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FÖRORD 
till 


SVERIGES KYRKOR 

Nr 100 

SÖDERMANLAND BAND 1:1 

Då volymen nr 100 nu framlägges av verket SVERIGES KYRKOR, konsthistoriskt 
inventarium, är det för utgivarna en stor tillfredsställelse att i denna volym kunna pub-
licera resultaten av en länge förberedd beskrivning av STRÄNGNÄS DOMKYRKA, nu 
i första hand av dess medeltida byggnadshistoria. Strängnäs Domkyrka intager näm-
ligen en mycket betydelsefull ställning bland vårt lands stora kyrkliga minnesmärken 
såväl genom sin särpräglade arkitektur och sin medeltida målningsutsmyckning som 
även genom sina många märkliga och kvalitativt högtstående inventarier av olika slag 
och från skilda tidsskeden. Den är ett värdigt föremål för en jubileumsbok. 

Sedan nu den grundläggande framställningen av domkyrkans medeltida byggnads-
historia utförligt framlagts, är det vår förhoppning att med korta mellanrum kunna publi-
cera den fortsatta domkyrkobeskrivningen enligt följande plan. Beskrivningen uppdelas 
på två band, varav det första skall omfatta, förutom den här föreliggande volymen 
(I: 1), en avdelning (I: 2), som omfattar byggnadshistorien under tiden efter 1523, 
inklusive redogörelse för domkyrkans stora restaurering 1907- 10 samt slutligen en 
avdelning (I: 3) rörande kyrkans medeltida kalkmålningar. Band Il skall behandla dels 
domkyrkans fasta inredning under olika perioder, dels dess inventarier, inklusive dess 
gravminnen m. m. Detta band skall uppdelas på ett lämpligt antal häften. 

Det kyrkobeskrivningsarbete, vars första synliga frukter framläggas i föreliggande 
volym, har en mer än halvsekelgammal och rätt komplicerad historia bakom sig, för 
vilken här i korthet bör redogöras . 

Åren 1907- 10 undergick Strängnäs domkyrka en omfattande inre restaurering efter 
planer och under ledning av slottsarkitekten FREDRIK LILLJEKVIST. Såsom kulturhisto-
risk kontrollant under arbetet med särskilt uppdrag att leda framtagning och konser-
vering av kyrkans medeltida kalkmålningar anställdes dåvarande arkitekten, fil. lie. 
SIGURD CuRMAN. För honom vikarierade under vissa perioder dåvarande fil. kand. fri-
herre CARL R. AF UGGLAS. 

I samband med restaureringsarbetet och under ledning av den kulturhistoriske kon-
trollanten utfördes ett stort, systematiskt uppmätningsarbete av domkyrkan genom den 
då helt unge arkitekten MELCHIOH WERNSTEDT, som däråt ägnade ett sällsynt energiskt 
och intresserat arbete under åren 1908-10. 

I anslutning till domkyrkorestaureringens avslutande och domkyrkans återöppnande 
anordnades sommaren 1910 i Strängnäs en omfattande utställning av äldre kyrklig 
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konst från Strängnäs stift, vilken väckte ett mycket stort intresse i vida kretsar. Intiativ-
tagare och ledare av denna utställning voro de båda ovannämnda medarbetarna i kyrko-
restaureringen S. CuRMAN och C. R. AF UGGLAS samt dåvarande docenten JoHNNY 
RoosvAL. 

Denna utställning, som på ett slående sätt lämnade bevis för de svenska kyrkornas grund-
läggande betydelse för kännedomen om landets äldre konst- och kulturhistoria, gav den 
avgörande impulsen till startandet av verket Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inven-
tarium, vars första häfte utgavs av Sigurd Curman och Johnny Roosval år 1912. Detta 
var helt visst ett djärvt planterat senapskorn, som emellertid trots många svårigheter 
och växlande klimat lyckats hålla sig levande och satt frukter, vilka kanske inte alltid 
vunnit tillräckligt beaktande, men som - det hoppas verkets utgivare - dock alltmera 
uppenbart skall visa sig fylla det från början uppställda målet: att genom enhetligt ut-
förda och i enhetliga former publicerade, vetenskapligt noggranna beskrivningar av de 
svenska kyrkorna och deras konst- och kulturhistoriskt värdefulla föremål, utgöra en 
lättillgänglig källa icke blott för den forskande vetenskapsmannen i hans behov av 
pålitligt primärmaterial, utan även för varje svensk medborgare, som av olika skäl och 
för olika ändamål önskar sakliga upplysningar rörande våra kyrkobyggnader och deras 
mångfasetterade innehåll. 

Det kraftiga stöd, som under senare år kommit verket Sveriges Kyrkor till del från 
Statens Humanistiska Forskningsråd har på ett utomordentligt värdefullt sätt ökat 
möjligheterna icke blott till en betydligt snabbare utgivningstakt, utan även till en rikare 
och bättre illustrering, vilket i ett verk av detta slag har den allra största betydelse. 

Då nu den hundrade volymen av verket framlägges, vilja utgivarna gärna upprepa 
den förhoppning, varmed den första volymens för:etal slutade, nämligen att det måtte 
förunnas verket att från en ringa början växa ut till sitt fulla omfång och icke nödgas 
stanna på halva vägen. 

Men nu åter till Strängnäs domkyrka! 
Någon tid efter avslutandet av domkyrkans restaurering överlämnade sedermera 

generalkonsul CARL BERGSTEN till dåvarande domprosten OTTO NORBERG en summa av 
10 000 kronor för att möjliggöra utgivande av en värdig publikation över Strängnäs 
domkyrka och dess inventarier. På domprosten Norbergs initiativ bildades i oktober 1917 
en kommitte för förverkligande av nämnda uppgift. Medlemmar av denna kommitte 
voro, förutom domprosten 0. NORBERG, lektor ISAK FEHR, slottsarkitekten FREDRIK 
LILLJEKVIST, friherre RUDOLF CEDERSTRÖM, docenten JoHNNY RoosvAL, professor 
SIGURD CuRMAN och friherre CARL R. AF UGGLAS. Kommitterade ansågo lämpligast, att 
uppgiften förverkligades genom samarbete av de olika personer, som varit sysselsatta 
med undersökningar el. dyl. vid det senaste restaureringsarbetet i kyrkan eller som eljest 
genom sin speciella sakkunskap vore särskilt skickade att behandla vissa olika avdel-
ningar inom den tilltänkta publikationen. 
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Ett preliminärt program till uppgifternas fördelning uppställdes: 1) Församlingshistoria 
- I. Fehr, 2) Byggnadshistoria - S. Curman, 3) Restaureringsarbetet - Fr. Lilljekvist, 
4) Kalkmålningarna - S. Curman, 5) Fönstermålningar - C. R. af Ugglas, 6) Altarskåpen 
- J. Roosval, 7) Begravningskonsten - R. Cederström (dock skulle de skulpterade 
monumenten bearbetas av C. R. af Ugglas), 8) Silver - G. Upmark, 9) Textilier och 
övriga lösa inventarier - C. R. af Ugglas. 

Till redaktör för arbetet utsågs professor S. Curman. Lektor I. Fehr åtog sig att utföra 
allt arkivarbete och att delgiva de olika specialförfattarna de uppgifter, som kunde vara 
till nytta för vars och ens avdelning. 

Denna vackert upplagda plan kunde tyvärr icke genomföras. Alla de i företaget enga-
gerade personerna voro redan eller blevo mycket snart i allt för hög grad arbetsbelastade 
genom egna tjänsteuppgifter för att kunna ägna tillräcklig sammanhängande tid åt 
lösningen av de ingalunda enkla arbetsproblemen. Lektor Fehr var såsom nyss pensio-
nerad den ende, som disponerade sin tid. Han sammanbragte också under tiden fram till 
sin död 1929 ett stort material av excerpter ur skilda arkiv i Stockholm, Uppsala och 
Strängnäs, en excerptsamling, som sedermera inköptes från hans sterbhus, och som varit 
till stor nytta för de senare studierna rörande domkyrkan. 

Undert ecknad Curman, som 1917 utsetts till redaktör, måste tyvärr bekänna, att han 
icke var i stånd att i rättan tid handlägga detta uppdrag på ett effektivt sätt, detta när-
mast med anledning av de många och tidskrävande tjänstplikter, vilka just vid denna 
tidpunkt ålades honom först såsom byggnadsråd och chef för den nyinrättade kultur-
historiska byrån i Kungl. Byggnadsstyrelsen (1917- 23) och därefter såsom riksantikvarie 
(1923-46). 

Efter lektor Fehrs död år 1929 beslöt nämnda kommitte, att den beramade dom-
kyrkobeskrivningen lämpligen borde överlämnas till publicering inom verket Sveriges 
Kyrkor, varvid dock fördelningen av de olika beskrivningsuppgifterna skulle bibe-
hållas med den förändringen , att församlingshistorien skulle författas av domprosten 
Otto Norberg. Denne har också efter kompletterande arkivforskningar slutfört sin upp-
gift, varav en större del av honom år 1935 publicerats under titeln »Strängnäs Domkyrka, 
Stifts- och Biskopskyrka, Församlingskyrka», Sthlm, Saxon & Lindströms förlag (127 
sidor). Professor Johnny Roosval har även avlämnat manuskript till sin beskrivning av 
domkyrkans tre flandriska altarskåp, vilken kommer att ingå i den slutliga publikatio-
nens andra band. 

För att föra arbetet vidare beslöto kommitterade att anlita för uppgifterna lämpliga 
nya och yngre krafter. Sålunda uppdrogs åt fil. lie. RUNE NORBERG att utarbeta ens. k. 
snabbinventering av domkyrkans lösa inventarier för att tjäna såsom underlag för be-
skrivningen. Sådan avlämnades också 1932. Och år 1933 uppdrogs åt dåvarande fil. kand. 
LARS ERIK BERGSTRÖM att i samband med kompletterande undersökningar upprätta en 
stomme till en byggnadsbeskrivning och en arkitekturanalys av domkyrkan. Tyvärr 
nödgades denne intresserade och kunnige medarbetare efter 1/ 2 års arbete frånträda sitt 
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uppdrag på grund av varaktig, allvarlig ohälsa. De av honom vunna arbetsresultaten 
hava dock i vissa avseenden varit av betydelse för den senare forskningen, särskilt hans 
grundliga undersökning av de olika tegelmaterialens förekomst i kyrkans murverk. 

Först 1941 kunde det avbrutna arbetet återupptagas på allvar. I oktober detta år 
anställdes fil. dr. ERIK BottRN för att utarbeta den byggnadshistoriska beskrivningen 
av domkyrkan, en uppgift varmed Bohrn sedan med vissa avbrott för beredskapstjänst-
göring arbetade under åren 1941- 1945. Med utgångspunkt från Wernstedts ovan-
nämnda uppmätningsritningar och från Curmans under restaureringsarbetet 1907-
1910 gjorda anteckningar och fotografier samt Bergströms senare uppteckningar gjorde 
Bohrn domkyrkan till föremål för en i detalj gående undersökning. Jämsides härmed 
bedrev Bohrn kompletterande arkivforskningar, särskilt i domkapitlets arkiv i Sträng-
näs, och bragte Isak Fehrs stora excerptsamling i överblickbart och hanterligt skick. 

På grundval av byggnadsundersökningarna och arkivmaterialet utarbetade Bohrn 
en detalj erad beskrivning av domkyrkan och lämnade en utförlig redogörelse för det 
stora byggnadsverkets framväxande och öden under medeltiden och fram till våra dagar. 

För att underlätta förståelsen av kyrkans invecklade byggnadshistoria utförde Bohrn 
de i denna bok återgivna kavaljersperspektiviska bilderna av domkyrkan, som åskådlig-
göra dennas gradvisa tillväxt och förändring. Han ledde även framställningen av de 
rekonstruktionsritningar av Kärnkyrkans planer och fasader, som återgivas å pl. XXV-
XXVIII i planschdelen till detta verk. 

Fram till denna punkt hade samtliga utförda arbeten bekostats dels med de ovan-
nämnda Bergstenska donationsmedlen, dels med trenne under åren 1943- 1945 av 
Humanistiska fonden till Kommitten beviljade anslag om tillhopa 8 000 kronor. Till 
arbetets tryckning saknades emellertid medel. Kommitten, som genom dödsfall starkt 
decimerats överlämnade 1951 sina samtliga arbetsresultat till verket Sveriges Kyrkor 
med uppdrag att fullfölj a det av kommitten en gång mottagna uppdraget. Den 13/6 
1951 överlämnades också kommittens behållna medel, kronor 261: 49, till Sveriges 
Kyrkor. 

För att göra det ekonomiskt möjligt för verket Sveriges Kyrkor att fullfölj a utgiv-
ningsarbetet av Strängnäs domkyrkas beskrivning beviljade Konung Gustaf VI Adolfs 
70-årsfond för svensk kultur år 1960 ett tryckningsbidrag på 20 000 kronor. Utgivarna 
frambära härmed sin vördnadsfulla tacksamhet för detta mycket betydelsefulla stöd, 
som icke blott mildrade deras ekonomiska svårigheter, utan även utgjorde en högt skat-
tad uppmuntran i arbetet. 

. Då arbetet med Strängnäs domkyrkas publicering sålunda efter en längre, tyvärr 
nödtvungen paus år 1960 kunde återupptagas inom redaktionen för Sveriges Kyrkor, 
kompletterades den föreliggande av Bohrn upprättade kyrkobeskrivningen i vissa 
avseenden av undertecknad Tuulse, med särskilt aktgivande på de inflytelser från den 
samtida kontinentala arkitekturutvecklingen, som under skilda perioder kunna spåras 
hos Strängnäs domkyrkobyggnad. 
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Det är sålunda Bohrns här angivna byggnadsbeskrivning och historiska framställning, 
i vissa stycken kompletterad av Armin Tuulse, vilken i allt väsentligt ligger till grund 
för den här tryckta redaktionella bearbetning, som år 1963 av undertecknad Curman 
utarbetats i Strängnäs under ständig intim kontakt med såväl monumentet som med 
Erik Bohrn och Armin Tuulse. Denna bearbetning har främst varit inriktad på att göra 
framställningen av de många gånger mycket komplicerade byggnadsförhållandena 
lättare begripliga för läsaren, men också på att i framställningen inarbeta en del 
nya forskningsresultat, bl. a. dem som framlagts i det år 1959 utkomna arbetet om 
»Strängnäs stads historia», där särskilt professor Gottfrid Carlssons ingående historik 
över »Biskopssäte, domkyrka och kloster» bringat oss många mycket värdefulla nya upp-
gifter och synpunkter. Detta är även fallet med professor Sune Lindqvists i samma bok 
ingående kapitel om »Strängnästraktens äldsta bebyggelsehistoria». Vidare har efter-
strävats att genom införande av ökade personhistoriska uppgifter söka sammanbinda 
monumentet och dess växlingar med de samtidigt levande och handlande personerna. 

I samband med slutredigeringen har även en grundlig översyn av illustrationsmateria-
let ägt rum med såväl korrigering som komplettering av det tidigare ritnings- och foto-
grafimaterialet. 

Sveriges Kyrkors utgivare, båda medarbetare i det författarteam, som står bakom den 
nu framlagda boken om Strängnäs domkyrka, önska här framföra sitt uppriktiga tack 
till teamets huvudarbetare, fil. dr Erik Bohrn, för hans lika grundliga som tålmodiga 
arbete på den förelagda uppgiften. 

Vi hava också anledning att erkänna och uttrycka tacksamhet över den medverkan 
och hjälp i arbetet, som på många olika områden och i skilda former lämnats av ett 
stort antal personer. Sålunda biträddes Bohrn vid sina undersökningar i domkyrkan under 
1940-talets början på ett effektivt och intresserat sätt av en vaken och skarpsynt skol-
gosse vid namn Eric Harry Bergquist, nu fil. lie. och föreståndare för museet i Södertälj e. 

Det har ovan nämnts, att ett stort och noggrant uppmätningsarbete, omfattande 
hela domkyrkans arkitektur och dess detaljer utfördes 1908- 1910 av dåvarande eleven 
vid Chalmers Tekniska Högskola Melchior Wernstedt, sedermera professor. Med hjälp 
av några kamrater, bland vilka en tid märktes Gunnar Asplund, utförde han ett jätte-
arbete, vars like knappast gjorts för någon annan svensk domkyrka. Detta har varit av 
grundläggande betydelse för allt senare arbete rörande domkyrkan. En stor del av detta 
ritningsmaterial publiceras nu i en särskild planschdel till denna bok, separat för att un-
derlätta dess begagnande vid studiet av texten. Utgivarna hoppas, att det skall glädja 
dessa ritningars upphovsman att såsom professor emeritus återse dem i tryck, äntligen 
använda till det ändamål, för vilket de utfördes för mer än ett halvt sekel sedan. - Såsom 
komplement till denna serie har man att betrakta de vackert penntecknade ornaments-
detaljer av olika slag, som 1912 utfördes av arkitekten Ture Sellman och som även i 
stor utsträckning illustrera denna bok. 
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Senare hava ett antal kompletterande uppmätningsritningar av olika slag utförts av 
Sveriges Kyrkors specielle kyrkuppmätare, ingenjören John Söderberg. Ett annat viktigt 
och ingalunda lättutfört ritarbete har under de sista åren utförts av konstnären Juhan 
Nommik för att på grundval av gjorda uppmätningsskisser, anteckningar och muntliga 
anvisningar framställa originalteckningar till klicheer av vissa arkitektoniska detaljer 
eller sammanställningar, konstruktioner och rekonstruktioner, korrigeringar m. m., alla 
avsedda att förtydliga textens beskrivningar. 

Det fotografiska avbildningsmaterialet, som i detta arbete är synnerligen rikt, har 
framställts i flera olika repriser. Studie- och dokumenteringsfotografering har givetvis 
i stor utsträckning utförts av författarna i samband med deras undersökningsarbeten, och 
av dessa bilder har ett mindre antal använts till illustrering av boken. Direkt för anskaf-
fande av fullvärdigt illustrationsmaterial har fotografering utförts vid olika tidpunkter. 
Åren 1933- 1934 utförde Livrustkammarens fotograf Nils Åzelius en serie bilder av 
kyrkans yttre och inre arkitektur samt av dess medeltida kalkmålningar. Dessa komplet-
terades sedermera vid olika tidpunkter av Nils Lagergren, lwar Anderson och Marianne 
Bratt-Gustafsson. Slutligen har fotografen Sören Hallgren under 1962 och 1963 utfört en 
större serie nya fotografier, omfattande såväl arkitektoniska helhetsbilder, som olika slag 
av önskvärda detaljbilder. 

Vissa andra bilder hava välvilligt ställts till redaktionens förfogande. Sålunda har 
Södermanlands Hembygdsförbund utlånat ett antal klicheer till bilder, tagna av civil-
ingenjören Arne Lundh i Strärignäs och tidigare publicerade i Hembygdsförbundets 
Årsskrift 1957. Livrustkammaren samt byrådirektör Björn Hallström hava överlämnat 
vissa fotografier och fil. dr Sigurd Wallin har ställt ett stort antal fotografier av äldre 
bilder från Strängnäs till förfogande. Slutligen har professor dr Hans Thiimmler, Miinster 
i. Westf. överlämnat kopior av några goda interiörbilder, tagna av Landesdenkmalamt 
Westfalen-Lippe, Miinster. Professor Thiimmler har även vid besök i Sverige våren 1962 
lämnat värdefulla upplysningar om vissa med Strängnäs domkyrkoarkitektur besläktade 
monument i Westfalen. För allt detta lika värdefulla som vänliga bistånd i vårt arbete 
tacka utgivarna varmt och vördsamt. 

Utgivarna önska även framhålla, att omslaget till den 100: de volymen har tecknats 
av samme konstnär, som utförde det karakteristiska omslaget till Sveriges Kyrkors 
första volym år 1912, nämligen av dåvarande arkitekturstudenten, numera f. d. bygg-
nadsrådet Ragnar Hjorth, för vars trofasta intresse vi nu tacka. 

Av Sveriges Kyrkors egen redaktionspersonal hava fil. lie. Ragnhild Boström och fil. 
mag. Bilda Kauri varit särskilt starkt engagerade i den sista tidens forcerade arbete för 
att bringa denna kyrkobeskrivning från manuskript till tryckt bok. Fru Boström har 
helt ägnat det senaste halvåret åt den tryckeritekniska delen av arbetet med klicherings-, 
layout- och korrekturbestyr och allt som därmed sammanhänger av omtanke och orga-
nisationsarbete, medan fröken Kauri gjort ett ansvarsfullt kontroll- och kompletterings-
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arbete beträffande de i boken anförda arkivaliska dokumenten. De tackas varmt för 
ospard möda. 

I detta sammanhang bör också ett tacksamt erkännande framföras till tjänstemännen 
vid de olika arkiv- och biblioteksinstitutioner, som av oss och våra medarbetare anlitats 
för detta arbete; särskilt avses då Riksarkivets och Diplomatariekommittens tjänstemän. 

Den ofta ganska svåra översättningen av bildunderskrifterna till tyska, resp. engelska 
har utförts av professor dr Willy Schwabacher, resp. mr Albert Read, vilken senare även 
översatt den avslutande sammanfattningen till engelska, medan den tyska utförts av 
docenten Gerhard Eimer. Förekommande översättningar från latinet hava välvilligt 
granskats eller utförts dels av professor Dag Norberg, dels av fil. kand. Svante Nyberg. 
Till dem alla stå utgivarna i stor tacksamhetsskuld. 

Det är också ett starkt behov för utgivarna att rikta ett speciellt tack till tryckeriets 
faktor, Folke Nilsson, som nedlagt ett mycket stort och intresserat arbete på färdigstäl
landet av denna volym nr 100 av Sveriges Kyrkor. 

Till sist är det en lika naturlig som angelägen plikt att till Strängnäs domkyrkas myn
digheter, prästerskap och betjänte, ingen nämnd och ingen glömd, framföra ett vördsamt 
och uppriktigt tack för den välvilja, det tillmötesgående och den hjälpsamhet, som 
städse mött alla dem, som under skilda perioder arbetat i och omkring domkyrkan för 
att genomföra det omfattande beskrivnings- och avbildningsarbete, vars första mogna 
frukt framlägges i denna bok. 

Stockholm i mars 1964. 

SIGURD CumwAN ARMlN TUULSE 
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ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR 
Övriga förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 

Nordisk Familjebok, 3:e upp!. 

ATA =Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
BSt = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
G. CARLSSON = Gottfrid Carlsson, Biskopssäte, domkyrka och kloster. Från äldsta tid till 1563, i: Str. St. 

Hist. s. 449- 546. 
DaK = Danmarks Kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Kbhvn 1933-. 
DS = Diplomatarium Suecanum. Från och med år 817- . Sthlm 1829- . 
KB = Kungliga Biblioteket, Sthlm. 
LSt = K. Lantmäteristyre sens arkiv, Sthlm. 
LUNDBERG I = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000- 1400. Sthlm 1940. 
LUNDBERG Il = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och renässans 1400- 1650. Sthlm 

1948. 
O. NORBERG = Otto Norberg, Strängnäs domkyrka. Stifts- och biskopskyrka. Församlingskyrka. Sthlm 

1935. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 

RA Perg. br. = Pergamentsbrev i RA. 

RA Ppr br. = Pappersbrev i RA. 
RPB = Svenska Riksarkivets PergamentsBref från och med år 1351 förtecknade med angifvande af 

innehållet. Sthlm 1866- . 
RPpH = Svenska Riksarkivets PappcrsHandlingar 1351- 1400. 
räk. = räkenskaper. 
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon, Sthlm 1918- . 
SD = Svenskt Diplomatarium från och med år 1401, utgifvet af RiksArchivet. Sthlm 1875- . 
SRS = Scriptores rerum Svecicarum medii aevi (I Edit. E. M. Fant, Uppsala 1818). 
Str. St. Hist. = Strängnäs stads historia. Utgiven av Föreningen Strengnenses under redaktion av Hans 

Jägerstad. Strängnäs (Lund) 1959. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. på uppdrag av VHAA, Sthlm 1912- . 
SvR = Sveriges runinskrifter, utg. av VHAA Sthlm 1900- . 
Sö Fmf = Södermanlands Fornminnesförening. 
Thieme-Bccker = Ulrich Thieme und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenen Kiinstler von der 

Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1907- 1950. 
VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Sthlm. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

B = bredd, D = diameter, Dj = djup, H = höjd, L = längd. Aln, längdmått, här = 59,38 cm. Samt-
liga mått äro, där ej annat angives, i cm. 
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Fig. 1. Strängnäs domkyrka från sydväst. Foto S. Hall gren 1963. 
Der Dom zu Strängnäs von SW. Strängnäs cathedral from SW. 



God k. f. p ubl. av Försva rss lab cn . 
F ig. 2. Strä ngnäs gam la stadso mråde på en udde i Mä laren. F lygbil d från söder. Foto 0. B lacl h. 
Das alle S lad tgcbiet von Strängnäs a uf cincr 1-Ia lbinsc l Old town o f Strängnäs on a pro1nontory in La ke 

i1n l\'liUarsee. i\'l ä larcn . Aeria l v icw fro1n S. 

STRÄNGNÄS DOMl(YRl(A 
UNDER MEDELTIDEN 

INLED NING 

Strängnäs domkyrka är uppförd på en. hög och dominerande bergkulle i den öst ra 
delen av en i Mälaren utskjutande udde, på vilken den medelt ida staden Strängnäs 
småningom brett ut sig (fig. 2). På denna höj d ser man omkring domkyrkan, särskilt 
sydöst och nordväst om densamma, ett antal gräsklädda kullar av delvis ganska bety
dande dimensioner och av ett utseende, som mycket påminner om de hednatida grav
fältens högar (fig. 5- 7). Några av dessa högar hava visserligen i senare t id (1700- och 
1800-talen) blivit använda t ill begravningsplatser1 fö r mera bemärkta personer, och 
man skulle därför kunna t änka sig, att man därvid med hänsyn till det ringa djupet frå n 

' 
1 Se dä rom TonA GönA •ssoN, Ättehögen i 1600- och 1700-talens svenska gravkonst, i: Sym bolister 1, 

under red. av R. J osephson, N. G. Sandblad, I<. E. Steneberg, Malmö 1957, s. 185- 209. 
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markytan till underliggande berggrund nödgats lägga upp högar för att åstadkomma 
tillräcklig jordbetäckning på dessa gravar. Men vissa kullars betydande storlek och 
deras oregelbundna placering (fig. 4) bidrager till att stärka intrycket, att man här 
verkligen har att göra med resterna av ett hednatida gravfält, som varit anlagt på den 
dominerande höjden långt innan denna utsetts till plats för en kyrka. Denna tolkning1 

av de stora högarnas förekomst på kyrkogården måste tills vidare anses såsom en loc-
kande hypotes, som dock måste kontrolleras genom noggranna detaljundersökningar. 
Innan sådana givit negativt resultat, torde det vara tillåtet att använda tolkningen 
som en rimlig arbetshypotes. 

På kyrkogården sydöst om domkyrkan står numera (sedan 1874) uppställd en run-
sten (Sö 280 i SvR), som tidigare legat inlagd i domkyrkans golv strax innanför dess 
södra ingång. Stenen, som utgöres av en röd sandstenshäll av oregelbundet rektangulär 
form (fig. 8), har runt kanten en lång runinskrift samt på mitten ett ovanligt rikt ut-
format, likarmat kristet kors. Stenen saknar rotända och har aldrig haft någon sådan, 
utan har från början avsetts att läggas över en grav. Den torde härröra från 1000-
talets sista årtionden. 2 Utan tvivel har hällen tillhört en kristen grav i vigd jord. Denna 
gravhäll har - såsom det vill synas, med all rätt - ansetts som »det äldsta bevarade 
vittnesbördet om tillvaron av en kyrka i Strängnäs»3• 

1000-talet var för Södermanland liksom för de andra gamla svenska landskapen det 
århundrade, då kristendomen på allvar började utbredas genom en livlig och målmed-
veten missionsverksamhet, stödd av konungarna och de ledande stormanssläkterna.4 

I spetsen för den kyrkliga missionen i Södermanland stod under århundradets senare 
hälft den helige Eskil, 5 med vars minne Strängnässtiftets närmaste förhistoria är 
oupplösligt förknippad. Eskil var av engelsk härkomst och hade inom sitt närmaste 
missionsfält i västra delen av Södermanland grundat ett stift, i vilket han var biskop 
med residens vid Fors kyrka nära den plats Tu n a, där han blev begraven (= det efter 

1 Tolkningen har först framkastats av ERic HARRY BERGQUIST, och därefter upptagits av SUNE 
LINDQVIST i Str. St. Hist., s. 86-98, där uppslaget vidare utvecklas, dock med reservation för en detalj-
undersöknings resultat. 

2 Enl. benäget meddelande av professor Sven B. F . Jansson. 
3 SvR, bd III, Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av ERIK BRATE och ELIAS WEssE:N, 

I. Text, s. 245. - Utförligt behandlad av SuNE LINDQVIST i Str. St. Hist., s. 114- 117. 
• Om kristendomens införande i Sverige se: S. U. PALME, Kristendomens genombrott i Sverige, 

Sthlm 1959. - TONI ScHMID, Sveriges kristnande. Från verklighet till dikt, Uppsala 1934. - JERKER 
RosE:N, Svensk historia I, Sthlm 1962, s. 92- 101. - Se även KNUT B. WESTMAN, Erik den helige och 
hans tid, i: Erik den helige. Historia. Kult. R eliker. Studier utg. av B. THORDEMAN, Sthlm 1954, s. 13 f. 

5 Den helige Eskil omtalas tidigast i legenden om den danske helgonkonungen Knut (t 1086) av 
Ailnoth omkr. 1122 (Vita sanctorum Danorum, ed. Gertz, Kbhvn 1908- 1912, s. 44, 83). - En senare 
Eskilslegend från slutet av 1200-talet tryckt i SRS Il: 1, s. 389-404. - Se vidare SuNE LINDQVIST, 
Den helige Eskils biskopsdöme, Sthlm 1915, samt i Str. St. Hist., s. 120 f. - G. CARLSSON, s. 449- 450. 
- SBL 14, s. 518-522 med utförlig källförteckning. 
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Fig. 3. Stadsplan över Strängnäs från 1640-talet. LSt. 
Stad tplan von St rängnäs aus den 40er l\'la p of Strängnäs in 1640's. 

Jahren des 17. Jh. 
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Fig. 4. Plan av kyrkogården, som sannolikt efterträtt en hednisk kultplats, omgiven av gravhögar, av 
vilka fem äro bevarade och inlagda på planen. Uppm. S. Curman och J, Söderberg 1963. 

Grundriss des Friedhofes, wahrscheinlich an der Stelle Plan of churchyard, which probably took the place of a 
eines heidnischen Kultplatzes, umgeben von Grab- heathen cult centre, surrounded by grave-mounds,
hiigeln, von denen fiinf erhalten und in den Plan five of which are preserved and included in the plan.

eingezeichnet sind. 

honom benämnda Eskilstuna). Legenden förtäljer, att han blev dräpt i Strängnäs under 
en hednisk offerfest, som bevistades av konung Blot-Sven, vilken av en antikristen reaktion 
under en kortare tid förts till makten i stället för Eskils beskyddare, konung Inge d. ä. 
Händelsen anses ha ägt rum vid 1080-talets mitt och den synes giva vid handen, att 
Strängnäs ännu vid denna tid varit en av den sörmländska hedendomens huvudorter. 

Men vad var orten Strängnäs vid denna tid? Var det en stad i egentlig mening? 
Denna fråga har från olika utgångspunkter behandlats av flera forskare i den nyligen 
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Fig. 5. Gravhögarna nr 4 och 5 å fig. 4, från nordöst. Foto S. Hallgren 1963. 
Grabhiige1 1 r. 4 und 5 auf Abb. 4 von NO. Grave~n1ounds Nos . 4 and 5 in fig . 4, fron1 NE. 

(1959) utgivna Strängnäs Stads Historia. Samtliga författare1 synas vara eniga om 
åsikten, att det förkristna Strängnäs närmast måste betraktas såsom en ren handels
och marknadsplats, väl belägen vid den stora öst-västliga vattenväg, som Mälaren 
utgjorde både sommar- och vintertid, en plats, som vid marknadstiderna kunde vara 
talrikt besökt, men som dessemellan låg tämligen öde. Viktigast var den stora Sam
tingsmarknaden, som årligen ägde rum i februari, då Mälaren var frusen och vintervä
garna huro. »Det står utom tvivel, att denna marknad i någon form går tillbaka t ill den 
förkristna tiden. Man måste förutsätta, att den då ägde rum i form av ett allmänt folk
möte av religiös, politisk och ekonomisk art. Offerriter och byteshandel var inbördes 
sammanvävda betingelser för de landskapsvis eller för flera härader gemensamma tingen. 
Småkonungar eller hövdingar hade även sakrala uppgifter. Därför kan man inte skilja 

1 SuNE LINDQVIST, Strängnästraktens äldsta bebyggelse, s. 126 f.; I-IANS JXGERSTAD, Stadens sty
relse och förtroendemän. Tiden 1080- 1718, s. 271 f. ; Bön.JE HANSSEN, Näringar och handel, s. 374 f. 
Samtliga i Str. St. Hist. 
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Fig. 6. Gravhög nr 3 å fig. 4, från nordväst. Foto S. Hallgren 1963. 
Grabhi:1gel Nr. 3 a uf Abb. 4, von NW. Grave-mound No. 3 in fig. 4, from N\V. 

rättsskipning och politik från religion och köpenskap, när det gäller de stora förkristna 
sammankomsterna, som var ting, blot, marknad och möte i ett» (docenten Börje Hans
sen i Str. St. Hist. s. 376 o. f.). 

Om det förkristna Strängnäs var platsen för dylika intermittenta, till vissa traditio
nella tidpunkter förlagda sammankomster, är det ganska lockande att föreställa sig, att 
ortens kultplats fått sitt läge uppe på bergkullen, som reste sig över marknadsplatsen 
nere på den släta marken norr därom, och att kring kultplatsen stormanssläktcrna upp
fört sina ättehögar, som där hade ett lämpligt läge för att kunna beskådas och vördas 
av den vid marknaderna församlade menigheten, ätterna till ära och berömmelse. 

Det förefaller sålunda icke orimligt att tyda de ovan omtalade gräskullarna kring den 
nuvarande domkyrkobyggnaden såsom resterna av ett dylikt hedniskt kultområde 
uppe på den dominerande bergkulle, som senare skulle bära den kristna domkyrkan. 

Småningom segrade kristendomen i hela Södermanland, som i samband därmed också 
fick en kyrklig organisation. Området synes till en början ha varit uppdelat på två stift, 
ett, omfattande västra Södermanland med Eskils Tuna såsom centralort, samt ett för 
landskapets mellersta och östra delar med biskopssäte i Strängnäs. Härom upplyser 
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Fig. 7. Gravhögarna nr 1 och 2 å fi g. 4, från nordost. Foto S. Hallgren 1963. 
Grabhligcl Nr. 1 und 2 au f Abb. 4 von NO. Grave-n1ounds Nos. 1 and 2 in fig. 4 , frmn NE. 

nämligen det s. k. Florensdokumentet,1 en provinsförteckning (provinciale) för den 
katolska kyrkan, förvarat i Biblioteca Laurenzian a i Florens. Detta för kännedomen om 
den svenska kyrkans äldsta historia synnerligen viktiga dokument kan enligt senaste 
forskningar dateras till 1120-talets förra hälft (1122- 24). Det angiver såsom det 
dåtida Sveriges biskopssäten: Skara, Linköping, Tuna, Strängnäs, Sigtuna och 
Väs t e r ås. 

Om tidpunkten för upprättandet av biskopssät et i Strängnäs föreligga - utöver 
denna terminus ante quem - inga uppgifter, men sannolikhet en talar för att konung 
Inge d. ä ., som enligt b evarade brev2 stått i direkt kontakt med påvestolen i början av 
1080-talet, inrättat biskopsdömena både i Strängnäs och i Västerås.3 

1 SvEN .T uNBERG, E n rom ersk källa om Norden vid 1100-tale ts börj an, U pps. Univ.årsskr. 1913: 1. 

- JAHL GALLEN, Krin g det s. k. F lorensdokumentet från omkring å r 1120, i: H istori sk tidskr. för F in
land, 1958, s. 1- 26, med rika litteraturanvisn. - SuNE LINDQV IST i Str . St. Hist., s. 117- 120. 

3 Brev från påven Gregorius V II, DS nr 24 t ill konung Inge år 1080 d. 4/10 samt nr 25 till konungarna 
Inge och H alsten år 1080 (1081 ?) . I båda breven uttalar påven sin t illfredsställelse över det svenska 
folkets omvändelse och uppmanar att sända lämpliga klerk er till Rom fö r förrn edling av ömsesidiga under
rättelser. 

3 SuNE LI NDQVIST i Str. St. Hist., s . 124. 
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Tuna biskopssäte, som Florensdokumentet för enda gången omtalas i en samtida 
källa, försvinner emellertid snart därefter, ty då påven Alexander III i samband med 
upprättandet av Uppsala ärkestift i ett brev1 den 5/ 8 1164 giver den blivande ·ärke-
biskopen Stefan pallium och ärkebiskopsvärdighet över Sverige med Uppsala. som 
ärkebiskopssäte, nämner påven såsom hans suffraganbiskopar endast biskoparna i 
Skara, Linköping, Strängnäs och Västerås. Tuna nämnes däremot icke, vilket 
måste betyda, att detta missionsstift någon gång under mellantiden (1124- 64) upphört 
att existera och i stället sammanslagits med Strängnäs stift. 

Det är mycket sannolikt, att en kristen kyrka funnits i Strängnäs redan innan orten 
utsetts till stiftscentrum. Det är icke orimligt att antaga, att den första kyrkan upp-
förts redan före tiden för den helige Eskils martyrdöd i mitten av 1080-talet. Om denna 
första missionskyrkas läge är ingenting känt. 

När stiftet efter kristendomens definitiva seger inom landskapet upprättades med sitt 
säte i Strängnäs, måste det förutsättas, att en kyrka där uppfördes på en plats, som 
markerade dess betydelse inom den nya stiftsorganisationen och som även symbolise-
rade kristendomens slutliga seger över den hedniska religionen. Det är därför i hög grad 
sannolikt, att en kyrka uppfördes på den gamla kultplatsen, som sålunda fick behålla 
sin av urgamla traditioner befästade ställning som religiös centralpunkt inom orten, 
ehuru nu såsom bärare av nya och högre religiösa föreställningar och kultbruk. På ett 
sådant förfarande å andra viktiga. orter i landet finnas åtskilliga bekanta exempel. 
I Uppsala t. ex. uppfördes ju enligt Sune Lindqvists undersökningar2 en kristen kyrka 
på det berömda hedna.templets plats, tätt invid de väldiga kungshögarna från den 
hedniska tiden. 

Om denna första kyrka på den gamla kultplatsen äga vi emellertid inga skriftliga 
källuppgifter, varken om dess ålder eller dess utseende. Det är möjligt, att den ovan 
omtalade (s. 4, fig. 8) runstenshällen med det rikt utbildade kristna korset har täckt 
en förnäm ättegrav inom eller kanske snarast utom denna första domkyrka, vilken 
därmed skulle kunna dateras till 1000-talets sista årtionden (jfr s. 4). Sannolikt har det 
varit en kyrka av trä, en stavkyrka, såsom fallet varit på de allra flesta platser i Skan-
dinavien, där rester av kyrkor från den äldsta kyrkobyggnadsperioden3 anträffats. 
- Detta är tyvärr allt, som kan sägas om stiftskyrkan i Strängnäs under de första 150 
åren av stiftets tillvaro. 

Den äldsta domkyrka i Strängnäs, av vilken delar bevarats till vår tid inom nuvarande 
kyrkobyggnad, går, såsom nedan skall visas, icke längre tillbaka än till 1250-talet; fullt 

1 DS nr 49. 
2 Se närmare härom SuNE LINDQVIST, Uppsala högar och Ottarshögen, Sthlm 1936, s. 92 f. 
3 EMIL EKHOFF, Svenska stavkyrkor, Sthlm 1914-16, s . 363-366. - RAGNAR BLOMQVIST, En 

stavkyrka från 1000-talet, i: Thule-grävningen 1961 av Ragnar Blomqvist och Anders W . Mårtensson, 
Lund 1963, s. 16- 41; se särskilts. 34-41. - ELNA MÖLLER o. 0LAF OLSEN, D anske trrekirker, samt 
KNUD J . KROGH o. 0LFERT Voss, Fra hedenskab til kristendom i Horning, båda i: Nationalmuseets 
arbejdsmark 1961, Kbhvn, s. 35-58, resp. 5- 21. 
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Fig. 8. Kristen run s ten (Sö 280) från slutet av 1000-
t alet. H a r tidiga re lega t i domkyrkans golv. Foto 

S. H allgren 1963 . 
Christl ichcr R uncns tcin 

a us dem E nde cles 11. .Jh. 
' Va r frliher im F ussbodcn 

der Don1kirche eingc
lasscn. 

Chris tian runic stone, end 
of 11 th ccntury. Ear lic r in 

fl oa r of ca thedral. 

11 

färdig stod denna kyrka först inemot 1340. Det är emellertid såsom ovan framhållits 
alldeles klai·t, att denna kyrka måste ha haft en föregångare, trolig tvis flera, antagligen 
belägna på samma plats som el en nuvarande. Di golvet i stora delar av kyrkan under 
en restaurering 1907- 10 var upprivet, hade man väntat att finna rester av denna eller 
dessa äldre kyrkobyggnader. Dock påträffades inga sådana, kanske beroende därpå, 
att de fullständigt spolierats i samband med elen nuvarande kyrkans uppförande och 
genom senare t iders många begravningar inom kyrkan. Berggrunden under stora delar 
av den äldsta kyrkan, »Kärnkyrkan», ligger dessutom strax under nuvarande golvnivå . 
I norra sidoskeppets västligaste del har elen fasta klippgrunden t. o. m. stuckit upp över 
golvytan (jfr s. 117, not 1). 
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'' 

NALARIH 

Fig. 9. Nuvarande plan av stadsdelarna kring domkyrkan. 
Plan der heutigen Stadtteile um die Domkirche. Plan of parts of town surrounding the cathedral 

today. 

Även om sålunda inga direkta spår av en äldre kyrkobyggnad på platsen kunnat 
fastställas, ger dock den nuvarande kyrkans äldsta byggnadshistoria direkt anledning 
att förutsätta förekomsten av en sådan. Såsom nedan skall visas, inriktade man sig vid 
uppförande av Kärnkyrkan på att först fullborda det parti, som omfattar dess tre öst-
ligaste traveer (se s. 151). Anledningen härtill var sannolikt just den, att inom området 
för den planerade nya kyrkobyggnadens västra del kvarstod, helt eller delvis, en äldre 
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kyrka, som man önskade kunna använda till dess något parti av den nya kyrkan blivit 
fullbordat i sådan utsträckning, att det kunde tagas i bruk såsom gudstjänstlokal. 

Det är sålunda icke möjligt att i Strängnäs följa biskopssätets kyrkobyggnad från 
tiden för stiftets grundande och fram till senmedeltidens och nutidens monumentala 
anläggning. Emellertid - även om Strängnäs nuvarande domkyrka icke med sina äldsta 
partier kan föras tillbaka till kristendomens första år i Södermanland, så innebär dock 
dess framväxande ett långt, ytterst intressant och synnerligen invecklat skeende, som 
här nedan skall bli föremål för skildring. 

För att kunna utreda detta skeende äro vi så gott som helt hänvisade till de vittnes-
börd, som byggnaden själv kan lämna oss vid en noggrann byggnadsarkeologisk under-
sökning. Ty skriftliga urkunder, som kunna lämna oss en klar och otvetydig ledning 
beträffande Strängnäs domkyrkas komplicerade medeltida byggnadshistoria, saknas så 
gott som fullständigt. Vad befintliga urkunder kunna giva oss, inskränker sig till enstaka, 
ur arkitekturhistorisk synpunkt ytterst knapphändiga hållpunkter, vilka det gäller att 
rätt inpassa i den på byggnadsarkeologiska iakttagelser uppbyggda relativa kronologien 
för byggnadens uppförande. 

Det är därför nödvändigt att här i alla detaljer (även om dessa utan tvivel ofta kunna 
verka tröttande på en läsare) framlägga resultaten av de mycket ingående undersök-
ningar av byggnadens murverk, in- och utvändigt, vilka hava utförts i olika samman-
hang. - Under 1907-10 års inre restaureringsarbeten kunde sålunda ett närgånget 
studium av interiörens murar och valv utföras från de då resta byggnadsställningarna, 
varjämte putsavknackningar och andra för ett byggnadshistoriskt problems lösande 
nödvändiga ingrepp kunde göras i byggnadens olika delar. 

