma
terial, avsett för lägre pelare enligt det äldre hallkyrkosystemet, så
som ovan antagits, så har man dock därav genom förlängningen samt 
utbildningen av bas- och kapitälparti åstadkommit domkyrkans origi
nellaste och måhända vackraste stödpar. I djärv spänstighet och sam
tidigt i logisk genombildning söker detta par sin like. — Sina förut
sättningar äger denna stil givetvis på Gotland, i något äldre landskyr
kor. Man kan dock ifrågasätta, om icke här i Linköping den got
ländska byggnadskonsten nått eu ny stor seger, vilken sedan i en 
rad av yngre gotlandskyrkor fått ytterligare accentuering. Må
hända har det djärvare och friare greppet frunistimulerats i Linkö
ping av den säregna uppgiften (fig. 50). 

Till sista delarna av de ombyggnadsarbeten, som voro förenade 
med detta skede i byggnadshistorien, måste sannolikt hänföras de 
arbeten, som omfattade genombrytning av väggen mot det gamla 
tvärskeppet samt högmu rårna mellan mittskeppet och sidoskeppen i 
den halva traveen närmast mittkvaclraten. 

I Romdahls framställning är hela den gotländska perioden till 
tiden placerad före knippepelarna, vilka betraktas såsom ett försök 
till användande av mera gotiska former och såsom utförda av nya 
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Fig. 64. 
Pilasterkapitäl 1»t;. Av äldre typen, 

mästare under medverkan av medlemmar ur den äldre hyttan. Orim
ligheten härav framstår redan i den klara skildring, som Romdahl 
själv ger av utvecklingen från kapitalformen D6 till A4—6. De ste
lare A4—6 motsvara på alla siilt del runda pelareparet, medan D6 
slår ganska nära knippepelureparets kapitälornamentik. Redan här
av torde ordningsföljden vara given. 

De valv, som äro inslagna över traveema mellan det åttkantiga 
pelareparet och tvärskeppet, äro alla av samma typ, medan däremot 
valven i traveen mellan de nämnda pelarna och knippepelareparet 
väster därom visa en något annan typ saml därjämte hava holt andra 
gördelbågsprofiler. Medan gördelbågarna i det förstnämnda partiet 
passa iiiiniirkt väl samman med sina bärande kapital och tydligen 
äro utförda i samband med dessa, präglas förhållandet mellan vägg-
kapitälen och bågarna vid de näranda båda västligare pelareparen 
av en kännbar disharmoni. Kapitalen svara mot hell andra bågpro-
lilcr iin dem som kommit till användning (i åttkantsparets linje sva
rar kapitalet i norr mot de östligare valvens bågar, i söder är typen 
ålderdomlig och ensamstående; i knippepolarnas linje äro båda kapi
talen av ensamstående typer). Däremot svara bågprofilema väl mot 
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F i g . 'i.'). 

Filasterkajiitiil A 4. Av yngre typen. 

sina respektive pelare. — Bågarnas former utmärkas emellertid i del 
åttkantiga parets linje av en helt annan typ än i knippepelarnas. De 
förstnämnda visa utpräglat gotisk profilering och utgöra just den 
:iit av bågbildningar, som man har rätt att vänta enligt utländska, 
speciellt engelska, mönster vid en knippepelarebildning av den i 
paret bredvid befintliga arten. Bågarna, som utgå från knippepe-
Inrna själva, synas däremot kännetecknade av en mera enkelt för-
mittsmässig anpassning efter själva pelaresektionen. — Av allt att 
döma hava vi här i det ena fallet (de rika bågarna) en rest av vad 
som ursprungligen avsetts för knippepelarna samt i det andra en 
av enkel logik präglad anpassning av profilerna i bågen till pela
rens, och slutligen österut, en ävenledes yngre men dock rent roma-
niserande förenkling. (Jfr fig. 50.) 

