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EN PORT FRÄN SKARABOBG 
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Fig. 7. 
Skaraborgsportalen pä Dagsnäs. Försök till rekonstruktion av huvudpartiet. 

Skala 1 :40. E. G. Karlgren och H. Widéen 1941. 
The Skaraborg portal at Dagsnäs. Attempt at reconstruction of the main portion. 

Scale 1 :40. 

Skaraborg, Johan I ILs kungshus i Skara, tog arv efter det medeltida 
fästet Gällkvist. Det uppfördes på platsen för det forna S. Olofs kloster, vars 
kyrka synes ha ingått däri som slottskapell. Johan III bedrev bygget ivrigt 
1583—87, då en mäster Hans samt Melker Linck nämnas (L. W. Munthe, 
K. fortifikat. his t , I, s. 83; C. Silfverstolpe, Hist. bibi. II, s. 158 ff.), men 
1012 brändes slottet av danskarna och fick snart förfalla. På ett av de två 
Suecia-stick, där ruinen skymtar, tycks den ganska ansenlig och väl mot
svarande en äldre beskrivning (H. Ullenius, »Hendecapolis» etc. i Skara 
stifts- o. landsbibi.) som därom säger: >. . . ett ganska prächtigt hus med 2 
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höga portar, en i norr, och en västeruth; härlig Kyrkja uti thet hörnet, som 
viste nordost; skjöne hvälfde källare i hörnet sud-ost; högt torn midt på 
södra sidan> etc. När Linné 1747 var i Skara, gick han på ruinplatsen och 
bestämde husets längd till 50 och dess bredd till 36 steg. En stadsplan av 
1653 visar anläggningens kontur med kyrkans tresidigt avslutade, försträ
vade kor i nordost. 

Till dessa knapphändiga underrättelser kan nu av allt att döma läggas 
ett för slottet som byggnadsverk synnerligen belysande fynd. Sedan domän-
intend. B. Ekberg, som är nuvarande ägare till Dagsnäs, den bekante göten 
Pehr Thams gods, fäst förf:s uppmärksamhet på en vase-prydd sten, inmurad 
i en stallvägg på gården, och sedan denna bestämts till sannolik ålder och 
ursprung, följde upptäckten av än flera delar till en sandstensportal av hög 
kvalitet. Dess pilastrar och båge bilda en portal på Dagsnäs corps-de-logi 
under altanen åt sjösidan. I intresserat samarbete med arkitekt E. G. Karl
gren, Skara, har här återgivna rekonstruktionsskiss åstadkommits. Därtill 
bör dock anmärkas, att ledet mellan gesimsen och bjälklaget möjligen hört 
till en annan, alldeles snarlik portal. 

Att Pehr Tham, Sergels vän, flyttade runstenar till Dagsnäs, är allom be
kant. Att han från det närbelägna Skara flyttat den högklassiga vasatids
port, jag härmed velat presentera, kan näppeligen betvivlas. 

Harald Widéen 

LITTERATUR OCH KRITIK 
NYA RUDBECKSSTUDIER 

RAGNAR JOSEPHSON: Det hyperboreiska Upsala. Svenska Hu
manistiska förbundets skriftserie 51. Norstedt & Söner, Stock
holm 1940. 

NILS SUNDQUIST: »Olof Rudbeck.% Kungshyggning pä Ultuna-» 
i Upplands Fornminnesförenings Årsbok 1940. 

Göticismens storvulna tankeriktning, som gjorde Sverige till den mänsk
liga odlingens vagga, fick i Rudbeeks Atlantica med dess illustrations-
band sitt mest exklusiva och slutgiltiga uttryck. Längre var det omöjligt 
att komma. Den med hänförelse mottagna läran existerade, om också med 
tiden rätt tynande, långt in på 1700-talet, men upplöstes och fördunstadc 
alldeles inför upplysningstidovarvets kritiska forskning.1 

Författaren till »Det hyperboreiska Upsala» har tagit till sin uppgift 
att skärskåda dels Rudbeeks ställning till arkitekturen, dels hans in
satser sora byggmästare i dåtidens blygsamma lärdomsstad på Fyrisslätten. 

1 Se J o h a n N o r d s t r ö m , De yverbornas ö, Stockholm 1934, där 
grunddragen till hela denna ända från 1500-talet stammande konstruktion 
framlagts. 