Senare hava dessa undersökningar i flern repriser kompletterats och fördjupats, bland 
annat genom ingående detaljanalyser av de från kyrkans svårtillgängliga vindar synliga 
delarna av Kärnkyrkans högmurar. Resultaten av de förra undersökningarna hava i 
stor utsträckning inlagts på de mycket omfattande uppmätningsritningar, som utför-
des i samband med domkyrkans stora inre restaurering 1907-10, för vilken skall 
närmare redogöras i ett senare avsnitt av denna kyrkobeskrivning. Ett stort antal av 
dessa uppmätningsritningar ingå såsom planschbilagor till föreliggande volym. Dessa rit-
ningar hava genom senare detalj studier kunnat delvis kompletteras med vissa i texten åter-
givna bilder. 

Utan en dylik i detalj gående beskrivning i ord och bild kunna de på grundval av 
byggnadens egna, ofta svåråtkomliga vittnesbörd baserade byggnadshistoriska slut-
satserna icke på ett för den kritiske läsaren övertygande sätt framläggas. 

Strängnäs domkyrka1 är utan varje tvivel det största och detaljrikaste, tillika även 

Strängnäs domkyrkas medeltida byggnadshistoria har tidigare m er eller mindre utförligt behand-
lats av ett flertal olika författare, av vilka följande böra nämnas: 

LARS HALLMAN, Det gamla och nya Strengnäs, författad vid mitten av 1700-talet, men tryckt först 
1853 i Strängnäs. - C. G. BRUNIUS, Konstanteckningar under en resa år 1849, Lund 1851, s. 279- 314. 

1 
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Fig. 10. Domkyrka n från söder. Foto N. Lagergren 1943. 
Der Don1 von S. The cathedral from S. 

- V. GRANLUND, Strängnäs domkyrka, i :Märkligare svenska kyrkor. Sthlm 1872, s. 1-6. - Jo1-r. 
\!\' AHLFISK, Strengnäs domkyrkas ursprun gliga utseende m ed de förändringar hon undergått intill 
medeltidens slut, i: Bidrag t. Södermanlands äldre kulturhistoria, bel I , h . 3, Strengnäs 1882, s. 1- 27. I 
denna avhandlin g framlägges för första gången en på ingående monumentstudier baserad rekonstruktion 
av Kärnkyrkan m ed ritningar av N. M. MANDELGHEN (se fig. 12) . Denna avh andling utgör det vik
tigaste äldre bidraget till klarläggandet av domkyrkans m edeltid a byggnadshistoria, baserad som den 
är på grundliga studier såväl av monumente t som av det arkivaliska materialet. 

Av senare beskrivningar och studier böra nämnas: FnEDHIK LILLJEKVIST, Strengnäs och dess Domkyrka. 
En kort historik och beskrifning, Sthlm 1891 , s. 20- 37. - SIGURD Cu nMAN, Strängnäs domkyrka. Några 
ord t ill orientering i anlecln. af Sv. Arkitektmötets utflykt till Strängnäs, i: T eknisk Tidskr. 1908, s . 66-
67. - ISAK FEI-m, Vägledn in g för besökande i Strängnäs domkyrka, Strängnäs 1911. - OTTO NORBERG, 
Strängnäs domkyrka. Stifts- och biskopskyrka, församlingskyrka. Sthlm 1935. - LUNDBERG I o. Il 
(1940 o. 1948), passim. - E HIK Bo1rnN, Strängnäs domkyrka, i: serien Sörmländska kyrkor 124, Eskils
tuna 1950. - Emc HARRY BERGQUIST o. ARNE LUNDH, Strängnäs domkyrka. En b ilderbok, i: Söd er
manlancls hembygdsförbun els årsskrift 1957, varur ett antal bilder välvilligt utlånats. 
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F ig. 11. Domky rkan sedel frå n Gyll enhielm sga tan. Foto N. Azelius 1934 . 
Der Dom von der Gyllcnhiclmsstrassc nus gcschcn. The calhcclra l from Gyllcnhielmsgn lnn. 

det mest karakteristiska och bäst bevarade provet på äldre monumental t egelarkitektur 
i vårt land. Även detta förhållande har gjort det önskvärt, att arkitekturbeskrivningen 
framlägges mera detalj erat än fall et plägar vara i verket SVERIGES K YRirnn. 

För att i den följande byggnadsbeskrivningen undvika en omständlig och ändå kan
ske svårtydd lokaliseringsbestiimning av olika arkitekturelement i kyrkan har ett 
kortfattat beteckningssystem införts, vilket är återgivet å pi. IV. Väggp elare och 
fria p e l are i långhus och högkor äro betecknade med en arabisk siffra och en bokstav. 
Den sistnämnda bet ecknar en viss rad i väst-östlig riktning, den förra angiver ordnings
följden inom raderna från väster räknat. Sålunda betecknar B väggpelarna vid Kärn
kyrkans nordmur, E desamma vid dess sydmur. C betecknar fripelarnas norra rad, 
D deras södra rad. 2B betyder alltså väggpelaren nr 2 från väster i Kärnkyrkans nord
mur o. s. v. 

I T EXTEN 

ANVXN DA 
LOKAL

BEST X M

N INGAH 
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Kärnkyrkans och högkorets rumsenheter hava ävenledes fått särskilda beteck 
ningar. Kärnkyrkans mittskepp betecknas med M, dess norra sidoskepp med N, det 
södra med S. Traveerna äro numrerade med romerska siffror från öster till väster. 
M III är sålunda utrymmet under tredje mittskeppsvalvet från öster, N Il rummet 
under andra valvet från öster i norra sidoskeppet, S VI, rummet under sjätte valvet 
från öster i södra sidoskeppet. 

I högkoret användas beteckningarna MM för mittskeppet, NN och SS för norra och 
södra sidoskeppen. Valvenheterna betecknas även i högkoret med romerska siffror, som 
här räknas från väster till öster. MM Il är alltså rummet under valv nr 2 från väster i 
korets mittskepp; SS IV betecknar fjärde valvavdelningen från väster i cless södra 
sidoskepp. 

För att angiva en viss arkad- eller gördelbåge i valvsystemet begagnas följimde 
beteckning: gördelbåge M II-M III betyder gördelbågen mellan mittskeppsvalven 
M Il och M III; arkadbåge M IV-SIV är arkadbågen mellan mittskeppsvalvet M IV 
och södra sidoskeppsvalvet S IV. 

De vid olika tidpunkter kring Kärnkyrkan och högkoret uppförda torn-, kapell-
och sakristitillbyggnaderna m. m. måste även givas fasta benämningar i denna 
beskrivning, så att förväxlingar och missförstånd undvikas. Dessa tillbyggnader hava 
under tidernas lopp tjänat olika uppgifter och skiftat benämning efter dessa. Flertalet 
sidokapell till Kärnkyrkan hava ursprungligen varit avsedda för särskilda gudstjänst-
ändamål och uppförts av olika till domkyrkan anslutna stiftelser. Dessa kapell uppkal-
lades vanligen efter de helgon, till vilkas särskilda dyrkan de instiftats. Det har varit 
möjligt att med större eller mindre sannolikhet identifiera ett mindre antal av kapellen 
med vissa av de i medeltida arkivaliska källor omtalade gudstjänststiftelserna. Efter 
reformationen förlorade dessa helgonkapell sin ursprungliga funktion, och flertalet 
förvandlades under de följande århundradena till gravkor för olika adliga släkter, efter 
vilka de då uppkallades. De kunde i denna egenskap byta ägaresläkt flere gånger och 
därmed även benämning. Andra kapell uppkallades efter de ändamål, för vilka de under 
tidernas lopp upplåtits och använts. Åtskilliga av dessa sidokapell kunna alltså med 
ungefär samma rätt åsättas flere olika namn. 

Här har man emellertid valt att i beskrivningen begagna de benämningar, som under 
senare tider brukats och vunnit hävd i Strängnäs, med undantag dock för dem, som visat 
sig vara direkt vilseledande, t. ex. »Frescokapellet», vars målningar ingenting ha att 
göra med »fresco»-teknik, eller »Roggekoren», som icke ha sitt ursprung från biskop 
Rogge eller hans tid . Å pl. IV hava i sidoutrymmena införts de skilda benämningar, som 
av olika skäl kunna tilläggas dem. Av dessa har det, som i denna beskrivning konse-
kvent kommer att användas för att beteckna viss lokal (oberoende av tidpunkt), 
angivits med större stil, som understrukits. 
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Fig. 12. Rekonstruktion av Kärnkyrkan från sydväst, utförd 1882 av N . M. Mandelgren 

efter anvisning av Joh. Wahlfisk. 


R ekonstruktion (1882) des Kernbaues. Reconstruction (1882) of the earliest structure. 


A. 	DEN ÄLDSTA BEVARADE KYRKAN 

»KÄRNKYRKAN» 


Inom den nuvarande domkyrkan i Strängnäs kunna relativt lätt urskiljas de i denna övERSIKTLIG 

ingående huvuddelarna av den äldsta till våra dagar bevarade stiftskyrkan - i fort- REKON-
STRUKTION 

sättningen här kallad Kärnkyrkan (pl. Il, per. A). Denna har varit en rektangulär, 
treskeppig hallkyrka om åtta traveer. Murarna mellan mittskeppets och sidoskeppens 
vindar - högmurarna - ha skjutit upp ovanför de senares pulpettak, så att kyrkan 
utifrån sedd gav intryck av att äga basilikalt tvärsnitt. Planfigurens fyra hörn marke-
rades av smäckra, över yttermurarna betydligt uppskjutande, fyrkantiga torn. På 
norra sidan funnos tvenne utbyggda sakristior (se rekonstruktion fig. 147 och pl. 
XXIV A). Redan i detta skede har Kärnkyrkan varit helt välvd. 

Den sålunda i all korthet beskrivna byggnaden, av vilken numera intet är synligt i 
exteriören, med undantag av vissa från de bägge sakristiorna härrörande delar i nuva-
rande norra yttermuren, har redan under medeltiden blivit helt inbyggd inom det nu 
stående byggnadsverket. 
2-202542 
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Fig. 13. Medeltida tegelförband: t. v. munkförband (Bibliotekskoret), 
t. h. vendiskt förband (Västtornet). Foto S. Hallgren 1963. 

Mittelalterliche Mauerverbände: links Medieval brickwork: (left) monk bond 
gotischerVerband (Bibliothekskapelle), (Library Chapel), (right) Flemish bond 
rechts wendischer Verband (Wes tturm). (W tower). 

I. BYGGNADSBESKRIVNING 
1. BYGGNADSMATERIALET OCH DESS BEHANDLING 

~rnRTEGEL Kärnkyrkan var helt uppförd av tegel: dock voro yttermurarnas och arkadpelarnas 
socklar av kalksten. Utvändigt voro de stora tegelytorna överallt oputsade, men mot 
dessa kontrasterade talrika putsade blinderingar i taklister och i gavelröstenas dekora-
tioner. På vissa ställen hade teglen målats röda och fogarna dragits upp med vit kalk-
färg. En likartad motsättning mellan oputsade tegelytor och putsade förefinnes också 
i det inre. Putsade ytor äro invändigt i regel försedda med målad dekor. 

På grund av måtten kunna tre grupper särskiljas inom tegelmaterialet. Inom grupp I 
når tjockleken på teglen icke upp till 10 cm; längden är i allmänhet 29-30 cm, men går 
på sina håll ned till 27- 28 cm; bredden är lägst 13 cm, men springer ofta upp till 15; 
tjockleken varierar mellan 8 och 9,5 cm. - Inom grupp Il är längden i medeltal 31 
cm; bredden är övervägande 14,5- 15 cm och tjockleken varierar från 9,5 ända upp till 
11,5 cm. Teglen inom denna grupp äro de största, som använts inom byggnaden. - -
Grupp I Il slutligen visar åter mindre tegel. Längden sjunker till 29-30 cm, och bred-
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Fig. 14. Tegel från rundpelaren 7D. Efter bränningen tillformat genom huggning 

med bredmejsel. Foto S. Hallgren 1963. 


Ziegelsteine vom Rundpfeiler 7D. Nach dem Bricks from round pillar 7D. After firing 

Brand mit dem Breitmeissel zugehauen. the bricks were shaped with a chisel. 

den håller sig i allmänhet kring 13- 13,5 cm; i undantagsfall förekomma bredder på 
upp till 14 cm och ända ned till 12 cm. Tjockleken är rätt konstant, varierar blott 
mellan 9,5 och 10 cm. Måtten inom denna grupp skilja sig icke påtagligt från första 
gruppens. Men byggnadshistoriska skäl och en avvikande fogbehandling inom mur-
verk av detta tegelslag avskiljer dock tydligt denna grupp från den första. 

Murarna äro uppförda som skalmurverk. Ytskalen äro i regel i hela medeltidskyrkan 
lagda i vanligt munkförband (2 löpare, 1 kopp,1 2 löpare, 1 kopp o. s. v.) utom i Väst-
tornet, som är byggt i s. k. vendiskt förband (1 löpare, 1 kopp, 1 löpare, 1 kopp o. s. v.), 
vilket giver skalmuren en tätare bindning med murkärnan. De olika murförbandens 
utseende framgår av fig. 13. Murkärnans material och byggnadssätt kan av förklarliga 
skäl endast mycket sporadiskt fastställas. Kärnmaterialet synes i allmänhet vara tegel, 
delvis i oregelbundna stycken, lagda i rikligt kalkbruk. Dock förekomma även grå-
stensstycken i murkärnan. 

Vissa tegel äro behandlade med stenhuggarverktyg, bredhacka eller bredmejsel. FORMTEGEL 

Sådan behandling är i synnerhet använd för att av det parallellepipediska normalteglet 
1 Ett tegels långsida kallas på murarspråk löpsida eller löpare, dess kortända kallas koppsida eller 

kopp (av tyska Kopf). Pluralis av kopp = koppar är ett tvetydigt ord, vars förekomst i texten tyvärr 
kan välla missförstånd, varför läsarens uppmärksamhet fästes på detta förhållande. 
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Fig. 15. Tegel i halvrund vulst å pelaren 5C. Efter bränningen forma-
de genom huggning med bredmejsel. Foto S. Hallgren 1963. 

Ziegelsteine in halbrundem Wulst Bricks in semicircular torus on 
vom P feiler 5C. Nach dem Brand pilla r 5C. After firing the bricks 
n1it dem Breitmeissel zugehauen. were shaped with a chisel. 

tillverka vissa specialformer, önskvärda för olika byggnadsdelar, t . ex. tegel med sneda 
vinklar för omfattningar till fönster- och dörrsmygar, eller tegel med rundad form för 
att inläggas i rundpelare eller slutligen mera detaljerade profiltegel att användas i 
rikare portaler eller andra omfattningar (fig. 30). Denna tillformning utfördes dels och 
oftast på färdigbränt tegel, dels -- om ock mera sällan - på den soltorkade lerstenen 
före dess bränning. Detta behandlingssätt utgör i själva verket ett direkt överförande 
av den gamla invanda stenhuggartekniken för formning av natursten, främst kalksten, 
till ett nytt, tidigare okänt material, tegel, som egentligen mycket bättre ägnar sig för 
andra formningsmetoder. Det är också enbart under tegelarkitekturens äldsta period, 
som den nu beskrivna stenhuggartekniken användes på tegel, säkerligen av hantver-
kare, som tidigare skolats för bearbetning a.v natursten. - I Kärnkyrkan äro flertalet 
byggnadsdetaljer utförda av hugget tegel. Mera konstrikt utarbetade tegeldetaljer äro 
dock modellerade i den våta leran och därefter brända (se t. ex. fig. 52 o. 54). 

FOGBE- På Kärnkyrkans murverk kunna två slag av fogbehandling urskiljas, i ena fallet ha 
HANDLING fogarna åstadkommits genom att murbruket först strukits av jäms med ytan på de 

omgivande stenarna och därefter har längs kanterna in mot dessa gjorts en smal skarp 
avstrykning med mursleven, varigenom fogen fått den profil, som fig. 17, I återger. 
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Fig. 16. Fint fogstruken tegelyta på pelaren 6C enligt typ I å fig. 17.Foto S. H allgren 1963. 
Ziegelfläche mit feinem Fugenstrich vom Finely pointed brickwork, pillar 6C; same as 

Pfeiler 6C nach Typ I auf Abb. 17. type I, fig.17. 

I lT 

...... ·... ,·· ·· 
.: :..·.:....:.. ·~ :~: 

. ......... :.. 

Fig. 17. Olika typer av fogstrykning. 
Verschiedene Typen von Different types of pointing.

Fugenstrich. 
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Fig. 18. Detalj av kalkstenssockel (pelare 5C), som visar behuggning med olika slag 
av tandmejslar. Foto S. Hallgren 1963. 

D etail vom Kalksteinsockel des Pfeilers 5C, Detail of limestone socle (pillar 5C) showing
das B eha uung mit verschiedenen Arten von ca rving with different kinds of tooth chisels. 

Zahnmeisseln zeigt. 

Fogens bruksyta verkar oftast glättad. Fogar av detta slag förekomma endast tillsam-
mans med första gruppens tegel. - I andra fallet ha fogarna åstadkommits genom att 
fogen strukits med sleven utefter fogens övre kant så att profilen blivit den, som fig. 
17, 111 visar, eller även utefter nederkanten, varvid den profil uppstått, som fig. 17, Il 
illustrerar. I bägge fallen har fogen en profil, som mycket tydligt skiljer sig från första 
gruppens. Det andra slaget av fogar förekommer i murverk av tegel, tillhörande andra 
och tredje tegelgruppen. 

KALKSTEN Kalksten (grå) förekommer huvudsakligen i Kärnkyrkans socklar, dels å de yttre 
fasadmurarna, dels å pelarna samt dessutom sparsamt i dessas kapitäl. Kalkstens-
materialet har först tillformats med vanlig bredmejsel, vars hugg delvis synas igenom 
finbehandlingen. Hörn och kanter ha därefter uthuggits med en smalare mejsel, var-
efter mellanliggande ytor samt rundade former huggits med tandmejsel. Tandjärnets 
finhet varierar på de olika pelarbaserna. Å de grova pelarna i väster har man i allmän-
het använt järn med åtta tänder på en verktum, någon gång järn med tio på samma 
enhet. På de finare uthuggna socklarna i östra delen av kyrkan äro alla hörnstycken 
huggna med järn, som haft tolv tänder på verktummen (fig. 18). 

Då kalksten använts till kapitällister har den i regel målats med kalkfärg. 
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2. BEVARADE DELAR AV EXTERIÖREN 

a. ÖSTRA FASADEN 

Av Kärnkyrkans östra fasad (pl. IX A o. rekonstruktion pl. XXVIII) finnas bety-
dande partier bevarade i den mur, som skiljer högkoret från kyrkan i övrigt, synliga 
både nedifrån högkoret och från dess vind. Av sockeln - utförd av kalksten och försedd 
med en enkel skråkant - äro tvenne partier bevarade i ursprungligt läge på ömse sidor 
om triumfbågen. Dessutom fungera betydande delar av sockelstenarna sekundärt och 
delvis omhuggna såsom socklar under det senare uppförda högkorets pelare (fig. 212). 

Mot sidoskeppen i högkoret synas de stigande rundbågsfriser, som ornerat östfasaden 
närmast under sidoskeppens takfall (fig. 19 och pl. IX A), vars läge på södra sidan nu 
markeras av en rits i putsen. I mittskeppet synes (fig. 201) under valvet en vågrät 
rundbågsfris, som gått tvärs över östgavelns mittskeppsdel strax ovanför sidoskepps-
gavlarnas högsta punkt. Tre bågar i denna fris döljas nu av det västligaste mittskepps-
valvet i koret. Den sydligaste bågen är helt synlig ovan valvet. Strax under rundbågs-
frisen finnes ett litet runt fönster, som kommunicerar med Kärnkyrkans mittskepps-
vind. Alla under korvalven befintliga delar av östga,veln äro överputsade sedan 1400-
talet. 

Ovan korvalvet kvarstår mittskeppets gavelröste i praktiskt taget orört skick (fig. 
21 och pl. IX A). Ytterkontnren är helt bevarad; blott ett obetydligt parti av spetsen 
har brutits bort, då de delar av muren, som tillhöra det nuvarande högkoret, uppfördes. 
Äldsta gavelkonturen åtföljes flerstädes av en rad tegel med bredsidan utåt, särskilt 
tydligt på norra sidan; där bildas också längst ned en rätvinklig triangel, som inramas 
av på samma sätt ställda tegel. Även på södra sidan har funnits en liknande anordning. 
Dessa rader av tegel - av annat slag och med helt annan fogning än gavelröstets -
utfylla de rännor i röstets kant, där Kärnkyrkans östligaste takstol legat inmurad. 

Gavelröstet prydes av vitputsade blinderingar och stigande rundbågsfriser. Mitt-
partiet u·pptages av höga bländen i två våningar; i den nedre äro tre rundbågiga blän-
den ställda i bredd, av vilka det mellersta är något högre och bredare än de två på 
sidorna; höjdskillnaden utfylles av runda bländen över de sistnämnda. De tre bländenas 
avslutning nedåt är dold bakom korvalvet. Övre våningen har på sidorna tvenne smala 
rundbågiga bländen, lika de motsvarande i våningen under, i mitten nederst ett blände 
i form av en mandorla, ovan denna en rombisk glugg in till mittskeppets vind (nu 
igensatt med en enstens mur), och överst ett halvcirkelformigt blände. Gavelkonturen 
åtföljes på bägge sidor av stigande rundbågsfriser med fyra bågar på varje sida. 

Gavelröstets främsta arkitektoniska verkningsmedel har alltså varit motsättningen 
mellan upphöjda och insänkta murytor samt mellan tegelytornas röda och bländenas 
vita färg. Alla bländen i mitten ävensom fälten på sidorna därom äro sålunda insänkta 
innanför murverket i övrigt -- varierande mellan 14 cm i den nedre avdelningen av 
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Fig. 19. Kärnkyrkan . Södra sidoskeppe ts östgavel, öv re delen, synlig frå n Högkoret . Foto S. Hallgren 
1963 . 

Dcr K crnbau. Oslgieb cl <les slidlichcn Scitcnschiffcs, 
oberer Teil, sich tba r vom Hochchor. 

Orig ina l c hurc h. E gnblc o [ S nisle, uppcr part, vis ibl c 
fron1 high c h:i nccl. 
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F ig. 20. Interiör av Högkoret mo t väs ter före r es ta ureringen 1907- 10. Å fondväggens övre del synas 
bågfri scr till Kärnkyrkan s östgavel. Foto Lind e 1907. 

Dns Tnnere dcs 1-Iochchores gegen \ Vestcn vor der 
Hcs ta micrun g von 1907- 10. A m obcren T eil d er 
Hlickwund s incl Bogenfriese d es Ostgicbels d cs J{ ern-

b:iues s ichlba r . 

Jnterioi· of I-Ji gh Chancel looking \\r, before res torat ion 
1907- 10. A rch cd friczes a re vis ibl e on wa ll bclongcd 

to E ga ble of orig inal church. 
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bländen i mittpartiet och 6 cm i den övre avdelningens. Samtliga bländen i mitten och 
dessutom fälten inom bågarna i friserna äro putsade med ett omkring Yz cm tjockt 
putslager, gulvitt till färgen, på vilket flerstädes finnas spår av vitkalkning. Övriga 
delar av murverket visa teglet bart med utomordentligt noggrann behandling av fo-
garna. Otvivelaktigt ha de under korvalvet belägna, nu putsade delarna av gaveln från 
början visat samma behandling av murytorna. 

Bågarna i östgavelns friser uppbäras av i tegel utförda konsoler, bestående av .rund-
stav under rätvinklig platta. Bågarna äro byggda av än slipade, än mejselhuggna stenar. 
På omfattningen kring bländena i mitten finnas flerstädes spår av att varannan sten 
varit målad vit; så kring bländena i nedre avdelningen, kring mandorlan och den rom-
biska gluggen därovan. 

Om de nedre delarna av östfasaden känna vi mycket litet. Fönstren ha å pi. XXVIII 
rekonstruerats i anslutning till den närbesläktade Mariakyrkan i Sigtuna1 samt ett i 
Kärnkyrkans nordmur (i N I) bevarat fönster. 

~YnösTRA Utefter södra sidan av muröppningen mellan Högkoret och Kärnkyrkans södra 
HORNTORNET sidoskepp finns ett språng i sydvästra högkorshörnet (fig. 19; pi. IX A); det fortsätter 

rakt upp ungefär till i höjd med bågens hjässa. Detta språng - 15 cm utanför det 
ursprungliga murlivet - är den enda synliga resten av det sydöstra hörntornets öst-
fasad, som i övrigt blivit helt dold vid Högkorets uppförande. Av dess södra fasad är 
mera bevarat. I Sturekorets norra vägg finnes öster om bågöppningen mot södra sido-
skeppet ett språng på 15 cm, som går från golv till valv, där det fortsätter upp genom 
valvet (pi. IX B o. XVIII) . Detta språng utgör hörntornets sydvästra hörn, och de 
delar av muren, som ligga öster därom, utgöra rester av dess sydfasad. Detta mur-
parti saknar varje utsmyckning och är nu överslammat. Nere vid gravkorets nuva-
rande golv finnes i detsamma en skåpnisch, som dock är sekundärt upptagen. 

Av större intresse äro de delar av tornet, som synas på vinden (pi. XXII). Ovan Sture-
korets valv synes södra tornfasaden med tvenne bågar i en rundbågsfris . Bågarna, 
byggda av fyra stenar, uppbäras av fint huggna tegelkonsoler, bestående av låg platta 
med underliggande rundstav. I bågfälten tunn puts. Både över och under bågarna 
finnes ett sågskift. 

Nio skift ovanför rundbågsfrisen börjar en markering av sydvästra tomhörnet be-
stående av en vertikal rundstav i formtegel, av vilken endast åtta skift äro bevarade. 
Det är dock tydligt, att staven fortsatt uppåt och antagligen också nedåt, i sistnämnda 
riktning till i jämnhöjd med södra långhusmurens krön. Från och med 15:e skiftet över 
rundbågsfrisen upptages tomfasadens mittparti av tvenne 4-5 cm djupa spetsbågiga 
blindnischer med vitputsad botten. Ovan dessa finnas ytterligare 14 skift delvis beva-
rade. 

Hörntornets sydfasad är nu ingenstädes synlig i hela sin bredd. En strimma av dess 
östra del har blivit förbyggd vid uppförandet av Sturekoret och av högkorets väst-

1 RoMDAHL o. RoosvAL, Svensk Konsthistoria, Sthlm 1913, s. 85, fig. 88. 
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F ig. 21. K ärn kyrkan s ös tra gavelrösle, sett frå n H ögkors
v inden. Foto S. Curman 1908. 

ö Mittclsch iffsgiebcl des K ern
baues vom Dachboden liber 
dc1n je tzigen J-lochchor aus 

gcsehen . 

E gable of nave of the earliest 
church, from attic of p resent 

I-J igh C..hancel. 
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ligaste strävpelare på södra sidan. På grundval av uppmätningarna kan emellertid 
bredden anses ha varit den, som rekonstruktionen å pl. XXV återger. Härav följ er, 
att det funnits tre bågar i frisen och två bländen i fältet ovanför denna. Tornets avslut
ning uppåt med en rad av tre bländen och bågfris samt tornets höjd ha rekonstruerats 
i anslutning till nordöstra hörntornet och med hänsyn till vad som ur arkitektonisk 
synpunkt synes rimligt. 

Av hörntornets västfasad är mindre bevarat (fig. 22 o. pi. XXII) . Här finnes en i 
murlivet inhuggen ränna, so m visar det exakta läget för södra sidoskeppets äldsta tak-
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fall. Strax ovanför rännan finnes en korsformig blindering, 4,5 cm indragen innanför 
murlivet och försedd med 0,8 cm tjock puts. De övre delarna av blinderingen ha för-
störts, då man rev tornets övre delar och inlade en grov bjälke för en senare takstol. 

De östra delarna av tornets nordfasad (fig. 23 o. pl. XXII) doldes, då södra sido-
skeppets östra gavelmur påbyggdes i samband med uppförandet av Högkoret; dess-
utom är murlivet på större delen av fasadens ännu blottade delar bortrivet. Längst 
ned finnas ännu ett antal skift bevarade. I denna fasad finnes en dörröppning, som 
leder från sidoskeppsvinden in till tornets inre. Denna öppning har haft överliggare av 
trä, efter vilken kolnade rester finnas i behåll. I murpartiet väster om dörröppningen 
finnas dela.r av en kanal för en i lodrät riktning gående förstyvningsbjälke; det av eld 
svärtade murbruket på rännans södra vägg iakttages till höger om dörröppningen på 
fig. 23. Inuti tornet finnes en uppåtgående spiraltrappa av tegel med spindel av runda 
mejslade tegel. Taket i trappan utgöres av tegel och har formen av en upp och nedvänd 
spiraltrappa. Trappan avslutas nu med sekundärt murverk, som inlagts i samband med 
byggandet av högkorets västgavel och som fullständigt täpper till trappan uppåt. 
Ursprungligen har trappan sannolikt lett till något litet utrymme i tornets översta del. 

På västra sidan av spiraltrappans nedersta lopp finnas nedtill i murverket invid 
förstyvningsbjälken avtryck i putsen av ett stycke träkonstruktion, synlig å skärningen 
vid Il- Il å pl. XXII (längst t. h.), där den rekonstruerats såsom en del av takfoten 
till en takstol över Kärnkyrkans södra sidoskepp (jfr s. 87). 

NoRoösrnA På norra sidan om bågöppningen mellan H ögkoret och Kärnkyrkans norra sidoskepp 
nöRNTORNET finnes det södra partiet av det nordöstra hörntornets östfasad bevarat (pl. IX A). 

Högst upp finnes också ett stycke av bågfrisen. De övre delarna av fasaden byggdes 
för, då högkoret uppfördes. 

De nedre delarna av nordfasaden äro till hela sin bredd bevarade i Silverkammaren 
och rummet ovan denna (pl. XX B). Muren är här helt slät. På vinden ovan valvet i 
nyssnämnda rum kunna ytterligare rester av denna fasad studeras (pl. XXIII). Strax 
ovan valvet finnes en rundbågsfris av samma slag som på sydöstra hörntornet. Liksom 
där äro bågarna tre; den västligaste är dock till större delen bortbruten. I fasadens övre 
delar finnas två våningar av spetsbågiga gluggar och bländen; i den nedre ett ensamt 
5 cm djupt blände, i den övre en glugg, omgiven av två 3-5. cm djupa bländen med vit 
botten. Nordvästra hörnet är markerat av en rundstav av mejslade formtegel. Denna 
är till stora delar bortbruten, men är bevarad i tio skift upptill. Den har ursprungligen 
fortsatt både uppåt och nedåt; i den sistnämnda riktningen antagligen till jämnhöjd 
med norra långhusmurens krön. En dylik markering med rundstav har funnits även på 
det nordöstra hörnet; denna är emellertid nu helt bortbruten. I tredje skiftet under 
övervåningens glugg går en av icke mejslade formtegel utförd, vågrät rundstav, omfat-
tande teglens övre hälft. Av fasadens fortsättning uppåt och dess dekorering ovanför 
gluggen och bländena i övre våningen finnas inga spår. 

På tornets västfasad finnes liksom på motsvarande ställe på sydöstra hörntornct 
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Fig. 22. Kärnkyrkan, sydöstra hörntor- F ig. 23. Kärnkyrkan. Sydöstra hörntor-
nets västsida, sedd från södra sido- nets norra vägg. Foto E. Bohrn 1941. 
skeppsvinden. Foto E. Bohrn 1941. 

Nordwand des SÖ N wall of tower atDie Westseite des SÖ W wall of tower at Eckturmes des Kern- SE corner.Eckturmes des Kern- · SE corner, from attic baues.banes, vom Dach- of S aisle. 
boden iiber dem S 
Seitenschiff a us ge-

sehen. 

ett tydligt märke efter norra sidoskeppets ursprungliga takfall (se pl. XXIII, 
fasad nr 2 fr. v.). Bakom rännan för takfallet finnes i tornmuren en kanal för en lodrät 
förstyvningsbjälke, 14-17 x 18,5 cm grov. Kanalen kan iakttagas på en sträcka av 
435 cm:s längd. Dess väggar äro belagda med murbruk, vari synas avtryck efter bjälken, 
som förbränts. Norr om nedre änden av denna kanal finnes en annan kanal, gående 
vågrätt i östvästlig riktning 77 cm in i tornet. I denna har legat inmurad norra lång-
husmurens inre remstycke. På detta har takstolsfoten vilat, å pl. XXIII rekonstruerad 
med ledning av tydliga putsavtryck i murverket. 

Någon motsvarighet till den ensamma blinderingen på nordfasaden finns icke på denna 
sida. I andra våningen finnas tre smala spetsbågiga bländen, 5 cm djupa, med vitputsad 
botten. Blott det sydligaste bländet är helt bibehållet. I tredje skiftet under bländena 
går liksom på nordfasaden en smal vågrät rundstav. Även tornets sydvästra hörn mar-
keras av en rundstav. 



Fig. 24. Parti av Söd ra vapenhuset. T. h . om ep itafiet synes a nfa nget till omfattningsbågen 
kring Kärnkyrkans södra portal (j fr fi g. 25). Nedti ll ett stycke av sydfasadens kalkstenssockel. 

Foto N. Åzelius 1934 . ~ 
B lick in dic S Vorha ll c (Waffenhaus). Rechts vom 
Epi taph der A nfnng des grossen Un1fassungsbogens 
um clie Por ta la nlage cles Kcrnba ucs (vgl. Abb. 
25) . U ntcn c in Stiick clcs Ka lkstcinsockcls clcr 

SUd fassadc . 

Par t of S porch. Hight of memoria l tablct can be 
seen thc irn post of arch forming surround of S. 
cloorway of origina l church (cf. fi g . 25). Notc 

frngmc n t of limestone soclc of S front. 



Fig. 25. Rester av K ärnky rkan s sydportal. Jfr fig. 24 och 29- 32. T. h . upptill östra smygen. 
av ett fön ster. Foto N . Åzeli us 1934. 

Reste d es Slidportals des K crnba ucs. Vgl. Abb. 24 
und 29- 32 . Obcn rechts: ö Laibung cincs 

Fcnsters. 

Rcmains of S doorway of the ea rliest church (cf. 
fi g. 24 a nd 29- 32). Top right: E splay of w indow. 
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F ig. 26. Kärnkyrkans sö dra y ttermur. Takfris ovanför Gyllcnhie lmska gravkoret. 
Foto E. Bohrn 1942. 

S Aussenmauer des K cmbaues tibcr dem 
Gyll cnhielmschen Grabchor. 

F rieze of S cxterior wa ll nbove thc Gyllen
hielm Chapel. 

Av tornets sydfasad (pi. XXIII) blev den östra hälften förbyggd, då Högkoret 
uppfördes. I den synliga delen finnes längst ned en in i hörntornet ledande, smal rund
bågig dörröppning; ett stycke kring båghj ässan är bortfallet. Högst upp på denna fasad 
finnas tvenne 4 cm djupa bländen med vitputsad botten; det västra, som är smalare 
och lägre, har spetsig båge, det östra antagligen rund. Att döm a av fasadens ursprung
liga bredd bör öster om det bredare rundbågiga mittbländet ha funnits ytterligare ett, 
v ilket rimligtvis haft samma form som det västra. Mellan dörröppningen och bländena 
finnas spår av tvenne små takfall , som mötts i en spets något öster om dörröppningens 
mittlinje. Dessa takfall hava täckt en passage från sidoskeppsvinden till tomingången . 

I tornets inre finnes en smal uppåt ledande trappa med fem steg, som går i nordlig 
riktning (pi. XXIII) . Tomrummets östra hälft upptages av en 34 cm ovan det översta 
trappsteget belägen plattform med ett trappsteg vid södra sidan. Trappan har aldrig 
gått högre. I rummets östra vägg finnes en slarvigt igenmurad spetsbågig öppning, som 
ursprungligen bör ha varit synlig på tornets östfasad. Tomrummet har varit övertäckt 
av ett litet tunnvalv med upplag i öster och väster. Spår härav synas högst uppe på 
rummets södra vägg. Detta valv är dock icke ursprungligt, utan har troligen tillkommit 
då vissa ändringar av tornets övre delar företogos i samband med uppförandet av 
Högkorets västgavel. 
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Fig. 27. Kärnkyrkans södra yttermur. Takfris och fönster 
ovanför Vårfrukoret. Foto E. Bohrn 1942. 

S Aussenrnnuer dcs l{crnbaues. 
Teile clcs Dachfricscs uncl Fens

ter iiber dcr Fraucnkapclle. 

S exterior wall of orig inal church. 
Part of friczc and window above 

thc Lady Chapel. 
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Vid nyssnämnda tillfälle (s. 254) revos åtminstone de östra delarna av tornets övre 
partier och ersattes med nytt murverk, som var väl förbundet med korgaveln. Ehuru 
dessa partier äro sekundära, kunna av dem dock vissa slutsatser dragas beträffande 
den ursprungliga utformningen av tornets översta delar. Man har låtit de översta skiften 
av hörntornets sydfasad från och med fjärde skiftet ovan fasadens mittblände skjuta 
ut 4 a 5 cm. Detta förfaringssätt har troligen tillgripits för att de övre nymurade östra 
delarna av tornet skulle passa till tornets då ännu befintliga västparti, vars övre del 
alltså har skjutit ut i motsvarande grad. Detta synes giva vid handen att hörntornet 
uppåt ursprungligen avslutats med en rundbågsfris. Denna synes i så fall ha begynt på 
en nivå, som legat ungefär två skift under motsvarande fris på mittskeppets högmurar 
(jfr rekonstruktion pi. XXVII). 

3- 202542 
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SOCKEL 


STRÄV-
PELARE 


TAKFRIS Fig. 28 . Kärnkyrkans södra yttermur. 

Tegelkonsoler i takfrisens västra del. 


Uppm. T. Sellman 1912. 

S Aussenmauer des S wall of original
Kernba ues. Ziegel- church. Brick cor-
konsolen vom W bels in W part of 
Teil des Dachfrie- roof friezes. 

ses. 

b. SÖDRA FASADEN 

De nedre delarna av Kärnkyrkans södra ytter-
mur (pl. XVIII B o. rekonstruktion pl. XXV) ha 
till större delen försvunnit, då bågöppningarna till 
kapellen på denna sida brötos upp. Vissa partier 
finnas dock kvar i pelarna mellan kapellen och 
södra sidoskeppet, men av murens ytterliv synas 
endast på några få ställen smala remsor på ömse 
sidor om bågöppningarna in till sidoskeppet. 

Sockel finns bevarad på två ställen, nämligen i 
nordöstra och nordvästra hörnen på Södra vapen-
huset innanför nuvarande sydportalen (fig. 24 o. 
25). Den är av samma slag, som tidigare iakttagits 
på östfasaden: enkel skråkant av kalksten. 

På Kärnkyrkans sydfasad finns en ursprunglig 
strävpelare bevarad vid gränsen mellan trave I 
och I I. Den är inbyggd i Sturekorets västmur 
och ingår i den norra av de lisenartade förkropp-
ningar, som finnas vid denna kormurs norra och 
södra ändar (jfr s. 190 o. pl. Il). Strävpelarens 
sydvästra hörn kan tydligt iakttagas från Djäkne-
koret såsom en lodrät skarv. Nödigt förband mel-
lan strävpelarens och Sturekorets murverk har 
skapats genom inskjutande av några kalkstensbin-
dare. På denna murs östsida mot Sturekoret synes 
ingen skarv. På vinden ovan valven finnes sträv-
pelarens översta del i behåll (pi. XVIII B). Dess 
bredd är 59 cm och den skjuter ut 52 cm; den 
slutar i skiftet under bågfrisens nedre sågband å 
sydfasaden. En utrivning visar emellertid att 
strävpelaren kunnat fortsätta upp till bågfrisens 
konsolskift. Huruvida liknande strävpelare fun-
nits även längre västerut på kärnkyrkans fasad 
kan numera icke avgöras. 

Av södra yttermurens övre delar finnas bety-
dande partier i behåll ovan sidokorens valv och 
synliga från vinden över dessa (pl. XVIII B). 
Murens krön har på östra delen, åtminstone fram 
till och med trave 111,'krönts av en rundbågsfris 
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(fig. 26) av samma slag som på de bägge östhörntornen, bestående av enkla rundbå-
gar, byggda av fyra stenar och vilande på fint mejslade konsoler, som äro samman-
satta av en låg platta med underliggande rundstav. I bågfälten tunn puts, som glät-
tats och överdragits med vit kalkfärg. Under och ovan bågarna äro dragna sågskift av 
snett mot murlivet lagda stenar. Ovan Sturekoret ha bågarna förstörts, då dess valv 
byggdes. 

De nu omtalade delarna av frisen visa starka brandspår. Stenarna äro förvittrade 
och skörbrända. Putsen i de flesta bågfälten är skadad och har till stor del fallit av. 

Bågfrisen på fasadens västra del, motsvarande traveerna VI- VIII är bevarad blott 
inom trave VIII och är jämte betydande delar av murens mellersta delar synlig från 
Vårfrukorets vind (fig. 27). Sannolikt har frisen haft samma utseende öster härom 
ända till den framspringande bågen kring sydportalen. Frisen är här sammansatt av 
varandra korsande rundbågar, som vila på konsoler, vilka under den rätvinkliga plattan 
äro prydda med kulor, äggstavar och profilerade detaljer av olika former, utskurna i 
den ännu våta leran (fig. 28). Putsen i bågfälten är glättad och överdragen med vit 
kalkfärg. Den är något tjockare än i putsfälten på murens östra del. Frisen har här en 
något mindre höjd än därstädes. Endast 1 sågskift av snett mot murlivet lagda stenar 
löper under bågfrisen; omedelbart ovan denna finnes ytterligare ett sådant skift. Såsom 
av redogörelsen framgått, finnas påtagliga olikheter mellan bågfriserna på södra ytter-
murens östra och västra del. 

I pelaren 5E mellan Södra vapenhuset och sidoskeppet finnas betydande rester av en SÖDRA 
PORTALENursprunglig sydportal (fig. 25). Det är portalomfattningens östra sida och motsvarande 

delar av arkivolten. Omfattningen är uppdelad 
i plint, mellanparti och arkivolt. Av plinten, 
omfattande tre skift över nuvarande golvet, äro 
fem rätvinkliga språng bevarade (fig. 25). Mellan-
parti och arkivolt ha samma profilering; denna 
framgår av fig. 29. Profilteglen hava mejsel-
huggna ytor (fig. 30). Det bör observeras, att de 
rundade ytorna alltid visa mejselhugg, som ligga 
vinkelrätt mot profilen, under det att plana ytor 
visa mejselhugg i omkring 45 graders vinkel not 
ytornas begränsningslinjer. 

Övergången mellan plinten och mellanpartiets 
profiler förmedlas av särskilda baser av tegel, 

CMfO S 0 1 2 5 4- 5 /JMsom utformats i den ännu våta leran före brän- hnttn-nt-==:::=+====-±=- ==+=:===t=:::=-1 

ningen (fig. 25 o. 32). Baserna äro mycket ska-
Fig. 29. Profil av Kärnkyrkans sydportal,

dade, och deras former svåra att urskilja. Samt- östra sidan. 
liga ha nederst en obetydligt utskjutande platta Profil des ö Gewän- Profile of E part of S 

des im Siidportal des doorway of original

och ha på ytterhörnet ett blad. Kernbaues . church. 
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Fig. 30. Mcjsclhu gge t profi ltegel i K ärnk yrkans sydportal (fi g. 31- 32) . Foto S. Hall gren 1963 . 
:'IIcissclbcha ucncs Backs tc inpro fil , Deta il vom Siid- "Iould ing on doorway; chi scllcd bric k. Dcta il o f S 

porla! clcs K crnba ucs {Abb. 31-32). d oo rway of o rig inal church {f ig . 31- 32). 

Kapitälbandet under arkivolten följ er i plan dennas profi l. Kapitälbandets t egel 
äro utform ade i våt lera och prydas med reliefornam ent, vilka framgå av fig. 31. 
Det yttersta, av rund ade språnget övergå r dock utan kapitälmarkering i arkivolten. 
Kapitälornam enten äro ganska skadade. De best å dels av en eller flera sammanlagda 
repstavar, dels av upphöjda plattor eller fyrbladiga enkla blommor. 