Är den relativa kronologi, som här föreslås, riktig, motsvaras 
sålunda kapitalförhållandena i viss mån av valvbågarnas serie, ut
gående från ett parti i väster och fortskridande huvudsakligen mot 
öster. Vissa detaljer låta sig dock till synes icke inordna i detta 
schema, varom mera nedan. Däremot bli de båda sydportalerna med 
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sin ornamentik och sina rika arkivoltprofiler fullt naturliga, såsom 
tillhörande den äldre fasen av denna period (knippepelarnas). 

Bomdahl har påvisat denna samhörighet mellan knippepelare och 
sydportalens nedre delar. Däremot har han ej insett valvbågspro-
fileringens och södra tvärskeppsportalcns naturliga samband med 
do förra. Man behöver emellertid endast jämföra med några bilder 
från engelska katedraler eller från Trondheim för att bliva över
tygad om detta samband. Hänvisningen till England—Trondheim har 
Romdahl själv för portalernas vidkommande utförligt rättfärdigat. 

Måhända kan det synas egendomligt att till samma period hän
föra utpräglat gotisk profilering av bågpartier och enkelt tredelade 
fönstergrupper utan maasverk, men även här är hänvisningen till 
engelska kyrkor av Salisburys typ avgörande. Just samma kombi
nationer av former återfinnas där. Tolvhundratalsbyggnaderna i Eng
land präglas av den mest egenartade blandning av högmodern gotik 
och ålderdomliga former. 

Huruvida även stora sydportalens övre, skulpturprydda delar här
stamma från denna period är ett spörsmål, som tarvar sin egen in
gående behandling. Författaren är emellertid för sin del övertygad 
om, att portalon ifråga utförts helt och hållet under knippepelare-
perioden. 

Den omtalade disharmonien mellan bågar och väggkapitäl vid 
partiet knippepelare-åttkanlspelare är ganska svår att förklara. Na
turligast vore, om kapitalen suttit på sina platser, när bågarna bör
jade anläggas, och murverket omkring kapitalen synes intyga, att 
så varit förhållandet och att kapitalen ej efteråt inpassats. Det är 
dock orimligt att antaga, att man från början tänkt sig avstubba 
de rika profilerna så som skett t. ex. på nordsidan gentemot ått-
kantspelarna. — Såsom vi längre fram skola finna, har man sanno
likt från början i stället avsett att uppföra hela väggpelare såsom 
stöd för dessa valvanfang, och materialet till ctylika väggpelare fin
nes t. o. m. i liehåll (se nedan). De ha dock tydligen aldrig kom
mit att resas på sina avsedda platser. 

Detta sistnämnda förhållande synes antyda en viss förändring i 
byggnadsplanerna, vilken ganska väl skulle kunna motsvara mot
sättningen mellan de båda olika faser i ornamentik och arkitek
tonisk formgivning, som vi kunnat iakttaga. Sannolikt är, av allt 
att döma, att man under den senare fasen av arbetet använt sig av 
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Interiör av katedralen i Salisbury. (Efter Escher.) 

och uppmonterat bågar (men däremot ej annat material, väggpelarc 
ni. m.), som tidigare färdigställts men ej blivit uppsatta (bågserien 
i det åttkantiga pelareparets linje) och att man härvid icke visat nå
gon vidare förståelse för formernas logiska sainmanpassnnilc. 