På östra sidan av pelaren 5E i dess sydöstra hörn (fig. 24) finns upp ti ll och med det 
22:a skiftet från golvet en op utsad hörnkedja av Yz stens bredd med omsorgsfull fog
ning. Ovanför denna har pelarhörnet en oregelbundet buktande, inåtlutande linj e upp 
till och med femi.:e skiftet under en rad blinderingar i pelarens övre del. Dessas omgi
vande tegelyta ligger Yz sten djupare in i muren än portalens yttersta muryta, och det 
är för att övervinna denna skillnad, som pelaren i samband med senare ändringar (se s. 
296) avskalats på nyss beskrivna sätt. Vissa oregelbundet murade (fig. 25) partier aY 
pelaren under nyssnämnda skift härröra så lun da från senare gjorda lagningar. Hörn
kedjan har fortsatt högre, sannolikt upp till och med 6:e skiftet under blinderingarna. 
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Fig. 31- 32. K apitälb ancl och base r å södra portalen fi g. 25. F oto N. Åzelius 1934. 
E inzelhc itcn vo m Por ta l Abb . 25. Abb. 31: 
K a pitcllzo ne . - Ab b. 32: Bascnzone im Ge

.vände . 

Detail s of S d oorway fi g. 25 . F ig . 31: capita ! row. -
F ig . 32: base row 
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Säkerligen har sydportalen liksom nordportalen (jfr s. 57) varit omgiven av ett rätvink-
ligt, från den kringliggande fasadytan förkroppat parti, som i öster begränsats av den 
oputsade hörnkedjan. Huruvida inom detta förkroppade parti funnits någon dekora-
tion (fris), k an icke sägas. 

Ovanför det nu behandlade förkroppade partiet kring sydportalen finnas tre smala, 
4 a 5 cm djupa spetsbågiga bländen med vit botten. En likartad insänkning i muren 
ovan dessa antyder, att ytterligare en våning med bländen funnits. Detta senare parti 
av muren är nu helt överputsat. 

I Södra vapenhusets nordvästra hörn börjar på ungefär 3,5 meters höjd över golvet 
ett murparti tränga fram ur den västra väggen (fig. 24). I dess övre del ligga stenarna till 
valvs och utgöra börj an till en stor murbåge, av vilken betydande delar, även bågens 
hjässa, finnas bevarade ovan vapenhusvalven (pl. XVIII B). Denna båge har ingått i 
ett 1 Yz sten framför sydfasadens murliv utskjutande förkropp at murparti. De övre 
delarna av dettas begränsning åt sidorna äro bevarade ovan valven. På grund härav 
och då bågens hjässa är bevarad, har en fullt säker rekonstruktion av detta murparti 
kunnat göras å pl. XXV. 

Portalomfattningens utformning i stora drag är fullt säker; däremot äga vi ingen 
kännedom om detaljutformningen av de närmaste partierna på ömse sidor om portöpp-
ningen. Dessa hava rekonstruerats i anslutning till de bättre bevarade motsvarande 
partierna kring den norra portalen (pl. XX o. XXVII). 

c. VÄSTRA FASADEN 

Kärnkyrkans västfasad (pl. XV B o. rekonstruktion pl. XXVI), som i stort sett haft 
samma uppbyggnad som den östra, finns delvis bevarad . i murarna mellan å ena sidan 
Tomrummet samt de bägge kapellen på ömse sidor om detta och kyrkans långhus å 
den andra. Dessutom finnas betydande delar i behåll ovan de nämnda lokalernas valv 
(pl. XV B o. fig. 35- 37). 

VÄSTRA På ömse sidor om Tomrummets bågöppning mot mittskeppet finnas två helt beva-
PORTALEN rade nischer (fig. 33). De äro två sten djupa, ha vitputsad fond och täckas med små 

rundbågiga tunnvalv. Bågarnas utsidor äro nu vitkalkade, medan valvens undersidor 
äro helt putsade. 1 Yz sten innanför dessa nischer vidtager en portalomfattning, vars 
första språng varit minst 1 Yz sten djupt att döma av fogbehandlingen på en remsa av 
denna bredd på den upphuggna tornbågens nederst a delar. Portalomfattningens båg-
anfang ligger på samma höjd som nischernas. H är ligger en kapitällist med profilering 
endast mot portalen; listen består av en skråkant under platta. 

Arkivoltens yttersta båge har utåt visat endast ett koppskift med ett följskift av 
enbart löpare. Av bågens in mot portalen vända undersida är närmast fasaden en 12 
cm bred remsa oputsad. Av bågstenarna har varannan stått röd och varannan varit 
målad vit på så sätt, att en vit utsida motsvarats av en röd undersida och tvärt om 
(se fig. 33). - Sannolikt ha de båda sidonischernas yttre valvstenar ursprungligen varit 

1 
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Fig. 33. Heslcr av I< ä rnkyrkans väs tportal, bevarade i tom rummet s östra vägg. Foto N. Åzclius 1934. 
Spuren cl es grossen VY Porta ls des J(crnbaucs an der Rernains of \ V doorway of orig inal church, in E wnll of 

Ö Wand dcr Turmhallc . towe r. 

behandl ade på samma sätt. I följ skiftet på norra sidan finns insatt en sten med en liten 
relief i t egel: under en klöverbladsbåge står en i veckrik dräkt klädd figur, som i höger 
hand håller ett brett svärd med spetsen uppåt, under det att vänst er hand griper om 
klingan (fig. 34). Bilden framställer S. Paulus (tillsammans med S. Petrus kyrkans 
skyddspatron). Det är alldeles klart, att kyrkans huvudportal måste ha haft en betyd
ligt rikare omfattning, än den so m antydes av de bevarade fragmenten. Innanför den 
yttersta omfattningen måst e ha följt ett fl ertal olika profiler. Härav finnes emellertid 
nu intet spår. Man kan endast hänvisa till kyrkans i vissa avseenden bättre bevarade 
södra och norra portaler samt till västportalerna i de närbesläktade kyrkorna S. Maria 
i Sigtuna och klosterkyrkan i Sko (se s. 26, not 1 a.a .) för att antyda, i vilken riktning 
en rekonstruktion bör tänkas (pi. XXVI). 

Väggytorna kring västportalen ligga 2 sten (60 cm) utanför västfasadens murliv i 
övrigt, såsom framgår av planen pi. Il. På Kärnkyrkans västfasad ovan tomvalvet 
synas i tornets sydöstra och nordöstra hörn betydande partier av tvenne strävpelare, 
som ligga i förband med västfasaden (pi. XV B). De skjuta ut 60- 70 cm, och de små 
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Fig. 34. S. Paulus, kyrk ans ena titelh elgon. P ryd
nadst egel i Kärnkyrkans västportal v id norra båg

anranget (jrr ri g. 33). Foto N. Åzelius 1934. 
St. Paulus, Ziegelrelief am 
N Bogenanfang des V\1 Por

tals (vgl. Abb. 33). 

St. Paul. B ri ckwork re
lief, ''' doorway of original 
churc h (cf. fig. 33). 

tak, varmed de varit täckta, ha med den övre kanten varit infällda i 8: e skiftet under 
västfasadens blände-rad. Det framskjutande murpartiet kring portalen jämte strävpe
larna har helt visst bildat en sammanhängande arkitektonisk komposition. Det är rim
ligt, att strävpelarna fortsatt ända ned till grunden med samma språng och nedtill 
sammanbyggts med det framspringande portalpartiet. Huru högt detta fortsatt uppåt, 
kan icke direkt bestämmas, sedan den stora bågöppningen mellan tornrum och lång
hus upptagits, varvid hela den nedre hälften av västfasadens mittparti avlägsnades. 
Det finns emellertid så mycket kvar av västportalens yttersta arkivolt, att en praktiskt 
taget säker rekonstruktion av dess båge kan göras. En ur arkitektonisk synpunkt 
rimlig höjd på det framskjutande murpartiet kring portalen blir då den, som rekonstruk
tionen å pl. XXVI visar. 
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Fig. 35 . Rad av blinderingar på Kärnkyrkans västfasad, nu in gående i väst
torne ts östra innervägg. Foto E. Bo hrn 1942. 

B lendnischenre ihe an der vV Fassade 
des. Kernba ues, jetzt Teil d er 0 lnnen

wa nd dcs Wf T unns. 

Decorative brickwork on vV front of 
orig ina l church , now p a rt of the E 

in terior wa ll o f the Wf tower. 
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Då västtornet byggdes, uppfördes dess östra mur direkt ovanpå Kärnkyrkans väst
gavel, vars röste till stor del står kvar i östra tornmurens nedre delar (pl. XV A) . Dock 
ha stora partier dolts och spolierats vid inarbetandet i västgaveln av de stöd och bågar, 
vilka bära östra tornväggens »fodermur», som byggts intill den gamla västgaveln (jfr s. 
234). Murverket har dessutom blivit svårt skadat vid de häftiga eldsvådor, som vid 
upprepade tillfällen förstört tornets inre träkonstruktioner. Tegelytan har därvid smält 
och glaserats av hettan (fig. 35). 

Gamla mittskeppsgavelns begränsningslinj er finnas kvar (pl. XV A o. B), varför en 
rekonstruktion av gavelns kontur icke behöver vålla någon tvekan. 

Liksom östgaveln har även den västra varit prydd med blinderingar. I mittlinjen 
5trax ovanför tomrummets valv finnes en sådan, som best år av en på högkant ställd 

GAVEL

RÖ STET 
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Fig. 36. T< ä rnkyrkan. B1\gfris å södra sidoskeppe ts västgavel, sedel från 
Bonclkorcts vind. Foto M. Bratt-Guslafsson 1961 . 

Dcr l<crnbau. Bogenfrics am \.Vcslg ic bcl 
cles S Seitcnschiffcs, gcsch en vom Dach
boclen cler Baucrnkapell e (Bonclkorct). 

Original church. Arch ornament on VV 
gab le o[ S aisle, scen from n ltic of 

Pcasants' Chapel (Bonclkorct). 

Fig. 37. T<ärnkyrka n. Rester av bågfris på norra sidoskeppets västgavel, 
scclcla från Bibliotekskorets vind. Foto E. Bohrn 1941. 

Dcr Kernbau. Hcste vom Bogcnfrics am 
\.V G iebcl cles N Scilenschiffcs, geschen 
vom Dachbocle n cler Bibliothckkapellc. 

Original church . Rernains of arch 
orna1nent on \ V gable of N a isle, scen 
from altic o f Library Chapcl (Biblio-

tekskoret) . 
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Fig. 38. Valvko nsol i cll litet rum i Kärnkyrkans syd
västra hörntorn (se fig. 177) . Folo Arne Lundh 1955. 

Gewölbekonsole im f{ il n1-
m e rc hcn im S\V Ecklurm 
d es J(crnbaucs (.-\bb. 177). 

Corb el in a s111a ll room of 
S\V corncr tower of origi

nal c hurc h (rig. 177). 
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rektangel, nedåt slutande med tre fjärdedelar av ett fyrpass. Strax nedanför södra 
kanten av det stora mittstödet på östra tornmuren finnas rester av en blinderingsbåge. 
De övre delarna av denna blindering äro förstörda, men det är dock mycket sannolikt, 
att blinderingen haft den form, som pi. XXVI visar. 

Högre upp finnas ännu betydande rester av en rad höga smala blinderingar, uppåt 
avslutade med trepassformade spetsbågar (fig. 35). Blinderingarnas underkant ligger i 
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jämnhöjd med högmurarnas taklist å Kärnkyrkan; deras djup är 7 cm. I en av dem är 
bottnens putsbeklädnad ännu bevarad. 

Ovan raden av blinderingar synas på ömse sidor om tornmurens mittstöd tvenne 
blinderingsbågar, vilka otvivelaktigt ingått i en fyrpassform. 

Blinderingarna, vilkas omfattningsstenar nu äro alltför skadade för att tillåta något 
yttrande om deras tillverkningssätt, visa alla slammad botten under lager av slagg 
bärrörande från eldsvådorna. 

Mellan det utskjutande murpartiet kring portalen och den korsformiga blinderingen 
måste ha funnits fönster, vilka dock fullständigt försvunnit, då bågen mellan tornet 
och mittskeppet togs upp. Dess utseende är svårbestämbart, varför rekonstruktion 
ej är utförd å pl. XXVI. 

De nedre partierna av västfasadens södra sidoskepp äro delvis dolda bakom 
västtornets sydmur och i övrigt nästan helt bortbrutna, då en bågöppning mellan sido-
skeppet och Bondkoret i sen tid togs upp, men skarvar å denna öppnings norra och 
södra sida mellan Kärnkyrkans västgavel och senare murverk (pl. Il) syntes tydligt vid 
undersökning av kyrkan i samband med restaureringen 1907-10, varför murens ur-
sprungliga sträckning på denna punkt är fullt säker. Öppningen igensattes delvis vid 
nämnda restaurering. 

De övre delarna av södra sidoskeppsgaveln äro bättre bevarade och kunna studeras 
på vinden ovan Bondkorets valv (fig. 36). Taklinjen har spolierats vid en senare höjning 
av gaveln (s. 299), men dess sträckning kan med säkerhet rekonstrueras, eftersom den 
stigande rundbågsfris, som följt gavellinj en, till stora delar är i behåll (pl. XV B). Två 
hela och två halva bågar kunna ännu studeras. Ena hälften av den högst belägna är 
dold bakom stora tornets sydmur. Bågarnas stigning är tre skift för varje. De äro bygg-
da av tre formslipade stenar; på en av bågarna äro dock stenarna huggna med mejsel. 
Bågarna uppbäras av konsoler, sammansatta av platta med rundstav under. De äro 
icke efterbehandlade med mejsel. De halvrunda bågfälten äro putsade. 

Högst upp på röstet strax under den stigande bågfrisen synas tvenne bågar av en 
fyrpassformad blindering, som till något mer än hälften är dold av västtornets sydmur. 
Bottenytan är 3,5 cm insänkt och vitputsad. Omfattningens bågstenar äro huggna med 
mejsel. I mitten av detta pass finns en mindre ljusöppning, nu på bägge sidor dold 
av tornmuren, men dock med handen åtkomlig från södra sidoskeppsvinden genom en 
liten uthuggning. Den har formen av en romb med insvängda sidor. 

De nedre delarna av norra sidoskepp ets västgavel äro till en del dolda bakom 
västtornets norra mur; resten, sånär som på en smal remsa (markerad å pl. XV B) på 
västsidan av hörnpelaren lB mellan Bibliotekskoret, Dopkapellet och norra sidoskep-
pet, har helt rivits, då bågen mellan Bibliotekskoret och norra sidoskeppet togs upp. 
Murens läge anges emellertid av nämnda pelares västsida och av en skarv mellan väst-
tornets norra mur och Kärnkyrkans västmur vid lC, vilken skarv var synlig vid under-
sökning i samband med restaureringen 1907-10 (se pl. Il). 
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Fig. 39. Bondkorets valv och östvägg. Under sköldb ågen synes en bågfris å Kärnkyrkans syd
västra hörntorn. Foto M. Bratt-Gustafsson 1961. 

Gcwii lbc und Ostwand dcr Bauernka pcll c (Bond
korct). Untcr dem Sch ildbogen ist cin Bogenfrics 

am SW Eckturm dcs K crnbaucs s ichtba r. 

Vaulting in Peasanls' Chapel (Bondkoret), a nd 
E wa ll. AJ'ch frieze on S\~1 corner towcr of original 

church visiblc bclow arch. 
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Av gavelns övre delar äro vissa partier bevarade ovan Bibliotekskorets valv, dock 
betydligt mindre än av motsvarande parti på södra sidan (fig. 37). Murparticts sydligaste 
delar äro dolda bakom västtornets nordmur; de synliga partierna ha i betydande ut
sträckning spolierats, då man gjort rivningar för att få fäste för en påmurning av gaveln 
i samband med byggande av en innanför gåend e trappa till vinden (s. 280). De bevarade 



46 STRÄNGNÄSDOMKYRKA 

partierna, som å fig. 37 omgivits med en svart linje, visa, att även här funnits en sti-
gande rundbågsfris under taklisten. Två halva bågar och en hel mellan dessa och dess-
utom närmast tornmuren ett fragment av ett bågfält äro bevarade. Bågarna äro utförda 
av tre formslipade stenar, och fältet inom bågarna är putsat. Bågarna vila i de fall, 
som nu kunna kontrolleras, på en enkel koppända och ej på en för ändamålet formad 
konsol. Stigningen mellan varje båge är tre skift. 

Strax under bågfältet närmast tornmuren finnas, liksom på motsvarande ställe i 
södra sidoskeppsgaveln delar a.v en blindering, som haft formen av ett fyrpass. Om-
fattningens bågstenar äro huggna med mejsel och bottenytan, 3 'i2 cm insänkt, är 
putsad. Om även i denna blindering har funnits någon ljusöppning, kan nu icke avgö-
ras, men är givetvis sannolikt. 

SYDVÄSTRA De nedre delarna av sydvästra hörntornet upp till och med bågfrisen äro väl bevarade 
HÖRNTORNET och kunna studeras dels från de bägge kamrarna väster om Vårfrukoret, där nordväggen 

utgöres av hörntornets sydmur, dels från vindsrummet ovan Vårfrukoret samt från 
Bondkoret (pl. XV o. XVIII B; fig. 36, 39). Detta hörntorn har skjutit ut mer än de 
motsvarande vid östra fasaden - 60 cm. 

Tornets nedersta skift äro utförda av kalksten. Någon utskjutande sockel av huggsten 
med skråkant har dock icke funnits här. Hörntornets västfasad kan studeras från 
Bondkoret, i vars östvägg den ingår (pl. XV B). Här är allt nu överputsat. Högst upp 
under valvet synes en fris av varandra korsande bågar (fig. 39). Denna fortsätter på 
hörntornets södra och östra sidor (pl. XVIII B o. XV A; fig. 41) och ansluter till 
den likartade bågfrisen på Kärnkyrkans sydfasad, västra delen (fig. 27). Vid restaure-
ringen 1907-10 konstaterades, att hörntornets västsida ursprungligen haft en numera 
och även tidigare igenmurad rundbågig dörröppning på 3, 5 m:s höjd över Bondkorets 
golv (se pi. XV B). Denna ledde in till ett litet rum i hörntornet (se fig. 175 B), till vilket 
man även har tillträde från den inre s. k. löpgången i Kärnkyrkan (jfr s. 96). Detta 
lilla tomrum är delvis täckt med ett litet kryssvalv av tegel (se fig. 179), vars diagonal-
bågar i de sydvästra. och nordvästra hörnen vila på tegelkonsoler i form av människo-
huvud, modellerade i den våta leran före bränningen (fig. 38). Dörröppningen mot väster 
var 2 m hög och hade anslag för en utåtgående dörr. I den inre smygen fanns märken efter 
fästen för en tvärgående bom ungefär 90 cm över tröskeln. Denna anordning, som haft 
sin motsvarighet bland annat i det nordvästra hörntornet i den med Strängnäs dom-
kyrka nära besläktade Mariakyrkan i Sigtuna (se s. 26, not 1 ), var avsedd att fungera 
såsom predikstol vid sådana ma.ssgudstjänster, som vid de stora marknaderna (jfr s. 6 f) 
och andra tillfällen höllos för den på kyrkogården församlade menigheten. Jfr Prediko-
tornet s. 308 f. Ett stycke ovanför denna dörröppning sitter en liten korsformig glugg, 
som är ursprunglig. 

I det ifrågavarande tomrummets södra vägg har funnits ett litet (spetsbågigt?) 
fönster, vars inre östra sida delvis bevarats (se fig. 179). I övrigt äro rummets södra 
och östra väggar starkt spolierade och förändrade i samband dels med upptagande av 
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Fig. 40. Rester av nordvästra hörntornet, inbakade i pelaren 1B. 
Rekonstruerad plan ovanför löpgån gen. Ursprungligt murverk kryss
t ecknat, senare igenmurning enkelst reckad . Efter uppm. av S. Cur

man 1908. 
Reste d es im P feiler 1 B einge Remains of NW corner tower, in 
backenen NW Eckturmes . Rekonst pillar 1B. R econstructed pla n a bove 
ruierter Grundri ss iiber dem Lauf wall-passage. Original brickwork 
gang. U rspriingliches Mauerwerk cross-ha tched, later work h atched. 
mit Kreuzlinie, spätere Vermauerung 
mit einfacher Strichlinie gekenn

zeichnet. 

öppningar i södra väggen till den övre kammaren väster om Vårfrukoret samt till vinds
rummet över denna, dels med rivningar för valvbågen mellan Vårfrukoret och södra 
sidoskeppet (s. 206). 

Det sydvästra hörntornets södra och östra sidor kvarstå upp till och med den fris av 
varandra korsande bågar, som följde krönet på västra delen av Kärnkyrkans södra 
sidoskeppsfasad (pl. XVIII B o. fig. 41). Ovanför denna nivå är hörntornet till allra 
största delen bortrivet. Denna rivning måste hava skett under det byggnadsskede, då 
hela kyrkans sydsida lades under ett gemensamt takfall, men innan Bondkoret uppförts 
(se s. 299 o. fig. 233). I samband med den nämnda takändringen blev det nödvändigt 
att väsentligt påbygga pulpetgaveln över södra sidoskeppets och Vårfrukorets västmu
rar . (jfr s. 299; pl. XV A). Vid den samtidigt utförda rivningen av sydvästtornets upp
skjutande del ha emellertid mindre delar av tornets murkärna kvarstått ovanför tak
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F ig. 41. Rester av I<ärnkyrkans sy dvästra hörn
torn från vinden ovanför Vårfrukorcl. Foto E. 

Bohrn 1942. 
Reste des S\.V Eckturms Rcmains of the towcr at 
des J{ernba ues, geschen SVV corner fron1 attic 
vom Dach boden liber d er above Lady Chapel (Vår-

Frauenkapelle. fru koret) . 

F ig. 42. Rester av södra sidoskeppets västra p ul 
petgavel med ränna för stående förstyv nings-

bjälkc (se pi. lll v id A). Foto E . Bohrn 1942. 
Teil cl es W/ Pultgiebcls cles Part of lean-to gable of W 
S Seitcnschiffs m it Aus- wall of S ais lc, with traces 
sparu ng flir ein en stehcn- of sockets for upright 
elen Vers tärkungs balken . timber. Cf. P late Ill at A. 

Vgl. T a fel III be i A. 

listnivån och inbakats i den stora nya pulpetgavel, som då uppfördes ovanpå de tidigare 
befintliga, vilka samtidigt förtjockades . 

En egendomlighet i den påbyggda pulpetgaveln tillåter oss att draga vissa slutsatser 
om konstruktionen av det rivna hörntornet. Av den nya pulpetgaveln, som även den i 
ett senare byggnadsskede (se pl. XV) delvis nedrevs, kvarstår ännu på vinden ett relativt 
högt parti ovanför södra sidoskeppsgaveln och hörntornets västsida (synligt på pl. XV A 
o. B) . Å insidan av detta murparti finnes vid A på pl. III en lodrät kanal (synlig på pl. 
XV A o. fig. 42), vars tre sidor äro klädda med puts, som visa avtryck av en träbjälke. 
Kanalen fortsätter nedåt i murverket till ett djup, som nu ej kan säkert bestämmas, 
emedan bruk och tegelskrot fall it ned i hålet. I denna kanal har tydligen varit inmurad 
en stående förstyvningsbjä lke av det slag, som konstaterats även i de båda östra hörn
tornen (s . 28 och 29) . Kanalens läge anger, att bjälken varit avsedd som förstyvning 
i tornets sydvästra hörn. Att en dylik bjälke förekommit i den relativt sent uppförda 
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Fig. 43. I<ärnkyrkans norra yttermur. Bågfris 
ovan Sakristia I. Foto E . Bo hrn 1942. 

D e1n J(crnbau zugehörigcr Fricze with arch paltc rn 
Bogenfries an dc r N !\us- on N ex tcrior wall of ori-
scninauer i.'1b er Sakristci I. ginal church, a bovc 

Veslry l. 

Fig. 44. Kärnkyrkans norra y ttcrmur. Bågfri s 
ovan Cedercrantzska och Olivekran sska koren. 

Foto E. Bohrn 1942. 
Ilogenfrics an d c r N A us
scnrnauer cles I<crnba ucs 
zwischcn d er Ced crcrant z
schen und d cr Oli vckrans-

schcn Kapelle. 

F ricze with a rch pattcrn 
on r cxterior wall of ori
ginal c hurc h, h etween the 
Ccdercrantz and Olive-

kra ns cha pcls. 

pulpetgavelns murverk kan endast förklaras så, att man vid rivningen av den övre, 
fristående delen av hörntornet påträffat en djupt i dettas underliggande murverk för
ankrad förstyvningsbj älke av ansenlig höjd. Denna har man ej velat avlägsna, utan i 
stället sekundärt begagnat den som förstyvning i den nya pulpetgaveln, där den seder
mera förmultnat eller förkolnat och lämnat efter sig den nu synliga kanalen med bjälkav
tryck i putsen. Detta synes vara en både rimlig och möjlig förklaring av föreliggande rester. 

Det nordvästra hörntornet är nu till synes helt försvunnet.Av dess fasader finnes intet NoRov;\snu 

i behåll, men av dess inre kärna äro väsentliga delar ännu bevarade, inbakade i hörn- HÖRNTOR:-iET 

pelaren lB mellan Bibliotekskoret, Dopkapellet och N VIII. Vid restaureringen 1907-
10 kunde denna illa tilltygade pelare ingående undersökas och med ledning av de där-
vid gjorda iakttagelserna, åskådliggjorda i fig . 40, kan en i de flesta avseenden säker 
rekonstruktion av dess huvuddrag göras (å fig. 40 visade med prickade linj er). 

Den kvarstående pelaren, som har en rektangulär planform, visade sig bestå dels av 

4- 20 2542 
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ursprungligt murverk från Kärnkyrkan (å fig. 40 kryss-markerat), dels av senare igen-
murning av ursprungligen öppna partier (å fig. enkelstreckat) . På pelarens västsida 
visade sig stycket A- B utgöra ett bevarat, väl fogstruket stycke av Kärnkyrkans 
västra sidoskeppsvägg, som genomhuggits utefter linj en B- C. Vid A en lodrät skilje-
linj e mellan fogstruken muryta och genomhugget murverk, som sträcker sig till hörnet 
K. I fortsättningen på sydsidan öster om C återfanns löpgångens igenmurade hörnvalv 
(C-D) och dess hörnpelare (D-E) av fogstruket, oskadat tegel, som fortsätter om 
hörn till östsidan (E- F), med löpgångsvalvet (F- G). Norr därom en tunn murverks-
skiva (G-H), som mot Ö visade genomhugget tegel, på nordsidan skrovligt genom-
hugget murverk ända till J, där ovanför löpgångens höjd kunde framprepareras resterna 
av en rund spindel till en spiraltrappa. »Skivan» G- H visade innanför igenmurningen 
vid G fogstruken tegelmur från löpgångens norra begränsningsmur. Vid pelarhörnet K 
kunde framprepareras ett trappsteg till spiraltrappan (se fig. 40). 

Läget av hörntornets östra ytterhörn anges av ett sår i norra fasadmuren, vilket 
uppstod, då hörntornet revs (jfr s. 305). Det synes uppe på vinden ovanför Dopkapel-
lets sydvästra valvsvickel. Hörnsprånget har legat 65 cm väster om den sista nu bevara-
de bågen i norra fasadmurens takfris. Vid rekonstruktionen av hörntornets plan (fig. 40) 
har man utgått från måtten på det sydvästra hörntornets språng framför fasaderna. 

Det framgår av ovanstående fakta, att nordvästra hörntornet innehållit en spiral-
trappa. Av dennas spindel synes i Dopkapellets sydvästra hörn ett stycke av ca 3 m:s 
höjd på pelaren lB:s nordsida. Det börjar omkring 60 cm över löpgångens nivå (se pl. 
XX B). Av detta, liksom av det frampreparerade trappstegets läge framgår, att spiral-
trappan utgått från löpgången och lett upp till Kärnkyrkans vind. Trappan har haft 
sin ingång i löpgångens västra vägg alldeles invid det nordvästra hörnet, löpt medsols 
och upptill mynnat i östra delen av hörntornets södra mur strax ovan norra sidoskep-
pets valv . För att med normal höjd och bredd på trappstegen nå från löpgång till kyrk-
vind bör trappan ha vridit sig 1 % varv. Efter % varv skar trappan in över löpgångens 
hörnvalv, men hade då kommit upp över 'dess nivå. Trappans bredd har varit ca 65 
cm. Ett litet stycke av dess rundade innervägg mot öster är synligt högst uppe i ett 
prång bakom (väster om) Dopkapellets sydvästra svickel. 

Rekonstruktionen av nordvästra hörntornets yttre å pl. XXVI o. XXVII är summa-
riskt gjord med ledning av de övriga bättre bevarade hörntornen. 

Vid restaureringen 1907- 10 markerades löpgångens rester i pelaren lB genom minsk-
ning av igenmurningen, så att genomgångens öppningar mot öster och söder nu framstå 
såsom nischer. 

d. NORRA FASADEN 

Om norra fasaden (pl. XX B, rekonstr. pl. XXVII) gäller detsamma som om den södra 
att nedre delarna av dess yttermur - ett parti undantaget - nästan helt försvunnit, 
då de stora öppningarna mellan norra sidoskeppet och de till detta anslutna kapellen 
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F ig. 45. Kärnkyrkans nordportal från nordöst (jfr fig. 49). Foto 
S. Hallgren 1963. 

Nordporta l cles K e rnba ues von NO N cloorway of origina l church from 
(vgl. Abb. 49) . NE (cf. fig. 49) . 
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CM10 5 0 

Fig. 46. Profil av nordportalens östra sida. Uppm. S. 
Curman 1963. 

Profil d er Ostseite des Nord- Profile of moulding on E side 
portales . of N doorway. 

brötos upp. Tydliga skarvar mot tillbyggnaderna kunna överallt iakttagas. För dessa 
skarvar redogöres närmare nedan vid beskrivningen av de olika kapellen. Av fasadens 
övre delar äro betydande partier bevarade ovan valven (pl. XX B). 

Ett stycke av fasadens nedre och mellersta delar finns kvar i dess östra del och kan 
studeras från den s. k. Silverkammaren och från rummet ovan denna. Å den först-
nämndas södra vägg är ett långt stycke av sockeln i behåll; den är av kalksten och har 
enkel skråkant. Rester av samma sockel finnas bevarade på ömse sidor om muren mel-
lan Sakristia Il och Norra vapenhuset samt på norra sidan av pelaren 5B. På den del 
av fasaden, som ligger väster om Kärnkyrkans nordportal finnes ingenstädes möjlighet 
att undersöka huruvida sockel funnits, men säkerligen har så varit fallet. 

Murytorna visa samma omsorgsfulla fogning, som överallt kan iakttagas på Kärn-
kyrkans murverk. Förhållandet kan studeras dels i Silverkamma.ren och rummet där-
ovan, dels i svickeln ovan valven mellan Olivekransska och Cedercrantzska gravkoren. 

TAKFmsEN Fasadmuren har utefter hela sin sträckning, med undantag av ett framskjutande 
parti kring norra portalen, uppåt avslutats av en bågfris, av vilken betydande delar 
äro bevarade. Åtskilligt har dock spolierats, då valvbågarna mot sidokapellen öppnades. 

Frisen på murens östra parti har följande uppbyggnad (fig. 43): sågskift, vanligt skift, 
sågskift, vanligt skift, konsolskift, rundbågar motsvarande en höjd av tre skift, vanligt 
skift, sågskift, vanligt skift och till slut ett koppskift, som utgör gränsen mellan den 
ursprungliga murhöjden och en senare påbyggnad. Bågarna äro byggda av fyra tunna 
formslipade stenar, två hela och två halva kring en hjässfog; de vila på konsoler, be-
stående av platta och rundstav. Konsolerna äro huggna med mejsel. 

De skift, som bilda frisen, visa ej den omsorgsfulla fogbehandlingen; däremot de två 
skiften närma.st under det ursprungliga murkrönet. Anledningen härtill torde vara, att 
frisen avsetts att helt målas. Spår av röd målning med fogarna. uppdragna i vitt före-
komma också talrikt. I sågskiften har varannan sten varit röd och varannan vit. I de 
bevarade partierna närmast öster om portalframsprånget ha skiften mellan det nedersta 

http:n�rma.st
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F ig. 47. Ornerat tegel öster om nordpor ta len, sekundärt inmu ra t (vid b fi g. 48). Foto N. Åzeliu s 1943 
Zicgclorn ::unent Ö vo1n N Portal, in1 l\Ia ucrwcrk wi e- B rickwork reli ef to E of N doorway, transfcrrcd to 

d erver \\'end et (vgl. Ab b. 48 bei b). present position (cf. fi g . 48 at b). 

och mellersta sågskiftet samt mellan detta och konsolskiftet varit vitmåla.de. På skiftet 
under konsolerna skönjas spår av rankornament i rött. 

Bågfälten täckas av ett 0, 3- 0, 4 cm tjockt vitstruket putslager. Av de tre bågfälten 
närmast öster om portalframsprånget ha två erhållit en speciell dekor. I det mellersta. 
har med passare ritats en sexuddig stjärna, inskriven i en cirkel. På stj ärnans uddar äro 
med gulröd färg målade 1 cm breda streck. I bågen till vänster om denna finnes en 
dekoration i form av ett halvt hjul, utförd med 1,5 cm breda målade linj er av ljusröd 
färg . 

Bågfrisen på nordmuren väster om framsprånget kring portalen (fig. 44) har i det 
närmast e samma utseende som på murens östra del, men ligger ca 50 cm högre än där. 
Det översta sågskiftet saknas dock, men har från början sannolikt funnits; det har -
troligen till följd av svåra brandskador - blivit bortrivet och ersatt med nyare t egel i 
samband med en senare höjning av muren. Bågarna äro något smalare än på murens 
östra del och byggda av tre lika långa bågstenar. Putsen i bågfälten är grövre - 0,8 
cm tjock - än på murens östra del. 

http:vitm�la.de
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Fig. 48. Kärnkyrkans nordportal. a- e utmärka inmurade 
äldre prydnadstegel. Uppm. 1: 200, M. Wernstedt 1908- 10. 
N Porta l d es Kernbaues rnit Scale drawi ng of N doorway of 
seinen1 Umfassungsbogen. a-e origina l church and surround-
bezeichnen eingernauerte ä ltere ing arch. a- e brickwork r eliefs, 

Ornarnentziegel. transferred to present position. 

NORRA Liksom sin motsvarighet på södra sidan har norra portalen varit omgiven dels av ett 
PORTALEN svagt förkroppat, uppåt rakt avslutat murparti, dels också av ett kraftigt förkroppat 

murparti, upptagande nordfasadens mitt och innefattande en väldig båge (fig. 48). 
Av själva portalomfattningen finnas på ömse sidor om den västra bågen mellan Norra 

vapenhuset och sidoskeppet, betydande delar bevarade både av smygarna och arkivol-
ten. På grundval av de bevarade resterna har en i allt väsentligt fullt säker rekonstruk-
tion av mellanpartiet uppbyggts vid restaureringen 1907- 10 (fig. 45 o. 49). 

Det yttersta. ledet i omfattningen utgöres av en pilaster på var sida. Språnget - 15 
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F ig. 49. K ärnkyrkans nordportal. Bågens mittparti rekonstruera t 1907- 10. Portalens 
inre parti kring elen ursprungliga dö rröppningen sa knas. F oto N. Åzelius 1934. 
Nordporta l d er K ernkirche. D ie m illlere Bogen- N doorway o f ori gina l church, a rches largely 
parti e rekonstruiert (1 907- 10) . D ie inneren reco nstruc led 1907- 10 . Interna ! surround of 

T eile um die Tliröffnung herum fehlen . door a pcrture lacking . 
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Fig. 50. I< ä rnkyrkans nordportal, detalj av östra sidan. Foto 
N . Azelius 1934. 

N Porta l des l{ ernbaues, Deta il N doorway of orig inal church , cl c-
cl cs 0 Gewänclcs . · tu il of E s icle. 

cm - har anpassats efter kyrkans kalkstenssockel, vilken är bevarad öster om porta
len. Den östra pilastern slutar med skiftet ovan portalomfattningens kapitälband. Här 
ligger vid pilast erns västra sida en sten med skråkant, prydd av vägsvängda rankor 
med blad i form av halvpalmetter; allt i relief (fig. 50). Skiftet ovanför utgöres av en 
skråkant med 8 cm:s språng (fig. 50) som förm edlar övergången till portalförkropp
ningens övre plan . Den västra pilastern är bevarad ti ll skiftet under kapitälbandet 
(fig. 51). 

Portalens profiler framgå av fig. 46 . Profilteglen äro efterbehandlade med huggning. 
Under arkivolten ett kapitälband (fig. 50 och 53), best ående av tegel med ornament, 
som modellerats i leran före bränningen. 
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Fig. 51. Kärnkyrkans nordportal, detalj av västra sidan. Foto 
N. Azelius 1934 . 

N Portal d cs Kernbnucs. Dcta il N doorway o f ori g ina l churc h, d e-
d es W Gcwändes. tail of W side. 
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Portalens verkan har förhöjts med färg. Tegelytan har varit helt rödmålad med fo
garna uppdragna i vitt. I stor utsträckning har vitt dessutom förekommit i arkivolten: 
spiralband kring rundst aven; på de rätvinkliga sprången är å varannan sten ena sidan 
vit, andra sidan röd; den innersta profilen med rund hörnstav har omväxlande vita 
och röda valvstenar (fig. 50 o. 51). Slutligen avgränsas den förkroppade väggytan kring 
portalen av ett smalt vitmålat band vid förkroppningens ytterkanter Den vita färgen 
går där om hörn och täcker hela förkroppningssprånget (fig. 45). 

Detta språng är å murpartiets övre delar 8 cm. Övergången till den 15 cm springande 
nedre delen förmedlas, såsom ovan nämnts, av ett t egelskift med skråkant (vid d å 
fig . 45); dess östra hörnsten prydes av en i våta leran före bränningen modellerad pal-
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Fig. 52. Kärnkyrkans nordporta l, östra kapilälbanclet. Foto S. Hallgren 1962. 
N Porta l dcs Kernbaues, Kapitellba nd im ö Gewände. N doorway of original church, E capita ls. 

mett med pärlrand på bladnerverna. Uppåt avslutas det förkroppade partiet med en 
fris av varandra korsande rundbågar, av vilka delar äro bevarade (fig. 45). Ovanför 
bågfrisen ett sågskift. Rundbågarnas konsoler bestå av platta med rundstav under 
Bågstenarna äro slipade; konsolerna äro utformade i våta leran och sakna efterbehand
ling med mejsel. Fälten mellan bågstenarna äro vitputsade. 

Av den stora yttre förkroppningen äro mycket betydande partier bevarade (fig. 48). 
Dess avslutning uppåt finnes kvar till hela sin längd ovan valven (pi. XX B). Begräns
ningslinjen åt öster har gått något öster om hjässan i östra bågöppningen mellan Norra 
vapenhuset och sidoskeppet. Den är givetvis till sina nedre delar helt försvunnen, men 
dess läge anges på vinden. Begränsningen mot väster är bevarad ovan valven och ingår 
längre ned i Olivekransska gravkorets östra vägg, där en tydlig skarv finnes mellan 
omfattningens murverk och kapellets senare tillbyggda mur (jfr pi. Il). Den stora för
kroppningen skjuter ut 1 Yz sten, motsvarande 45 cm. Omfattningsbågens undersida 
är putsad ned till båganfanget, utom den yttre halvstensbreda kanten, som är fogstru
ken. 

Omfattningens spetsbågiga arkivalt är 1 Yz sten bred och har ett följeskift huvud
sakligen av löpare. 

Murytan mellan den inre förkroppningen närmast kring portalen och den stora bågen 
är bevarad i betydande utsträckning (fig. 48). Väster om portalen synes en hög, 15 cm 
djup spetsbågig blindnisch med oputsad botten. Strax ovan denna ett cirkelrunt, 4 cm 
djupt blände med putsad botten. Omfattning av slipade bågstenar Motsvarande anord
ning öster om portalen har förstörts, då muröppningen till sidoskeppet togs upp; spår 
därav finnas dock. Nordöstra hörnet på pelaren 5B är upp till en höjd av 22 skift över 
kalkstenssockeln rakt och jämnt murat, men uppvisar därovan allahanda bukter och 
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Fig. 53. Kärnkyrkans nordportal, västra kapilälbanclet. Foto M. Bratt-Gustafsson 1961. 
N Porta l d es Kernbaucs, l{ap itcllba nd im W Gewä nde. N doorway of origina l clrnrch, \V capitals. 

ojämnheter Ett närmare studium visar också, att det jämna partiet härrör från en 
hörnkedja, som gått 15 cm in på pelarens östra sida och som börjat med andra skiftet 
över ka lkstenssockeln. I murverket på pelarens nordsida synes i östra kanten (omedel
bart ovanför ett putsat hand med målningsfragment) i 23:e skiftet ovan sockeln en 
ojämnhet, som otvivelaktigt härrör från ett bortbrutet båganfang. Detta märke och 
hörnkedjans slut uppåt ligga på samma höjd som bågantanget för blindnischen på 
västra sidan om portalen. De härröra tyd ligen från en nisch av samma slag, belägen 
något längre från portalpilastern än den motsvarande på västra sidan; men portalen är 
i förhållande till den stora yttre bågen något förskjuten åt väster 

I pelaren 5B synes, med början ett skift ovanför den framspringande portalomfatt
ningens översta avslutningsskift (fig. 48), en rad av smala bländen, 8 cm djupa och 
med vitputsad botten. Av dessa. bländen är intet helt bevarat; av ett finnes blott en 
smal remsa, ett har fått sin båge till allra största delen förstörd, då den höga bågöpp
ningen mot sidoskeppet togs upp . Emellertid finnes en blindering - den längst åt 
väster - helt bevarad, synlig i rumm et ovan trappan till Predikotornet. Dess båge 
är spetsig och utförd av slipade bågstenar Då, såsom senare skall visas, i muren ovan
för portalen icke funnits något fönster, ha vi all anledning antaga, att de hländen, 
som ovan beskrivits, ursprungligen ingått i en rad sådana, som bildat en fris över hela 
bredden innanför den stora. omfattningsbågen (pi. XXVII). Omedelbart under bågens 
hjässparti finnas tre små rundbågsbländen av samma typ och storlek som taklistfrisens. 
Dessa tre enstaka sittande bländen hava möjligen ingått i en dekorativ bländegrupp 
i den nu bortrivna murytan ovanför den nyss beskrivna bländefrisen (se pl. XXVII) . 

I murverket öster om nordportalen (vid a, b, c och e å fig. 48) äro insatta flera tegel 
med ornering i relief. Vid e sitta två tegel, bägge med skråkant över rak platta och bägge 
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F ig. 54. Ornament av tegel ösLer om nordportalen, seku ndärt använda (vid e fig . 48). Foto N. Åzclius 
1933 . 

Ziegelornam ente ö vo1n N Portal, itn l\ la ucrwerk wie- Ornamental brickwork to E of N doorway, transferred 
derverwendet (vgl. Abb. 48 be i e). lo prese n t posili on (cf. fi g. 48 at e). 

prydda med treflikiga ornvikta blad med pärlrand på stjälkarna (fig. 54), på det ena 
äro bladen axlikt, på det andra kranslikt ordnade. Vid c sitter ytterligare en sådan 
något skadad sten, och vid a den förut (s. 58) omtalade hörnstenen längst åt öster i 
portalförkroppningens översta sockelliknande skift. Den är av samma slag (fig. 55). 
Alla dessa stenar ha från början t ydligen haft samma funktion som denna sistnämnda, 
nämligen att placeras i ett utåtgående hörn på en skråfasad sockel. De äro alla på sina 
nuvarande platser sekundärt använda, även den vid a. Vid b slutligen sitter en ornerad 
sten med avvikande dekor (fig. 47). På fl at sidan av ett tegel är i våta leran med kniv 
eller liknande redskap utformat ett fantasidjur med rovdjursaktig kropp och med en 
svans, som löper ut i tvenne halvpalmetter med en spets emellan. Dess funktion synes 
ha varit rent dekorativ Stenen har från början icke avsetts för denna plats. - Om dessa 
ornamentstegel se v idare s. 179. 
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Fi g. 55 . Ornerat tegel öster om nordportalen, sekundärt använt (vid a 
fi g. 48) . Foto S. H all gren 1963. 