Vi hava sålunda tyckt oss finna, att fullbordandet av kyrkans 
långhus i dess äldre omfattning, vars längd angives av de rund
bågiga väggarkadcrna, måste hava försiggått under en längre bygg
nadstid. Man har emellertid under denna period begagnat och om
byggt vad som något tidigare (första hallkyrkoperiodeu) utförts, 
varjämte inom perioden själv dessutom två bestämt markerade ske
den kunna urskiljas. Under det första skedet byggas knippepelarna 
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längst i väster, åtminstone en transversalbågserie förarbetas i syn
nerligen rik profilering, det västligaste fönstret på nordsidan byg
ges, medan övriga fönster förhöjas med bibehållande av äldre for
mer, varjämte dessutom södra tvärskeppsportalen utföres, liksom 
stora sydportalen. — Det senare skedet fullföljer arbetet efter för
enklade, man skulle kunna säga rationaliserade linjer. Endast i en 
punkt är man mera modern än föregångarna, ifråga om fönstrens 
rosverk. De åttkantiga och runda pelareparen resas nu. Motsva
rande väggkapitäl huggas och inpassas. Först under denna period 
byggas valven. Härvid användas i de västliga partierna redan tidi
gare färdigställda bågar, vilka placeras i åttkantpelarnas linje, 
ehuru avsedda för knippepelarnas, medan man tillfogar nya vid 
dessa sistnämnda, tydligen komponerade enligt egna, på samma 
gång ålderdomliga och rationella idéer. Vid resandet av dessa bå
gar har man dock endast i ett fall (D4) utformat däremot någor
lunda svarande väggkapitäl. I stället har man använt befintliga så
dana, vilka endast nödtorftigt bragts i överensstämmelse med båg-
profilerna på olika sätt. Kapitalet D4, som utgör undantag här
ifrån, söker etterbilda knippepelarnas ornamentik. 

Sydsidans fönster torde alla, åtminstone till någon del, härstam
ma från den äldsta hallkyrkoperioden, men hava tydligen i olika 
omfattning senare ombyggts. Det stora fönstret öster om södra 
långhusportalen har sålunda säkerligen breddats genom utflyttning 
av västra smygsidan (jfr snedläget i traveen), tydligen för att kom
pensera ljusförlusten, som uppstod när jätteportalen anlades i stäl
let för en mindre port, vilken måste hava haft ett fönster snett ovan
för sig, åt östra sidan (se Romdahls rekonstruktion av inre vägg-
arkad och portal, sid. 54, varest fönstret ej är inritat, men det dock 
klart framgår, att väggytan måste hava uppdelats genom ett fönster 
av något slag). Fönstrets omdaning bör sålunda räknas till tiden 
efter nya portalens anläggning. Rosverket är infogat i samband med 
denna omdaning. Lösa falsade stycken äro därvid inpassade såväl 
vid mittpelaren som i sidosmygarna. Sannolikt är detta spröjsverk 
relativt sent. 

Till det ovan ifrågavarande långhuset har, såsom Romdahl klar
gjort, vid 1300-talets början fogats ett nytt västparti med klart hög
gotisk prägel. Detta västparti är emellertid tämligen inhomogent. 
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Komdiihl har på ett övertygan
de sätt visat, hur man först 
sträckt långmurarna för en 
regelrätt utbyggnad av kyr
kan, omfattande några trave-
er, men senare förändrat pla
nen på sådant sätt, att västli
gaste traveen omgestaltades 
lill underrede för tvenne torn. 
Vid välvningen av dessa par
tier av kyrkan har man i sin 
tur emellertid frångått denna 
plan och återvänt till den ur
sprungliga, som avsåg välv-
ning enligt kyrkans normala 
hallkyrkosystem. Tre faser nv 
arbetet äro sålunda enligt 
Romdahl skönjbara inom det
ta västliga byggnadsparti, om
fattande 1) långmurarnas ar
kader samt ett knippepelare-
par, vilka delars stil Romdahl kunnat definiera såsom en
gelsk höggotik, 2) västfasaden och det västligaste pelareparet, ut
görande rester av en projekterad tvåtornsfront, vari Romdahl ser 
mera franskt betonade stilimpulser, samt till sist 3) avslutningspe-
riodon med alla valven i byggnadspartiet, tydligen arbetande under 
bestämd press att äntligen och på enklaste sätt göra domkyrkan 
färdig. Enkla former från välvningsperioden i långhusets östligare 
delar gör sig här ånyo gällande. 