Zicgclornan1 cnt Ö von1 N Porta l, in1 Ornamental bri ckwork to E of N door-
:\[auerwerk wi cdcrve rwendc t (vgl . Abb. way, lra nsferred to present pos iti on 

48 bci a). (c L fi g . 48 at a). 

e. SAKRISTIA I 
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Vid norra fasadens östra del ha legat tvenne sakristior Den östra - Sakristia I - ExrnmöREN 

avslutas åt öster av den mur, som nu utgör västvägg i Silverkammaren. Innan skåpin-
redningen för domkyrkans silverföremål kom till stånd, kunde väggen studeras från 
detta rum (pi. X A). 

Muren ligger i förb and med kyrkans nordfasad, och Sakristia I är sålunda samtidig 
med denna. Muren har en väl bevarad sockel av kalksten med enkel skråkant av samma 
utseende och samma mått som de sockelpartier, vilka fl erstädes finnas bevarade på 
Kärnkyrkans östgavel och långmurar Murverket har samma omsorgsfulla fogb ehand
ling, som överallt iakttages på Kärnkyrkan. Betydande delar av mittpartiet ha spolie
rats, då skåpinredningen inbyggdes. Nordligaste delen av muren är på en sträcka av 
145 cm från hörnet förkroppad lika mycket, som sockeln springer ut. 

http:skr�ka.nt
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Muren avslutas upptill av en rundbågsfris, som, ehuru svårt skadad, ännu är bevarad 
bakom skåpen. Frisen har i stort sett samma utseende och mått som på långhusmurar-
nas östra delar. Dock finnes under bågarna blott 1 sågskift; ovanför bågarna finnes ett 
annat. Bågarna äro byggda av 3 väl formslipade tegel och vila på konsoler med platta 
och rundstav. Den tunna putsen i bågfälten är glättad och vitkalkad på ytan. Liksom 
på långhusmurarna är fogningen mellan skiften, som ingå i bågfrisen, ej heller här så 
väl utförd som på muren i övrigt under och över sågskiften. Ovanför det översta av 
dessa följer ett vanligt skift i munkförband och därpå ett med endast koppstenar, vilket 
anger murens avgränsning uppåt. 

Sakristians sydvägg har utgjorts av den norra långhusmuren, som till stor del blivit 
bortbruten, då en bågöppning mot norra sidoskeppet senare togs upp (s. 329 f). Sak-
ristians ursprungliga västmur är helt försvunnen, men vissa spår antyda dess läge. 
Sålunda urskiljes i den nuvarande nordfasaden sakristimurens längd, och på insidan 
framtogs vid restaureringen 1907- 10 inre hörnet mellan dess västra och norra murar. 

Sakristians norra mur ingår i kyrkans nuvarande nordfasad (pl. VII o. fig. 56). Nord-
östra hörnet anges av en tydlig lodrät skarv, som går omedelbart öster om fjärde bågen 
i bågfrisen på östra sidan om det sengotiska fönster, som nu upptager nordmurens 
mittparti. Nordvästra hörnet har legat på motsvarande ställe väster om fönstret, men 
här är skarven icke så tydlig på grund av att man, då Sakristia I I byggdes, rivit intill-
liggande hörn på den äldre sakristian för att åstadkomma förband. Vid närmare gransk-
ning framträder emellertid skarven fullt tydligt. Liksom på östmuren ha norra väggens 
!1örnpartier på en bredd av 145 cm varit förkroppade lika mycket som sockelns språng. 

Nordmuren har ursprungligen uppåt avslutats med ett spetsigt gavelröste. Av dettas 
begränsning finnas tydliga spår. Väster om det stora sengotiska fönstret synes tydligt 
en snett uppåt öster gående linje, som utgör spår av de nedre delarna av det västra 
takfallet. Även av motsvarande linje på östra sidan finnas antydningar. Följes skarven 
vid sakristians nordöstra hörn uppåt träffas i tredje skiftet ovanför sågskiftet en snett 
avskuren sten; något högre upp urskiljes i murverket en snett uppåt väster gående 
linje. Med ledning av dessa spår kan den yttre begränsningen av gavelröstets östsida 
fullt säkert rekonstrueras (pl. XXVII) . Sakristians taknock har nått något ovan krönet 
på Kärnkyrkans norra sidoskeppsfasad. 

Av den dekorativa utsmyckningen på sakristians nordmur är mycket bevarat. Tvärs 
över och i jämnhöjd med östmurens rundbågsfris går en sådan av samma utseende och 
konstruktion som denna. Mittpartiet har spolierats vid byggandet av det stora gotiska 
fönstret och den yttersta stenen i bågen längst åt väster med sin konsol har försvunnit, 
då Sakristia Il uppfördes. 

Invid den inre begränsningslinjen för de förkroppade hörnpartierna sitta, något 
ovanför den tvärgående bågfrisen, tvenne bågfält, byggda på samma sätt som i den 
nyssnämnda frisen. Dessa bågar utgöra otvivelaktigt rester av en stigande rundbågs-
fris, vars stigning bestämts av röstets taklinjer. På var sida kunna inpassas fyra, var-
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Fi g. 56. Östra delen av k yrk ans nordfasad med res ter av norra gavelfasaderna lill Sakri stiorn a I och I I. F oto S. Hall gren 1963. 
() T eil d er N F assa cle m it d en erha ltenen T cilen d er N Giebelfassad cn dcr Sa kri-

. stcicn I un cl IL 
E par l of N front, with rema ins of N wa ll s of Ves t r ies l a nd II. 
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Fig. 57. Detalj av fi g. 56. Västra delen av Sakristia I. Foto S. Hallgren 1963. 
Detail a us Abb. 56. W T eil d er Sakris le i l. Detail of fi g. 56. vV p a rt of Vestry I. 

till har kommit en gemensam båge högst upp. Av dekorationer mellan den vågräta och 
de stigande rundbågsfriserna finnas inga spår (se rekonstr å pi. XXVII). 

f. SAKRISTIA Il 

Sakristia Il var icke från början planerad, men har dock tillkommit, innan Kärn
kyrkan var fullbordad. Såsom östmur har använts västmuren i Sakristia I, vilken mur, 
såsom nämnts, nu är helt försvunnen. Sakristia Il uppfördes mot kyrkans norra sido-
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Fig. 58. Detalj av fig. 56. Västra delen av Sakristia IL Foto S. Hallgren 1963. 
D etail a us Abb. 56 . vV Teil der Sa kristei Il . D etail of fig. 56. vV part of Vestry Il . 

skeppsmur Dess västra mur är bevarad; dennas utsida begränsar nu nedre delen av 
Norra vapenhuset åt öster. Den har sockel av kalksten med samma utseende och mått 
som på övriga ställen i Kärnkyrkan. I hörnet mot dennas norra långhusmur, där sockeln 
är behållen, synes tydligt, att sakristimuren är senare och ligger stumt an utan förband. 
Ett studium av hörnet högre upp ger samma resultat. Murens nedre delar äro nu till 
största delen täckta av en senmedeltida muralmålning på en tjock putsyta, som åter-

5- 2 0 2 54 2 
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ger formen på en senare sköldbåge (se s. 325). Ovanför och på sidorna om denna kan 
emellertid den ursprungliga murytan, ehuru slammad, dock ganska väl studeras (pl. 
XII A). Några skift under putsytans hjässa finnes ett koppskift, som sträcker sig över 
hela väggen. Förmodligen anger detta skift den ursprungliga höjden på Sakristia Il:s 
västmur. 

Sakristians nordmur finnes till stora delar bevarad i kyrkans nuvarande nordfasad 
(pl. VII o. fig. 58). Åt öster är den sammanbyggd med Sakristia I; åt väster anges 
begränsningen av en mycket tydlig vertikal skarv i murverket strax öster om stuprän-
nan invid Norra vapenhu!';ets östra fönster. Den västligaste delen av sakristimuren är 
förkroppad. Motsvarande förkroppade parti på Sakristia I har, då Sakristia Il till-
byggdes, breddats något åt väster och har därefter fått gälla bägge byggnaderna. 

Även Sakristia Il har åt norr haft ett spetsigt gavelröste, men spåren därav ära inga-
lunda så tydliga som efter motsvarande på Sakristia I. Inom det 34:e och 35:e skiftet 
ovan nuvarande sockel finnas tvenne på varandra följande sneda fogar, som otvivel-
a~tigt utgöra spår av den västra gavellinjen. Utdrages den linje, som angivits av dessa 
sneda fogar, nedåt, träffar den sakristians nordvästra hörn i fogen närmast under ett 
av enbart koppar bestående skift, vilket ligger två skift högre än det ovannämnda 
koppskiftet på västmuren. Den östra gavellinjen har antagligen tagit sin början i samma 
punkt, där den västra gavellinjen på Sakristia I slutade. Om en lodrät linj e drages mitt 
emellan denna punkt och nordvästra hörnet på Sakristia Il, så skär denna linje sak-
ristians västra gavelkontur i en punkt, som i det närmaste ligger på samma höjd som 
gavelspetsen på Sakristia I. Antagligen ha de bägge gavlarna varit lika höga, och den 
obetydliga differensen vid rekonstruktionen å pl. XXVII kan bero på, att det bevarade 
spåret efter västra gavellinjen är för kort för att dennas riktning skall kunna exakt 
fastställas . 

Även på Sakristia Il har tvärs över norra gaveln och på samma höjd som på Sak-
ristia I gått en bågfris, av vilken några delar ära bevarade, nämligen i väster två bågar 
på det förkroppade partiet och en på var sida om en igensatt fönsteromfattning. På 
östra delen av väggen däremot har frisen helt avlägsnats vid upptagandet av det stora 
sengotiska fönstret . Endast en enda av det undre sågskiftets snedliggande stenar finnes 
bevarad alldeles väster om förkroppningen mellan sakristiorna. Under bågarna löper 
ett sågskift; sådant saknas ovanför bågarna. Dessa ära mot väster hoptryckta och 
mindre än på Sakristia I. De ära byggda med 3 formstenar med sedvanliga konsoler. 
Putsen i bågfälten är grövre än på Sakristia I, men är liksom där glättad och vitkalkad. 

I norra murens västra del (fig. 58) finnas tydliga spår av en igenmurad rundbågig 
öppning, som av de omgivande tegelytorna att döma är ursprunglig. Den av koppstenar 
byggda rundbågens anfang vila på samma konsoler som de omgivande små frisbågarna. 
Öppningens raka sidor sträcka sig nedåt till omkring 120 cm över sockeln. Hörnen visa 
klara, oskadade tegelförband. På murens insida motsvaras igenmurningen av en nästan 
kongruent nisch med rätvinkliga sidor, vilkas yttre hörn till Y2 stens djup är fogstrukna 
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Fig. 59 . Sakristia J I, interiörens norclvii gg med igen
murad fönsteröppning, syn li g å fig. 58. Folo S. Hallgren 

1963. 
Sak ri stei l T, ::-'1 vVand d es 
Inneren mit zugenu1uerte r 
Fensteröffnung, sichtb:-ir in 

Abb. 58. 

Vcstry IL N wa ll of interior 
with closcd window shown jn 

fi g. 58 . 
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och oputsade, medan deras inre ckbr äro finputsad e t ill ett djup av c:a 20 cm. Denna 
puts har en vårdad kant mot elen yttre oputsade tegelranden. Nischens bottenvägg 
utgöres av en icke ursprunglig, putsad muryta (fig. 59). 

Å pi. XXVII visas ett försök t ill tydning av denna byggnaclscletaljs ursprungliga 
utseende. Enligt denna markerar elen i fasad en synliga konturen omfattningen till en 
15 cm djup blin dn isch, som omslutit ett fönsterparti, vi lket mot interiören omgivits av 
en djupare nisch . I denna nisch har den omgivande väggens fogstrukna tegelyta fort
satt 15 cm över hörn in i smygen på det inom denna tegelbyggnadskonst vanliga sättet. 
Själva fönsterutformningen kan givetvis tänkas utförd på olika sätt. Någon antydan 
om dennas form finns inte. I rekonstruktionen å pl. XXVII har använts en form, som 
ansluter sig till ett fönster av samma huvudform å västfasaden till den med Strängnäs 
Kärnkyrkas arkitektur närbesläktade klosterkyrkan i Sko (s . 26, not 1 a.a ., s. 87, 
fig. 90). 

Tydliga, om ock obetyd liga, spå r i östra delen av samma mur giva vid handen, att 
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där funnits ett likadant fönsterparti, som emellertid förstörts i samband med det stora 
sengotiska fönstrets upptagande på samma plats. 

Väster om detta gotiska fönster finnes ovanför den nyss beskrivna fönsterblindnischen 
ett fält med fyra rader tegelstenar, lagda på flatan i zigzagmönster. I övre västra hör-
net av detta fält sitter en ensam konsol, som dock är av annan form än bågfrisens 
vanliga. Under en rätvinklig platta sitter en tapp med avfasade kanter. Konsolen 
antyder, att här liksom på Sakristia I en stigande bågfris åtföljt gavelröstets kontur. 
Fältet innanför dessa bågfriser har sannolikt till stor del varit dekorerat med zigzag-
lagt tegel såsom det kvarsittande provet utvisar. En sådan anordning finnes också på 
kyrkan i Sko. Liksom där ha antagligen blinderingar funnits uppe i röstena på Sak-
ristiorna I och Il i Strängnäs. 

g. HÖGMURARNA 

TAKFRrsE R Liksom sidoskeppens yttermurar ha också de över sidoskeppens takfall ursprungligen 
synliga delarna av högmurarna både på södra och norra sidan avslutats med rundbågs-
friser (pl. XVIII B o. XX B). Öster om en strävpelare mitt på högmurarnas utsidor 
utgöres frisen av enkla bågar, men väster därom av varandra korsande rundbågar. 
Mellan de enkla bågarna på murarnas östra delar finnas vissa olikheter, som göra det 
möjligt att uppdela dem i två olika grupper. Den ena utgöres av bågarna på båda hög-
murarnas östligaste delar fram till en vertikal murskarv vid a på pl. XXI A och vid c 
på pl. XXI B (på södra högmuren bågarna 1- 17; på den norra bågarna 1- 19). Till 
samma grupp höra ytterligare bågarna 30- 33 på norra högmuren mellan vertikalskar-
ven d och förtagningen e (pl. XXI B). Den andra gruppen omfattar alla övriga bågar 
på högmurarnas östra hälfter: på södra högmuren alltså bågarna 18- 47 mellan skarven 
a och förtagningen b (pl. XXI A); på den norra högmuren bågarna 20- 29 mellan 
skarvarna c och d samt bågarna 34- 40 mellan förtagningen e och strävpelaren f (pl. 
XXI B). 

Bågarna inom den första gruppen ära alla byggda av slipade formtegel (fig. 60). 
I regel äro de sammansatta av 2 längre stenar nedtill och 2 kortare kring hjässfogen. 
De hava svagt spetsig form; undantag härifrån utgöra de 3 östligaste bågarna (nr 1-3) 
på norra högmuren, som äro sammansatta av 3 lika stora stenar och hava jämn, halv-
rund form. Konsolerna under bågarna bestå av rätvinklig platta med underliggande 
rundstav. De äro alla huggna med mejsel. Putsen i bågfälten är mycket tunn och täckes 
av vit kalkfärg. 

I de östra bågraderna finnas med tämligen jämna mellanrum omväxlande små föns-
tergluggar och blindnischer. Både i norra och södra högmuren ära tvenne sådana föns-
tergluggar bevarade, på bägge sidorna betecknade med nr 4 och nr 13 (pl. XXI). Vid 
nr 29 på norra högmuren finnes dessutom den västra hälften av ett dylikt fönster be-
varad. Dess insida mot mittskeppsvinden synes å fig. 62 B. 
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Fig. 60. Kärnkyrkan. Bågfris på norra högmurens y ttersida öster om skarv e å pi. XXI B. Folo S. Cur
man 1909. 

D e1n J(ernbau zugehöriger Bogenfries an der Aussen- Original church . D ecorative brickwork wi th a rch design 
sei tc clcr N Obergaclenmauer ö von clcr Bauna ht c in o n cxterior of N hi gh wall, E of joint c in Pia te XXI B. 

Taf. XXI B. 

Dessa fönstergluggar (fig. 61 och 63 A) äro alla rundbågiga med en antydan till spets
bågighet, ha skrånande smygar på ut- och insidan och mellan dem en svagt springande 
post av tegel. Fönsterbottnen har gått vinkelrätt in. Omfattningens hörnkedjor äro bygg
da av omsorgsfullt trubbvinkligt mejslade tegel med väl avstrukna fogar upp till anfangs
höjd. I bågen, som är byggd av kilformigt mejslade tegel, äro fogarna platt utstrukna 
icke endast på undersidan utan även på själva arkivolten. Denna har förmodligen varit 
målad med varannan sten röd och varannan vit. Fönstervalvets undersida har varit 
täckt av vit puts ned till anfangen i jämnhöjd med bågfrisens konsoler Fönsterglug
garna ha komponerats in i bågfrisen genom att ett följeskift av samma slags slipade 
formstenar som finnas i frisens övriga bågar, lagts kring arkivolten. Även på hög
rnurens insida mot mittskeppsvinden (fig. 62) äro fönsternischernas hörn byggda av 
mejslade tegel. Den halvstensbreda omfattningen är väl fogstruken . I smygen och dess 
valv däremot är bruket endast utstruket med mursleven. De bevarade ljusöppningarna 
av detta slag äro igensatta med sekundärt murverk. 
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F ig. 61. K ä rnky rkans norra hög mur. Fönster nr 13 i ta k
fris en å pl. XX I B . Foto S. Curm a n 1909 . 

N Oberga de111nauer des l{ ern
ba ues . Fcnster Nr. 13 ek s 
Dachfriescs von Ta[e l X X I B. 

N high wa ll of origina I church. 
VVindow No. 1 ::I in roor fri eze, 

Pla le XXl B. 

Ungefär mitt emellan fönstren finnas grunda nischer, v ilkas nedre begränsningslinj e 
ligger på samma nivå som fönstrens (flg. 60, 63 B o. pi. XXI). I södra högmuren finnes 
1 sådan nisch i behåll (nr 8) och i den norra 2 (nr 9 och nr 18). Omfattn ingen uppåt ut
göres av samma slags bågar som i den omgivande frisen . Fogarna inom nischerna äro 
endast utstrukna, under det att de omgivande kanterna visa omsorgsfull fogning. 
Nischernas botten har täckts av ett tunt lager vitkalkad puts. 

Skiften mellan ansatsen för sidoskeppens ursprungliga takfall (vid k å pi. XXI) och 
frisen äro väl fogstrukna liksom också inom frisen på södra muren. Fogarna inom frisen 
på norra muren äro däremot mindre omsorgsfullt behandlade. Från sidoskeppens äldre 
takfall (vid k) och upp till högmurarnas ursprungliga krön (vid I) finnas spår av röd 
färg med vita fogb ancl. 

Inom elen andra gruppen av bågar (fig. 64) finnas visserligen variationer i fråga om 
bågarnas utformning; dock iakttages ett särdrag, som är karakteristiskt för dem alla 
och som konsekvent skilj er dem från den nyss beskrivna gruppen, nämligen att putsen 
i bågfälten är betydligt tjockare och grövre. 
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B 
Pi g. 62. K ärnky rka ns norra hög rnur, in sida n mo t rnittskcppsv indcn. A. Innersrn yg till fri sfön ster nr 13 
(fi g. 61). Foto S. Curma n 1909 . B . Res t av innersrn yg till fri s fönstcr nr 29 . Foto E . Bo hrn 194 1 (bilda 

il pi. XXI B). 
N Obcrga den dcs J(ernbaues . Innensc ite gegen den 
Dachboclen clcs ~litte lschiffes. A. lnncrc Pcns lerla ibung 
cl es F ri esfcnst e rs N r. 13 (Abb. 61) . B. Res t eter 
inncrcn L a ibung cl es Fries fcns le rs N r . 29. Vgl. T a f. 

XXI B . 

]\T hig h wa ll o f ori g in a l c hurc h, to a tli c of nav c . A. 
Intcri01· wincl ow splay t o fri eze winclow No. 13 (cf. 
fi g . 61 ). B. Hemains o f window splay lo fri czc win-

clow No. 29 (bo tli on P la tc X X I B) . 

Bågarn a äro till allra största delen byggda av mejselhugget t egel. I övrigt observeras 
i byggnadssättet vissa variationer. Så lunda finn as full a rundbågar byggda a v 3 lika 
st ora st enar, svagt t ill spetsade bågar, byggda av 2 st örre st ena r nedtill och 2 mindre 
kring en skarv i hjässa n, samt fulla rundbågar av 3 hela och 1 mindre st en; även finn as 
några bågar, bestående av endast 2 stena r Konsolerna ä ro huggna med mejsel. 

De sist behandlade dela rna av bågfriserna (pi. XXI) äro avbrutna av fyrpassfor
made blinderingar I södra högmuren ä ro 2 bevarade (nr 22 och nr 42) och i den norra 
1 (nr 21). 

Den östligaste blinderingen på södra sidan (nr 22, fig. 65 A) ä r byggd av mejselhuggna 
bågs ten?r; dock förekomma även några slipade sådana. F y rpa sset s överst a båge flankeras 
av t venne i bågfrisen ingående spet siga bågar, var och en best ående av 2 bågst enar 
Putsen innanför bågarna är t ill konsist ensen grov och t ill fä rgen gul och t äckes av ett 
tunt lager vit kalkfä rg. Mitt i passet finnes ett med bruk igenfyllt runt hål, som på hög
rnurens insida motsvaras av en rektangulär öppning med 2-språngig rätvinklig smyg. 
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A 

B 

Fig. 63. Kärnkyrkans norra högmur. Detalj er av bågfrisen. A. Fönster i 

takfrisen, nr 4 och 13 å pi. XXI B. - B. Blinderingar i takfrisen, nr 18 


- 21 å pi. XXI B. Uppm. T. Sellman 1912: 

N Oberga d en des K ernbaues. D etails N high wa ll of original church. Details 

des Dachfrieses . A. Fenster Nr . 4 und of arch frieze. A. Frieze windows Nos. 
13. - B. B lenden Nr 18- 21 von Taf. 4 and 13, Plate XXI B. - B. Orna-

XXIB. 	 m ental brickwork in roof friezes Nos. 
18- 21, Plate XXI B. 

Denna täckes av en rak överliggare av bräder. Smyghörnen äro byggda av vanliga 
murtegel, som ej behandlats med mejsel, och fogarna. äro ej väl strukna. - Det andra 
fyrpasset på sydsidan (nr 42) är i allt väsentligt byggt som det nyss beskrivna. De 
bägge flankerande spetsbågarna. kring den översta bågen i fyrpasset saknas dock här; 
ljusöppningen i mitten är rektangulär. Även insidan mot mittskeppsvinden har~i hu-
vudsak samma utseende som på nr 22. 
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Fig. 64 . Kärnkyrka ns norra högrnur, östra d elen. B linderin g nr 21 å pi. XXI B. 
~ Obergaden des Kernba ucs, ö Teil. B lenclc Nr. 21 E pa r t or N high wa ll of original church. Ornamental 

von Tafel XXI B. brickwork No. 21, P late XXI B. 

Nordsidans fyrpass (nr 21) är även byggt av vanliga bågstenar med mejselbehandlad 
yta (fig. 63 B, 64). Fyrpasset har inkomponerats i bågfrisen på sätt fig . 64 utvisar Den 
svagt insänkta blinderingen ovanför fyrpasset är täckt med en tjock och grusig puts 
liksom de omgivande delarna av frisen . 

I den ännu våta putsen ha med passare dragits upp ornament i form av stjärnor inom 
cirkellinjer De ristade linj erna äro fyllda med svart färg och uddarna vitmålade. Mitt 
i fyrpasset finns en rund glugg, som senare igensatts med bruk. Kring öppningen har 
funnits en svart ristad linje. Öppningens utformning på högmurens mittskeppssida 
överensstämmer med den motsvarande i södra högmuren; dock äro stenarna i västra 
hörnkedjan mejslade. 

De ovan sidoskeppens takfall synliga och med båga r av andra gruppen prydda de
larna av högmurarna ha varit rödmålade och visa väl strukna, vitmålade fogar. Dock 
äro på det parti av norra högmuren, som ligger mellan skarvarna c och d å pl. XXI B, 
fogarna både i och under frisen mindre omsorgsfullt strukna, men även här har hela 
murpartiet varit rödmålat och fogarna antydda genom vita målade band. 

Frisen på högmurarna väster om förtagningarna b och f på västsidan av strävpelarna 
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A 

?__._.__ L _ . .J __ : . - _l _ --~-- '"·- -- -::___ .-;____;_ •___ _ _ ___________ _ _ .~,,~~ 

B 

Fig. 65. Kärnkyrkans södra högmur. Detaljer av takfrisen. Uppm. T. 

Sellman 1912. A. Östra delen, blindering nr 22 ä pi. XXI A. - B. Västra 


delen, mellan trave VI och VII ä pi. XVIII B. 

S Obergaden des Kernbaues. Details S high wall of original church. Details 

des Dachfrieses: A . Blende Nr. 22 von of roof frieze . A. E part, ornamental 

Tafel XXI B. - B. Blende zwischen brickwork No. 22, Plate XXI A.-

Joch VI und VII (Tafel XVIII B). B. W part, through bays VI and VII,


Plate XVIII B. 

mellan trave IV och V och fram till västgaveln utgöres, såsom ovan nämnts, av var-
andra korsande rundbågar, vilande på konsoler (pl. XVIII B o. XX B; fig. 66). Bågarna 
äro utförda av slipade stenar, något kraftigare än dem, som kommit till användning 
på kyrkans östra hälft. Konsolerna äro, i motsats till vad där är fallet, icke efterbe-
handlade med mejsel. Putsen i bågfälten är grov och tjockt pålagd. Det andra skiftet 
under bågarnas konsoler är ett sågskift, i vilket varannan sten målats röd, varannan vit. 

Bågfrisen på södra högmuren avbrytes av en fyrpassformad blindering (fig. 65 B) 
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F ig. 66 . K ä rnkyrka ns n orra högmur, västra delen. Tak[ris med korsande b åga r. Foto S. Ha ll gren 1963 
N Obergaclcn cles l\.ernbaues, \ '/ T eil. Dachfri cs mit N hig l1 wall o [ orig ina l church , \~1 part. Hoo[ fri czc 

s ich kreuzendcn B ogen. with intcrlacing archcs . 

mellan traveerna VI och V II. Denna har regelbunden form och är byggd av med grov 
mejsel huggna stenar, som äro något mindre än dem, som finnas i bågfrisen. Över blinde
ringen ligger en vid och låg båge, byggd av samma slags sten som frisen i övrigt. Fyr
passet skär igenom sågskiftet och slutar 1 skift över det södra sidoskeppets ursprung
liga takfall. Inom bågarna är blinderingen överdragen med ett tjockt lager grov puts 
av samma konsistens som i frisens bågfält i övrigt. I dess mitt sitter en rund t egeldeko
ration i form av en sexuddig stj ärna inom en smal ram. Mellan uddarna är grunden 
nedskuren till ett djup av 13 cm. Stjärnan är sammansatt av fyra tegel med slipad yta. 
På mursidan mot mittskeppsvinden motsvaras bl inderingen av en rätvinklig öppning, 
som sekundärt murats igen med t egel. Den torde ha haft samma utseende som ljus
öppningarna innanför fyrpassblinderingarna längre österut på högmurarna med över
liggare av trä. Man skulle därför ha väntat att finna öppningar mellan uddarna på t egel
stjärnan i blinderingen. Då detta icke är fallet och då ingenting tyder på att det orna
mentala t eglet är sekundärt insatt i fyrpasset, får man antaga, att tanken på en ljus
öppning övergivits under arbetets gång. I detta sammanhang påminnes om, att de 
runda ljusöppninga rna i de fyrpassformade blinderingarna i högmurarnas östliga delar 
igensatts (jfr s. 73). - På norra högmurens västra del saknas dylika fyrp assblinderingar 

Fogarna i själva frisens skift äro endast utstrukna, men i skiften både ovanför frisen 
och upp till det ursprungliga murkrönet (I å pl. XXI) och nedanför ned till sidoskeppens 
takfall (k) äro de väl strukna. Att döma av bevarade spår har även den västra hälften 
av högmurarna varit målad röd med bruksfogarna markerade med vita band. De bägge 
skiften på ömse sidor om sågskiftet under bågarna ha åtminstone på vissa sträckor 
varit målade. Mot grå botten avteckna sig vita - delvis också röda - viggar Spår av 
dylik dekoration finnas bevarade både på södra och norra högmuren från förtagningarna 
b och f väster om strävpelarna mellan trave IV och V; på den södra sidan fram mot 
fyrpasset, på den norra blott på en sträcka av omkring 4 m mot väster 

http:fyrpassforma.de


FÖNSTER I 

J-IÖG)!UREN 
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F ig. 67. Kärnkyrkans norra högmur, östra delen. Spetsbågig t 
fönster (i genmurat) mot norras idoskeppsvinclen (På pi. XX IB). 

Foto S. Hall gren 1963. 
N Obergaden d es K ernbaues, 
ö Teil. Spit zbogiges F enslc r 
(zugen1nucrt) gcgcn den Dach
bod cn des N Seitenschiffes hin 

(P auf Tnfel XXI B). 

E pnrt of N high wa ll o f or ig inal 
c hurch. Pointed arch w indow 
(closed) into alt ic of N a isle (P 

in P latc XXI B). 

På en del bågst enar i norra högmurens fris finnas ornamentala ristningar, vilka tyd
ligen äro gjorda i den mjuka leran före bränningen. Sålunda är ovan trave VIII kontu
ren av en tång inristad i ett av bågteglen. 

I norra högmurens östligaste del finnes c:a 2,5 m under bågfrisen en igenmurad 
fönsteröppning, belägen inom trave I (vid P å pi. XXI B; se även pi. XX B). Fönstret 
är byggt i samband med högmurens ursprungliga uppförande. Dess öppning i fasaden 
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F ig. 68 . Kärnkyrka ns södra högm ur, östra delen. Föns ter 
(igenmurat) mot södra sidoskeppsvinclen (S 1l pi. XXI A). 

Foto S. H allgren 1963. 
S Obergaden d es Kernba ues, 0 E part of S hi gh wa ll of origina l 
T eil. Fenste r (zugemauert) gegen church. \Vindow (closed) into 
den Dachboden d es Seitenschif- attic of S aisle (S in Pla t e 
fes hin (S a uf Ta fel XXI A). XXI A). 

77 

har måtten: H 220, B 65. Det har skränande smyg, som övertäckes av ett svagt spets
bågigt, skränande valv Dess arkivolt består av mejselhuggna koppstenar Fönstret 
(fig. 67) är mycket likt det bevarade fönstret i norra sidoskeppets yttermur i samma 
trave (synligt å pl. XX B nästan rakt under högmursfönstret; se även fig. 69). Arkivolten 
i högmuren saknar dock följeskift. Fönstret är igenmurat mot mittskeppet Ufr s. 131). 

Spår av ett liknande fönster, R, finnas i skarven c (pl. XXI B). Själva fönstret för-
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stördes vid det ras, som omtalas å s. 161, men konturen av arkivolten och märken efter 
den östra fönstersidans bortslitna stenar synas tydligt i murverket. 

Även i den södra högmurens östligaste del återfinnas likartade förhållanden (pl. 
XXI A). Inom trave I finns ett bevarat rektangulärt fönster, S (pl. XXI A), med djup 
rätvinklig smyg, täckt av kraftiga träplankor, som visserligen nu äro försvunna, men 
deras upplag i muren äro tydligt bevarade (fig. 68). Fönstret är igenmurat mot mitt-
skeppet. Ett liknande, men något lägre sittande fönster T har funnits inom trave Il, 
ehuru även detta förstörts vid det nyssnämnda raset. Fönstrets östra sida jämte det 
östra upplaget för täckplankorna finnas nu tydligt synliga i rassprickan a (pl. XXI A). 

Om dessa högmursfönster se vidare å s. 160. 

h. FÖNSTER I F A SA D ER N A 

Då de stora bågöppningarna mellan Kärnkyrkan och de senare tillbyggda partierna 
- sidokoren, tornet och högkoret - brötos upp, spolierades givetvis de i yttermurarna 
befintliga fönstren helt eller delvis . Ett enda är dock helt bevarat, och av några andra 
finnas betydande rester. Från dessa måste man givetvis utgå, då det gäller att rekonst-
ruera de helt försvunna fönstren. Men hänsyn måste också tagas till Kärnkyrkans 
invecklade byggnadshistoria. För denna redogöres längre fram (s . 149 f), men för att 
möjliggöra beskrivningen och rekonstruktionen av fönstren måste vissa av den bygg-
nadshistoriska undersökningens resultat här anticiperas utan motivering. 

Under Kärnkyrkans första byggnadsperiod fullbordades ett parti av kyrkans östra 
del, motsvarande de tre östligaste traveerna I- III. Dessutom uppfördes vissa delar 
av yttermurarna inom resten av kyrkan. Förutom samtliga fönster inom den östra delen 
härrörde även tre fönster inom traveerna VI-VIII i norra fasaden från den första 
byggnadsperioden; detsamma gällde också de nedre delarna av motsvarande fönster i 
södra fasaden - det västligaste dock undantaget - samt av sidoskeppsfönstren i 
västra gaveln (se fig . 73). De fönster, som helt härrörde från första byggnadsperioden, 
få vi tänka oss utformad~ i anslutning till det enda helt bevarade fönstret från denna 
period. 

Detta fönster finnes i norra yttermuren inom trave I (pl. XIX B o. XX B). Dess utsida 
kan studeras från rummet ovan Silverkammaren (fig. 69). Det är förskjutet betydligt 
åt öster i förhållande till sköldfältet på insidan (fig. 71), vilket är en följd av belägen-
heten av Sakristia I. Fönstret har både utåt och inåt skrånande smyg med rätvinklig 
post. Fönstrets botten är på bägge sidor horisontal; övertäckningen rundbågig. Smyg-
hörnen äro byggda av mejselhuggna tegel. Arkivolten har på utsidan ett följeskift av 
liggande bågstenar. Fogarna är överallt ytterst väl strukna, dock med undantag av 
bågens undersida, där de, så när som på en remsa ytterst, äro helt obehandlade. På 
grund härav kan antagas, att detta parti varit putsat. Avståndet mellan fönstrets bot-
ten och högsta punkten på omfattningsbågens följeskift är jämnt fyra gånger fönstrets 
bredd (hörnkedjorna ej inräknade). - Även på insidan var bågens smyg putsad så 
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Fig. 69. Kärnky rk an. U r sprun glig t fönster i norra 
y ltermuren, sett frå n rummet över Si lverkamma
cn. Dess innersida sy nes å fi g. 71. Foto E. Bohrn 

1941. 
J<ernba u. U rsprungliches 
Fensler in der N A ussen
mauer , von1 H .. aun1 liber 
d er Si lb crka mmc r her ge
schcn. D ie Innenseite a uf 

Abb. 71 sichtba r . 

Orig ina l church. Origina l 
wi nclow in N wa ll , b a :v l, 
fron1 room above Silve r 
Chainbcr. Jnside shown 

in f ig. 71. 

Fig. 70. I<ärnkyrkan. Insidan av fön ster i södra 
lå nghusmuren, tra ve VIII. Foto S. Curman 1908. 
J{ernba u. Jnn enscite e in es 
F enstcrs in d er S Lang

h a usm a uer, Joch VIII . 

Ori g in a l c hurch. Inside ol' 
w indow in S wa ll of nav c 

(bay VIII) . 

när som på en halv stens kant in mot sidoskeppet. Bågens stenar hava varit målade -
målningen inståndsatt vid senaste restaureringen - varannan vit, varannan röd (fig. 
71). Övriga delar av smygen voro ursprungligen omålade och ha väl strukna fogar. 1 

Det kan knappast råda något tvivel om att de från första byggnadsperioden här
rörande fönstren, vad de allmänna dragen beträffar, ha varit utformade på samma sätt 
som det nyss beskrivna fönstret, d. v s. de böra ha varit relativt smala och höga samt 
rundbågiga. Det bör emellertid observeras, att det helt bevarade fönstret både till 

1 Då Silverkammaren uppfördes (s. 274), blev fön stre ts nederdel dold av dennas valv och i samm a n

hang därmed igensattes hela fönst ret utvändi gt m ed ett tunt mursk al. D etta avlägsnades v id r estaure
rin gen 1907- 10. Man fann d å bla nd fyllnin gen bakom detta murskal bl. ·a. bitar av ett m ålat gins

fönster. 
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Fig. 71. K ärnkyrkans östligaste trave mot norr, med re
k onstruktion av löpgå ngen i norra sidoskeppe ts mur. Foto 

N. Åzelius 1933. 
Das östlichste .Joch dcs 
l(ernbaues gegen N hin, init 
Rekonstruktion des Laufgang
cs in d cr Mauer d cs N Scitcn-

schiffes. 

Eas ternmost b ay of original 
church, looking N, with re
construclion of passage in wa ll 

of N a isle. 

sina mått och sin placering, kan ha rönt inflytande av det trånga. utrymmet mellan 
nordöstra hörntornet och Sakristia I. 

Vid bedömandet av frågan om antal och placering av fönstren i långhusets ytter
murar böra följande förhållanden beaktas. Förskjutningen åt öster av det helt bevarade 
fönstret i trave I skulle möjligen kunna. ge en antydan om att i varje trave funnits två 
fönster, bildande ett par, vars ena hälft dock här icke kunnat komma till utförande på 



Fig. 72. Kärnkyrkan vid första byggnadsperiodens slut. Rekonstruktion av E . Bohrn 1944 . 
Rekonstruktion des Kernbaues zu E nde der ersten R econstruction of original church at end of initia l build-


Bauperiode. ing period. 

6 -202542 
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Fig. 73 . F öns ter i l<ärnk y rka n. Söd ra sidoskeppets väs tgavel ova n 
Bo ndkorets va lv, uts ida n. Foto M. B ratt-Gustafsson 1961. 

J{crnbau . A ussenseilc eincs Fen
sters im \ V Giebel d es S Seiten
schifTes libcr d e m Gewölbe d cr 

Baue rnlrn pell c (Bondkorc l ). 

\Vindow in \V ga ble o f S a isle o r 
ori g in a l church, abov e v auHing o f 
P easants' Cha pel ( Bonclkore l ), 

extc rior. 

grund av sakristians placering. I södra yttermuren inom trave VIII finnas emellertid res·· 
t erna av ett visserligen från en senare byggnadsperiod härrörande fönster, som är placerat 
mitt i traven (pi. XVII B och fig. 70). Detta talar avgjort emot parvis anordnade fönster 
Hade sådana funnits , borde också spår därav ha blivit bevarade i murverket på ömse 
sidor om bågöppningen mellan södra sidoskeppet och Djäknekoret. Några sådana spår 
finnas emellertid icke. Det synes därför vara mest troligt, att i sicloskeppsmurarna, i 
den mån de härröra från första byggnadsperioden, funnits höga och smala rundbågiga 
fönster, placerade ett mitt i varj e trave. Rekonstruktionen av fönstren i sydfasadens 
östra hälft (pi. XXV) och i nordfasadens västra (pi. XXVII) är gjord i anslutning till 
dessa synpunkter 

Av östra gavelmurens ursprungliga fönster finnas inga spår i mittskeppet. Det kan 
knappast råda någon tvekan om att i vartdera sidoskeppet funnits ett fönster, placerat 
mitt under insidans sköldbåge och av samma proportioner som långsidornas fönster 
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F ig. 74. Fönster i Kärnkyrka ns norra sidoskepp. 
Västra innerväggen. Foto S. Curman 1908. 

Innenseite eines Fcns ters Origina l church. Inner s idc 
in d er "V \Vand d es of \ V window in N a isle . 
Scitenschiffes des I<ern-

baucs. 

(jfr s. 78 f). I mittskeppet torde ha funnits en grupp av tre fönster. Rekonstruktionen 
av detta parti (pl. XXVIII) har gjorts i anslutning till fönstergruppen i Sigtuna Maria
kyrkas östgavel (jfr s. 26, not 1). 

Kyrkans västra. delar, motsvarande traveerna IV-VIII, härröra, så när som på de 
under första byggna.dsperioden tillkomna partierna (se ovan), från en senare byggna.ds
period. Med hänsyn härtill finns det anledning förmoda, att fönstren där haft annan form. 
Bevarade rester möjliggöra. i vissa fall fullt säkra rekonstruktioner. 

I muren ovan bågen mellan södra. sidoskeppet och Vårfrukoret finnas betydande 
rester av ett fönster i Kärnkyrkans yttermur (pl. XVII B, XVIII B o. fig. 70). Fönstret 
är spetsbågigt. Det sitter i travens mittlinje och har nedåt antagligen sträckt sig till ett 
par skift ovan golvnivån i den runt kyrkan löpande murgången. Omfattningen på ut
sidan är nu riven (fig. 27). Ovan spetsen finnes ännu i behåll ett runt blände, vilket är 
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utfört av slipade bågformiga stenar och har putsad botten. Detta blände går upp i 
rundbågsfrisens sågskift och är byggt samtidigt med detta. Fönstrets omfattning inåt 
är tämligen rikt profilerad och har på grundval av säkra spår kompletterats vid restau-
reringen 1907-10 (fig. 156). Profilerna fortsätta utan avbrott upp i bågen. Arkivoltens 
stenar äro försedda med dekorativ målning i omväxlande vitt och rött. 

Det kunde ligga nära till hands att rekonstruera övriga fönster i södra yttermurens 
västra hälft i anslutning till det nyss beskrivna fönstret. Då dessa emellertid, i likhet 
med de bägge sidoskeppsfönstren i västra gavelmuren, till sina nedre delar härrörde 
från kyrkans första byggnadsperiod (jfr s. 78 o. fig. 72), under det att de övre delarna 
tillkommit under Kärnkyrkans avslutningsskede, har det synts rimligt att rekonstruera 
sydfasadens försvunna fönster i enlighet med de till sina övre delar bevarade fönstren i 
västfasadens sidoskepp (fig. 73, 74, 78 o. 79), d. v. s. såsom höga, smala, spetsbågiga 
fönster med ut- och invändigt skrånande smygar (pl. XXV o. XXVI). 

De nämnda fönstren i västra gavelmuren förlorade sina nedre delar, då bågöppning-
arna in mot Bondkoret och Bibliotekskoret brötos upp (s. 304). De äro placerade mitt i 
sköldfälten på murens insida. Yttre smygarnas hörnkedjor äro byggda av mejselhugget 
tegel. Den yttre arkivolten av enbart koppstenar har ett följeskift av svagt svängda 
löpare (fig. 73). Yttre och inre smygvalven äro putsade med undantag av en halv-
stenskant. Stenarna i denna äro i innersmygen målade i omväxlande vitt och rött 
(fig. 74). I övrigt stå smygarna röda och fogstrukna. 

Även i västmurens mittparti måste fönster ha funnits. Av dessa har intet bevarats, 
men vissa gränser, inom vilka de måste ha inrymts, kunna dock uppdragas. Sålunda 
kunna de icke ha nått djupare ned än strax ovanför det utskjutande murpartiet kring 
västportalen (s. 38 f) och icke högre upp än att deras hjässor rymts under sköldbågen i 
mittskeppets västligaste trave. Närmast till hands ligger att inom nämnda utrymme 
tänka sig en trefönstergrupp såsom på motsvarande ställe i Sigtuna Maria-kyrka eller 
ett större tvådelat fönster såsom i Skoklosters kyrka. Men ett rundfönster är också 
tänkbart. Med hänsyn till dessa olika möjligheter har rekonstruktionen å pl. XXVI 
lämnats öppen på denna punkt. 

Förkroppningarna kring kyrkans sidoportaler med de stora yttre omfattningsbågarna 
ha medfört avvikelser från den eljest gällande regeln om ett fönster mitt i varje trave. 
I portaltraven - nr V - funnos säkerligen inga fönster. I traven öster därom kunde 
ett fönster icke placeras i sköldfältets mittlinje; däremot fanns möjlighet att placera 
fönster öster om de stora yttre portalomfattningarnas östra begränsningslinjer, men 
dessa fönster måste bli betydligt förskjutna åt öster (pl. XXV o. XXVII). 

Östra sidan av ett sådant fönster är också bevarad i bågöppningen mellan södra 
sidoskeppet och Södra vapenhuset i trave IV (fig. 25). Fönstret har haft inåt och utåt 
skrånande smyg med rätvinklig post; den inre smygen var väsentligt djupare än den 
yttre förmodligen med hänsyn till fönstrets läge. Fönstrets östra sida är bevarad på en 
höjd av 3 Y4 meter. Dess botten har legat två skift ovanför kyrkans löpgång och troli-
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F ig. 75. Kärnkyrkans trave V mot norr med res ter av fö nsterformad nisch 
p å insidan av norra yt termuren. Foto N. Åzelius 1933. 