Tydligen har man, då väggarkadernas förlängning genomfördes i 
rikasto höggotiska stil, avsett att giva långhuset ännu längre ut
sträckning mot väster än det nu har. Först när tornen och med dem 
västfasaden planeras, klipper man av längden, synbarligen på grund 
av tornplanens fordringar. I västgaveln inpassas väggpelare liksom i 
långmurama i norr och söder. Å sistnämnda platser avbryta dessa 
väggpelare på ett mycket oharmoniskt sätt murarkadema. 

Dessa fyra väggpelare hava f. ö. en genomskärning, som fullstän
digt motsvarar den å det äldsta knippepelareparet, vilket ju tillhörde 

Fig. 57. 
Gördelbåge med rik gotisk profilering 
som avstubbats för att passa till kon-

solkapitäl (A 5) av enklare typ. 
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föregående period, men har däremot ej alls någon likhet med ge
nomskärningarna av västpartiets sista knippepelarepar eller de i 
kyrkorummets bägge västliga hörn placerade knektarna, vilka alla 
hava utpräglat gotisk profilering. Det kunde då tänkas, att man i 
dessa väggpelare liksom i de valv de uppbära hade att se represen
tanter för en sen men reaktionär byggnadsstil, den brådskande av
slutningstidens stil. Men detta motsäges bestämt dels av att vägg
pelarna ifråga ej äro inbyggda efteråt utan ligga i förband med 
väggarnas murverk, dels därav att deras stenmaterial har att upp
visa en hel mängd stenhuggaremärken av alldeles samma typer 
som märkena å det äldsta knippepelareparet. Vi hava med andra 
ord här återfunnit de ovan omtalade väggpelare, vilka avsetts till att 
mottaga de valvbågar, som skulle hava utgått från knippepelare
paret i västligaste delen av det äldre långhuset, under föregående 
stora byggnadsperiod. Av någon anledning hava de ej blivit upp
satta såsom avsett, utan i deras ställe har man, som vi sett, inkopp
lat befintligt kapitälmaterial av olika slag vid uppmurandet av de 
sedan länge färdighuggna bågpartierna. 

Sannolikt gäller vad som sagts angående väggpelarna även om 
det mellersta knippepelareparets stenmaterial, med undantag för 
baser och kapital, vilka äro yngre. Dessa pelares sektion står näm
ligen så nära de äldsta knippepelarnas, att man frestas antaga sam
tidighet i utförandet. Stenhuggaremärkena ge full visshet härom. 
Sannolikt voro dessa pelare avsedda för de nuvarande åttkantpe-
larnas plats. Är detta riktigt, få vi tydligen fatta såväl det äldsta 
ifrågavarande parets grovlek som väggpelarnas existens såsom 
vittnesbörd om, att man från början avsett att bygga en tvåtornig 
västfront över desamma. 

Jämförelsen med engelsk lolvhunclratalsarkitektur gör då lockande 
att tänka sig, att knippepelareperioden inneburit ett ännu starkare 
nydanande än vi här tidigare förutsatt, att man rent av tänkt sig 
en återgång till basilikalt system, med sidoskepp av de nuvarandes 
höjd samt med ett väldigt mittskepp, höjande sig långt över de 
gamla måtten. Något verkligt bevis för att en dylik plan förelegat 
kan emellertid icke förebringas. Men den skulle hava stått i full 
överensstämmelse med förebilderna, Trondheim och engelska kate
draler av Salisburys typ. 

Med ovan framdragna olika förhållanden antydda börja den 
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Fig. 58. 
Långhuset! kranslist Arbetad samtidigt med båda sydporlalerua men uppsatt 

långt senare under den avslutande byggnadsjierioden. 

äldre långhusbyggnadens tre faser framstå i ett fullare ljus. Den 
andra av dessa faser, omfattande, helt eller delvis, båda sydporta
lerna samt knippepelaroparet, har tydligen av någon anledning 
hastigt avbrutits. När arbetet fortsattes sker det under ny ledning, 
som väsentligt förenklar det arkitektoniska systemet men delvis be
gagnar det från första fasens tid kvarliggande, färdigliuggna bygg
nadsmaterialet (ett bågok över åttkantpelama), medan däremot andra 
delar icke tagas i anspråk förr än långt senare, under avslutnings-
perioden, då västpartiets yngsta delar uppföras. 

Till och med i västligaste traveens båda fönster synes material 
från knippepelareperioden ingå. Endast innersta profildelen, inne 
vid glasfalsen, har omhuggits. Med undantag för denna motsvarar 
profilen nämligen fullt fönstret N3, vilket ju, som vi ovan sett, 
måste räknas till just knippepelareperioden såsom hel nydaning 
(rosverket undanlaget), ej endast såsom ombyggnad. De båda fön
stren i nuvarande västligaste traveen, eller rättare sagt deras om-
fattningar, skulle då helt naturligt hava varit avsedda för den äldre 
västgaveln — eller hava rent av varit placerade i denna före den 
nya sluta utvidgningen mot väster. 

Det slanka knippepelareparet, B3—C3, visar i sina baser och i 
sinn kapital utpräglad likhet med vaggarkadernas ornering i väsl 
liga traveen och bör vara uppsatt (mod användande av gammalt 
material till skaftet) samtidigt med dessa arkadclelar. 

Genom den tolkning, som ovan framställts rörande västpartiets 
invecklade problem, bortfaller Romdahls sats, att större delen av 
detta byggnadsparti jämte de östligaste knippepclarna skulle vara till
komna under en sammanhängande byggnadshyttas tid. Denna sats 
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var byggd på s tenhuggaremärkenas förekomst på en mängd olika 

ställen i detta byggnadspart i . Stenhuggarcmärkena äro emellertid 

anbragta å just de partier, vilka, såsom vi ovan sett, hava använts 

sekundärt . De sakna sålunda bevisvärde för byggnadstidens om

fattning. — 1 stället för så småningom skeende st i lförändringar 

träda med den tolkning, som ovan försökts, k lara och distinkta 

stilperioder. 

Såsom jämförelse mellan Romdahls framställning av byggnads-

historien och den modifikation därav, som här föreslagits, skall en 

tabellarisk översikt av bådadera här framläggas. 

PARALLELLER. 

ROMDAHLS KRONOLOGI. 

Biskop Gisles domkyrka 1130—40-
talen. 

Biskop Bengt Magnussons nya kor
bygge omkring 1232—1237. 

Biskop Lars' långhus, omkring 
1237—1258. 
Välvning av tvärskeppet. Första 
paret långbuspolare samt här
emot svarande valv i mittskep
pet. Trekopplat fönster i norra 
tvärskeppsgaveln. Förändring av 
basikalt system till hallkyrko-
system. 
Långhusmurarna sträckas. 
Norra muren uppföres med sina 
fönster. 
Södra endast till solbänksböjd. 

Biskop Henrik 1258—83, och 

Biskop Bengt Birgersson 1286—91. 
Långhuset förenas med koret; 
gammalt murverk genombrytes 
eller ombygges i gränspartierna. 

HÄR FÖRESLAGEN MODIFIKA
TION. 

Ingen. 

Ingen. 

Lägre sittande valv i sidoskep
pen än i mittskeppet. Fönstren i 
långmurarna lägre än i Romdahls 
rekonstruktion. Även sydsidans 
fönster utförda. 

Biskop Henrik 1258—83. 
Biskop Lars' bygge fortsattes och 
föres fram mot fullbordan. Intet 
av den gotländska perioden bör 
till detta tidsavsnitt. 