Kernbau, J och V gegen N. Reste e iner 
fenstcrrörmigen N ische in dcr lnncn

sci te clcr N Aussenmu uer. 

Orig inal church , bay V. Remains of 
window-shaped niche on in ne r sidc of 

N cxtcrior wa ll. 
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gen har fönstervalvets anfang legat vid övre änden av den bevarade smygsidan. Med 
hänsyn t ill att detta fönster bör ha t illkom mit samtidigt med den stora yttre omfatt
ningen kring sydportalen - alltså under sista delen av Kärnkyrkans byggnadstid -
bör bågen ha varit spetsig. På bägge sidor av muren kan iakttagas, att omfattningen 
icke är ursprunglig i murverket. - Ett fönster av samma form har möjligen också 
funnits på motsvarande ställe i norra fasaden. Härav är emellertid intet bevarat. 

Som nämnts, omöjliggjorde de stora yttre portalomfattningarna anbringande av 
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fönster i yttermurarna inom trave V. För att dock så vitt möjligt åstadkomma uni-
formitet i interiören har man i fönstrens ställe byggt fönsterformade blindnischer. En 
sådan är till betydande delar bevarad i norra sidoskeppets yttermur, placerad i sköld-
fältets mitt (pl. XIX B o. fig. 75). Nischen - nu igenmurad - är 12 cm djup och har 
sned smyg. Dess fondvägg har varit putsad. Varannan sten i arkivolten är målad grå, 
varannan vit med röda konturer emellan; målningen begränsas utåt av ett 3 cm brett, 
i grått målat band. Nischen slutar tre skift över löpgången, som här höjts fyra skift 
över norra portalen. 

i. YTTERTAKEN 

Kärnkyrkan har över mittskeppet haft ett relativt brant sadeltak och över sidoskep-
pen mindre starkt lutande pulpettak; sakristiorna ha haft var sitt branta sadeltak och 
hörntornen antagligen enkla pyramidhuvar. Takfallens lägen anges dels av tydliga 
märken i murverket efter gavelröstenas konturer (pi. IX A o. B samt XV A o. B), 
dels av krönen på yttermurarna och högmurarna dels slutligen av rännor i högmurarna 
för pulpettakens anslutning till dessa (vid k å pl. XXI A o.B). 

Södra yttermure ns krön öster om förkroppningen kring portalen bildades av fjärde 
skiftet ovan frisens bågar, vilket skift i fasaden visar enbart koppar (fig. 26); väster om 
förkroppningen låg krönet fyra skift högre och utgjordes av det av enbart koppar be-
stående femte skiftet över den dubbla bågfrisen (se pl. XXV). - I södra högm uren 
finns inom de fyra östra traveerna i sjätte skiftet (vid k å pl. XXI A) och inom de fyra 
västra i det femte skiftet under friskonsolerna en horisontal ränna, i vilken sidoskeppets 
tak skjutit in. Då denna ränna i hela sin sträckning ligger i samma nivå, under det att 
yttermurens krön är av olika höjd å ömse sidor om portalförkroppningen, måste takfal-
let över de olika delarna haft en något olika lutning, brantare över de tre östra trave-
erna. 

Även på norra sidan markeras yttermurens ursprungliga krön öster om portalför-
kroppningen av det fjärde skiftet ovan bågfrisen (fig. 43). Inom de tre traveerna väster 
om förkroppningen (fig. 44) är det ursprungliga murkrönet bortrivet, men då frisen på 
denna del av muren nära överensstämmer med den östra delens, torde murkrönet även 
här ha utgjorts av det fjärde skiftet ovan bågarna. - På portalförkroppningen ligger 
krönet fem skift högre. - Rännan i högmuren för sidoskeppstaken går även här ut-
efter hela muren på samma nivå (vid k å pl. XXI B). Takfallet över portalpartiet 
bör sålunda ha varit något mindre brant än på sidorna därom (jfr pl. XXVII). 

Högmurarnas ursprungliga krön lågo på bägge långsidorna i samma nivå (vid l å pl. 
XXI A o.B). 

Vissa bevarade spår och märken giva oss värdefulla upplysningar om takens konstruk-
tion. Det östra gavelröstet (pl. IX A) har, såsom ovan omtalats (s. 23), utmed de slut-
tande röstekanterna rännor, som äro igenfyllda med tegel på flatan. I dessa rännor ha 
spanarna i den östligaste mittskeppstakstolen varit infällda, och i röstets nedre triangel-
spetsar finnas på samma sätt igenfyllda rännor för takstolsfötternas högben och tassar. 
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I de båda östra hörntornen (pl. XXII o. XXIII) finnas i västsidornas murverk vissa 
putsavtryck bevarade av detaljer ur sidoskeppens takstolskonstruktioner, vilka varit 
inmurade i tornen. Vid någon av de stora eldsvådor, som under medeltiden härjat 
Kärnkyrkans tak, har trävirket i de inmurade konstruktionerna förkolnat och förstörts, 
men avtrycken i de kvarstående murkärnornas puts finnas bevarade och kunna - rätt 
tydda - lämna oss goda upplysningar. 

Såsom tidigare meddelats (s. 28 f) har man i de övre fristående partierna av hörntor-
nen murat in en eller flera grova lodräta bjälkar, såsom förstyvning av de smäckra tor-
nen. Av dessa finnas nu endast de tomma kanalerna kvar, klädda med sotig puts, i 
vilken avtryck av bjälkarnas trästruktur ännu kan skönjas. Det är tydligt, att man vid 
uppförande av tornen och yttertaken gått tillväga på följande sätt. Sedan yttermurarna 
med hörntornen kommit upp till fasadhöjd, har man innan murningen fortsatt, rest de 
långa förstyvningsbjälkarna och murat ikring deras nederändar i hörntornskroppen. 
Vidare har man rest takstolarna, i varje fall närmast gaveln, varefter murningen fort-
satts omkring de resta träkonstruktionerna, som på detta sätt blevo fast förankrade i 
murverket. Om därvid någon del av en till inmurning avsedd takstol visade sig hinder-
lig för utförande av tombygget enligt avsedd plan, kunde man helt enkelt amputera 
bort de hinderliga styckena. Konstruktionen var i alla fall tillräckligt fast samman-
byggd genom inbyggandet i tornets murverk. Det är just en sådan operation, som ut-
förts på södra sidoskeppets takstol, som placerats invid den i det sydöstra tornets 
nordvästra hörn uppsatta förstyvningsbjälken. Den blev jämte bjälken kringmurad, 
varvid man fann det önskvärt att bortkapa takstolsfotens nedersta del och i stället 
fästa sparren vid förstyvningsbjälken. Med ledning av putsavtrycket, som avbildas 
inom sektionen II- II längst till höger på pl. XXII, kan man rekonstruera takstols-
fotens utseende (jfr s. 28). 

Likartad rekonstruktion av det norra sidoskeppets takstolsfot kan göras med ledning 
av putsavtryck i det nordöstra hörntornets västra vägg (pl. XXIII). Där synas av-
tryck av en sparre och den därpå liggande träpanelen. 

På det sydöstra tornets västsida finnas även tydliga avtryck av takspån, vilkas fria 
del haft en längd av 22-23 cm. Av dessa avtryck framgår tydligt, att taket med sin 
beläggning av spån lagts in samtidigt med att hörntornets murverk utfördes. Man torde 
även av dessa tydliga spår våga sluta sig till, att hela kyrkans tak varit täckt med tjock 
spån. 

Det är sannolikt, att Kärnkyrkans tak prytts av en takryttare. En medeltida annal-
källa1 uppgiver nämligen, att Strängnäs år 1351 (1352?) drabbats av en så svår 
storm, att domkyrkans torn blåste ned liksom även dominikanerklostrets. Med torn 
(turris) torde ha avsetts en takryttare, ty domkyrkans västtorn uppfördes först på 
1400-talet (s. 246 f). Om takryttarens utseende och placering på taket saknas uppgifter. 

Chronologia ab anno 266 ad 1430, i: SRS I: 1, s. 29. 1 



88 STRÄNGNÄSDOMKYRKA 

F ig. 76. K ä rnkyrkans norra sidoskepp mot ös ter. F oto. )J . Azelius 1934. 
N Seil enchi!T des K ernba ues n ach 0. N .a islc of ori ginal church Jooking E. 
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Fig. 77. K ärnkyrkans södra sidoskepp mot öster. Foto N. Azelius 1934. 
S SeitenschilT des Kernbaues nach 0. S ais le of original church Jooking E. 
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Fig. 78. Södra sidoskeppe t mot väster med rekonstruktion (1907-
1910) av löp gången i västra muren. Foto N. Åzeliu s 1933. 

S Seitenschiff nach 'N mil Il.ekon- S a isle looking \ 'V, with reco nslruc-
struktion cles Laurgangcs in der W tion of passage in VY wa ll. 

1\lauer . 

3. BEVARADE DELAR AV INTERIÖREN 

MATERIAL De inre delarna av Kärnkyrkan äro liksom de yttre helt utförda av tegel med undan-
BE~1~:~;:1-NG tag av arkadpelarnas baser, som äro av kalksten. Väggar och pelare hava upp till valv

regionen visat rött, omålat tegel med väl strukna fogar Omfattningarna kring bågar 
av olika slag ha ofta varit markerade med dekorativ målning liksom också vissa hörn-
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Fig. 79. Norra sidoskeppet mol väste r. Folo N . Azelius 1933. 
N Seitenschiff nach 'N. N a islc ioo king ,,._ 

. 
kolonnetter och språng på arkadpelarna. Valven och till dem hörande arkad-, gördel-
och sköldbågar samt diagonalribbor äro putsade och praktiskt taget överallt försedda 
med dekorativ målning (fig. 109- 112, 126- 128). Säkerligen voro de valv och valvbå
gar, som nu sakna målning, även de en gång dekorerade; lakunerna bero på ändringar i 
senare tid. Målningarna skola bliva föremål för en särskild redogörelse i en senare del 
av denna kyrkobeskrivning. Här skola enbart de rent ark itektoniska elementen i Kärn
kyrkans interiör behandlas. 
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F ig. 80. Södra sidoskeppet mot väster, v isande yttermurens pela re (2E 
- 5E) med öppningar för löpgången. Foto N. Azelius 1934. 

S Seilcn schiff n ach vV. Links d ie S aisle looking VI/, with pillars 2E
Pfcile r 2E- 5E der Aussenmauer mit 5 E of externa ! wall and opcnings of 

Öffnungen filr elen Laufga ng. pnssage. 

a. YTTERVÄGGAR 

Ehuru Kärnkyrkans yttermurar till stora delar bortrivits, då bågöppningarna mot 
sidokapellen, Högkoret och Tornrummet uppbrötos, är dock tillräckligt mycket därav 
bevarat för att en på de flesta punkter fullt säker rekonstruktion av deras ursprungliga 
utseende skall kunna göras. Norra yttermuren i N I, där någon senare genombrytning 
av murverket icke förekommit, visade vid undersökningar 1907-10 så tydliga och 
omisskänliga spår av sina ursprungliga anordningar, att detta murparti helt kunnat 
återställas (fig. 71) . Detsamma gäller också västmuren i S VIII (fig. 78) . 
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Fig. 81. Norra sidoskeppet mot öster med y ttermurens p elare 
(5B- 8B) och löpgångens öppningar. Foto N . Åzelius 1934. 

N Seitenschiff n ach 0 mit d en 
Pfeilern 58- SB der Aussenmauer 
1nit Öifnungen fi.ir den Laufgang . 

N a isle looking E, with pilla rs 5B 
- SB of externa! wa ll a nd openings 

of passage. 
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Vid beskrivningen av yttermurarnas anordningar i stora drag torde det vara lämpligt 
att hela tiden ha för ögonen det rekonstruerade partiet av norra ytterväggen i trave I 
(fig. 71). 

Yttermurarna äro genom förkroppade väggpelare indelade i fack, 8 på var långsida, 
3 på var kortsida (pl. Il o. XXIV). Dessa väggpelare, som i huvudsak bevarats orörda 
till våra dagar, äro 3 Yz sten breda, i sina nedre delar med Yz stens språng framför 
omgivande murverk. Framför dem äro lagda pilastrar av 2 Yz stens bredd med 1 helstens 
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språng framför väggpelarna. Murytorna mellan väggpelarna äro på en höjd av 3 %m 
över golvet indragna c:a 1 m. (fig. 80, 153-155). Yttermurarnas övre delar äro till 
följd härav betydligt tunnare än de nedre, medan väggpelarnas språng ovanför mur-
indragningen växer med samma mått. Dessa språng äro på de östra och södra väggarna 
3 sten, på de västra och norra murarna 3 Yz sten (utom i 7B, som har 3 stens språng). 

Pilastrarna avslutas uppåt av kapitällister, under det att väggpelarna i övrigt sakna 
sådana. Dessa kapitällister äro i kyrkans olika delar av något varierande form och 
material. På hela östra väggen samt på de södra och norra väggarnas östra hältt fram 
t. o. m. 6B och 6E äro kapitällisterna av formtegel, sammansatta i två skift, som bilda 
en svagt svängd karnisprofil, vilken i regel går om hörn till pilastrarnas smalsidor.1 --

1 kyrkans västra del från och med 5B och 5E bestå pilastrarnas kapitäl av två skilda 
delar: överst en skråkantslist av kalksten med profilen gående om hörn (= 1 tegelskifts 
tjocklek); därunder ett tegelskift med utskjutande rundad profil enbart på pilasterns 
smalsidor. 

Kapitälen äro tunnt slammade och därefter målade med kalkfärg i ljust gråvit ton 
(kalkstensimitation). 

Pilastrarnas kapitällister upptaga sidoskeppsvalvens gördelbågar. På murpelarnas 
hörnsprång å ömse sidor om pilasterkapitälen stå små kolonnetter, som upptaga valvens 
diagonalribbor (jfr s. 125 f), under det att sköldbågarna utmed yttermurarna vila direkt 
på murpelarnas närmast yttermuren liggande delar, i vilka de övergå utan särskild 
markering genom kapitällister (fig. 82). 

Den ovan nämnda avsatsen på yttermurarna har utbildats till en runt hela kyrkan 
löpande gång, 1>löpgångem> (fig. 71). Denna har förts igenom de framspringande mur-
pelarna genom smala öppningar, täckta av små, rundbågiga tunnvalv. I kyrkans hörn-
pelare är gången krökt i rät vinkel. Bågöppningarnas arkivolter bestå av halvstens te-
gel, vartannat målat vitt, vartannat rött. Inåt kyrkan har gången möjligen avgränsats 
av ett räcke av något slag. Av fästanordningar för ett dylikt räcke finnas spår i form 
av hål eller lodräta rännor i murverket på flera ställen, dock endast på norra långväggen. 

Öppningar för löpgångens genomförande ha funnits i alla murpelare, men äro på 
några ställen nu igenmurade. Så är fallet på ömse sidor om bågöppningarna till de 
Gyllenhielmska och Cedercrantzska gravkoren, på östra sidan av bågen till Tynnelsö-
koret samt delvis i den nordvästra hörnpelaren lB. 

Avsatsen för löpgången är endast delvis bevarad. Förutom i de fack, NI och S VIII, 
som rekonstruerades vid restaureringen 1907- 10, finnas bevarade vissa stycken på 
ömse sidor om bågöppningen till Tomrummet samt å nordväggen i trave V omec:Ielbart 
väster om nordportalen (fig. 75). I övrigt finnas tydliga spår av murens löpgång i alla 
de murtvärsnitt, som uppstått i samband med uppbilande av bågöppningar till sido-
kapellen (se fig. 80- 81). 

Kapitällisterna på pilastrarna 6B och 7B bestå endast av 1 skift. På 7B finns profilering endast 
på framsidan. 

1 
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Fig. 82. Hörnpelaren 9E i Kärnkyrkans sydöstra hörn. Bilden visar samspelet 
mellan hörnpelare, sköldbågar samt valvkolonnett med diagonalbåge och 

basstråla r. Foto S. Hallgren 1963. 
Eckpfeiler 9E in der SÖ Ecke d es Kern- Corner pillar (9E) in SE corner of original 
baues. Das B ild zeigt das Zusa mmenspiel church. The picture illustrates the com
von Eckpfeiler, Schildbögen sowic Ge- bination of corner pilla r, a rches a nd vault 
wölbcsäulchen mit d e r Diagonalrippc colonne tte, with diagonal a rch and basc 

und den •Basiss tra hlc11» . ribs. 
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Löpgången har i stort sett gått på samma höjd runt hela kyrkan, dock med vissa 
påvisbara undantag. Sålunda ligger gången i nordvästra hörnpelaren något högre, 
möjligen på grund av den här ursprungligen befintliga trappan till vinden (jfr s. 50). 
Från nämnda hörn sänker sig löpgången i nordmuren genom avtrappningar för att, 
strax väster om nordportalen åter höja sig för att ge plats i muren för denna portals 
smygbåge. Denna höjning, som vid restaureringen 1907-10 rekonstruerades efter be-
varade spår, består av två trappsteg om vardera två skifts höjd. I murpelaren 5B öster 
om nordportalen har löpgången åter sänkt sig till samma nivå som väster om portalen. 
- På liknande sätt bör löpgången ha varit gestaltad även över de södra och västra 
portalerna, men därav finnas inga spår bevarade. 

Förbindelsen mellan kyrkans golvplan och murgången har förmedlats av en spiral-
trappa i östra gavelmuren, belägen omedelbart norr om murpelaren 9D, på vars nord-
sida man under restaureringen 1907- 10 blottade en tydlig rest av den runda omfatt-
ningsmuren till en dylik trappa (fig. 83). Ingången till denna från golvplanet har sanno-
likt legat i mittskeppets sydöstra hörn. Den har troligen icke varit arkitektoniskt fram-
trädande. En säker rekonstruktion av denna spiraltrappa kan icke göras enbart med 
ledning av den funna resten, men en möjlig sådan synes å pi. XXIV A o. B. - Det är 
icke uteslutet, att liknande trappuppgångar funnits även i andra delar av yttermurens 
bortrivna partier. Det är sålunda möjligt, att en i murpelaren 6B befintlig rundbågig 
gång (se pi. Il o. fig. 81) har lett till en dylik spiraltrappa. Wahlfisk uppgiver nämligen 
i sin· beskrivning av domkyrkan1, att man vid insättande av en värmeapparat (kamin) 
invid pelaren 6B påträffade rester av en igenmurad trappuppgång. Tyvärr lämnas 
inga närmare uppgifter om de upptäckta (och förstörda) resternas utseende. Å pi. 
XXIV har ett rekonstruktionsförsök inritats. 

Å den norra muren mellan 8B och 9B har det nedre partiet (under löpgångens nivå) 
kunnat rekonstrueras med ledning av tydliga och klara spår, blottade vid restaure-
ringen 1907- 10 (s. 13). I murpartiet under avsatsen (löpgången) har ursprungligen 
funnits och finnes nu åter en stor, svagt spetsbågig nisch, vars inre putsade fondyta 
ligger i liv med murens innersida ovanför löpgången. Nischen har rätvinklig plan. Dess 
arkivolt är byggd av enbart koppstenar, av vilka varannan målats röd, varannan vit 
(fig. 71). Bågens undersida är ned till anfangslinjerna helt vitputsad utom en 14 cm bred 
kant in mot kyrkorummet. Denna är fogstruken och målad som arkivolten. 

Muren i väster mellan ID och lE har, ehuru den varit mera skadad, på enahanda 
sätt kunnat rekonstrueras (fig. 78). Spår av ytterligare två sådana nischer ha bevarats 
i kvarstående delar av Kärnkyrkans östmur, i sidoskeppen (pi. IX B; fig. 84 o. 93). 
Av spåren att döma ha dessa nischer varit något djupare än muravsatsen under löp-
gången, varför ett stycke av bågnischens innersta del ännu finnes i behåll efter löp-
gångens bortrivande. Nischen har här ej gått ända ned till golvet, utan slutat c:a 120 

JoH. WAHLFISK, Strengnäs domkyrkas ursprungliga utseende, i: Bidrag t. Södermanlands äldre 
kulturhistoria, bd I, h. 3. Strengnäs 1882, s. 11. 

1 
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Fig. 83. Triumfb ågens södra pelare (9D), norra sidan. R est av spiraltrappa upp till löp
gången (jfr pi. XXIV). Foto S. Curman 1908. 

N Seite des S Pfeilers d es Triumphbogens (9D). 
R este d er \'Vendeltreppe zum oberen Ma uer

gang (vgl. Taf. XXIV) . 

7- 2025 42 

S pillar of rood a rch. N side, with rema ins of 
spiral staircase Jeading to wall-passage 

(cf. Plate XXIV). 
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cm (2 alnar) över nuvarande golvnivå. Detta synes antyda, att dessa båda i kyrkans 
östvägg befintliga nischer varit utrustade med murade altarbord (jfr fig. 200). 

Ehuru ytterligare spår av ifrågavarande slag av murnischer icke finnas och icke heller 
numera kunna finnas, måste det anses vara ytterst sannolikt, att en sådan murnisch 
funnits inom varje fack med undantag givetvis för de fack, i vilka ytterportalerna 
mynnat, och sannolikt också av facket bakom högaltaret. 

Från löpgången har man kunnat komma in i ett litet rum i sydvästra hörntornet, 
beskrivet å s. 46. - Till det nordvästra hörntornets spiraltrappa upp till kyrkvinden 
fanns en ingång från samma löpgång (ses. 50 o. pl. XXIV B). 

b. PELARE 

Valven i kyrkan uppbäras av pelare av olika typer (fig. 85 o. 86), vilket antyder, att 
de härröra från olika byggnadsperioder. Denna fråga behandlas å s. 149 f. Här nedan 
skall först lämnas en ren byggnadsbeskrivning. 

Pelarna 8C, 8D och 6C äro av samma typ (fig. 85, 84 o. 93). De ha kvadratisk 
planform med rätvinkligt urtagna hörn, i vilka stå %-rundstavar av mejselhugget 
tegel. Sidorna mellan dessa äro tre sten breda och av vanligt murtegel. Pelarna vila på 
socklar av väl huggen kalksten med enkel skråkant och rätvinkliga språng i hörnen 
(fig. 87 A). Övergången mellan dessa och rundstavarna förmedlas av en med hörnblad 
försedd s. k. attisk bas, bestående av två vulster på ömse sidor om en hålkäl (fig. 100 B). 
Socklarnas profilstycken äro bearbetade med fintandad mejsel (jfr s. 22). Kapitälen 
bestå av 1 skift höga, i tegel utförda hålkälslister, som åt sidorna äro rakt avskurna. 
Över hörnknektarna finnas kapitäl av samma profil, men rundade efter stavarna. Det 
profilerade skiftet, jämte det underliggande av vanligt murtegel, äro på pelarna 8C och 
8D målade, varför kapitälen i verkligheten synas bestå av 2 skift. Grå botten med tre 
rader korta, snedställda streck, omväxlande röda och vita. 

Andra pelarparet från öster, 7C och 7D (fig. 85, 109 o. 93) har rund planform. Pelar-
kroppen mellan bas och kapitäl är byggd av rundade, med mejsel formade tegel (fig. 14). 
Baserna äro utförda av väl huggen kalksten. Deras profil (fig. 89 A, 91) innehållerfyra 
skift. Basen är inom de tre nedersta skiften åttkantig, inom det översta i princip cirkel-
rund. Det nedersta skiftet (1) är helt slätt. Det nästföljande (2) har en rätvinklig in-
dragning och därjämte mitt i varje sida (fig. 90) en på högkant stående skarvsten utan 
rätvinklig indragning; skarvstenarna visa i en del fall väl huggen yta, i andra endast 
råhuggen. Det tredje skiftet (3) utgöras av en vulst ovan en låg skråkantad sockelplatta. 
De tre undre skiften visa i motsats mot det översta (4) exakta och välhuggna former. 
Det fjärde skiftet bildar en grov, ringformig vulst närmast under pelarskaftet och är 
sammansatt av flera delar, vilkas ytterkonturer dock icke riktigt passa in i den av pe-
larens sektion bestämda cirkelperiferien. 

Det är uppenbart, dels att materialet i de runda pelarnas baser icke tillkommit i ett 
sammanhang (skiften 1- 3 tillhöra en period, skift 4 en annan), dels att skiften 1- 3 



Fig. 84. Norra sidoskeppet mot sydös t. De fy ra- östra pelarnas (5C- 8C) va ri erande form. Fo to Iwar Anderso n 1945 . 
N Scitcnschiff nach SO mil dcr abwcchsclndcn Gcs la llung d cr vi er 

ö Arka denpfcilcr (5C- 8C) . 
N ai s lc looking SE, showing diffcrcnt forms of thc four cas tcrnmos t 

pilta rs (5C- 8C). 
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Fig. 85. Kärnkyrkans p elare 6C, 7D och 6D (pl. IV). 1: 75. Uppm. M. W ernstedt 

1908- 10. 


Die P feiler 6C, 7D und 6D des K ernbaues Pillar s 6C, 7D and 6D (P late IV) of original 

(Taf. IV). church . 

från börj an varit avsedda att placeras i annan ordning. Skift 1 torde alltid ha legat 
underst, därefter torde skift 3 ha varit avsett att komma, varpå skulle följa skift 2. Om 
de i detta skift nu befintliga, uppenbarligen ej ursprungligen dithörande, på högkant 
stående skarvstenarna borträknas, kunna de övriga, i vinkel huggna stenstyckena sam-
manställas till en regelbunden åttkant, som direkt passar att placera över vulsten på 
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Fig. 86. Kärnkyrkans p elare 5C, 5D och 4C (pi. IV). 1: 75. Uppm. M. Wernstedt 

1908- 10. 


Die Pfeiler 5C, 5D und 4C {Taf. IV) Pilla rs 5C, 5D a nd 4C (Pla t e IV) of original 

des Kernbau es church. 

nuvarande skift 3. I fig. 89 visas, hur man från början torde ha avsett, att en pelar
bas av detta stenmaterial skulle gestaltas. Det är uppenbart, att ett till denna bas 
hörande pelarskaft måste ha åttkantig genomskärning. Intet material till dylika skaft, 
vare sig i kalksten eller tegel, har emellertid bevarats. 

De runda pelarna avslutas uppåt av en profilerad ring med en vulst mellan tvenne 
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A 

B 

Fig. 87 Pelarbaser i Kärnkyrkans södra arkad, sedda från sydöst. A = 80. 
B = 60. Foto S. I-Iallgren 1963. 

P feilcrbascn d cr S Pfcilcrrcihe d es Kern- Origina l churc h. Bases of S row of pi llars 
baues von SO h er gcsehcn . . -\. = 80. from SE. A = 80, B = 60. 

B = 60 
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A 

B 

F ig. 88. Pelarbaser i Kärnkyrkans södra ark ad, sedda från sydöst. A = 5D. 
B = 4D. Foto S. Hallgren 1963. 

P feilerbasen der S Pfeilerreihe d es l<ern
baues, von SO hcr gesehen. A = SD . 

B = 40 

Origina l church. Bases of S row o[ p illa rs 
from SE. A = 5D, B = 4D. 
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/ r' 'B 3 

' 
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Nuvarond r! qo!vnivå 
I t o I 

____ -~ - _ ___ __ ___ ___ _:_____ --·- ____ __ _ _ _ ;_ _- - ~ __ _ _ ,.. _ _ __ __ _ _'!!'.!.P!..V::?!'Z2fl!V::~a 

Fig. 89. Bas till rundpelaren 7D. - A. Uppmätning av nuvarande bas. E. 
Bohrn 1962. - B. R ekonstruktion a v b asens ursprungliga form. A. Tuulse 

1962. 
Basis des Rundpfeilers 7D. - A . Auf- Base of round pilla r 7D. - A. Present 
messung der jet zigen Basis. - B . Re- form. - B . R econstruction of original
konstruktion d er urspriinglichen Form der form. 

B a sis. 
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Fig. 90. Basen till rundpelaren 7D, sedd från sydöst. Foto S. Hallgren 1962. 
Basis d es Rundpfeilers 7D, von SO geseh cn. Basc of round pilla r 7D from SE. 

Fig. 91. Det alj av fig. 90. Foto S. Hallgren 
1962. 

D cta il a us Abb. 90. Dc ta il o[ fig. 90. 
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Fig. 92. Södra sidoskeppet mot nordöst. Pelarna 2D- 7D. Foto Iwar Anderson 1945 . 
S Seitenschirr nach NO. Pfeiler 2D- 7D S a islc looking NE.S row of r, illars 2D- 7D 
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F ig. 93. Södra sidoskeppet mot nordöst. De tre östra pelarnas (6D- 8D) varierande gestaltning. 
Foto Iwar Anderson 1945. 

S Seitenschilf nach NO. Verschiedenart ige Gestaltung S a islc looking NE, showing differcnt designs of the 
clcr 0 Pfcilcr 6D- SD threc E pillars, 6D- 80. 
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Fig. 94. Detaljer på pelaren 6D, östra och södra 

sidorna. Uppm. T. Sellman 1912. 


Details vom Pfeiler 6D, Details of pillar 6D, E and 

0 und S Seite. S sides . 

skråkanter (se fig. 85 o. 93). Vulsten är möjligen av kalksten, gråmålad; de skråkantade 
partierna äro av tegel, vitmålade. Däröver ligger ett fem skift högt tärningskapitäl av 
fogstruket tegel med avfasade hörn, vilkas ytor äro vitputsade. Tegelytorna mellan 
hörnfaserna bilda lodräta, trapetsformade plan. Kapitälet på pelaren 7C avslutas uppåt 
av tegellister med en rundstav under en platta. Å den rödmålade listen är plattan upp-
delad med lodräta vitmålade streck, rundstaven med snedstreck. Motsvarande list å 
pelaren 7D är av tegel, enkelt hålkälad (= listen på 8C och 8D). Hålkälslisten är röd 
med vita prickar, underliggande tegelskift är gråmålat med korta röda och vita streck. 

Bägge rundpelarna ha, c:a 3 m över golvet, på den mot mittskeppet vända sidan en 2 
skift hög och (i mitten) 8 cm djup urhuggning, tydligen avseddd för fästande av en 
liggande bjälke (vid m å fig. 85). Även basernas kalkstensvulst har varit bortbilad 
nedanför dessa urhuggningar i pelarskaften (kompletterade vid restaureringen 1907- 10). 

En särskild grupp bilda pelarna 6D, 5C och 5D. De förete vissa likheter både med de 
nyss beskrivna kvadratiska pelarna i öster och med pelarna i kyrkans västra hälft. 

PELAREN 60 Pelaren 6D (fig. 85 o. 93) har kvadratisk grundplan med rätvinkliga urtag i hörnen; 
i dessa en rund knekt av mejslat tegel. Mellan knektarna äro sidorna 4 sten breda (mot 
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Fig. 95. Detaljer å pelaren 6D, norra sidan. Uppm. 
T. Sellman 1912. 

Details vom Pfeiler 6D, Details of pillar 6D,

N Seite. N side. 


3 sten i 8C-gruppen). Mitt på varje sida en engagerad halvkolonn av mejslade tegel i 
kryssförband. Basen är byggd av välhuggna kalkstenskvadrer med samma former som 
socklarna i 8C-gruppen, men med större mått på långsidorna. En närmare granskning 
av detta sockelmaterial visar, att det exakt överensstämmer med den nämnda pelar-
gruppens såväl i detaljmåtten och formgivningen som i huggningens utförande med 
fintandad mejsel, även om kalkstenen på vissa mindre delar visar en senare överarbetning 
med grövre tandmejsel (jfr s. 22). - För att göra det äldre sockelmaterialet användbart 
för en grövre pelare ha de raka sidostyckena förlängts genom inskjutna skarvstycken, 
som till större delen dolts av halvkolonnernas understa delar, vilka dragits ned över den 
raka sockelns skråkant (fig. 87 B). Sockeln saknar nämligen de nödiga utsprången för 
upptagande av pelarens halvkolonner. Pelarnas tegelkropp är för övrigt något för stor 
till denna sockel och sväller därför ut några centimeter utanför sockelskråkantens övre 
kontur, så att sockelsprånget här blivit mindre än i 8C-gruppen. Rännan mellan· skrå-
kanten och det överskjutande nedersta tegelskiftet är utfyllt med fogbruk. 

Här har alltså det fullständiga materialet till en sockel för en pelare av typ 8C använts 
sekundärt och anpassats på enklaste sätt till en grövre pelare med rikare artikulering. 
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Fig. 96. Ornerade tegelde talj er på p elaren 6D, västra sidan (jfr fig. 97) . Foto N. Åze.lius 1934. 
Verzicrte Backsteindet a ils vom Pfciler 6D. Vlf Seite Deta ils of ornamented bricks in pilla r 6B, . \ V . sidc 

(vgl. Abb. 97 ). (cf. fig. 97). 

F ig. 97 Detalj er å pelaren 6D, västra sidan. Uppm. 
T Sell man 1912. 

Dcta ils vom P fciler 6D, Deta il s of pilla r 6D, 
W Seite. \ ·V sidc. 
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Fig. 98. Tegelornament på pelaren 6D, sydöstra hörnknekten. Foto 
S. Hallgren 1963. 

Backsteinvcrzierung auf den1 Pfeiler Ornan1cntal brickwork on pillar 6D, 
6D, SO Eckdien st . SE corner boltel. 
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Kapitälet består överst av en hålkälslist av tegel, som ingenstädes går fullt ut till 
pelarsidornas kanter Listens målning går ned över näst a t egelskift, som därigenom 
införlivas med kapitälet. Halvkolonnerna på norra och östra sidan avslutas i jämnhöjd 
med kapitällisten med ett halvrunt tegel med hålkäl; på södra sidan fortsätter halv
kolonnen rakt upp genom kapitällisten och slutar stumt mot överligga nde gördelbåge. 
På västra sidan är mellan kapitälet på halvkolonnen och den ova nliggande arkadbågens 
rätvinkliga förkroppning inskjuten en bred, putsad vulst, målad med sneda vita ränder 
på grå botten. 

Kapitällistens målning, som även går över halvkolonnerna, är grå med röda och vita 
prickar Hörnknektarna äro vitkalkade och dekorerade med spiralvridna grå band 
med röda konturer 

I 4:e skiftet ovan sockeln äro nästan som en bård inlagda ett antal ornerade tegelste
nar (fig. 94-98). Orneringen, som dels består av blad- och rankmotiv, dels av geomet
riska mönster, är plastisk. Den är utskuren ur den ännu våta leran i ett tillformat ämne 
till en tegelsten före dess bränning. Bottnen under ett ornament är nedsänkt genom 
ytskiktets bortskärande med en kniv Stjälkar och bladnerver markeras likaledes genom 
bortskärande av lermaterialet innanför blad- och stjälkkonturerna. På stenar med 

http:vitkalka.de
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PELARE 5C. 

NO ·~mrn 
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geometrisk ornering liknar tekniken karvsnitt eller 
plrttskärning i trä. Den använda ornamentstekniken 
måste sägas vara i hög grad rationell med hänsyn 
till materialet. 

Pelaren 5C (fig. 86) har samma plan som 6D med 
runda hörnknektar och engagerade halvkolonner mitt 
på varje sida, vars bredd är 4 sten. Sockeln av kalk-
sten ligger på högre nivå än pelarbaserna i östra delen 
av kyrkan. Sockeln är av samma utseende som på 6D, 
men är något större i måtten, så att dess skråkant 
bättre passar till pelarkroppen än sockeln på 6D. Även 
här visar det sig, att sockelmaterialet till största delen 
utgöres av stycken, tillhuggna för en pelare av 8C-
gruppen. Dit höra alla fyra hörnstyckena med attis-
ka baser samt även åtskilligt av sidornas rakstycken 
med skråkant. De finare tandjärnshuggen spåras även 
här under en senare grövre huggning, som använts 
vid det äldre materialets anpassning för denna plats. 
- Icke heller denna sockel har de nödiga utsprång-
en för att upptaga de engagerade halvkolonnerna. 

Dessa slutas mot sockelns skråkant, som här har 
större språng än på 6D (jfr dess beskr.). På ett av de 
nyhuggna skråkantstyckena på pelarens västsida (fig. 
103) synes t. o. m. en markerad plats för upptagande 
av halvkolonnen, ehuru denna av någon anledning 
icke kom att inpassas i rätt läge. Även hörnknektarna 
på derina pelare äro mycket illa inpassade på sina 
baser (fig. 99) såsom en följd av att basstyckena-
ursprungligen äro dimensionerade för en helt annan 
pelarkropp. 

Pig. 99. Kalkstensbaser under hörnknektarna på 
pelaren 5C. Uppm. T. Sellman 1912. 

Kalksteinbasen unter Limestone bases under 
d en Eckdiensten am corner boltels of pillar 5C 

Pfeiler 5C 
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Fig. 100. Kalkstensbaser under hörnknek
tar. A. Sydöstra hörnet av 8D. - B. Sam
ma hörn av 6D. Uppm. T. Sellman 1912. 
Kalksteinbasen unter Limestone bases un
Eckdiensten. A. SO der corner bo ltels. 
Ecke von SD. - B. A. SE corner of SD. 
Dieselbe Ecke von - B. Same corner of 

6D. 6D . 

A 

Kapitällisten på östra och norra sidorna 
består av en hålkälslist av tegel, icke avpas
sad efter underliggande pelarsida; på södra 
och västra sidorna är listen av kalksten med 
skråkant rakt avskuren efter pelarens sida. 
Ha.lvkolonnen på norra sidan avslutas med pro
filerade rundtegel, som bilda avslutande ka
pitäl. På övriga sidor fortsätta halvkolon
nerna upp genom kapitällisten och övergå på 

Bsödra och västra sidorna i vulsten under res
pektive gördel- och arkadbåge. På östra sidan 
fortsätter den lodrätt upp och slutar stumt mot arkadbågens plana undersida. 

Kapitälbanden äro gråmålade med vita fläckar. Hörnknektarna dekoreras av spiral
vridna grå och vita band med röda konturer. 

I andra skiftet över sockeln hava samtliga halvkolonner en formsten med en bred, 
halvrund fördjupning, synlig å fig. 103. 

Pelaren 5D (fig. 86) har samma planform som pelarna 6D och 5C med runda PELARE 5D 

hörnknektar samt halvkolonner mitt på var sida, men måtten äro något större. Så
ha sidorna gjorts något bredare och urtagningarna i hörnen djupare.

\ 
Sockeln (fig. 88 A) är av väl huggen kalksten och ligger liksom i 5C på en betydligt 

högre nivå än i pelarsocklarna i kyrkans östra hälft. Den har en något brantare lutan
de skråkant med mindre språng än de tidigare beskrivna. Denna bas ansluter sig i 
stort sett till baserna å kyrkans västligare pelare: för halvkolonnerna finnas mot
svarande utsprång på sockeln, skråkanten fortsätter även i de rätvinkliga hörnsprång
en, där alltså inga attiska baser finnas för de runda hörnknektarna. Stenen är vi
dare här genomgående bearbetad med den grövre tandjärnssorten (jfr s. 22). 

8-202542 
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N (} HÖRNKNERfEN. 

-~V- HÖRNKNlKTEN 

~V- J-'ilRNKNlKTEN 

Fig. 101. Sockeldetalj och t egelornament på p elaren 5D. Uppm. 
T. Seliman 1912. 

Sockeldetail und Backsteinverzie- Detail of socle and ornamenta l 
rung vom Pfeiler 5D. brickwork; pillar 5D. 

Pelaren 5D får betraktas såsom inledaren av det nya enhetliga system av grövre, del
vis förenklade pelare, som infördes i Kärnkyrkans västra del. Den enda avvikelsen 
från dessa pelare är att 5D bibehållit runda hörnknektar i stället för rätvinkliga i de 
västra pelarna, antagligen med hänsyn till den motstående pelaren 5C i norra raden. 
De runda.de utsprången på basen, som upptaga de engagerade halvkolonnerna, äro 
för stora för dessa (fig. 102, överst t. v.). Måhända kan detta betyda, att man vid 
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-r"""""'1<0( · ORN/'tOff 
·I· SV· HÖRN KN EKTEN 
·5KJFT·..2!.t · FR· SOO<f.LN· 

·5öoR/I· MIOTVUL.'.llEN · ·ORN/V'VJT · I· 5KIFTT FRÅN ·50CK[ll>i· 

-VJ\5TRA MHJTVUL!>TEN 0RNAl'1EITT· I ~KIFT · 6 · FRÅN · ~OCKUN · 

Fig. 102. Tegelornament på pelaren 5D. Uppm. T. Sellman 1912. 

Backsteinverzierung vom Pfeiler 5D. Ornam enta l brickwork on pillar 5D. 


basens anläggande planerat att i de nya pelarna använda engagerade % kolonner i stäl-
let för halvkolonner, men efter experiment avstått därifrån? 

Kapitällisten är helt av kalksten; profilen framgår av fig. 106. Listerna äro gråmålade 
med vita prickar (på västsidan även röda). Halvkolonnerna på östra, norra och västra 
sidorna fortsätta ovanför kapitällisterna i de vulster, som ligga under respektive gördel-
och arkadbågar. I den åt öster utgående arkadbågen är dock den halvrunda vulsten 
utbytt mot en rätvinklig förkroppning. Kapitällisten är kring dessa halvkolonner mar-
kerad med en profil av tegel och puts. - Halvkolonnen på södra sidan slutar helt i 
jämnhöjd med kapitällisten. Överst på halvkolonnen är målat ett ansikte med svarta 
konturer på vit botten. - Pelarens hörnknektar ha samma målning som å 6D och 5C. 

Ornerade tegel förekomma även på denna pelare, dels på de runda hörnknektarnas 
nedersta skift (fig. 104) såsom ett slags baser, dels på västra och södra mittvulsten (i 6:e, 
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F ig. 103. Detalj av sockel och vulst å pelaren 5C, västra sidan . Foto S. 
H allgren 1963. 

Dcla il vom Sockel und vom vVulst clcs Dcta il of socle and torus, pillar 5C, 
Pfcilers 5C, W Seite. W siclc. 

respektive 7:e skiftet, dels slutligen i 22:a skiftet av sydvästra hörnknekten (fig. 102). 
Samma ornamentala former, som utmärka de ornerade t eglen i pelaren 6D (fig . 94-98) 
förekomma även här Samma hand har tydligen skurit alla dessa t egelornament. 

Kyrkans tre västligaste pelarpa.r 2C-4C och 2D-4D (fig. 86), äro i stort sett lika 
och utgöra en enhetlig grupp. Planen är kvadratisk med rätvinkliga urtagningar i 
hörnen, i vilka stå rätvinkliga knektar; mitt på varje sida engagerade halvkolonner. 
Särskilt dessa senare hava vid olika tillfällen i större eller mindre omfattning bort
brutits i samband med uppförande av sidoaltaren vid pelarna eller av den orgelläktare, 
som under långa. tider och i växlande utsträckning haft sin plats i kyrkans västra del. 
För sådana ändringar å pelarna skall senare redogöras i olika sammanhang.1 P elarna 
återställdes delvis vid restaureringen 1907- 10, och någon tvekan om att dessa halv-

1 Befintli gheten av dylika sår och inbilningar i pelarna gjorde det möjligt a tt i samband med res ta u
reringen 1907- 10 göra värdefulla undersökningar och iakttagelser rörande byggnadssättet i pelarnas 
inre m. m. Vid nä mnd a res ta urering lagades såren och pelarn as ursprungliga form er återställdes utom 
i ett par fall, där de ti c: igare utförda förändringarna bibehöllos på grund av sitt konst- eller kulturhisto
riska intresse. De utförda lagningarna kunna överallt av en noggrann iak ttagare konsta teras genom det 
använda t egelmaterialets art och genom fo gbehandlingen. 
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Fig. 104. A- B . Ornerade tegel under hörnknekta r p å pela ren 50 (jfr fi g. 101). Foto N . Åzelius 1934 . 
Verz icrtc Back st cine un ter Eckd iens tcn dcs P feilcrs Ornam enta l bricks under corncr b ottcls, p illa r 5D 

,-,n (vgl. .-\bb . 101 ). (C f. fi g . 101 ) . 

kolonner ursprungligen funnits på varj e pelarsid a från sockel till kapitäl, behöver icke 
råda. De ha varit utförda av mejslade t egel, lagda i kryssförband. Dessa pelare (för
modligen även de östra) äro byggda i skalmurst elrnik. Skalet är lagt i ett slags skor
stensförband , som visas i fig . 105. Kärnan innanför skalet är utförd av samma slags 
t egel som skalet, blandat med gråstensstycken och lagt i rikligt kalkbruk. Tegelmate
rialet i kärnan består ofta av kantskadade eller avbrutna stenar, som dock i allmänhet 
synas vara lagda i ganska jämna skift. 

Socklarna i denna grupp (fig. 88 B) ligga ungefär på samma nivå som på pelarna 
5C och 5D. Det bör emellertid framhållas, att överkanten på socklarna i norra radens 
pelare (2C- 5C) ligger 12--20 cm högre ä n på den södra radens (2D- 5D), sannolikt 
på grund av den ursprungliga berggrundens höga läge inom denn a del av kyrkan.1 

Kalkst enssocklarnas skråkant är inom denna grupp t. o. m. brantare än på den lik-

1 I den väs tligaste delen av norra sidoskeppet var fö re 1907 berggrunden synlig i s tora delar av 
N V I och N V II. Vid res ta ureringen 1907- 10 bortmejslades de uppskjutande berghälla rna för att få 
golvet pl ant. Und er y ttermurarn a v id 2B och 4B synes den ursprun gliga berggrunden upp t ill 20 cm 
över nuvara nde golv. 
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TI 

DMIO s 0 1 2 3M 

Fig. 105. Tegelförband i pelarnas murskal i Kärnkyrkans västra del. 
Backsteinverband von der Mauerschale Bond in brick-facing of pillars (in W 
der Pfeiler im W Teil des K ernbaues. part of original church). 

arta.de sockeln under 5D, antagligen för att ge de i förhållande till kyrkorummet 
ganska vidlyftiga pelarna så liten bottenyta som möjligt. Sockelsprången för halv-
kolonnerna. äro på dessa pelare helt avpassade för sitt ändamål. 

KAPITÄL- Kapitälens lister äro av kalksten med profil som i fig. 106 samt åt sidorna tvärt avskur-
LISTER OCH 

KNEKTAR na. På pelaren 2C saknas kapitällist på östra sidan, som fortsätter direkt i arkadbågen. 
De rätvinkliga hörnknekta.rna ha egna kapitäl av puts med ganska otymplig form. 

Halvkolonnernas avslutning uppåt är varierande. Sålunda fortsätta de genom kapi-
tällisterna och ansluta direkt till ·de halvrunda vulster, 
som finnas under mittskeppets gördelbågar samt under 
västpartiets samtliga arkadbågar utom i den västligaste 
traven VIII. I denna fortsätter halvkolonnen på pelaren

T 2D:s västra. sida. lodrätt upp mot arkadbågens plana un-

j_ 
10cm dersida, mot vilken den slutar stumt, under det att västra 

halvkolonnen å pelaren 2C är rakt avskuren i jämnhöjd 
med kapitällistens övre kant. På sistnämnda sätt sluta 
alla pelargruppens halvkolonner, som vetta mot sido-
skeppen, vilkas samtliga gördelbågar sakna vulst. Vuls-

Fig. 106. Kapitällist av ternas anfang å gördelbågarna M V-M VI och M Vl-
kalksten på pelaren 5D. M VII markeras a.v insatta ornerade tegel (synliga å pi. 

Kapitellgesims aus K a lkstein 

b eim Pfeiler 5 D . XIXA). 


Limestone capita! moulding, Liksom å övriga pelare i kyrkan äro även { dennapillar 5D. 
grupp alla hörnknektar särskilt framhävda genom deko-

rativ bemålning i grått och vitt. Sålunda äro de i denna grupp rätvinkliga knektarna 
dekorerade med enkla rätlinjiga geometriska mönster med omväxlande grå och vita ytor 
skilda av röda konturer. Fig. 107 visar de fem olika mönstren och deras fördelning på 
pelarna. 
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2 3 4 5 

4C: NV. NÖ 4C:~Ö. W 2C: ~Ö, NÖ 2C:~V.NV 2D : ~Ö 

3 C o. 3D: 4D:al/a hörn 2D:NÖ 2D: NV, W 

och alla hörn 

Fig. 107. De olika mönstren för målad dekor på pelarnas hörnknektar i Kärnkyrkans västra del. 
Verschiedene Muster des gemalten Dekors auf Different patterns of paint ed decorations on 
d en Eckdiensten der Pfeiler im \ V Teil des K ern- corner boltels of p illa rs in W part of original 

banes. church. 

Kapitällisternas målning framgår av följande tabell: 
PELARE Ö SIDAN S SIDAN V SIDAN N SIDAN 

4C Vita prickar på Vita prickar på Röda och vita Gråmålad utan 
grå botten grå botten prickar på grå dekor 

botten 
4D Små vita kors på Små vita. kors på Vita hjärtan inom Små vita kors på 

grå botten grå botten röda konturer på grå botten 
grå botten 

3C 	 Röda och vita Mörkgrå streck Mörkgrå streck Gråmålad utan 
fläckar på grå och prickar på vit och prickar på vit dekor 
botten botten botten 

3D 	 Röda snedstreck Röda snedstreck Röda streck på Röda. prickar och 
och prickar på och prickar på vit botten streck på vit 
vit botten vit botten botten 

2C 	 Blad, trianglar Blad, trianglar Röda och grå blad Röda och mörk-
och romber i rött och romber i rött på gråvit botten grå blad samt 
på grå botten på grå botten romber och streck 

på ljusgrå botten 
2D Röda vågband på Gråvit slamning Gråvit slamning Gråvit slamning 

grå botten 
All målad dekorering på pelarna är utförd i tunn kalkfärg. På ställen, där färgen var 

bortfallen eller skadad, kompletterades denna. målning vid restaureringen 1907-10. 
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c. VALV 

De valv, som i den nuvarande kyrkan täcka mittskepp och sidoskepp inom dess 
långhus, tillhöra alla den gamla Kärnkyrkans byggnadsperiod dock med undantag av 
vissa delar av valven i den västligaste traven VIII, som vid olika tillfällen skadats och 
ombyggts. Tillsammans med pelarna och de bevarade delarna av Kärnkyrkans ytter-
murar bilda valven en helhet, som alltjämt förmår giva oss en fullt klar uppfattning 
om Kärnkyrkans forna interiör (fig. 126-128). Dock bör erinrars, att den dekorativa 
målningen å putsade eller slammade ytor icke tillhör Kärnkyrkans allra äldsta byggnads-
period. Valv och bågar i kyrkans östra delar framträdde, såsom av beskrivningen här 
nedan skall framgå, från början i en helt annan dräkt. 

Valvsystemet är icke helt enhetligt, utan företer åtskilliga olikheter, som ha sin grund 
i de olika byggnadsdelarnas tillkomst vid skilda tidpunkter med viss, av olika anled-
ningar ändrad detaljutformning. Sålunda motsvara murpelarna med sina pilastrar 
ingenstädes de motstående arkadpelarna med avseende på bredden, vilket inverkat 
störande på gördelbågarnas bredd i sidoskeppen. Detsamma gäller den stora växlingen 
i form och storlek beträffande pelarna. Studiet av dessa så att säga onormala växlingar 
i sammansättningen av byggnadens olika konstruktionsdelar ger oss emellertid en 
värdefull, ja, oersättlig ledning i arbetet att utreda byggnadens tillkomsthistoria. 
I byggnadsbeskrivningen framhållas därför särskilt sådana företeelser, som visat sig 
betydelsefulla ur nyssnämnda synpunkt. 

Vissa delar av de följande beskrivningarna äro grafiskt åskådliggjorda i fig. 114 och 
117, som lämpligen studeras jämsides med beskrivningen. 

Beskrivningen av valvsystemet i Kärnkyrkan kan lämpligen uppdelas efter dettas 
huvudbeståndsdelar: sköldbågar, arkadbågar, gördelbågar, diagonalbågar 
samt valvkupor med tillhörande basstrålar. 

Samtliga bågar, över vilka valvkuporna äro byggda, hava tydligt spetsbågig form. 
SKÖLD- Sköldbågarna, d. v. s. bågarna mellan murpelarna utefter yttermurarna (»sköld-
B.lGAR murarna»), äro i fråga om undersidans bredd avpassade efter angränsande murpelares 

språng. Den mot kyrkan vända sidan, arkivolten, är av olika tjocklek1 inom kyrkans 
skilda delar. Sålunda är den Yz sten tjock 1fig. 112, typ I) i sidoskeppens tre östra traveer 
(I, Il, III); överallt annorstädes2 äro sköldbågarnas arkivolter 1 sten tjocka och byggda 
i kryssförband (fig. 112, typ Il). Bågens undersida är putsad, men har i regel ytterst en 
kant av Yz stens bredd fri från puts och med välstrukna fogar (fig. 113 A o. B). Av allt att 
döma har denna anordning från början funnits i alla sköldbågar. De oputsade tegel-

1 Rörande betydelsen av en båges bredd och tjocklek se fig. 113 B. 
2 I valvkvadraterna S III och N VII äro sköldbågarna visserligen delvis inbyggda i murverk eller 

stnckdekoration, som tillkommit vid det Gyllenhielmska, resp. Cedercrantzska gravkorets anordnande 
i nyare tid, men man kan dock klart iakttaga, att de icke avvika från här givna uppgifter. 
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T TIT 
Fig. 112. Olika typer av förband i bågar. 

Verschiedene Typen von Ver- Different types of arch bonds. 
banden in den Bögen. 

Basstråle 

A B 

Fig. 113. Schematisk framställning av anfangen till sköldbågar (A) och gördel-
bågar (B) i Kärnkyrkans sidoskepp. a = tjocklek; b = bredd. 

Schematische Darstellnng der Anfänge der Drawing of wall arches (A), and girdle
Schildbögen (A) nnd Gurtbögen (B) im arches (B) in aisles of original church. 

Seitenschiff des Kernbaues. 
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kanterna ha på några ställen målats, så att varannan sten står.vit, varannan röd. Även 
detta är ett karakteristiskt drag i kyrkointeriörens ursprungliga utseende. 

ARKAD- Arkadbågarna mellan mittskepp och sidoskepp äro av varierande bredd (ses. 120, 
BÅGAR not 1). Kyrkans fyra västliga arkadbågar på södra och norra sidan bilda en grupp 

med i stort sett samma bredd (127-130 cm), som också är den största förekommande. 
Bågarna i kyrkans östra del ha genomgående mindre bredder. De minsta bredderna äro 
betingade av de smala kvadratiska pelarna 8C, 8D och 6C. Arkadbågarna i trave I ha 
en bredd av 98 (den södra), respektive 95 cm (den norra). Bågar, som med ena anfanget 
vila på en smal pelare, men med det andra på en grövre pelare, ha.va olika bredd vid 
de bägge anfangen, vilket föranleder ojämnheter i bågarnas byggnad. En särställning i 
kyrkans östra del intaga arkadbågarna M 111- S 111 och M IV-SIV, som äro 112, 
respektive 113 cm breda. 

Vid ett studium av tvärsektionerna genom de östra (pl. IX B o.X) och de västra 
(pl. XIII o.XIV) delarna av kyrkan framgår det tydligt, huru klart och naturligt sam-
bandet mellan arkadbågarnas bredd och de ovanför liggande högmurarna är i de förra, 
medan bristen på detta harmoniska samspel framträder i de västra delarna., där de 
grova pelarna med sina breda arkadbågar liksom tränga sig in i mittskeppet, så att 
högmurarna. endast vila på de yttre delarna av arkadbågarna. 

I de tre östra traveerna (1- 111) äro arkadbågarna. c:a 1 m högre än i de följande 
fyra traveerna (IV--VII), medan i den västligaste traven (VIII), som är bredare, 
arkadhöjden är nästan densamma som i de östra (se pl. XVII A o. XIX A). 

Samtliga arkadbågar, som förena pelare, försedda med engagerade halvkolonner, äro 
på undersidans mitt försedda. med en halvrund vulst, som till mått och form svarar 
mot halvkolonnerna. Bågar med vulst finnas sålunda. inom båda arkadräckorna i tra-
veerna V-VII. I södra räckan har bågen M IV-SIV ensam en rätvinklig ersättning 
för de i övrigt halvrunda vulsterna. Den är 1 sten bred och 16 cm tjock. 

Arkadbågarnas arkivolter mot mittskeppet och mot sidoskeppen äro av olika tjock-
lek. Mittskeppssidans äro i regel tjockare. Arkadarkivolterna i de två östligaste trave-
erna samt i den norra bågen i M 111 (fig. 114) äro på mittskeppssidan 1 sten tjocka (fig. 
112, typ Il). Alla övriga arkadarkivolter mot mittskeppet ha 1 Yz stens tjocklek (fig. 
112, typ 111). 

Arkadbågarnas arkivolter mot sidoskeppen äro av varierande tjocklek. Arkivolter 
av Yz stens tjocklek (fig. 112, typ I) förekomma endast i kyrkans östra del, nämligen i 
den södra arkadräckans fyra östliga bågar och i den norra räckans östligaste båge samt 
dessutom delvis i samma räckas andra och tredje båge, där östra arkivolthalvan i den 
andra, den västra arkivolthalvan i den tredje bågen äro Yz sten tjocka, medan de två 
andra hälfterna av respektive arkivolter äro 1 sten tjocka (fig. 112, typ Il). Av denna 
sistnämnda typ äro arkivolterna mot sidoskeppen i alla övriga arkadbågar. 

Samtliga arkadbågar äro nu putsade eller tunnt slammade samt täckta av olika slags 
bemålning. Det har därför mött vissa svårigheter att säkert avgöra, huru dessa bågars 
ytor ursprungligen varit behandlade. Med full visshet kan emellertid konstateras, att på 



I 

123 MEDELTIDENS BYGGNADSHISTORIA 

Fig. 114. Schematisk översikt av valvbågarnas kon-
struktion. 

Schematische "Obersicht Drawing showing con-
iiber die Konstruktion der structional details of vault-

Gewölbebögen. ing arches . 
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bågarna M I-SI, MII-S Il och M I- NI undersidan, med undantag av en halvstensbred 
rand utefter vardera kanten (fig. 113 B) varit putsad, medan arkivolterna och de nämnda 
kanterna stått med teglet bart och visat väl strukna fogar. 1 Samma utseende har tro-
ligtvis utmärkt de ursprungliga arkadbågarna M II-N Il och M III- N III (jfr s. 156) 
samt möjligen även de båda arkadbågarna i trave IV. - I de två närmast följande 
traveerna V och VI ha arkadbågarna ursprungligen haft undersidan helt putsad, men 
övriga sidor fogstrukna och redan från början tunnt vitslammade, vilket bland annat 
framgår av att denna slamning visat sig fästa mycket hårt vid teglet; detta tyder på att 
slamningen utförts, då muren ännu var färsk och fuktig. Den ursprungliga ytbehand-
lingen på arkadbågarna i kyrkans två västliga traveer VII och VIII har sannolikt varit 
likartad. 

GÖRDEL- Gördelbågarna i kyrkans mittskepp och sidoskepp ha sina anfang på gemensam nivå. 
BAGAR De utgå samtliga från arkadpelarnas och murpilastrarnas kapitällister. 

Mittskeppets gördelbågar kunna med hänsyn till bredden (se s. 120, not 1) indelas i 
två grupper: den ena omfattande de tre östligaste gördelbågarna med bredder mellan 
90 och 100 cm, den andra inneslutande alla övriga gördelbågar i mittskeppet med bred-
der mellan 125 och 130 cm. Den östligaste gördelbågens (M I- M Il) bredd är helt av-
passad efter sidbredden på det tunna pelarparet 8C och 8D. I den tredje bågen från 
öster utgår norra anfanget från den likaledes tunna pelaren 6C, under det att södra 
anfanget av samma båge fått svälla ut för att så vitt möjligt passa till den bredare 
pelaren 6D. Den västra gruppens gördelbågar passa ganska väl till respektive pelare. 

De fyra västliga gördelbågarna hava liksom arkadbågarna på undersidan en halv-
rund vulst, svarande mot halvkolonnerna på de bärande pelarna (fig. 128). 

Den östligaste gördelbågens arkivolter äro på båda sidor av 1 stens tjocklek (fig. 112, 
typ Il). Denna båge, som på bägge sidor vilar på kvadratiska pelare av den tunna 
sorten, är den enda av mittskeppets gördelbågar, som uppvisar detta byggnadssätt. 
På alla de övriga äro arkivolterna 1 Yz sten tjocka med förband enligttyp III å fig. 112. 

Det förtjänar för övrigt framhållas, att den östligaste bågen är ovanligt jämnt och 
vackert slagen, men att däremot den tredje från öster, vilken i norr vilar på den tunna 
pelaren 6C, visar ojämnheter i den norra halvan, som c:a 2 m över anfanget har en tyd-

1 Detta sätt] att behandla undersidorna på valvbågar samt fönster- och dörrsmygar under den äldre 
»klassiska» tegelarkitekturens period har sin murartekniska förklaring. En b åge måste byggas på en 
form, i regel av trä. Vid teglets uppläggning på formen kunna endast de yttersta, vid formens kanter 
lagda teglen inpassas med den noggrannhet, som en vacker t egelmurning kräver. I bågens inre delar 
måste teglen ofta av- eller tillhuggas för att passa in i ett förband, som också gärna lägges i rikligt kalk-
bruk. Bågens inre delar komma därför efter formens rivning att förete en ganska ojämn yta, delvis 
bestående av bruk, som stelnat mot formens skålvirke. Denna fula y ta täcktes då lämpligast med ett 
putslager, varvid den yttersta b ågkanten, vars tegel hela tiden kunnat av muraren kontrolleras till läge 
och fogtjocklek, behölls med naken yta och fogades omsorgsfullt, varefter den bildade en både tekniskt 
riktig och estetiskt tilltalande övergång mellan den fogstrukna vertikala murytan och däri anbragta 
bågar, fönster eller andra öppningar. 
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lig knyck, ovanför vilken gördelbågens bredd ökas något. Det bör i detta sammanhang 
även framhållas, att i de båda arkadbågar, som utgå från samma pelare, 6C, synas lik-
artade knyckar ett stycke upp i de båghalvor som vila på 6C. Detsamma gäller den 
östra halvan av bågen M II-N Il, som vilar på pelaren 8C. 

Mittskeppets samtliga gördelbågar äro putsade eller kalkslammade och försedda med 
dekorativ målning av olika slag. Det är emellertid tydligt, att å de fyra östligaste gördel-
bågarna arkivolternas sidor stått röda och fogstrukna, medan undersidorna varit helt 
putsade. På den östligaste gördelbågen synas dock undersidans kanter ursprungligen 
ha stått röda och fogstrukna (se s. 124, not 1). - Å mittskeppets tre västra gördel-
bågar synes förhållandet ha varit ett annat. Fogbehandlingen v isar att såväl arkivolter 
som undersidor från början varit avsedda att putsas.1 

Mittskeppets gördelbågar ha något varierande hjässhöjd. Högst är den östligaste 
(10,20 m över uppmätningens nollplan2), som är slagen mellan tvenne pelare av den 
tunna typen. Något lägre och inbördes av samma höjd (9,90 m) äro bågarna M III-
M IV och M IV-M V. Obetydligt lägre (9,80 m) är bågen mellan de bägge rundpelarna. 
De tre västligaste gördelbågarna i mittskeppet, som alla vila på pelare av den grova 
västliga typen, äro de lägsta och hava i det allra närmaste samma höjd (från öster: 
9,60, 9,75 och 9,65 m över nollplanet). 

Ovanför detta system av bågar och buret av dem ligger det egentliga, rumsöver- vALvsYSTEM 

täckande valvsystemet med sina murade kupor, här bestående av diagonalbågsför-
sedda kryssvalv av nästan kupolliknande form (s. k. domicalvalv). Valven i sidoskeppen 
äro slagna över kvadratisk planform, de högre och vidare mittskeppsvalven däremot 
över rektangulära planer. På grund av mittskeppets större bredd äro dess valvkupor 
åtskilligt högre än sidoskeppens (3 m i trave I; 2,5 i trave VIII). Valvanläggningen 
följer den treskeppiga hallkyrkans typ med gemensam anfangsnivå för sidoskeppens 
och mittskeppets valvsystem, vars diagonalbågar och kupsvicklar utgå från hörnko-
lonnetter, som samtliga uppbäras av pelarnas kapitälplattor (se pi. X - XIV). 

Dessa kolonnetter förmedla övergången från pelarkapitälen till de verkliga anfangen KoLoN-

för valvkapporna med tillhörande diagonalbågar och basstrålar. 3 För att få plats NETTER 

1 Vid restaureringen 1907- 10 konstaterades i gördelbågen M VI-M VII, att i dess vulst och dess 
östra arkivolt i jämnhöjd med kolonnettkapitälen funnits två symmetriskt liggande, rätt djupa inhugg-
ningar, som torde ha utförts i senare tid sannolikt för inläggande av en stor tvärgående bjälke. 

2 Den 1908- 10 utförda stora uppmätningen av domkyrkan har sin fasta utgångspunkt i ett genom 
hela byggnaden avvägt horisontalplan, mollplanet», som är beläget ca 1,5 m över golvet i kärnkyrkans 
östra del. Planerna å pi. I, Il och IV äro uppmätta i nollplanet. 

3 Samtliga valvkappor begränsas i sin nedre kant, sin »bas», av en 3- 5 cm utskjutande »stråle», 
som bildar en markerad gränslinje mellan valvkappan och den plana muryta eller den arkivolt, mot 
vilken k appan stöder. Denna stråle k allas här basstr å le. Basstrålen är byggd av vanligt murtegel 
med löpsidan bildande den synliga »strålen» (se fig. 113 A). Oftast är basstrålen inmurad utefter en båg-
arkivolts yttre kontur, men den förekommer även inmurad i plan tegelmur, här under mittskeppets 
norra och södra valvkappor (se fig. 110, 126-128). Basstrålarna äro i r egel putsade tillsammans med 
valvkapporna. 
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Fig. 115. Tegelmaterial och 

konstruktion till valvkolon-

nett. 

Backsteinmaterial und Kon-
struktion eines Gewölbesäul-

chens. 

Bricks and construct ion of 


vaulting colonnette. 


Fig. 116. Diagonalkonstruk-
tion i valv S Il. Skiss av S. 

Curman 1908. 
Diagonalkonstruktion im Ge-

wölbe S Il. 

Diagonal construction of vault 


S Il. 


till ett sådant anfang i svickeln mellan en gördelbåges och 
en arkad-, respektive sköldbåges arkivolter måste man för-
lägga detta ett stycke ovanför bågarnas anfang på kapitäl 
plattan (fig. 82). Det är alltså det därigenom uppkomna 
tomrummet mellan kapitäl och valvanfang, som utfylles 
av valvkolonnetten, vars uppgift det samtidigt är att 
symboliskt överföra valvkupans tyngd till den bärande 
pelarens hörnknektar, vilka genom dekorativ målning mar-
kerats såsom kolonnetternas direkta fortsättning nedåt 
(se fig. 109-110). 

Kolonnetterna bestå av runda skaft, som ofta vila på 
en särskild bas och som alltid krönas av ett kapitäl. Skaf-
ten äro byggda av tegel, som ur en vanlig mursten tillfor-
mats med % cirkelrundning vid ena ändan och en sma-
lare »svans» för inmurning vid den andra (fig. 115). Den 
rundade delen har huggits jämn med mejsel. Fogarnas 
mindre omsorgsfulla behandling visar, att man från bör-
jan avsett att putsa kolonnettskaften. Dessa förekomma 
dels enkla, dels dubbla (hopkopplade). Enkla skaft finnas 
överallt i sidoskeppen samt även i mittskeppets fyra östli-
gaste valv utom i fyra fall (vid pel arna 7C, 5D, 6D, dä1· 
dubbla skaft finnas). Dubbla skaft förekomma överallt i 
de fyra västliga mittskeppsvalven. I ett enda fall (vid 
6D mot M IV) är skaftet tredubbelt. Se fig. 117, som ger 
en schematisk framställning av de olika kolonnettformer-
nas förekomst (tecknen kring pelarna). Mittskeppets ko-
lonnettskaft hava en höjd av 10-12 skift, sidoskeppens. 
6-7 skift (fig. 118-121). 

Samtliga kolonnetter avslutas upptill av kapitäl med 
synnerligen· växlande former. Baser förekomma inom kyrkans fem östliga traveer. I 
den östligaste traven äro både kapitäl och baser av en särskild kvalitet. De bestå av 
skulpterat rött tegel med olikartade ornament (fig. 150-152), som skurits och model-
lerats i den våta leran före bränningen. I övrigt äro både kapitäl och baser i allmän-
het ganska enkelt utförda i tjock puts, mestadels med ett kalkformat överstycke och 
en grov underliggande vulst.1 De växlande formerna framgå vid ett studium av inte-
riörbilderna fig. 108-111. Kolonnetterna äro samtliga (utom ovannämnda skulpterade 

Dessa putskapitäl dölja i vissa fall, åtminstone i de östliga valven, prydligt utformade kapitäl av 
bränd lera. Detta konstaterades vid undersökningar 1907- 10 genom losstagande av ett stycke av 
putskapitälet i N III:s nordöstra hörn. Det löstagna stycket fästes åter på sin plats. 

1 
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Fig. 117. Schematisk framställning av gördel-
och arkadbågarnas samt basstrålarnas sektioner 
jämte fördelningen av enkla och sammansatta 

valvkolonnetter. 
Schematische Darstel- Drawing showing sec-
lung der Schnitte der tions of girdle and a rcade 
Gurt- und Arkadenbögen a rches, and base ribs. 
sowie der Verteilung von Also distribution of 
einfachen und zusam- simple and compound 
m engesetzten Gewölbe- vaulting colonnettes. 

säulchen . 
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A B 

Fig. 118. Valvkolonnetter. A i valv M I, sydväs tra hörn et. B i valv M III, nordöstra hörnet. 
Foto S. Hallgren 1963. 

Gcwölbesilulchcn. A im Gewölbc M I , SvV Eckc. Vaulting colonnc ttcs. A in vault i\! I , S\V corner; 
Bin vault M III, NE co rncr. B im Gcwölbc i\i III, NO Ecke. 

kapitäl och baser) dekorerade med växlande kalkmålning i samband med valvens mål
ningsutsmyckning. 

Från kolonnetternas kapitäl utgå valvkupornas diagonalbågar och basstrålar, de 
förra bildande ett (åtminstone skenbart) konstruktivt skelett, som uppdelar valvku
porna i fyra kappor; de senare utgöra ett rent dekorativt element, som markerar kappor
nas avgränsning mot de bärande bågarnas arkivolter eller mot underliggand e plana 
sköldmursytor (jfr s. 125, not 3) . I två valv förekommer en rikare uppdelning av ku
porna: i mittskeppets östligaste valv (M I) delar en extra ribba i den östra och västra 
valvkappans hjässlinj er dessa kappor i två hälfter; i M Il uppdelas samtliga fyra kappor 
av ribbor i hjässlinjerna. 

I ett av valven S Il, saknas synliga diagonalbågar Konstruktionen i detta fall fram
går av en under restaureringsarbet et 1907- 10 gjord skiss (fig. 116). Kapporna mötas 
här i en putsrygg. Anled ningen till denna avvikande konstruktion är okänd. 
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A B 

Fig. 119. Valvkolonnetter. A i valv M IV, nordöstra hörnet. B i valv M V I, nordväs t ra hörne t. 
Fo to S. Hall gren 1963. 

Gcwölbcsäulchcn. A im Gcwölbc M IV, NO Ecke. Vault ing colonnettes . A in va ul t i\1 IV, NE corncr; 
B in vault 1\1 VI, N Vv' corner . B im Gewölbc M V I, N W Ecke. 

Diagonalbågarna äro i regel byggda av vanligt murtegel, som med ungefär halva 
sin längd inmurats i omgivande valvkappor. Den und er valvet utskjutand e delen har i 
vissa valv lämnats orörd och bildar då en rätvinklig ribba av Yt stens bredd. I andra 
valv har den utskjutande delen med mejsel givits en äggformad profil. Slutligen har 
man i ett antal valv använt särskilt framställda profilstenar, formade i leran före brän
ningen. Dessa ha en treklöverbladsformad synlig profildel, som med en smalare »svans»
del inmuras i valvet. Alla dessa ribbor hava från början varit avsedda att putsas. I 
intet fall har någon ribba med så välstrukna fogar påträffats, att man skulle kunna 
antaga, att diagonalbågen ursprungligen avsetts att stå röd och fogstruken. Med den i 
allmänhet tjockt påstrukna putsens hj älp har man givit ribborna deras slutliga, ofta 
ganska grova och ojämna form. - Fig. 123 visar de olika förekommande profiltyperna 
enligt uppmätningar, som kunde göras under valvmålningarnas restaurering. Fig. 122 
ger en sammanställning av de olika typernas förekomst i kyrkan. 

9 - 2 0 2542 
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Fig. 120. Valvkolonnett i valv SI, sydöstra hörn et (detalj 
av fig. 82). Foto S. H allgren 1963. 

Gcwölbesäulchen in1 Gewölbc Vaulling colonnctte in vn ult 
SI, SO Ecke (Dctail von SI, SE corncr (clet a il of fi g. 82). 

Abb. 82) . 

nAssrnÅLAR Basstrålarna (se s. 125, not 3) äro utförda av vanligt murtegel, vars smala långsida 
(»löpsiclarn>) skj uter ut 3- 5 cm utanför de omgivande arkivolterna och valvkapporna. 
I de flesta fallen visa de sålunda en rätvinklig porfil. Dock förekomma basstrålar med 
halvrund profil, som åstadkommits genom mejselhuggning av det använda teglets ena 
långsida. Fördelningen av de bägge typerna basstrålar framgår av el en schematiska 
framställningen i fig. 117 Det förtjänar framh ållas, att i trave I endast förekomma 
halvrunda basstrålar 
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F ig. 121. Valvkolonnelt i valv S lI, nordöstra hörnet. 
Foto S. Hallgren 1963. 

Gewölbesäulchen im Ge- Vaulting colonnette il1 vault 
wölbc S Il, NO Ecke. S IT, NE corner. 

I samma trave hava på mittskeppets norra och södra sköldmurar med utgångspunkt 
vid basstrålarnas hjässparti utformats en dekorativ anordning, vars utseende framgår 
av fig. 131. Den omgivande, nedåt spetsiga ramen har samma profil som basstrålarna. 
Spetsen vilar på en droppformad konsol av formtegel. I det putsade fältet är målat ett 
krönt huvud. Möjligen har denna rent dekorativa anordning tillkommit för att täcka 
spåren efter ett av högmurens igensatta fönster (j fr s. 76 f), som på norra sidan ligger 
just bakom denna dekoration. På södra sidan finnes icke samma anledning, varför 
dekorationen där torde ha anbringats för symmetriens skull. 
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Fig. 122. Schematisk framställning av fördelningen 

av diagonalbågarnas profiler. 
Schematische Darstellung Drawing illustrating dis-
zur Verteilung der Rippen- tribution of profiles of dia-

profile. gonal ribs. 
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c 
mejslad 

D 
skuren 1 
våt lera 

0 5 10 15 20 25 30cm 

Fig. 123. Diagonalbågarnas profilformer. 

Streckad yta = tegel; prickad = puts. 


Uppm. S. Curman 1908- 09. 

Profilformen der Profiles of cliagona l 

Diagonalrippen. Ge- ribs. Shaded = brick, 
strichelte F läche = dotted = plaster. 
Backstein; punktier-
te F läche = Putz. 
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Fig. 124. Diagonalsnitt genom valv M VI, visande 
parvis sittande h ål i valvkapporna på ömse sidor 
om diagonalribban. Skiss av S. Curman 1909. 
Dia gonalschnitt durch Ge- Diagonal section of vault 
wölbe M VI, mit paarweise M VI, showing pairs of 
sitzenden Löchern in den holes in vault at each side 
Gewölbekappen zu b eiden of diagona rib. 
Seiten der Diagonalrippe. 

VALVKuPoR Själva valvkuporna i Kärnkyrkan äro av tegel och hava en tjocklek av 1 sten. Ku-
porna äro byggda i huvudsak som kupolvalv (jfr pl. 111 o. XVII), vilka genorri diagonal-
bågarna mera formellt än konstruktivt uppdelas i fyra kappor. Valvsvicklarna upp till 
nivån för gördelbågarnas hjässor äro byggda av successivt utkragade, på flatan liggande 
tegel, murade i horisontala skift, som småningom uppåt givas en viss lutning inåt mot 
valvkupans centrum. Då den kragade murningen av svicklarna nått upp till gördel-
bågarnas hjässor, växa de fyra svicklarna samman och bilda, i sidoskeppsvalven cir-
kelrunda, i mittskeppet ovala valvringar av på flatan liggande tegel, ringar, från vilka 
sedan den egentliga valvslagningen vidtager, fortfarande med ring på ring av tegel 
liggande på flatan med lutning mot kupans centrum. Under utförandet av denna bygg-
nadsfas spela de på kraftiga träformar färdigbyggda diagonalbågarna en viktig roll 
såsom fasta stödjepunkter för de långsamt växande kupolringarna, som var och en för 
sig bildar ett slutet självbärande konstruktionselement. Endast de översta, allt mindre, 
men också allt brantare stupande ringarna närmast kupolhjässan torde under utförandet 
ha behövt stödjas på ett underlag, lätt åstadkommet i kombination med diagonalbå-
garnas stödformar (se fig. 130). 
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Fig. 125. Kavaljersperspektivisk framställning av ställningsbjälkar inpassade i hälen a 
på fig. 124. Valvet sett underifrån. En!. anvisning av S. Curman ritad av J. Nömmik 1963. 
Kavalierperspektivische Darstellung der in die Drawing showing b eams fitted into holes (a)
Löcher n in Abb. 124 eingesezten Gerlistbalken. shown in fig. 124. Vault from below. 
Das Gewölbe von unten gesehen. 
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Då valven äro täckta med t jock puts såväl på under- som översidorna, har deras kon-
struktion endast kunnat studeras under restaureringen 1907- 10, då samtliga valv 
undergingo reparation, varvid större eller mindre delar av valvkappornas tegelytor blot-
tades i samband med äldre putslagningars avlägsnande. Under dessa arbeten gjorda 
iakttagelser ligga till grund för ovan lämnade framställning av valvens utförande. 

Även beträffande de vid valvslagningen använda ställningarnas och bågformarnas 
anordning ha vissa värdefulla anvisningar erhållits vid samma reparationsarbeten. 
I valv M VI, där ovanligt stora ytor av t egelmurverket blottades, konstaterades i alla 
fyra svickelhörnen på ömse sidor om diagonalbågarna två par fyrkantiga, c:a 15 cm 
djupa horisontala hål i tegelkuporna, utförda i samband med byggandet. Hålen ha 
storleken 12 x 12 cm och äro placerade såsom skissen å fig. 124 visar, det övre paret i 
nivå med gördelbågarnas hjässor på ett avstånd av c:a 50 cm från diagonalbågen, det 
lägre paret c:a 125 cm ovanför kolonnettkapitälen och invid basstrålarna. H ål-paren 
kring samma diagonalbåge ligga på exakt samma horisontala nivå, dock så att hålen 
kring den ena diagonalbågen ligga så mycket lägre än hålen kring den andra bågen, att 
bjälkar, inlagda i diagonalt motstående hål kunna korsa varandra utan hinder. Fig. 
125 visar i kavaljersperspektiv, sett underifrån, de övre bjälkparens läge i valvkupan. 
De undre bjälkparen ha haft analoga lägen. Detta högt uppe i valven fast inmurade 
bjälksystem utgjorde givetvis en utmärkt hjälpkonstruktion vid valvkupornas byggan-
de. På dessa bjälkpar kunde solida formar för diagonalbågarnas övre delar byggas med 
minsta möjliga virkesåtgång och arbete, samtidigt som bjälkarna utgjorde fasta under-
lag till arbetsgolv vid valvens byggande, putsande och måhända även vid deras senare 
målningsdekorering. Först efter valvarbetenas fullständiga avslutning ha diagonalbjäl-
karna avsågats och dragits ur sina upplagshål, som därefter igensatts med en halv 
tegelsten, som överputsats, vilket allt tydligt framgick vid detaljundersökning av detta 
valv.1 Dylika ställningshål konstaterades2 även i valven M IV och S IV. Fig. 130 visar 
ett försök till rekonstruktion av ställningsbygget samt en valvsektion med den antag-
liga inre konstruktionen av kuporna. 

Valven i kyrkans västra hälft från och med trave V äro byggda av tegel med något 
mindre format än i kyrkans östra hälft. Teglens tjocklek varierar mellan 9 och 10 cm, 
medan deras bredd går ned till 12 cm i de längst västerut belägna valven. 

Valven äro högst i kyrkans östliga delar. I mittskeppet sjunker valvhöjden mot 

1 Valvkupans puts slutade med maturlig» kant n ågra centimeter från hålets kontur. När hålet 
sedermera igensattes, smetades puts enbart över h ålet, som därigenom blev lätt att lokalisera i kupans 
putsytor. 

2 Sådana ställningshål hava sannolikt funnits i alla valv, ehuru de icke direkt konstaterats. Det var 
först vid behandlingen av valvet i M VI, som denna anordning uppmärksammades och fick sin tydning. 
Då hade restaureringen redan avslutats i den östra delen av kyrkan och ställningarna nedtagits, varför 
en efterundersökning icke var möjlig. Innan uppmärksamheten väckts på dessa företeelser, ha de lätt 
kunnat förbises bland alla de många putsskador, som förekommo i kyrkans valv. 



Fig. 126. Kärnkyrkans södra sidoskepp. Valven i S IV-S VIII sedda mot väster. Foto S. Hallgren 1963. 
S Seitenschiff des Kernbaues. Gewölbe in SIV- S aisle of original church. Vaults in SIV- S VIII 

SVIII gegen W. looking W . 



Fig. 127. Kärnkyrkans mittskeppsvalv, sedda mot öster (M V- M I). Foto S. Hallgren 1963. 
:VIittclschiffgewölbe des J{ernba ucs, gegen 0 Vaulting ol n a ve of original churc h , looking E 

(:VI V- :VI I). (MV- MI). 



Fig. 128. Kärnkyrkans mittskeppsvalv, sedda mot väster (M V- M VIII). Foto S. Hallgren 1963. 
Mittelschiffgewölbe des J{ernbaues, gegen W Vaulting of nave of original church, Jooking '>V 

(l\1 V- l\1 VIII) . (M V- M VIII). 



Fig. 129. Högkorets södra sidoskeppsvalv, sedda mot öster. Foto N. Åzelius 1934. 

S Seitenschiffsgewölbe d es H ochchores, gegen 0 . Va ulting in S a isle of High Cha nccl, looking E. 
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Fig. 130. Kärnkyrkans valvkonstruktion (t. h.). - (T. v.) rekonstruktion av ställ-
ningsbyggnad för valvslagning (jfr fig. 124 o. 125). Enl. anvisning av S. Curman upp-

ritad av J. Nömmik 1963. 
Gewölbekonstruktion des Kernbaues (rechts). Construction of vaulting in original church 
- (Links) Rekonstruktion des Gerustbaues (right). Reconstruction of scaffolding for 

för die E inwölbung (vgl. Abb. 124 und 125). erection of vaulting (Jeft, cf. figs. 124 and 
125). 

väster fram till M VI. De tre västligaste mittskeppsvalven hava samma höjd. Motsva-
rande sänkning av valvhöjden förekommer även i de båda sidoskeppen (se pl. XVII o. 
XIX). Förutom den större höjden hava kyrkans östligaste valv också en annan form 
än de västliga: de förra äro toppigare, de senare mera tillplattat sfäriska (pl. XVII). 
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På grund av valvens kupolkonstruktion blir deras horisontaltryck relativt litet. 
Detta har utan svårighet kunnat upptagas av det i interiören indragna mycket effek-
tiva strävsystem, som utgöres av de starkt framspringande inre murpelarna och deras 
pilastrar (set. ex. tvärsektionerna å pl. XII). Vertikaltrycket från de tjocka valven och 
tyngden av de ganska betydande högmurarna har däremot varit mera påfrestande för 
den östra delens ursprungligen mycket smärta pelarsystem, varom det å s. 161 om-
talade raset torde vittna. 

Man har emellertid även på annat sätt sökt stabilisera byggnaden. På vinden finnas 
bevarade talrika rester av ett system av bjälkar, vilkas uppgift det varit att samman-
binda högmurar och yttermurar (pl. 111). Bjälkarna ha varit inmurade i gördelbågar-
nas översidor i vissa delar av mittskeppet och de bägge sidoskeppen, huvudsakligen i 
kyrkans västra hälft. Själva förankringsbj älkarna äro numera allestädes borta, men 
tydliga spår äro bevarade i form av rännor med murbrukssidor, som visa bjälkavtryck. 
Att döma av rännornas mått hava bjälkarna haft rätt varierande ,grovlek; kraftigast 
var bjälken mellan S V och S VI (26 x 29); bjälken mellan M IV och M V var i ena än-
dan 21 X 25, i den andra 23 x 28; övriga bjälkar i mittskeppet voro avsevärt klenare 
(17 x 16); bjälkarna i norra sidoskeppet i allmänhet 23 x 23. 

Förankringsbjälkarna ha i allmänhet gått in i högmurarna på de ställen, där dessa 
äro försedda med strävpelare. Bjälkarna i mittskeppet ha skjutit in i högmurarna på 
norra sidan mellan 90 och 107 cm och på den södra mellan 110 och 112 cm; i norra 
sidoskeppet ha bjälkarna gått betydligt djupare in - 130, 150 och 200 cm. Det sist-
nämnda måttet förekommer mellan N VII och N VIII och innebär, att bjälken måste 
ha skjutit in i gördelbågen mellan M VII-M VIII. 

De i högmurarna inskjutande ändarna både av mittskeppets och sidoskeppens bjäl-
kar måste ha varit sammanhuggna med i högmurarna inmurade bjälkar eller bjälk-
stycken; de yttre ändarna av bjälkarna i sidoskeppen böra på något liknande sätt ha 
varit förbundna med yttermurarnas krön. Förhållandena på dessa ställen kunna emel-
lertid numera ingenstädes med säkerhet fastställas. 

På bjälken mellan N V och N VI har funnits en särskild fästanordning, bestående av 
tre stycken 130- 140 cm långa bjälkstycken, som legat tvärs över och varit samman-
huggna med nyssnämnda bjälke och som - av avtryck i översidan av valven N V och 
N VI att döma - förbundit dessa valv med bjälken och med norra högmuren. - Bjäl-
ken mellan S V och S VI, vars södra ände slutat strax innanför den stora yttre omfatt-
ningen kring södra portalen, har där varit fästad vid en längs omfattningens övre 
kant gående bjälke av 15 X 15 cm:s grovlek. - I bjälkrännan mellan M VII och M VII} 
göres den egendomliga iakttagelsen, att rännan är avbruten av ett smalt murstycke 
ungefär 225 cm från södra högmuren; rännans delar på ömse sidor om detta avbrott 
äro något förskjutna i förhållande till varandra och ha något olika riktning. Det vill 
härav synas, som om här från början funnits två från varandra skilda bjälkstycken. För 
att dessa skulle kunnat tjäna som förankring, måste de på något sätt ha varit samman-
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Fig. 131. Detalj av muren närmast över norra a rkadbågen i valv M I. Foto 
S. Hallgren 1963. 

i\1auerfeld dirh t i'lber dem n ördlichen 
Arkadenbogen im Gcwölbc M I. 

Detail of N wa ll immediatelv b elow 
vault ~·l I. · 

139 



140 STRÄNGNÄS DOMKYRKA 

Fig. 132. Interiör mot öster av Gyll enborgska gravkoret med delvis rekonstru erade rester av väggfälten 
i Sakristia J. Fo to N. Lagergren 1958. 

Innercs dcr Gyll cnborgschcn Grabkapcll c 111iltcilwcisc 
rckonstruicrlc n Hcslcn dcr urspriing lichen \Vn nd von 

Snkrislei I. 

Tntcrior of bmial chnpel of Gyll enborg fmnil y, with 
pnr l"l y rccons tructed ren1ains of ori g inal panels of 

\'cslr y r. 

fogade; av anordningen härför finnas nu inga spår. - På några stä llen hava i de inom 
högmurarna befintliga delarna av rännorna anträffats rester av kolnat och multnat trä, 
som bestyrker förgängligheten av dylika i stenmurar inlagda förankringar av trä, vilka 
dock under medelt iden förekommit i rätt stor utsträckning. 