Biskop Bengt Birgersson 1286—91. 
Nytt hallsystem med lika höga 
valv i alla skepp beslutas (möj
ligen avses dock rent av en för-
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Södra långmuren uppföres med 
sina fönster. 
Kolonetlkapitälen D6, A4—6, B7, 
07. 
Runda och ättkantiga pelareparen. 
Fönstrens rosverk å norra sidan 
tillsättes, N6, 5 och 4. 
Nya fönster N3, S3, S4, S5, S6, 
N7. 
Valv motsvarande runda och ått
kantiga pelareparen. 

Hela detta parti av kyrkan utpräg
lat gotländskt till sitt kynne. 
Provisorisk vägg uppföres å ått
kantiga pelareparets linje. Plan 
uppgöres till långhusets förläng
ande. 

Biskoparna Lars 1292—1307, och 
Karl, t 1338, samt tiden intill di
gerdöden, 
östligaste knippepelareparet. Ba-

ändring till gotisk basilika i stor 
stil). Man börjar från västra än
dan. 
Fönstret N3, ombyggnad av fön
stren N4—6 och S3—6. Tvenne 
fönster för västgaveln (senare an
vända för NI och SI). Knippepe
lareparet Bl—C4. Enkla fönster
former, ej rosverk. 
Väggpolarna Bl, Cl, A2 och D2 
huggas färdiga i förråd men hin
na ej uppsättas. Avsedda för plat
serna A4, D4 och B3, C3 (dessa 
båda belägna invid den äldre väst-
gaveln). Sannolikt har man av
sett att go endast ett pela repar 
så grov sektion samt korresjionde-
rande väggpelare. En tvåtornig 
fasad skulle, om detta är riktigt, 
hava avsetts. Tornen skulle bä
ras av de grova pelarna och de
ras motsvarande väggpelarc. Skaf
tet av det smärtare pelareparet i 
kyrkans västligaste del har san
nolikt även varit färdigt i förråd, 
avsett för åttkantpelarnas nuva
rande platser. 
Transversalbågar färdiga i förråd 
till ett pelarepar. Uppsättas ej. 
Södra tvärskeppsportalen. 
Södra långhusportalen. 
Stilen präglas av vissa klart go
tiska drag av engelsk eller trond-
lieimsk-engelsk art, men även ål
derdomliga inhemska inslag göra 
sig märkbara. (Jämför koret i 
Örebrokyrkan ifråga om orna
mentiken. Däremot ej för arki
tekturen, som där är långt ålder
domligare.) Byggnadsarbetet av-
brytes av någon anledning hastigt 
och byggnadshyttan upplöses. 

Biskop Lars 1292—1307. 
Ny ledning. Gotlänning. 
Systemet förenklas. 
Kapitalen D6 och B7, C7 efter-
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serna vittna om att det äldre sten
huggarelaget ännu är i verksam
het, dock i samarbete med ett nytt 
lag, som har ledande ställning. 
Begynnande gotik. 

Mellersta knippepelareparet. 
Format i anslutning till föregå
ende men med helt ny, höggotisk 
jirofilering och ornering av baser 
och kapital. 
Långhusets förlängning mot väs
ter. 
De gotiska väggarkaderna. 
Södra tvärskeppsiiortalen. Stora 
sydportalens övre delar. Sakristie
ingången. 
Attkantpelareparets gördelbågsvit. 
Klar engelsk orientering. 