Mellan N IV och N V finnes slutligen avtryck av en bjälke, vi lken dock icke gått in i 
högmuren; det kan alltså i detta fall icke vara fråga om ett ankare. Bjälken har sanno
likt utgjort syll för övre delen av den brädvägg, som under någon tid avslutade kyrkan 
mot väster, medan denna ännu endast omfattade de fyra östra traveerna (jfr s. 164). 

d. SAKRISTIA I 
INTERIÖR 

GoLv Läget av den m ur, som begränsade Saksristia I åt väster har tidigare beskrivits (s . 62). 
Det nuvarande golvet i det utrymm e, som varit Sakristia I, ligger 130 cm över kyrkans 
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Fig. 133. Interiör av Sakristia I mot nordöst. Rekonstruktion av E . Bohrn 1944. 

Rekonstruktion der Sakristei I gegen NO. Vestry I towards NE. Reconstruction of interim". 


vanliga golv. Anledningen härtill är, att under 1600-talet i detta utrymme inbyggts ett 
gravvalv (s. 332, not 1), ovanpå vilket det nuvarande golvet av kalkstensplattor 
inlagts (se s. 189, not 2). Sakristians ursprungliga golv låg, såsom kunde konstateras 
vid 1907- 10 års restaurering, 172 cm under nuvarande golv, alltså 42 cm under kyr-
kans nuvarande golvnivå. Detta ursprungliga golv synes hava varit av tegel. 

Den äldsta sakristians interiör har bestämts av en mera ovanlig uttormning av dess VÄGGAR 
OCH VALVväggar och valv (se fig. 133). Väggfälten ha haft klöverbladsformad avgränsning uppåt 

(fig. 132). Mellan dessa fält och valvkapporna lågo basstrålar med halvrund profil. Bäst 
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/ bevarat är östra väggens fält, av vilket partierna 
under sidostrålarna äro ursprungliga. Av dess 
södra del är dessutom basstrålen upp till och 
med den första strålstenen i mittbågen bevarad. 
Tillräckligt mycket återstod här av den ursprung-
liga anordningen för att man skulle kunna göra 
den i fig. 132 synliga rekonstruktionen med full 
säkerhet. På norra väggen finnes större delen av 
väggfälten under sidobågarna med tillhörande 
basstrålar bevarade och på södra väggen ett parti 
av väggfältets östra del. Det är mycket sannolikt, 
att ett väggfält av samma slag funnits även på 
den nu helt försvunna västra muren. 

På östra väggen upptages partiet under mitt-
bågen av en 65 cm djup nisch med skrånande si-
dor, halvrund övertäckning och plan fondvägg. 

Fig. 134. Sakristia I. Valvkonsol av tegel i 
sydöstra hörnet. Foto N. Åzelius 1934. 

Högst upp på denna sitter en liten korsformig 
ljusöppning. Tydliga spår ange, att även i norra 

Sakristei I. Gewölbe-konsole aus Back-
stein in SO Ecke. 

Vestry I. Vaultingcorbel, brick, SE 
corner. 

muren funnits en nisch av samma slag, i vilken 
sakristians fönster haft sin plats (pl. XXV A). Sak-
ristians sydvägg utgöres av en ca 20 cm tjock 

fodermur, lagd direkt mot norra sidoskeppets norra yttervägg. I denna måste ingången 
till rummet ha legat, och på denna vägg fanns sannolikt ingen nisch. 

I det sydöstra hörnet är under det nuvarande golvets nivå bevarad en rätvinklig 
halvstens hörnklack av tegel med ett i den våta leran skulpterat kapitäl av tegel, i 
form av ett krönt huvud (fig. 134). Att döma härav har valvet uppburits av dylika hörn-
klackar i rummets fyra hörn. Av det ursprungliga valvet finnes intet bevarat. Sanno-
likt har det varit ett kryssvalv med diagonalribbor och kappornas puts neddragen till 
de klöverbladsformade väggfältens basstrålar. 

Väggytorna visa överallt i partierna under sidobågarna väl strukna fogar av äldsta 
sort, angivande att dessa delar stått med teglet bart. De nedre delarna av väggfälten 
hava varit vitslammade till nio skifts höjd över golvet. Den östra nischen - och väl 
också de övriga - har varit putsad så när som på en kant av 12,5 cm bredd in mot 
rummet. Dess arkivolt, vars målning rekonstruerats efter bevarade spår, har valv-
stenarna målade i grått, vitt och rött i regelbunden växling; mellan två stenar är fogen 
alltid målad med den tredje färgen. I nischens smyg är i anfangshöjd målat ett band i 
gråblå färg med röda konturer. En gråblå rand följer nischfondens övre kontur, en röd 
rand är dragen utefter den korsformiga gluggens kanter (fig. 132). 

I de oputsade och fogstrukna fälten under båda sidobågarna på norra väggen samt 
under den norra sidobågen på östra väggen förekomma åtskilliga ojämnheter i tegel-
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förbanden, som skulle kunna tyda på att nuvarande nischanordning icke är ursprung
lig. Å andra sidan finnas inga skarvar eller oregelbundenheter i väggfälten omkring 
det sydöstra rumshörnet. Anledningen till de omtalade ojämnheterna har icke kunnat 
fastställas. Tills vidare synes man dock med ett visst fog kunna utgå från att de ovan 
beskrivna mittnischerna utgöra ursprungliga drag i sakristians interiör. Om dennas 
rumsverkan söker rekonstruktionen i fig. 133 giva en föreställning. 

e. 	SAKRISTIA Il 
INTERIÖR 

Av de ursprungliga innerväggarna i Sakristia Il äro den västra och norra helt beva
rade (fig. 135) samt av den södra så mycket, som rymmes på norra sidan av pelaren 7B 
(fig. 136). Så när som på detta stycke är sakristians södra vägg, vilken ju ursprungligen 
var kyrkans norra yttermur, samt östra väggen, som från början utgjorde västra ytter
muren i Sakristia I, helt försvunna på grund av senmedeltida förändringar (se s. 330). 
Deras lägen äro emellertid fullt säkert kända (pl. XXIV A). 

Västra och norra väggarnas murverk är upp till en höjd av ca 140 cm över kyrkans GOLv 

nuvarande golvnivå ojämnt och knöligt; det är tydligen putsat på ett avbilat grovt 
murverk av blandat material, under det att väggarna ovanför denna nivå bestå av väl 
fogstruket, oputsat tegel i regelbundna förband. Härav framgår, att det ursprungliga 
golvet i denna sakristia legat i skiljelinjen mellan dessa olika ytor, ca 180 cm över det 
ursprungliga golvet i Sakristia I. Detta ger en tydlig anvisning, att den i medeltida 
urkunder1 omnämnda »sacristia superion> varit identisk med Sakristia Il i dess ursprung

1 I Strängnäs domkyrka ägde den 19/5 1343 ett biskopsval rum efter biskop Styrbjörns död. Det 
bevarade protokollet över denna förrättning, daterat den 6/7 1343 (DS nr 3714) meddelar att röst
ningen ägde rum i den övre sakristian (scrutatores ... ad unum angulum sacristie superioris se trahentes). 
- G. CARLSSON, s. 465. 

Enligt ett i ACTA CAMERALIA I, s. 490- 495 under nr 482 publicerat dokument hölls i domkyrkan 
den 5 juli 1354 ett vittnesförhör rörande tillvägagångssättet vid avlämnandet av sexårstionde, peters
penning m. fl. den påvlika kammaren tillkommande skatter till de särskilda påvliga nuntier, som i 
början av 1328 besökt bl. a. Strängnäs för inkasserande av nämnda skatter och ombesörjande av deras 
överförande till Avignon, där påven vid denna tidpunkt hade sitt residens. Tvivel hade tydligen senare 
uppstått vid kurian, huruvida dessa skatter verkligen kommit de påvliga nuntierna tillhanda, varför 
vittnesförhör med ett antal personer i Strängnäs begärts av den dåvarande apostoliske nuntien i de 
nordiska länderna Johannes Guilaberti. Vittnesförhöret, som leddes av notarius publicus Laurentius 
Styrberni, ägde rum »in sacristia superiori Strengenensis ecclesie». Prosten Haquinius i Närke meddelade 
då, att guld- och silverföremål samt reda pengar blivit noga uppvägda och inlagda i två lädersäckar, 
som av de mottagande nuntierna försetts med deras egna sigill samt deponerats »0mnia et singula in 
superiori sacristia ecclesie Strengenensis.» Samma uttryckliga uppgift lämnades även av kyrkoherden 
Björn från Husby-Rekarne. Den Övre sakristian måst e sålunda ha varit färdig före 1328. 

Om de båda inkasserande nuntiernas rundresa i Norge och Sverige åren 1326- 29 finns en av dem 
uppsa tt detalj erad redogörelse med noggranna räkenskaper avlämnad till kurian i Avignon. Förutom 
redovisningen innehåller akten mycket intressanta upplysningar om de stora svårigheter, som transpor
ten av skattebeloppen medförde p å grund av de svenska färdevägarnas osäkerhet. Se därom nr 243 i 
ACTA CAMERALIA I, s. 226- 254, särskilt s. 244- 245. 
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liga form. Om dess golvmaterial veta vi intet, eftersom detta golv i samband med sen-
medeltida förändringar blivit sänkt (jfr s. 330). Det är emellertid troligt, att Sakristia 
Il haft en källarvåning, säkerligen välvd, under det ursprungliga golvet. Om utrym-
mets nuvarande golv se s. 332. 

Liksom i Sakristia I har även i Sakristia Il den ursprungliga interiören fått sin hu-
vudsakliga karaktär av det välvda taket. Bevarade rester av bågformade sköldfält, 
två hela på västra väggen, ett helt och rester av ytterligare ett på norra väggen (fig. 
135) samt spår av en valvansättning på nordsidan av pelaren 7B (fig. 136), som ju är en 
rest av rummets sydvägg, visa, att sakristian varit täckt med fyra kryssvalv, som för-
utom av vederlag vid murarna måste hava burits av en låg pelare i rummets mitt. 
Av denna finns nu givetvis intet i behåll. Spår i nordvästra hörnet visa, att valven i 
rummets fyra hörn uppburits av sannolikt rätvinkliga tegelklackar med 20 cm sidor. 
Mitt på västra muren har vid 6:e skiftet över det ursprungliga golvet funnits en in-
murad konsol, som uppburit en av valvens gördelbågar. I norra väggens mitt har mot-
svarande valvstöd gått ned till golvet. 

Från hörnstöd och konsoler ha valven vuxit upp med spetsiga sköldbågar (fig. 135). 
På norra väggen ha dessa byggts något högre än på den västra, emedan gavelröstet 
mot norr medgav, att högre valvbågar här användes. 

Sköldfälten under valvbågarna hava överallt omsorgsfull fogning och ha utan t vivel 
avsetts att stå röda och oputsade, utom de nedersta delarna, som upp till och med det 
7:e, respektive 8:e skiftet över den ursprungliga golvnivån äro tunt vitslammade. 
De vita partierna ha gått som en sockelpanel runt rummet. 

I vart och ett av västmurens väggfält finns ett litet spetsbågigt fönster (fig. 135) med 
skrånande smygar och omfattning av mejselhuggna tegel. Det södra fö?stret har en 
smal, spetsbågig dageröppning med rätvinklig post. Antagligen har det norra fönstret 
ursprungligen haft samma utformning. Genom en sekundär imurning i dess smyg har 
dess med järngaller försedda dageröppning gjorts trängre och uppåt avsmalnande. 
Bägge fönstren ha ursprungligen gått fem skift djupare ned. Igenmurningen av de 
nedre delarna är utförd med samma omsorgsfulla fogning som finns på omgivande 
murytor. Smygbågarna äro putsade ända ut i kanterna (jfr s. 124, not 1), och skiftet 
närmast under smygbågens anfang är vitkalkat direkt på teglet. - Bägge fönstrens 
yttersida murades igen och överputsades, då Norra vapenhuset under senare medeltid 
uppfördes, varför fönstrens yttre utseende är obekant (jfr s. 325). 

Såsom ovan (s. 67) redan nämnts, finnes i norra väggens västra del bevarad den 
yttre omfattningen till ett ursprungligt fönster, vars utsida är igenmurad. Dess invän-
diga utseende framgår av fig. 59 o. 135. Omfattningen har en rätvinklig smyg, som 
ökats nedåt genom borthuggande av två skift; ursprungligen låg dess botten på samma 
höjd som den ursprungliga bottnen i västväggens fönster. Smygen är putsad så när som 
på den yttre 14 cm breda kanten, vilken är fogstruken. Intet anger nu det ursprungliga, 
inom nischen belägna fönstrets form. Såsom å s. 67 meddelats, har dock en hypotetisk 
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Fig. 135. Interiör mot väs ter av Sakri stia Il med res ter av de m sp rungli ga väs tra och norra vägg
fälte n (jfr fi g. 59). Foto l\. L agergren 1958. 

Jnnercs der u1ngeba uten Sn. kri s tei Il nnch ' V n1it Inleri or ol' Vcstry I l , looking , -V, w ith ren1ains of 
Resten cler ursprUngliehen \V uncl N \Vancl felder. ori gina l \V a nd N panels . 

rekonstrukt ion inritats å pl. XXV II. - Tydliga spår i nordväggens östra väggfält, 
synliga dels und e r det stora senmedeltida fönstret, dels öster om dess nedre östra 
hörn, giva vid handen, att även i detta väggfält funnits en nisch för ett fönster av san
nolikt samma storlek och utseende som i det västra fä ltet (se pl. XX A o. VII). 

På norra sidan av pelaren 7B finnes en v id restaureringen 1907- 10 rekonstruerad 
liten nisch med putsad fondvägg (fig. 137). Strax nedanför denna (i bildens nedre högra 
hörn) synas i pelarens nordvästra hörn delar av omfattningen t ill en muröppning (se 
även pl. XX B): ett stycke av den raka sidan samt anfa nget till en båge. P å pelarens 
västsid a äro bevarade delar av den tillhörande smygen (fig. 138 samt 132 i högra kanten). 

10 -202542 
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Fig. 136. Norra sidan av pelaren 7B med 
märken efter en igensättning av en i det 
ursprungli ga murverket upphu ggen ränna 
för e tt valv i Sakristia Il. Foto S. Curman 

N Seite dcs Pfeilers 
7B mit Spuren einer 
zugemauerten Rille 
ffir ein Gewölbe in 

der Sakristei IL 

1908. 
N sicle of pillar 7B, 
showing traces of a 
groove cut in the 
original wall for a 
vault in Vestry Il. 

Omfattning och smyg äro sekundära i detta murverk, som ju utgör en del av Kärnkyr
kans ursprungliga nordmur. Bågens anfang ligger 75 cm över sakristians ursprungliga 
golvnivå, och båghjässan kan beräknas ha legat omkring 150 cm över samma nivå. 
Det ligger givetvis närmast till hands att antaga, att ifrågavarande öppning utgjort 
ingången till en trappa, som genom muren förbundit sakristian med det lägre liggande 
norra sidoskeppet. Å pl. XXIV A har en rekonstruktion av en sådan trappförbindelse 
inritats med åtta steg (H 17, B 25). De tre översta stegen måste ligga inne i sakristians 
golv för att ingångsbågens höjd skall bli 2 m över underliggande trappsteg. Trappans 
övriga del får gott rum inom murens tjocklek. Trappan har antagits vara 1 m bred. 
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Fig. 137. Norra sidan av pela ren 7B med 
rester av en liten femsidig murnisch. Längs t 
ned t. h. synes anfanget till bågen över en 
dörröppning (jfr fi g. 138). Foto S. Curman 

1908. 
N Seite d es Pfeilers 
7B mit Resten einer 
kleinen flinfseitigen 
Nische. Unten, ganz 
rechts , ist cler Bogen
a nfang zum Bogen 
liber einer Ttiröff
nung zu sehen (vgl. 

Abb. 138). 

N s icle of pillar 7B 
w ith remains of small 
five-siclecl wall niche. 
Impos t of a rch over 
cloorwa y ca n be seen 
extrcme right (cf. fi g . 

138). 

147 

Genom murpelaren 6B går mellan nuvarande Sakristia Il och Norra vapenhuset en 
82 cm bred passage med rundbågigt, vitslammat tunnvalv och oputsade tegelsidor med 
elen fina, äldsta fogningen. Ett 21 cm brett bälte vid öppningen mot vapenhuset är 
putsat; golvet är av tegel. Närmast öppningen in mot Sakristia Il sitta kapade tegel, 
som visa, att passagen fortsatt längre åt öster, då norra sidoskeppets yttermur ännu 
fanns kvar. Vilken uppgift passagen, som av fogningen att döma funnits redan i Kärn
kyrkans första utbyggnadsstadium, ursprungligen har fyllt, kan nu icke avgöras. Möj
ligen har den utgjort en del av ingången till en spiralt1:appa upp till löpgången (jfr s. 96 
och pl. XXIV A. 
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Fig. 138. Västra sidan av p elaren 7B . T . v . en res t av östra smygen och 
båganfanget t ill elen i I<ärnkyrkans norclmur upptagna ingå ngen till Sakristia 

Il (jfr fi g. 136- 137). Foto S. Hallgren 1963. 
\ V Seite des P feil crs 7B . Links ein Res t 
der 0 Laibu ng uncl cles Bogenansatzcs 
zu dem in die N Ma uer des K ernbaues 
gebrochenen E ingang zur Sakristei Il 

(vgl. A bb. 136 - 137). 

\ V side of pill a r 7B. Left , rema ins of E 
bev el and beg inning of arch o( doorway 
leading to Vestry II in N wall ot 

origina l chu rch (cf. fi g. 136 - 137). 
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F ig. 139. D en fullbord a de K ärnkyrkan. Modell av E ri c H arry Bergquist p å grundval av E rik Bohrn s 
r ekons truk tioner . F örvaras i Raggeborgen. F oto A . Lundh 1955. 

Der voll cnclet e K ernba u. R ekonstrnktionsmoclell. Model of orig inal church. 

Il. KÄR NKYRK AN S BYGG NADSHISTORIA 

Den »Kärnkyrka», som v i i föregåend e avsnitt sökt preparera fram ur den nuvarande 
domkyrkan och som därvid så långt detta varit möjligt rekonstru erats i bild och be
skrivning, har t ydligen uppförts med ledning av en från början fastställd grund plan, 
vilken sederm era trots en lång och skiftande byggnadstid i huvudsak blivit följd, var
för det fullbordad e verket bör ha gjort ett tämligen enhetligt intryck. Men dock endast 
tä m Jig e n, ty K ärnkyrkans byggande, som, såsom nedan (s. 173 f) skall utredas, sträckt 
sig genom mera än tre kvarts å rhundrade, har utförts i skilda etapper och under väx-
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lande ledning, vilket givetvis medfört större och mindre ändringar i olika avseenden. 
Kärnkyrkan visar sig också hava en ganska invecklad byggnadshistoria. 

UPPDELNING Ett noggrant studium av de i byggnaden använda olika tegelsorternas (jfr s. 18) 
1 :;:~~~~s- förekomst och fördelning har givit en god utgångspunkt för arbetet att från varandra1

särskilja de byggnadspartier, som tillkommit under olika huvudperioder. Även studiet 
av murverkets fogbehandling har därvid varit vägledande. Det visar sig då, att Kärn-
kyrkans uppförande försiggått i två skilda huvudperioder. Under den första ut-
stakades och lades grunden till hela kyrkan, varjämte dess östra del t . o. m. trave 
111 fullbordades. Samtidigt uppfördes vissa delar av yttermurarna i kyrkans västra del, 
varjämte Sakristia I tillkom. Denna period ( = l:a byggnadsetappen), som i vissa 
avseenden uppvisar olika byggnadsskeden, fick ett brått slut genom ett omfattande ras 
i de redan fullbordade östra delarna (s. 161 f). När byggnadsarbetena därefter på nytt 
togos upp och den andra perioden vidtog, ha arbetena ställts under ny byggnadsledning. 
Detta framgår bland annat av att nya arkitektoniska former i samband därmed börja 
framträda. Denna senare period kan uppdelas i två underavdelningar. Den första av 
dessa ( = 2:a byggnadsetappen) omfattar reparationen av de genom raset skadade 
partierna och det fullständiga färdigbyggandet av kyrkans östra hälft till fyra trave-
ers längd ävensom uppförandet av Sakristia Il. Dessutom fortsättas vissa arbeten på 
kyrkans västra hälft. Den andra underavdelningen ( = 3:e byggnadsetappen), som 
är en direkt fortsättning av den förra, medför kyrkans fullbordande genom färdigstäl-
lande av hela den västra hälften. 

1. FÖRSTA ETAPPEN 
Kyrkobyggets utseende och omfattning, då första etappens arbeten fullbordats, 

framgår av den rekonstruerade perspektivbilden1 fig. 72. 
Såsom ovan nämnts, tillkommo under första etappen kyrkans tre östligaste traveer, 

vilka helt färdigställdes och lades under tak. Samtidigt härmed byggdes också Sakristia I. 
Men därutöver uppfördes på den i ett sammanhang lagda grunden för hela kyrkan 
även stora delar av dess övriga yttermurar. Sålunda uppfördes av södra långmurens 
västra del partiet upp till löpgångens nivå och dessutom av den tunnare muren ovan 
denna åtminstone ett parti upp till jämnhöjd med anfangen för de små tunnvalv, som 
täcka löpgångens genomgångar i väggpelarna. - De övre delarna av väggpelarna ovan 
löpgången i södra yttermuren tillhöra däremot icke denna etapp. Till första etappen 
hör även västmurens insida upp till en nivå, som ligger 13-15 skift över löpgången. 

1 I denna rekonstruktion har det färdigbyggda östpartiet avslutats mot väster med en provisorisk 
trävägg, som givetvis varit nödvändig för att östpartiet skulle kunna användas som gudstjänstlokal. 
Likaså hava på bilden tecknats två provisoriska strävpelare väster om de båda arkadmurarna. Sådana 
provisoriska stöd voro nödvändiga för att motverka horisontaltrycket mot väster från de uppförda 
valven och arkadbågarna. 
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Murens utsida däremot synes helt och hållet ha tillhört den tredje etappen. - Till 
första etappen hör däremot största delen av den norra yttermuren, på utsidan ända upp 
till och med takfrisen och på insidan upp till jämnhöjd med väggpelarnas kapitäl. 

Samtliga dessa byggnadsdelar äro utförda av tegel, tillhörande grupp I (se s. 18). T E GEL-
MATERIALAlla synliga, icke putsade eller målade ytor på de angivna byggnadsdelarna visa även 

en vacker och noggrann fogning enligt typen I, fig. 17. Tegel och fogbehandling av detta 
slag förekommer endast på byggnadsdelar från första etappen. 

Anledningen att man till en början koncentrerade byggandet till de tre östligaste 
traveerna i stället för att söka på en gång föra hela den planerade kyrkan i höjden var 
med största sannolikhet byggherrarnas önskan att snarast möjligt fullborda någon del 
av det påbörjade stora och kostnadskrävande byggnadsverket för att kunna använda 
denna såsom gudstjänstlokal i stället för den äldre kyrka av mindre format, som sanno-
likt låg kvar inom den påbörjade stora nybyggnadens västra del (jfr s. 10 f), och som 
torde ha använts såsom gudstjänstlokal under hela den första byggnadsetappen. Denna 
måste emellertid givetvis rivas, innan de västra delarna av den nya kyrkan kunde 
fullbordas. 

Studiet av tegelmått och fogbehandling har visserligen i första hand gjort det möj-
ligt att med stor grad av sannolikhet påvisa de från första etappen härrörande bygg-
nadsdelarna. Vägande skäl även av annan art bekräfta detta resultat. Dessa skäl äro 
framför allt att finna i vissa förhållanden i högmurarna samt i pelarnas form inom de 
tre östligaste traveerna. - Vi vända oss först till en närmare granskning av de förra. 

I den södra högmurens östra hälft (pl. XXI A) finnas två vertikala skarvar; den ena söoRA 

vid a går ungefär mitt ovanför trave Il, den andra vid b i gränsen mellan trave IV och H~~:~;::s 
V (fig. 141). På högmurens utsida (sydsida) börjar skarv a i bågen nr 18 i takfrisen och 
går närmast därunder 'genom sju skift utefter östra hörnkedj an till en blinderingsnisch 
av samma slag som nr 8; den har därefter ett oregelbundet förlopp genom murverket 
ned till resterna av en öppning T av samma slag som fönsteröppningen S i trave I; 
skarven följer östra kanten av nämnda öppning T och kan iakttagas ända ned till 
sidoskeppsvalvet. Även på samma högmurs insida (nordsida) är denna skarv fullt tydlig 
(pl. XVII A). Högst upp på denna sida ligger murverket på ömse sidor om skarven 
icke i samma liv. Både på högmurens ut- och insida utgör skarven gräns mellan tegel-
material tillhörande grupp I (öster därom) och grupp Il (väster därom). 

Gränsen mellan trave IV och V markeras å högmuren både på ut- och insidan av en 
strävpelare (fig. 141 A o.B Omedelbart väster om denna finnes på bägge sidor en fullt 
tydlig förtagning b (pl. XXI A). Högmurens innerliv (mot mittskeppsvinden) väster 
om förtagningen ligger Yz-sten innanför murlivet öster därom (fig. 141 B). 

I norra högmurens östra hälft (pl. XXI B) finns det icke mindre än fyra vertikala NORRA 

skarvar. Den östligaste av dessa, vid c, motsvarar skarven a på södra högmuren. På H~~~~;::s 
utsidan (mot norra sidoskeppsvinden) är skarven c fullt tydlig ända uppe i takfrisen 
(pl. XXI B; fig. 140 A). Den passerar genom takfrisens båge nr 19 och går sedan oregel-
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bundet ned till sidoskeppsvalvet och följer därvid delvis den östra sidan av omfatt-
ningen till ett fönster R av samma slag som det i trave I befintliga fönstret P. Om-
fattningen till R är dock, så när som på ett par stenar helt försvunnen (jfr s. 77). Även 
på murens insida mot mittskeppet är denna skarv tydligt skönjbar från krönet ned till 
mittskeppets valv. Här finnas dock inga spår av det omtalade fönstret R. 

Även inom trave III går i norra högmuren en skarv vid d (pl. XXI B). På utsidan 
(nordsidan) av muren är den tydligt skönjbar ±rån taklisten (mellan frisbågarna nr 
29 o. 30) ned till sidoskeppsvalvet. Högst upp följer skarven halva omfattningen på 
västra sidan av ett i övrigt försvunnet fönster av samma slag som de i takfrisen ingå-
ende fönstren nr 4 och nr 13. Nedanför detta har skarven ett oregelbundet, men i hu-
vudsak vertikalt törlopp (fig. 140 B). I motsats till vad fallet är i fråga om skarven c inom 
trave Il, finnas här inga spår av en motsvarighet till fönstret P inom trave I. Skarven 
d ligger för långt åt väster för att här skulle kunna finnas rester av ett i travens mitt-
linje placerat fönster. - Även åt mittskeppet är skarven d fullt tydlig från krönet ned 
till valvet (fig. 62 B). Västra hälften av det på utsidan i frisen synliga fönstret är bevarad 
även på denna insida. 

De bägge återstående skarvarna i norra högmuren vid e och f (pl. XXI B) äro för-
tagningar. De ligga vid e rakt ovanför gränsen mellan trave III och IV (fig. 140 C) samt 
vid f mellan trave IV och V (fig. 142 A o. B). Bägge ärofullt synliga såväl mot sido- som 
mittskeppsvindarna. Förtagningen f mellan trave IV och V överensstämmer i alla 
avseenden med den på motsvarande plats i södra högmuren befintliga förtagningen b 
(pl. XXI A). Liksom denna ligger förtagningen f både på utsidan och insidan omedel-
bart väster om en strävpelare. På utsidan ligger murlivet väster om strävpelaren be-
tydligt längre in än öster om denna; skillnaden förmedlas genom t".enne språng (fig. 142 A). 

Genom de skarvar och förtagningar, för vilka ovan redogjorts, uppdelas högmurarna 
i avsnitt, vilka på grund av olika egenskaper kunna indelas i tre grupper. Av särskild 
betydelse i detta sammanhang äro de olikheter i bågfrisernas utseende och tekniska 
utförande, för vilka tidigare (s. 68 f) noggrant redogjorts. - - Det torde utan vidare vara 
klart, att de delar av högmurarna, som ligga väster om de bägge förtagningarna b, 
respektive f (pl. XXI) mellan traveerna IV och V och som krönas av takfriser med 
varandra korsande bågar, utgöra en enhetlig grupp. - De av enkla bågar bestående 
takfriserna på högmurarna inom kyrkans östra hälft kunna uppdelas i två grupper efter 
beskaffenheten av den puts, som täcker bågfälten. Såsom å s. 68 o. 70 närmare angivits, 
är ytan inom vissa frisbågar täckt med en mycket tunn och fin puts, medan inom andra 
bågar finnes ett tjockt och grovt putslager. De frisdelar, som utmärkas av den tunna 
putsen, återfinnas på bägge högmurarnas östligaste partier fram till skarvarna a, re-
spektive c samt dessutom på det parti av norra högmuren, som ligger mellan skarven d 
och förtagningen c, alltså på samma partier av högmurarna, som på grund av tegel-
måtten kunna hänföras till första byggnadsperioden. Den tjocka och grova putsen 
återfinnes i frisbågarna på de övriga delarna av högmurarna: på södra muren mellan 
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A 

F ig. 140. Norra högm uren, sedd fr~' n norra sidoskeppsvinden . Foto E. Bohrn 1941. - A . Murskarv v id 
c. - B . Murskarv v id d. - C. Förtagning v id e, pi. XX I B. 

~ Obergaden, von1 Boden dcs N Seitenschil'rs aus gesc
hen. - .-\. \l a uerna ht bei c. - B. Mauernaht bei tl. - C. 

Vcrza hnu ng bei e, Taf. XX I B. 

N high wall fron1 a ttic abovc 1\T a isle . A. Jo int in wall 
at c. - B. Joint in wall at d. - C. Too thing a t e, 

P la t e XXI B. 

c 
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A 

F ig. 141. Södra högmuren. För tagnin g h, pi. XXI A. - A sedd frå n södra sidoskeppsvin clen. 
B från mittskep psvinden. Foto E. Bo hrn 1941. 

S Obergaden, Verzahnung b, Taf. XXI A . - r\ von1 S high wnll. 'Toolhing b, P lute XXIA. - A from ntlic 
Boden dcs S Scilenschiffcs aus gesehcn. - B vom aboYe S nisle. - B from attic abovc 1rnYc. 

Boden dcs l\littclschiffes aus. 

skarven a och förtagningen b; på norra högmuren mellan skarvarna c och d samt mellan 
förtagningarna e och f. I dessa murpartier förekomma tegel av grupp IL Och bågfri
serna i samma partier avbrytas av fyrpassbländ en i stället för av fönster eller fönster
formade bländen, som förekomma inom de förutnämnda östliga frispartierna (pl. XXI). 

Det framgår bland annat av skarvarnas utseende, att de delar av högmurarna, som 
krönas av bågar med tunn puts i fälten äro de äldre. Det kan ej heller råda någon tve
kan om, att norra högmuren urspru ngligen haft en krönande fris av exakt samma slag 
även på partiet mellan skarvarna c och d och att den sålunda fram t ill förtagningen e 
tillkommit i ett sammanhang. - Södra högmurens äldsta parti avslutas åt väster med 
skarven a, vars utseende ger vid handen att elen måste ha förorsakats av ett ras. Även 
södra högmurens äldsta del har sålunda fortsatt längre åt väster; huru långt kan givet
vis icke nu avgöras, då ju muren genom raset helt försvunnit, men ingenting talar emot, 
att den fortsatt lika långt som elen norra, d. v. s. ti ll gränsen mellan traveerna III och 
IV, där den fö rmodligen avslutats med en förtagning. 
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A B 

Fig. 142. Norra högmuren. Förtagning f, pi. XX I B. Foto E. Bohrn 1941. - A sedel frå n norra siclo
skeppsvinclen. - B från mittskeppsvinden. 

N Obergaden. Verzahung r, Ta f. XXI B . - A Yom N high wa ll. Toothing r, Pia te XX I B. - A from a ttic 
Boden dcs N Seitenschiffcs a us gesehen . - B vom a bove N a isle, - B from a ttic a bovc naYc. 

Boden des Mittelschiffcs a us. 

Att det är en förtagning, som mellan traveerna III och IV avslutat den norra hög
muren åt väster antyder, att de tre östra traveerna utgjort en med avsikt begränsad 
särskild etapp i kyrkans utbyggande. 

De äldsta kvarstående delarna av högmurarna uppbäras av pelare av den smala ösTPARTmTs 

typen (6C, 8C, 8D) med kvadratisk plan och runda hörnknektar (jfr s. 98 o. fig. 84). PELARE 

Sådana pelare finnas e nd as t under dessa partier. Detta förhållande, sett i samband 
med förtagningen e, utgör ytterligare ett indicium för att de tre östliga traveerna ut-
gjort e n särskild byggnadsetapp. 

Även andra förhållanden peka i samma riktning. Sålunda finnes en tydlig skillnad i ösTPARTmTs 

konstruktionen mellan yttermurarnas sköldbåaar i de tre östliga traveerna och BÅGAR ocn 
~ ~ VALV 

samma bågar i de fem västliga. I de förra äro arkivolterna in mot kyrkan Yz sten 
tjocka, i de senare 1 hel sten (se fig. 114 samt pl. XVII B o. XIX B). 

Såsom ovan (s. 122) framhållits, äro kyrkans a rkadb ågar av varierande tjocklek. 
Inom en grupp av bågar är den mot mittskeppet vända arkivolten av 1 stens tjocklek, 
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medan den mot sidoskeppet vända är Yz sten tjock (fig. 114). De sålunda gestaltade 
bågarna äro M 1- S I, M 1- N I, M 11- S Il, östra hälften av M 11-N Il samt västra 
hälften av M 111-N 111. Dessa bågar stå alla i direkt samband med de smala, kvadra-
tiska pelarna 6C, 8C, 8D och äro placerade under de delar av högmurarna, som till-
kommit under den första byggnadsetappen. Dylika bågar förekomma endast inom de 
tre östligaste traveerna. Alla nu befintliga bågar av den ifrågavarande typen hava icke 
i sin helhet tillkommit under den första etappen. Sålunda kan detta beträffande bågen 
M 11- S Il vara fallet endast med en mindre del invid pelaren 8D. Att detta bågparti 
kvarstod efter det ras, som senare skall skildras (s. 161), gav anledning till att man 
återuppförde bågen med användande av den bågtyp, som det kvarstående stycket an-
gav. Även av de två bågarna M 11- N Il och M 111- N III kunna, såsom ovan nämnts, 
endast mindre delar intill pelarna 6D och 8D härröra från den första etappen (jfr s. 122). 

Av ovan meddelade fakta torde tydligt framgå, att de tre östra traveerna utgjort en 
enhetlig första etapp i kyrkans utbyggande och att dessa delar av kyrkan före det stora 
raset (se nedan) varit åtminstone så långt fullföljda, att samtliga valvbågar och hög-
murar uppförts. Det förefaller mycket sannolikt, att också valvkuporna varit färdig-
byggda, även om bindande bevis härför icke kunna förebringas. Såsom av redogörel-
sen för rasets omfattning kommer att framgå, är det nu, frånsett större eller mindre 
rester av vissa svicklar, blott de tre valven i trave I, som i sin helhet kunna härröra 
från första byggnadsetappen. 

Mittskeppets östligaste valv, M I, är långhusets högsta, 15, 10 m över golvet (pl. XVII 
A). Valvhöjden sjunker successivt mot väster, men ingenstädes inom kyrkans östra 
hälft är skillnaden så stor som mellan det ifrågavarande valvet och det nästföljande, 
M Il, nämligen 45 cm. Mittskeppets östligaste valv har också en annan form än övriga 
valv i detta skepp. Kappornas hj ässlinjer äro rakare och brantare, varigenom valv-
hjässan blir toppig i motsats till övriga valv, som ha en mera tillplattad form (jfr även 
s. 136 f) . 

Kolonnetter i svicklarna mellan arkad- och gördelbågar äro givetvis avsedda att upp-
taga diagonalbågar eller andra ribbor från ovanför liggande valvkupor. Förekomsten 
av dylika kolonnetter utgöra därför ett klart indicium på att valv utförts eller planerats. 
Om någon grupp av dylika kolonnetter inom någon eller några av traverrna 1- III 
kan visas tillhöra den första byggnadsetappen, måste detta utgöra ett starkt stöd 
för antagandet, att valv också funnits utförda i första etappens kyrka. 

Alla i trave I förekommande kolonnetter -- med undantag av kolonnetten i sydöstra 
hörnet av N I - äro väl byggda och försedda med skulpterade tegelkapitäl, som ut-
formats i den ännu våta leran före bränningen (jfr s. 126). Liknande kapitäl finnas också 
annorstädes inom de tre östligaste traveerna, men endast på sådana platser, där rester 
av första etappens valv skulle kunnat bevaras, om de funnits före raset, nämligen invid 
yttermurarna eller ovanför de smala pelarna 6C, 8C, 8D. Dessa kapitäl, ehuru av mycket 
varierande form, skilja sig tydligt från dem, som tillkommit i samband med reparatio-
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nerna efter raset. Det är därför mycket sannolikt, att de härröra från kyrkans första 
etapp. Deras förekomst stödjer ytterligare antagandet, att de tre östra traveerna för-
setts med valv, som stodo färdiga vid avslutningen av första etappens byggnadsarbeten. 
För övrigt var det väl just dessa stora och tunga valv, som blevo den direkta orsaken till 
det kommande raset. 

Att Sakristia I tillkommit under första byggnadsperioden är fullt säkert, ty dess SAKRISTIA 1 

ännu bevarade östmur ligger alldeles tydligt i förband med kyrkans norra yttermur. 
Dess yttre rundbågsfriser, dess t egelmaterial och behandlingen av väggar och valv i 
dess inre överensstämma på ett övertygande sätt med förhållandena inom kyrko-
byggets första etapp. 

Av ovanstående detaljanalys av byggnaden, särskilt dess östparti, har framgått, 
dels att de tre östligaste traveernas fullständiga uppförande utgjort en särskild etapp 
i kyrkans utbyggnad och att denna också är den första byggnadsperioden, dels att 
även vissa icke obetydliga delar av yttermurarna i kyrkans västra parti (s. 150) tillhöra 
samma period. 

Det system för byggnadens konstruktion och utformning, som karaktäriserade det SAMMA.K-

vid första etappens avslutning färdiga östpartiet, har säkerligen avsetts att bliva norm- FATTNING 
AV FÖRSTA 

givande även vid kyrkans fortsatta utbyggande åt väster. Det representerar sålunda ETAPPENs 

det arkitektoniska program, som - efter vissa trevande, men snart övergivna experi- BYGG:-IAos-
sYsTEM 

ment under byggnadsetappens allra första skede (se nedan s. 158 f) - av byggnadsled-
ningen antagits och i praktiken senare genomförts. Det kan därför vara på sin plats att 
här lämna en sammanfattning av de karakteristiska dragen i detta arkitektoniska system. 
Denna blir samtidigt en kort beskrivning av kyrkobyggets utseende vid första etap-
pens slut (fig. 72). 

Kyrkan, uppförd av t egel över en enkel, skråkantad sockel av kalksten, var anlagd 
såsom en treskeppig, rektangulär hallkyrka utan särskilt markerat kor. Yttermurarna 
pryddes närmast under krönet av en fris av enkla rundbågar med vitputsade fält. En 
liknande fris fanns även på de mellan mittskeppets och sidoskeppens takfall synliga 
delarna av högmurarna. På jämna mellanrum avbrötos högmurarnas bågfriser dels av 
små rundbågiga fönster dels av fönsterliknande blinderingar. Östgavelns röste med 
rundbågsfris och blinderingar är i huvudsak bevarad (se pl. IX A o. XXVIII) liksom 
stora delar av två smala hörntorn, som flankerat östgaveln i norr och söder (pl. XXII, 
XXIII o. XXVIII). Yttertaket, som över mittskeppet hade c:a 60° lutning, var belagt 
med tjock spån. 

Fönstren voro antagligen samtliga höga, smala, rundbågiga såsom det ännu bevarade 
fönstret i trave I mot norr (fig. 69 o. pl. XX B). Den reguljära fönsteranordningen i 
sidoskeppsmurarna bestod förmodligen av ett fönster av denna form i varje trave. 
I mittskeppets östvägg fanns troligen en 3-fönstergrupp. 

Den treskeppiga hallkyrkointeriören, vars mittskepp var nästan dubbelt så brett 
som sidoskeppen, täcktes av kupolformade kryssvalv med diagonalbågar, vilande på 
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enkla, runda kolonnetter i svicklarna mellan de svagt spetsbågiga arkad- och gördel-
bågarna, som samtliga hade sina anfang på samma nivå direkt på pelarnas kapitäl-
lister. Mittskeppsvalven voro givetvis betydligt högre än sidoskeppens. I exteriören 
framträdde mittskeppet högre än sidoskeppen, varigenom kyrkan gjorde intryck 
av att hava basilikalt tvärsnitt, vilket dock icke hade någon motsvarighet i interiören. 
Takfrisens små fönster belyste endast mittskeppets vind. - Pelarna hade dels en 
kvadratisk planform med runda hörnknektar (fig. 85), dels en åttkantig form med 
bas av den i fig. 89 B rekonstruerade formen. Växlingen mellan kvadratiska och ått-
kantiga pelare avsågs sannolikt från bö1jan att genomföras i hela kyrkan och icke endast 
i dess östra del. 

Sköldbågarna på yttermurarna voro av Yz stens tjocklek, utom på mittskeppets 
östmur, dä.r sköldbågen var 1 sten tjock. Av sistnämnda tjocklek voro också samtliga 
gördelbågar,1 såväl i mittskeppet som i sidoskeppen. Arkadbågarnas arkivolter voro 
av 1 stens tjocklek in mot mittskeppet, mot sidoskeppen av Yz stens. - Samtliga 
bågar voro på undersidan putsade, så när som på ett band av Yz stens bredd utmed 
kanterna. De oputsade partierna av bågarna voro ofta målade med tunn kalkfärg, så 
att stenarna framträdde omväxlande röda och vita. 

Valvsystemets sidotryck upptogs av strävpelare, uppförda på insidan av kyrkans 
yttermurar, som i samband härmed fått en ovanlig utformning med en runt kyrkan 
löpande öppen gång ovanpå yttermurarnas törtjockade, nedre parti, som inom varje 
trave hade en utsparad djup och bred spetsbågig nisch. Denna gestaltning av inner-
murarna utgjorde interiörens m est särpräglade drag. 

Vid första byggnadsetappens avslutning var sålunda det ovan beskrivna systemet 
genomfört i kyrkans tre östliga traveer I-III, av vilka dock nu endast den östligaste 
kvarstår i sina huvuddrag oförändrad (fig. 72). 

2. VÄXLANDE BYGGNADSPROJEKT UNDER FÖRSTA ETAPPEN 
Domkyrkans östra del tedde sig, såsom ovan framhållits, under den första etappens 

slutskede som en ganska enhetlig byggnad. Åtskilliga förhållanden inom detta parti 
låta oss dock förstå, att planerna för kyrkorummets inre uppbyggnad och gestaltning 
under vissa perioder av den första byggnadsetappen varit växlande och osäkra. Olika 
byggmästare ha måhända haft ledningen, och olika byggnadsverk ha periodvis tagits 
till modell för den blivande domkyrkan i Strängnäs. Det är ingalunda lätt att ur befint-
liga märken och lämningar riktigt utläsa de växlande arkitektoniska avsikter, om vilka 
dessa lämna ofullständiga eller i varje fall svårtydda anvisningar. Försök härtill skola 
dock här göras. 

1 Att gördelbågarna M II- M III och M III- M IV nu (se fig. 114) hava arkivolter av 1 Yz stens tjocklek 
beror därpå, att de i nuvarande form icke tillkommit under första etappen, utan utförts först efter 
det ras, som skildras å s. 161 f . 
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Fig. 143. Rekonstruktion av det ursprungligen planerade pelaresystemet med 
växlande 4- och 8-kantiga p elare (jfr fig. 89 B). 

Rekonstruktion des ursprilnglich ge- Reconstruction of the orginally plan-
planten Pfeilersystemes mit abwech- ned pillar system with four and eight
selnd 4- und 8-eckigen Pfeilern (vg!. sided pillars (cf. fig. 89 B).

Abb. 89 B). 