bilda ännu direkt knippepelare-
orneringens ornamentala former. 
I A4—6 äro dessa former tektoni-
serade på ett nytt sätt. Det ått
kantiga pelareparet, utgörande en 
reducerad variant av knippepe
larna, uppföres. Det runda pe
lareparet likaledes. Långhuset 
bringas först nu till full förening 
med tvärhuset genom murgenom
brytningar i sidoskeppen och mel
lan mittskeppets östligaste travée 
och dess sidopartier. (Jtr Vretas 
korvalv, 1289.) Fönstren förses 
med rosverk. Hela långhuset väl-
ves. Härvid användes den för 
knippeparets linje avsedda, rikt 
profilerade bågen, men den upp
sattes över åttkantparets linje. 
Till knippepolarna komponeras 
nya ribbprofiler i rationaliserande 
anda och i viss anslutning till 
kyrkans äldre profilbildningar 
(tvärhusets valv och fönster). Ka
pital, som svara mot dessa rikare 
bågbildningar, ha dock ej förfär
digats mera än i ett enda fall och 
där i tydlig strävan att efterbilda 
knippepelareornamentiken (D4). I 
övrigt har man nöjt sig med att 
passa samman nödtorftigt vad 
som fanns att tillgå. Detta tyder 
på en viss brådska vid utförandet 
samt väl även därpå, att man låtit 
valvarbetet fortskrida från öster 
mot väster, varigenom det blir 
förklarligt att man fick reda sig 
etter bästa förmåga mot slutet. 

Biskop Karl, t 1338. 
De gotiska långhusarkaderna. 
Mellersta knippepelareparet upp
föres av äldre förrådsmaterial. 
Nya baser och kapital. 
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Tornfront med tvenne torn beslu- Äldre väggjielarematerial ocn ma
tas, terial till fönsteromfattningar ur 
Ny ledning, franskt betonad. Det förrådet kommer till användning. 
västligaste pelareparet. Likaså den från samma period 
Fönsterna i västpartiet. Västmu- härstammande vackra genombrut-
ren. na taklisten. 

Avslutningsskede. Välvning. Ingen modifikation. 
Provisoriskt roste. 

* 
En god prövning av här framlagda kronologi erbjuder det gotländska 

landskyrkomaterialet. Det skulle emellertid föra för långt att i detta sam
manhang genomföra en jämförelse med detta. Men det torde dock här böra 
jiåpekas att endast med vår kronologi för Linköping de gotländska kyrkor
na tillhörande anonymmästarna Rononsis' och Neo-Iconicus' kretsar erhålla 
sina naturliga förebilder. Stora sydportalen har sålunda en hel mängd 
gotländska ättlingar och överhuvudtaget utgör den norsk-engelske linköpings
mästarens ornamentik och stil förutsättningen för hela Ronensis' och Neo
iconicus' verk. Båda dessa mästare måste hava arbetat i Linköping. 

ZUSAMMENFASSUNG. 
E R I K L U N D B E R G : Der Dom zu Linköping. Randbemerkungen zu 

einem Prach twerk . 

In einer 1932 erschienenen inonumentalen Arbeiit hat Axel L. Romdahl 
eine endgtiltige Zusammenfassung seiner Untersuchungen Uber den Dom 
zu Linköping gegeben. Vert. kritisiert Romdahls chronologische Analyse 
des Bauwerks in den Partien, die sich auf den Zeitraum um 1250 bis 
gegen 1350 beziehen, und glaubt mit Bestimmtheit zwei Hauptperioden 
während der Zeit um 1300 herum feststellen zu können, deren Reihenfolge 
im Verhältnis zu Romdahls Chronologie umgekehrt werden muss. Die 
eine dieser Perioden hat ausgesprochen englisch-norwegischen, jung-
gotischen Charakter, und der Meister hat sicherlich seine Ausbildung in 
Trondheim erhalten. Seine Arbeit erfuhr jedoch sehr bald einen Abbrucb. 
um etwas später unter Leiltung eines Gotländers und zwar in reaktionärem, 
gotländisch-romanischem Stil weitergcfiihrt zu werden. Nach der Heimkehr 
nach Gotland hat dieser Meister verschiedenes von den Lehren und An-
regungen verwortet, die er von der englisch-norwegischen Kunstschöpfung 
in Linköping erhalten hatte, und uberhaupt känn man sägen, dass die 
ganze junggotische Baukunst auf Gotland von dem Dora zu Linköping als 
"Hochschule" ausgeht. 