Av byggnadstekniska skäl och med hänsyn till de vanor, som i allmänhet voro rå-
dande vid medeltida kyrkobyggnaders uppförande, torde det vara fullt klart, att hela 
den avsedda grundplanen utstakats redan från början och att domkyrkan fått sina 
samtliga yttermurar grundlagda och påbörjade på en gång. Med dessa murars påbör-
jade utförande var också en stor del av det arkitektoniska programmet för byggnaden 
fastslaget. Genom de i interiören långt inskjutande väggpelarna och deras pilastrar 
var kyrkans indelning i skepp och traveer bestämd; den ovan beskrivna inre löpgången 
måste även ha varit förutsedd vid murningen av de nedre nischförsedda murpartierna 
mellan väggpelarna. Läget för kyrkans portaler i väster, söder och norr var även i pla-
nen bestämt. Systemet i denna plan visar sålunda, att man redan från början avsåg 
att uppföra en treskeppig, rektangulär kyrka, täckt med valv. 

Även om alltså huvudlinjerna för kyrkobygget voro fastlagda i planen för de först 
av allt utförda yttermurarna, hindrade detta icke, att man under det fortsatta bygget 
skulle kunna göra betydande avvikelser från den förste byggmästarens planer, avvikel-
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ser som betingats av såväl byggnadstekniska som estetiska överväganden, somliga 
bestående för framtiden, andra tillfälliga och snart övergivna. 

Den första av dessa avvikelser gjordes redan då man började bygga pelarna. De 
kvarstående äldsta pelarna, 6C, 8C, 8D, äro icke med sina mått avpassade till väggpi-
lastrarna. Dessa senare äro 2 12 sten breda, medan motstående pelarsidor äro 3 sten 
breda. En gördelbåge mellan en pelare och en pilaster får sålunda antingen jämkas i 
sin bredd i de båda anfangen eller svälla ut över den smalares kapitällist. De nämnda 
pelarna i östpartiet t illhöra sålunda ett något senare byggnadsskede än yttermurarna. 
- Det andra pelarparet från öster (7C och 7D) ha nu tjocka runda skaft, som alldeles 
inte passa till väggpilastrarna. En analys av dessa pelares kalkstensbaser (s. 98) har 
emellertid visat, att skaften i likhet med baserna från början måste ha varit åttkantiga 
och betydligt smalare än de nuvarande. Förändringen av dessa pelares form har skett i 
samband med de reparationer, som blevo nödvändiga efter ett förödande ras i kyrkan 
(se s. 161). De ursprungliga baserna (fig. 89 B) visa, att deras mästare följt huggstens-
arkitekturens former och att han icke tagit hänsyn till yttermurarnas pilastrar. 

Mästaren, som svarade för dessa pelarbaser och som tydligen trätt till såsom ledare 
för pelarbygget i kyrkan, har sannolikt tänkt sig domkyrkan som en hall med pelare 
av kvadratisk planform i vartannat pelarpar och av åttkantig i vartannat. En rekon-
struktion av denna stödväxling i kyrkans östparti lämnas i fig. 143. 

När man kommit upp till full höjd med pelarna och arkadbågarna i östpartiet och 
började uppföra högmurarna mellan mittskepp och sidoskepp, har man tydligen tvekat 
rörande formen för kyrkorummets övertäckande. Att en ändring i de ursprungliga hall-
kyrkoplanerna skett, visa bland annat vissa partier ovanför de nuvarande valven i 
mittskeppets östra del. På högmurarnas insidor (mot mittskeppet) förekommer den 
finaste fogningen med glättade kanter (fig. 16) på norra högmurens insida (sydsida), 
dock endast upp till en linje, som ligger två skift under botten i de små fönster, som 
ingå i högmurens taklist (fig. 62), dels öster om rasskarven e, dels mellan rasskarven d 
och förtagningen e (pl. XXI B). Den fina fogningen på högmurens mittskepps-sida 
visar, att man, då denna fogning utfördes, icke planerade valv på de nuvarandes plats. 
Den fullständiga frånvaron av strävanordning å denna mur anger, att man ej heller 
avsett att slå in valv högre upp. 

I norra högmuren finnes ovan trave I ett å s. 76 närmare beskrivet fönster P (pl. 
XXI B) samt rester av ytterligare ett fönster R i rasskarven c ovan trave Il. I södra 
högmuren finnas på motsvarande ställen fönsteröppningar, S och T, dock betydligt 
enklare utförda och täckta med raka överliggare av trä (fig. 68 o. 'pl. XXI A). 

Det ligger då givetvis närmast till hands att tänka sig, att de partier av högmurarna, 
i vilka dessa fönster äro placerade, avsetts att skjuta upp ovanför sidoskeppens takfall 
och att fönstren sålunda skulle ha till uppgift att släppa in ljus i mittskeppets övre 
delar; Det visar sig dock, att så icke kan ha varit fallet. Sidoskeppsmurarnas krön ligga 
nämligen högre än arkadbågarnas hjässor och endast obetydligt under fönstren, 
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varför det icke finns plats för ett tak med rimlig lutning mellan fönstrens underkant 
och yttermurens krön. Vidare finns det på högmurens utsida inga spår av ett upplag 
för ett sådant tak under fönstren. Möjligheten, att de ifrågavarande fönstren skulle 
kunnat tjäna såsom verkliga klerestoriefönster, måste därför anses utesluten. Det 
återstår knappast någon annan förklaring, än att fönstren voro avsedda att öppna sig 
mot sidoskeppens vindar. Dylika anordningar förekomma även annorstädes (se härom 
s. 183). Det är möjligt, att man under detta byggnadsskede haft planer på att 
låta högmurarna fortsätta ännu högre upp för att där förse dem med verkliga klerestorie-
fönster. Härför finnas dock inga bevis eller antydningar. 

Av det här ovan meddelade torde emellertid framgå, att en ändring i byggnadsplaner-
na inträffat, sedan man uppfört pelarna och börjat arb eta med högmurarna. Ehuru 
pelarna. från början varit avsedda för valv med samma anfangsnivå i mittskepp och 
sidoskepp, uppfördes nu högmurarnas östra delar med tanke på att mittskeppet skulle 
få resa sig avsevärt över sidoskeppen, så mycket att kyrk:rn ändrades från hallkyrka till 
basilika. Högmurarnas konstruktion visar dock, att man ej ämnade förse det förhöjda 
mittskeppet med valv, utan med innertak av trä . 

Det framgår emellertid av byggnadsanalysen, att basilika-projektet i varje fall icke 
blev realiserat. Innan man kom upp till klercstoriefönstren ändrades planerna ännu 
en gång. Man beslöt tydligen att återgå till den ursprungliga välvningsplancn. Hög-
murarna försågas visserligen i sina översta delar med små fönsteröppningar inkom-
poneradc i mittskeppets avslutande takfris, men dessa hade endast uppgiften att släppa 
in ljus på mittskeppets vind. De små fyrpassformade fönstren uppe i sidoskeppens östra 
gavelrösten, nu synliga från Kärnkyrkans vind, men skymda åt öster av Högkorets 
högmurar (pl. IX), måste på grund av sin höga placering ha varit avsedda för samma 
ändamål, även om man planerat innertak av trä också i sidoskeppen. 

Att man under någon tid varit tveksam rörande högmurarnas höjd, bekräftas av 
kyrkans östra gavelmur. Denna ligger nämligen icke i förband med de övre delarna av 
högmurarna, utan de sistnämnda skjuta in i östgavelns innersida. Detta innebär, att 
gavelröstet uppförts först när man var färdig med högmurarna - en icke ovanlig 
företeelse i medeltida kyrkoarkitektur, ty gavelpartiets konturer måste givetvis anpassas 
efter högmurarnas höjd. Var denna icke bestämd, fick gavelns uppförande vänta. 

3. RASET 
Sedan man hunnit så långt med kyrkans utbyggande, som fig. 72 söker illustrera, har 

tydligen eU ras inträffat, som förstört betydande partier av de helt färdigställda tre 
östra traveerna. Olyckans omfattning klargöres kanske bäst genom fig. 144, som söker 
visa kyrkans utseende efter raset. 

Rasets omfattning motsvaras av de delar inom· de tre östra traveerna, som ovan 
(s. 152 f) uppvisats härröra från den andra byggnadsperioden, d. v. s. pelarparet 7C och 
11-202542 
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7D samt pelaren 6D, ett parti av södra högmuren från skarven a (pl. XXI A) och fram 
till dess antagna avslutning åt väster med en förtagning mellan traveerna III och IV; 
samt av norra högmuren ett parti mellan skarvarna c och d (pl. XXI B). - Till-
sammans med de nämnda pelarna rasade också alla valven i traveerna Il och III så 
när som på mindre rester av svicklarna samt några valvbågar eller delar av sådana 
(beskrivna å s. 124 f). 

Anledningen till påståendet, att ett ras träffat kyrkan, är framför allt utseendet av de 
omtalade skarvarna. En särskilt typisk rasskarv är den vid a i södra högmuren (pl. 
XXI A) med det överhängande översta partiet, som tydligen kommit att kvarstå till 
följd av det stöd, som lämnats av den kraftiga träöverliggaren i fönstret T Att risk före-
legat för att även detta parti skulle rasa, framgår av en spricka öster om skarven. Tyd-
ligt tillkomna genom ras äro också skarvarna c och d i norra högmuren (pl. XXI B). 
Särskilt betecknande är, att västra hälften av bågen blivit bevarad över det i skarven d 
ingående lilla fönstret högst uppe i frisen. Hade skarvarna uppkommit genom rivnings-
arbeten, som av någon anledning företagits i murverket, hade man givetvis icke lämnat 
kvar ett parti som det nyssnämnda fönstervalvet i skarven d eller det överhängande 
murpartiet i skarven a. Någon tvekan om att de ifrågavarande skarvarna uppstått 
genom ras kan icke råda. 

Anledningen till detta ra.s måste sannolikt sökas i någon svaghet i den provisoriska 
försträvning, som måste ha varit utförd väster om de uppförda arkadmurarna för att 
upptaga arkadbågarnas sidotryck Då den södra av dessa provisoriska strävpelare av 
någon anledning gav vika, sköts den yttersta pelaren (6D) åt väster och rasade. Den 
drog i fallet med sig nästa pelare (7D) och de ovanför liggande delarna av södra hög-
muren. När mittskeppets gördelbågar samtidigt rasade, vilket givetvis blev den ome-
delbara följden, då de bägge pelarna i södra raden störtade, drog detta också med sig 
de av dem burna valven i alla tre skeppen inom traveerna Il och III och dessa togo 
med sig även pelaren 7C, under det att pelaren 6C såsom genom ett under kom att 
kvarstå med ett ovanför liggande parti av norra högmuren (mellan skarvarna d och 
e). - Av den första etappens mödosamt slutförda byggnadsparti återstod endast den 
östligaste traven oskadad jämte de omgivande yttermurarna. 

4. ANDRA ETAPPEN 

OMFATTNING Helt naturligt har man efter raset snarast möjligt gripit sig an med att reparera de 
betydande skador, som förorsakats i första etappens kyrka. Man nöjde sig emellertid 
icke med att därvid blott och bart återställa de tre östliga traveerna; man utvidgade i 
stället programmet till att omfatta även den fjärde traven och inriktade sig på att 
fortast möjligt färdigställa kyrkans östra hälft för att därigenom få en användbar 
gudstjänstlokal. Detta avsnitt i kyrkans byggnadshistoria kallas i fortsättningen för 
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Fig. 144. Första etappens kyrka efter ett ras omkring 1290. Rekonstruktion av E. Bohrn 1944. 
Die Kirche der ersten Etappe nach einem Ein- First stage of original church after a collapse ca 

sturtz um 1290. Rekonstruktion. 1290. Reconstruction. 
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enkelhetens skull den andra etappen. När de byggnadsarbeten igångsattes, som ledde 
till fullbordandet av kyrkans östra hälft och slutligen av hela kyrkan, så skedde ut-
byggandet med vissa ändringar i det system, som tidigare följts. Den mest betydande 
av dessa ändringar, nämligen övergången till pelare av annan planform och framför 
allt av större mått och med ökad bärkraft, har givetvis motiverats just av erfarenheterna 
från det förödande raset. De nya former, som uppträda i kyrkan efter raset, antyda även, 
att ledningen av byggnadsarbetena i kyrkan efter raset - kanske även som en följd 
av detta - lagts i nya händer. 

Samtidigt med att östra delen av kyrkan reparerades och utbyggdes med trave IV, 
fortsattes också byggnadsarbetena inom kyrkans västra hälft, så att bygget, då den 
östra hälften - andra etappen - stod färdig, hade det utseende, som fig. 145 visar. 

Grunden för påståendet, att de fyra östliga traveernas färdigställande utgjort en 
etapp av vägen till kyrkans fullbordande, är framför allt förekomsten av de förut om-
talade förtagningarna b och f i högmurarna på gränsen mellan traveerna IV och V 
(pl. XXI). Omedelbart öster om dessa förtagningar finnas på bägge högmurarna både 
på deras utsida och insida strävpelare, av vilka de två på utsidorna befintliga gå ända 
upp till högmurarnas krön i motsats till övriga strävpelare på dessa sidor, som icke nått 
högre än att de kunnat döljas under sidoskeppens pulpettak (pl. XVIII B o. XX B). 
Strävpelarna invid förtagningarna ha givit stadga åt högmurarnas åt väster vända 
fria ändar, vilka icke sammanbundos av någon tvärmur. Dessa strävpelare erbjödo 
också ett synnerligen lämpligt stöd för den provisoriska trävägg, med vilken andra 
etappens kyrka bör ha varit avslutad mot väster (fig. 145). 

PELARE Av pelarna från andra etappen gjordes fjärde paret (5C och 5D) samt den tredje i 
södra raden (6D) fyrkantiga med en halvkolonn mitt på var sida, under det att pelarna 
i andra paret (7C och 7D) gåvos rund form. 

Förut (s. 109 f) har påpekats, att halvkolonnerna på pelarna 5C och 6D icke hava någon 
motsvarighet i sockeln. Hörnpartierna på dessa pelares socklar äro dessutom, både vad 
beträffar de degenererade attiska baserna och hörnbladen, utformade alldeles som mot-
svarande partier på de i första etappen ingående pelarna 6C, 8C och 8D. Nu berörda 
förhållanden visa, att delar av materialet i baserna till pelarna 5C och 6D huggits för 
pelare av typen 6C och dess gelikar och att nämnda baser sålunda till sin utformning 
äro att hänföra till första etappen (jfr s. 109). För att göra det möjligt att till andra 
etappens pelare, vars sidor äro en hel sten bredare än första etappens, använda det redan 
tidigare färdiga äldre materialet har varje sida i sockeln måst utökas med ett stycke. 
Genom huggningens art skiljer sig detta från hörnpartierna. 

BÅGAR Andra etappens kraftigare pelare motsvaras av kraftigare gördelbågar; även denna 
ändring i byggnadssättet torde vara föranledd av erfarenheterna från raset och den 
därav motiverade strävan hos andra etappens byggnadsledare att göra systemet för 
valvens uppbärande kraftigare. Mittskeppets gördelbågar göras sålunda 1 Yz sten tjocka 
i stället för 1 sten tidigare (fig. 114), och arkadbågarnas tjocklek ökas till maximalt 1 Yz 
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sten mot mittskeppet i stället för 1 sten tidigare, och 1 sten mot sidoskeppen i stället 
för Yz tidigare. Sidoskeppens gördelbågar göras liksom tidigare av 1 stens tjocklek. 
Även eri tendens att öka bågarnas bredd är tydligt märkbar. Sålunda är bågen M IV
M V, den första som med bägge anfangen vilar på pelare av det grövre formatet, ända 
till 38 cm bredare än den från första etappen härrörande bågen M I-M Il; en tydlig 
ökning av: bredden iakttages också på arkadbågarna. 

Vad beträffar bågarnas ytbehandling, har man tydligen följt samma tillvägagångs
sätt som under första etappen, d. v. s. undersidan har varit tjockt vitputsad så när som 
på en bård utefter varje kant, vilken, att döma av den väl utförda fogningen, liksom 
yttersidorna stått med teglet bart. 

Vid återuppbyggandet av de genom raset spolierade delarna av högmurarna och 
vid uppförandet av de nya partierna därav till och med trave IV vidtogos vissa föränd
ringar i konstruktion och utformning. Sålunda utförde man givetvis icke i högmurarna 
sådana öppningar mot sidoskeppens vindar, som förekommit i första etappen av kyr
kobyggnaden. En nyhet utgöra de strävpelare, en mellan varje trave, med vilka de 
nyuppförda delarna av södra högmuren förses (pl. XVIII B). Dessa strävpelare -- som 
icke förekomma på murens insida lika litet som på norra högmuren - nå ej fullt upp 
till sidoskeppens takfall och ha, antagligen, förutom att ge stadga åt högmuren, haft 
till uppgift att bära upp södra sidoskeppets takkonstruktion. På det nymurade stycket 
av norra högmuren mellan skarvarna c och d (pl. XXI B) fylldes sistnämnda funktion 
av utmurade tegelklackar. 

Tvärgåcnde förankringsbjälkar av det slag, som ovan beskrivits (s. 138), införas i och 
med andra etappen; en sådan bjälke inlades ovan mittskeppets gördelbåge mellan trave 
IV och V (pl. III). Det fanns givetvis särskild anledning att vidtaga en sådan åtgärd på 
detta ställe, eftersom högmurarna efter fullbordandet av andra etappen måste komma 
att stå fria åt väster en tid framåt och därför kunde behöva hopbindas på ovan antydda 
sätt. Förankringsbjälken på detta ställe var också kraftigare än de längre västerut före
kommande bjälkarna ovan mittskeppets gördelbågar. 

Vid återuppbyggandet av de ovan sidoskeppens takfall synliga delarna av högmurarna HÖGMURAR 

sökte man - helt naturligt - att utforma de nymurade delarna i anslutning till de 
ännu kvarstående äldre. De nya partierna överensstämma därför ganska väl med de 
gamla, men tydligt påvisbara olikheter finnas också. Den mest karakteristiska är 
måhända den förut påpekade skillnaden i bågfältens puts, som på de gamla partierna 
är tunn och fin till konsistensen, men på de nya tjock och grov. En påfallande nyhet 
utgöres av de fyrpassformade blinderingarna. Vid placeringen av dessa har ingen hän
syn tagits till kyrkans indelning i traveer. I stället ha tydligen de östligaste placerats 
mitt på de delar av högmurarna, som stodo färdiga i och med fullbordandet av andra 
etappen (pl. XVIII B o. XX B). 

Till detta skede i kyrkans byggnadshistoria hör också Sakristia Il i dess äldsta skick. SAKRISTIA 11 

Av tegelmåtten att döma tillkom denna byggnadsdel under samma period som den del 
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VÄSTRA 

HÄLFT 

av norra högmuren, som ligger mellan förtagningarna e och f (pi. XXXI B), alltså kort 
före fullbordandet av andra etappens kyrka. 

Samtidigt med att skadorna efter raset reparerades och kyrkans östra del helt ut
byggdes till fyra traveers längd, pågingo också byggnadsarbeten inom kyrkans 
västra hälft. Att så varit fallet är ju ganska naturligt. Det finns emellertid knappast 
några bestämda på byggnadsformerna grundade skäl för ett sådant antagande, men 
tegelmåtten visa, att så har varit fallet. 

Ovan har framhållits, att de planer, som följdes vid återställandet av första etappens 
kyrka och vid dess utbyggande till andra etappens, i vissa avseenden skilde sig från 
dem, som från början följts. Ändringarna ha främst bottnat i en önskan att göra hela 
valvsystemet med pelare och bågar kraftigare. Den för kyrkans interiör mest betydelse
fulla följden av detta blev pelarnas större mått och förändrade gestaltning. Redan 
inom kyrkans östra hälft iakttagas de större måtten och den mest karakteristiska form
ändringen, de engagerade halvkolonnerna. Hörnknektarna äro där alltjämt runda; 
anledningen härtill är, att det på nytt använda sockelmaterialet från kyrkans första 
etapp fordrade hörnknektar av denna form. Pelaren 5D - den första med helt ny 
sockel - måste till en del betraktas som ett experiment. Då stenmaterialet till sockeln 
i denna pelare höggs, hade man tydligen ännu icke fått fram den form, som kunde 
anses lämpad såsom norm för pelarna i kyrkans västra del. Sockelpartierna under 
halvkolonnerna visa, att man från början tänkt sig engagerade kolonner, som skulle 
ha skjutit ut betydligt mer än de, som slutligen utfördes (jfr s. 113). Man torde snart ha 
insett, att en sådan utformning, som denna sockel fordrade, icke kunde vara lämplig. 
Vid uppförandet av skaftet till den ifrågavarande pelaren gjordes också kolonnerna 
halvrunda såsom på övriga pelare. Redan före denna tidpunkt - alltså medan bygg
nadsarbetena på andra etappens kyrka ännu voro i sin början - synes man sålunda 
ha nått fram till den form, som utmärker samtliga pelare i kyrkans tre västliga pelar
par. Det kan därför anses sannolikt, att åtminstone några av de nyssnämnda pelarna 
kunna ha tillkommit samtidigt med att byggnadsarbetena på andra etappens kyrka 
pågingo. 

En undersökning av tegelmåtten bekräftar detta förhållande. De tre västra pelarna i 
norra raden (2C, 3C och 4C) äro nämligen byggda av tegel, som till måtten nära över
ensstämma med tegelmaterialet i andra etappens kyrka. De skilja sig tydligt med 
avseende på måtten från teglet i de tre motsvarande pelarna 2D, 3D, 4D i södra raden, 
med vilkas yttre former de eljest i huvudsak överensstämma. 

Av tegelmåtten framgår även, att de bägge arkadbågarna M V-N V och M VI
N VI tillhöra samma period. Här uppträder för första gången den utformning av bå
garna, som de med halvkolonner försedda pelarna fordra, d. v. s. bågar med en halv
rund vulst på undersidan. Som nämnts (s. 122), följes konsekvent principen, att endast 
bågar, som med bägge anfangen vila på pelare med halvkolonner, förses med vulst på 
undersidan. Även bågen M IV-SIV har en vulst, dock med rätvinklig sektion. 
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Fig. 145. Kyrkan efter andra byggnadsetappens avslutande. Rekonstruktion av E. Bohrn 1944. 
Die Kirche nach dem Abschluss der zweiten Bau- Church at the end of second stage of building.

etappe. Rekonstruktion. Reconstruction. 



168 STRÄNGNÄS DOMKYRKA 

Tegelmåtten ge också vid handen, att vissa delar av södra yttermuren inom kyrkans 
västra hälft tillkommit samtidigt med utbyggandet av andra etappens kyrka. Dessa 
delar äro väggpelarna 2E, 3E, 4E ovan löpgångens nivå. Förut har nämnts (s. 150), 
att denna del av yttermuren redan samtidigt med att första etappens kyrka utbyggdes, 
uppförts till jämnhöjd med anfangen för de små valven över öppningarna för löpgången 
genom murpelarna. Rimligtvis har yttermuren, samtidigt med att murpelarna uppför-
des till full höjd, påbyggts, åtminstone till samma höjd som dessa, möjligen ända upp 
under takfrisen (fig. 145). Detta kan numera ej fastställas, eftersom dessa murpartier 
bortrevos, då sidokoren uppfördes . 

5. TREDJE ETAPPEN 
KÄRNKYRKANSFULLBORDANDE 

Avslutningsskedet, varigenom kyrkan erhöll det utseende, som fig. 146 och 147 söka 
illustrera, utgjorde sannolikt en direkt fortsättning på föregående byggnadsperiod, och 
såtillvida skulle knappast tillräcklig anledning finnas att avskilja detta skede såsom 
en särskild etapp. Att dock så skett här, motiveras dels av att vissa nya former upp-
träda, dels av att dessa delar av kyrkan till stora delar uppförts av tegel (grupp III, 
s. 18), vars mått skilja sig från dem, som karakterisera tegelmaterialet under föregående 
period (grupp Il). 

Under denna period fullbordas södra yttermuren med sin fris av varandra korsande 
rundbågar på ytterfasaden och fortsättes på insidan från den nyss omtalade gränsen 
ovan murgången till full höjd, samtidigt som västfasaden uppföres i hela sin utsträck-
ning. Hur mycket av de bägge västra hörntornen, som tillhör tidigare perioder, är svårt 
att avgöra; i varje fall böra de ha fullbordats under nu ifrågavarande period. Till denna 
höra också bägge högmurarnas västra hälfter med friser av varandra korsande rund-
bågar. Kyrkans norra och södra portaler samt dessas ända till murkrönet nående yttre 
omfattningsbågar med tillhörande murpartier och dekorationer ha sannolikt i sin helhet 
fullbordats under detta skede. 

I kyrkans inre tillkom under denna period södra pelarradens tre västliga pelare (2D, 
3D, 4D); samtliga valvbågar inom traveerna V- VIII med undantag av de två, som 
med säkerhet äro äldre, nämligen arkadbågarna M V-N V och M VI--N VI. Till 
denna period höra slutligen samtliga valvkupor inom kyrkans västra hälft. 

Med denna period infördes i exteriören vissa nya former, som fingo stor betydelse för 
kyrkans arkitektur. Bland dessa märkas de nya bågfriserna, som i motsats till de äldre 
enkla bågfriserna bestå av varandra korsande rundbågar, vilka framkalla intrycket av 
en av små spetsbågar sammansatt fris. Över huvud göra dessa friser ett rikare och 
livligare intryck än de äldre friserna (fig. 66). Med den inom frisen på södra högmu-
rens västra hälft befintliga fyrpassformiga blinderingen (fig. 65 B) fortsättes ett 
motiv, som använts redan förut inom friserna på de delar av högmurarna, som härrö-
ra från kyrkans andra etapp (pi. XXI). 
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Även västfasaden (pl. XXVI), ehuru med sin grund hörande till kyrkans första etapp, 
visar alldeles tydligt nya arkitektoniska grepp. Detta klargöres bäst genom en jäm-
förelse med östfasaden (pl. XXVIII). Dennas verkan är baserad på motsättningen 
mellan de släta tegelytorna och de över dem obetydligt upphöjda rundbågsfriserna eller 
de lika svagt insänkta blinderingarna. Dess yta har varit artikulerad med fina medel. 
Västfasadens komposition arbetar delvis med helt andra medel. Den stora och helt sä-
kert djupa och rikt profilerade portalomfattningen med sina båda flankerande nischer 
sutto i ett kraftigt framspringande murparti, inskjutet mellan fasadens två stora och 
höga strävpelare. Ovanför portalen kröntes detta parti sannolikt av en bågfris under 
skyddstaket över detsamma (jfr västportalerna i Mariakyrkorna i Sigtuna, fig 148, 
och Skokloster; s. 26, not 1). Genom denna växling av kraftigt framskjutande partier, 
som avtecknade sig mot ytor liggande i ett bakre plan, fick fasaden en artikulering av 
helt annat slag, än den, som kännet ecknade östra fasaden. En tydlig skillnad finnes 
också i fråga om de rent dekorativa formerna. Västfasadens gavelröste övertväras ned-
till av en lång arkadliknande rad av bländen med spetsiga treklöverbågar. Östfasaden 
har på samma plats en enkel rundbågsfris. Övriga dekorationer på västfasaden bygga 
på fyrpassformer. På bägge fasad erna följas sidoskeppens gavellinjer av enkla stigande 
rundbågsfriser. Sistnämnda motiv verkar emellertid ganska främmande bland väst-
gavelns övriga dekorativa element och har väl fått följa med hit via det nordvästra 
hörntornet från den under första etappen färdigbyggda nordfasaden (se fig. 72). Rund-
bågsfrisen längs norra sidoskeppets västra gavelkontur är f. ö. till vissa delar påfallande 
vårdslöst utförd; bågarna uppbäras sålunda icke av för ändamålet särskilt utformade 
konsoler, utan av utskjutande koppändar (fig. 37). 

Såsom nyss nämnts, tillhörde helt säkert kyrkans sidoportaler, i varje fall deras 
omgivande murpartier, avslutningsskedet. Vid västra sidan av södra portalpartiets 
stora omfattningsbåge alldeles uppe vid krönet kan konstateras, att detta parti ligger 
i förband med södra yttermurens krönparti. Detta innebär, att portalpartiets omfatt-
ningsbåge tillkommit under kyrkans avslutningsskede. Norra portalpartiets båge bör 
rimligtvis ha tillkommit samtidigt. En undersökning av partiet visar, att den stora 
omfattningsbågen såväl som det av denna inneslutna murverket med själva portalen 
ha tillkommit i ett sammanhang. Förband mellan portalpartiet och den under första 
etappen utförda norra murens yttersida finnes ej. Bägge portalpartierna böra sålunda i 
sin helhet tillhöra den tredje etappen. 

Ett studium av de arkitektoniska formerna ger enahanda resultat. Huvudmotivet i 
portalpartierna utgöres otvivelaktigt av de väldiga omfattningsbågarna. Dessa innebära 
en artikulering av samma högljudda, kraftiga natur, som förekommer i västfasadens 
mittparti. Raderna av bländen och nischerna, som flankerat långsidornas portaler, 
återfinnas också på västfasaden. Den fris av varandra korsande rundbågar, som finnas 
inom det norra portalpartiet, har i övrigt endast förekommit inom de partier av Kärn-
kyrkan, som härröra från dess avslutningsskede. 
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Fig. 146. Kärnkyrkan från sydväst efter dess fullbordan omkring 1335-1340. Rekonstruktion 

av E. Bohrn 1944. 


Kernbau von SW nach seiner Vollendung um Original church from SW alter completion 

1335- 1340. Rekonstruktion. around 1335-1340. Reconstruction. 



171 MEDELTIDENS BYGGNADSHISTORIA 

\ 

I 

Fig. 147. Kärnkyrkan frå n nordöst eft er dess fullbordan omkring 1335- 1340. R ekonstruktion av 
E. Bohrn 1944. 

Kernbau von NO nach seiner Vollendung um 1335- Original church from NE after completion aro und 
1340. Rekonstruktion. 1335- 1340. Reconstruction. 
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F ig. 148. Sigtuna Mari aky rka fr ån väster. Foto H. Faith-E ll 1941 . 
D ic ]\ lnricnkirche zu Sigtuna von \V. Siglunn, St. lvlary's Church r1 ·0 111 \V. 

III. KÄRNKYRKANS DATERI NG OCH KONST
HISTORISKA STÄLLNING 

I föregående avsnitt Il har framlagts en helt på den tidigare detalj erade byggnads
arkeologiska beskrivningen (avsnitt I) baserad byggnadsanalys, som resulterat i en på 
tre etapper uppdelad relativ kronol ogi för Kärnkyrkans byggnadshistoria. Det gäller nu 
att söka utveckla denna relativa kronologi till en verkl ig kronologi med fasta tids
bestämningar för de tre byggnadsetapperna, så långt detta nu kan visa sig möj ligt. 

Tyvärr äro de bevarade säkra dokumentariska vittnesbörden om en domkyrka i 
Strängnäs synn erligen sparsam ma, då det gä ller tiden före år 1300. Det äldsta bevarade 
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gåvobrevet till domkyrkobyggnaden är från år 1275. Samma år hade biskopsämbetet i 
Strängnäs fått en av sina verksammaste och mest inflytelserika innehavare under den 
äldre medeltiden, biskop Anund.1 Från hans ämbetstid finnas flera bevarade dokument, 
som klart angiva, att ett domkyrkobygge var under arbete och befann sig i ett visst 
framskridet skede. Det är tydligt, att biskop Anund varit framgångsrik i .sina bemödan-
den att skapa medel och intress·e för det pågåend·e domkyrkobygget. 

Genom ett testamente av år 1.2752 gav mäster Palne till S. Petri domkyrka i Strängnäs 
en gård med tillhörande hus och boskap »ut redditus dicte mansionis dentur ad eiusdem 
ecclesie edificjum, donec canonici in ipsa fuerint instituti (= på det att avkastningen av 
sagda gård må givas till denna kyrkas byggnad, till dess kanik·3rna blivit installerade i 
densamma). 

En stor godsdonation har domkyrkan fått mottaga av Magnus Ladulås' yngre broder, 
hertig Erik, sannolikt under det politiskt så betydelsefulla året 1275, före vars utgång 
Erik avled. På denna ganska stora donation har brodern, konung Magnus, lämnat 
högtidlig stadfästelse3 under år 1281. Och konung Magnus ger själv såsom särskild per-
sonlig gåva 4 till Strängnäs domkyrka gården Fridhester år 1284. 

Även den tredje brodern, biskop Bengt i Linköping, har donerat en gård till Strängnäs 
domkyrka år 1277, vilken gåva dock icke var avsedd för domkyrkobygget, utan till 
inrättande av ett nytt kanonikat i Strängnäs. Till prydande av dess altare testament3ra-
de5 han tio år senare 20 mark penningar »cum uno baldechinum» ( = vävnad, antepen-
dium). 

Av särskild betydelse är ett brev, som fem norska biskopar (Andreas i Oslo, Arno i 
Stavanger, Narvo i Bergen, Jorund i Hamar och Dolfin på Orkneyöarna) utfärdat den 10 
juli 1286, vari utlovades 40 dagars avlat för de botgörare, som med gåvor bidrogo till 
Strängnäs domkyrkas byggande eller prydnad.6 

1 ANUND, biskop i Strängnäs 1275- 1291, tillhörde en svensk stormansätt. Assisterade v id konung 
Magnus Ladulås' kröning 1276 och hade över huvud taget goda relationer till denne konung. Anund ut-
övade en livlig verksamhet såväl på det politiska, som det kyrkliga området. Han började sin ämbets-
gärning med att inrätta ett domkar,itel i Strängnäs. - Se G. CARLSSON, s. 456- 460. 

2 DS nr 865. 
" DS nr 712, 27 /1 1281 samt nr 714, 13/3 1281, det sistnämnda ett skötesbrev å de i nr 712 uppräknade 

godsen till Strängnäs domkyrka. 
•DS nr 795, 5/11 1284 (gåvobrevet utfärdat i Strängnäs). - Av de i Magnus Ladulås' testamente 

22/2 1285 (DS nr 802) upptagna gåvorna till Strängnäs domkyrka (100 mark samt 4 mark till ett rökelse-
kar) kan knappast dragas några slutsatser om konungens intresse för just detta domkyrkobygges fram-
skridande, ty testamentet upptar nästan identiska gåvor till alla rikets domkyrkor samt till en stor 
mängd andra kyrkor i riket (jfr s. 175, not 2). 

5 DS nr 622, januari 1277 (utfärdat på Sundby) samt nr 941, 14/7 1287. 
6 DS nr 916, 10/7 1286. - - - »cµm igitur (cclesia Cathedralis beatorum apostolorum Petri et 

Pauli in civitate Strengnensi sumptuoso sit opere inchoata et de multis indigeat ad ornatum sui et sibi 
adherencium» ( = då alltså uppförandet av de saliga apostlarna Petri och Pauli domkyrka i staden Sträng-
näs påbörjats med kostnadskrävande arbete och är i behov av mycket till utrustning av kyrkan ·och 
vad till denna hör). 
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Det är väl sannolikt, att domkyrkobygget under Anunds tid fått mottaga även andra 
bidrag, rörande vilka dokumenten ha förkommit. Av vad här ovan meddelats framgår 
dock tydligt, att man under biskop Anunds tid hunnit så långt med byggnadsverksam-
heten, att man såg fram mot färdigställandet av en så st~r del av byggnaden, att man 
där skulle kunna börja reguljär gudstjänst »genom kanikernas installerande i den-
samma» (jfr ovan). 

En ur källkritisk synpunkt osäker uppgift har länge, obetvivlad, anförts i historisk 
litteratur om Anund och Strängnäs domkyrka och tjänat såsom den fasta utgångspunk-
ten för åtskilliga olika versioner av domkyrkans byggnadshistoria. Uppgiften går ut på, 
att biskop Anund kort före sin död i augusti 1291 förrättat en invigning av den nya dom-
kyrkan, som emellertid på själva invigningsdagen råkat ut för en förödande brand. -
Gottfrid Carlsson har emellertid i Str. St. Hist. (s. 458) framhållit, att denna uppgifts 
äldsta kända källa är Ericus Olai nära 200 år efter den åsyftande händelsen skrivna kröni-
ka,1 som sålunda ej kan räknas såsom en primärkälla. Han fäster också uppmärksam-
heten på, att Ericus själv, i motsats till flertalet eftersägare, icke uppger årtalet för 
vare sig invigningen eller branden, utan endast för biskopens död. Händelsen finnes ej 
heller angiven i den anteckning om Anund och hans verksamhet, som blivit införd i det 
från 1400-talets förra hälft stammande domkyrkokalendariet (jfr s. 246, not 2). Där 
uppgives endast, att »han mycket prydde domkyrkan» (multum ecclesiam honorauit). 

RASETS Den källkritiska granskningen av den ifrågavarande uppgiften har givetvis försvagat 
DATERING dess historiska källvärde. Den ovan framlagda byggnadsarkeologiska analysen synes 

emellertid giva anledning till antagandet, att uppgiften, om också i förvanskad form, 
går tillbaka på faktiska händelser av den katastrofala art i domkyrkobyggets historia, 
att de länge i mmnet bevarats, om icke i dokumentarisk form så dock i en levande tra-
dition, som kunnat ligga t ill grund för Ericus Olai krönikeuppgifter. Vi ha här ovan 
kunnat med största säkerhet konstatera, att domkyrkobyggnaden, sedan den nått en 
viss markerad avslutning efter färdigställandet av de tre östligaste traveerna, råkat ut 
för en förödande raskatastrof. Huruvida denna haft samband med någon brand, som 
kunnat skada eventuella provisoriska strävkonstruktioner av trä, vilkas förstörande i 
sin tur framkallat raset, kan numera icke avgöras. Men de vid byggnadsanalysen avläs-
bara förhållandena (jfr s. 161) synas böra tydas så, att bygget vid en viss tidpunkt nått 
därhän, att en färdig del av kyrkan kunde invigas till gudstjänstbruk, men att den någon 
tid därefter drabbats av den nämnda svåra katastrofen. Att detta händelseförlopp av 
traditionen senare blivit dramatiskt tillspetsat är på intet sätt förvånande. Att händelsen 
kombinerats med Anunds död hör väl till denna dramatisering. Det torde emellertid 
icke vara för djärvt att ur allt detta draga slutsatsen, att den katastrof, som av-
slutade den ovan (s. 150-157) beskrivna första byggnadsetappen, inträffat 

1 Chronica Erici Oiai, Decani Upsalensis, i: SRS Il, s. 70. - »Anne Domini MCCXCI. - - - - -
quo anno mortui sunt - - - - - Item Amundus Episcopus Strengenensis, qui eandem Ecclesiam 
construxit et consecravit, quae die consecrationis combusta est. » 
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omkring år 1290.1 - Om tidpunkten företa p pens början finnas däremot inga som 
helst dokumentariska uppgifter. Vi återkomma härtill nedan. 

Det är väl rimligt att antaga, att den stora katastrofen med raset föranledde en tids 
avbrott i byggnadsarbetet, under vilket röjningsarbeten inom rasområdet utfördes och 
grundliga överläggningar och andra förberedelser för byggnadsarbetets fortsättande 
ägde rum. Härom äga vi tyvärr inga skriftliga uppgifter. 2 När andra byggnadsetappens 
arbeten började utföras, kan således icke närmare angivas. Det bör dock rimligen ha 
varit under 1290-talet. 

Om tidpunkten för avslutandet av de till andra etappen räknade arbetena (ses. 162-
168) få vi emellertid goda anvisningar genom två gåvobrev,3 utfärdade av änkan Marga-
reta Bengtsdotter. Hon giver sin gård Helgesta i februari 1315 »ad fundacionem sacristie 
Ecclesie Strenginensis» och i november påföljande år skänker hon till denna sakristia 
utstyrsel i form av mässkläder m. m. »ad edificium chori et altaris, quod ibidem ob 
memoriam sororis mee at mei edificandum est». Den därmed avsedda sakristibyggnaden 
kan givetvis icke vara Sakristia I, tillkommen under första byggnadsetappen, som ju 
av allt att döma var fullbordad omkr. 1290. Donationen måste hava avsett att möjlig-
göra uppförande av den senare tillbyggda Sakristia Il, som enligt den byggnadsarkeo-
logiska analysen s. 165 utförts kort före den andra byggnadsetappens avslutning, vilken 
sålunda bör förläggas till senare hälften av 1310-talet, omkring 1320 eller kort dess-
förinnan. 

Den tredje och avslutande byggnadsetappen (s. 168f), som utgjorde en direkt fortsätt-
ning på den andra etappen, var av sådan omfattning, att den måste tillmätas en tidrymd 
av åtminstone 15 år. Detta innebär, att Kärnkyrkan skulle stått färdig tidigast vid mitten 
av 1330-talet. 

Ett påvebrev av år 1332 synes ge en antydan om att man vid denna tidpunkt tog 
verkliga krafttag för att äntligen få kyrkan färdig. Enligt brevet, utfärdat av påven 

1 Ett testamente den 5 januari 1291 (DS nr 1030) av Andreas Bååth, som däri skänkte en mängd fas-
tigheter till Strängnäs domkyrka »för sina synders förlåtelse» skulle möjligen kunna antyda, att den 
stora raskatastrofen inträffat först senare under detta år. Eljest borde den väl rimligen hava nämnts 
såsom en anledning till gåvan. 

2 Visserligen föreligger ett testamente (DS nr 1428), genom vilket en änka, Ingeborg, den 2/6 1304 
giver »item fabrice ecclesie Cathedralis in strengenes, sex marchas denariorum»; men i detta testamente 
utgör den nämnda gåvan endast en så att säga standardiserad detalj bland en mängd andra likformiga 
gåvor till ett stort antal svenska kyrkor och kloster. - Samma förhållande gäller de fångna hertigarna 
Eriks och Valdemars i fängelset i Nyköpings slott uppsatta testamente av den 18/1 1318 (DS nr 2132), 
genom vilket till Strängnäs domkyrka lämnas »XL:ta marchas den.[ariorum] ad fabricam et duos bal-
dechinos ad ornatum»; exakt samma gåva lämnas till samtliga övriga svenska domkyrkor ävensom till 
flertalet klosterkyrkor och många andra kyrkor i landet, ehuru penningbeloppet till dem varierar. Detta 
slag av testamentariska gåvor kunna givetvis icke anföras såsom bevis för att särskilda arbeten pågingo i 
de enskilda med gåvor ihågkomna kyrkorna. 

3 DS nr 2002, 13/2 1315 och DS nr 2075, 25/11 1316. 
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KYRKO-
BYGGETS 
BÖRJAN 

.Johannes XXII i Avignon den 28 maj nyssnämnda år,1 utlovades efterskänkande av 
ålagd syndabot åt ångerfulla botgörare, som på vissa festdagar besökte domkyrkan i 
-Strängnäs. Det som emellertid intresserar oss i detta sammanhang är anledningen till 
.den påvliga åtgärden och priset för den nämnda eftergiften. Vad den förra h~träffar 
talas i brevet om att kyrkan »såsom en nyodling» hade stort behov av reparations- och 
byggnadsarbete. Lindringen i syndaboten var givetvis avsedd att locka folk att besöka 
kyrkan. Priset för lindringen anges endast i allmänna ordalag: man skulle av kärlek och 
givmildhet i och för reparationen och utbyggnaden skänka kyrkan sitt stöd och täcka 
den en hjälpande hand, vilket givetvis betydde större eller mindre gåvor till byggnads-
kassan. Brevets skildring av- domkyrkans föregående öden och aktuella behov går direkt 
tillbaka på en från Strängnäs mottagen redogörelse, som väl stämmer med vad som 
ovan kunnat utläsas ur byggnaden själv; det visar även, att kyrkan ännu vid början av 
1330-talet stod under byggnad. 

På 1340-talet uppfördes emellertid det första i den ursprungliga byggnadsplanen icke 
ingående tillhygget - - det s. k. Sturekoret (s. 195 f) - och dessförinnan bör Kärnkyrkan 
rimligen ha stått fä rdig, möjligen vid mitten av 1330-talet eller senast till år 1340. 

Om tidpunkten för den första etappens början finnas, såsom ovan sagts, inga som 
helst skriftliga uppgifter. Ett svar på frågan om dennas datering kan endast erhållas 
med hjälp av stilkritisk analys av byggnaden. 

Såsom framgår av de ovan framlagda uppgifterna, stod kärnkyrkans östligaste del 
under 1280-talet inför sin fullbordan. Med tanke på medeltidens vanligen ganska lång-
samma byggnadstakt torde detta innebära, att grundläggningen av denna byggnad 
måste placeras flera decennier före 1290, vid vilk en tidpunkt åtminstone en del av kyrkan 
kunnat invigas (s. 174). 

Kyrkans grundplan - en korlös, treskeppig hall med inre löpgång - har sin närmaste 
motsvarighet i dominikanernas klo sterkyrka i Strängnäs. Denna byggnad, vars 
under jorden bevarade rester voro föremål för utgrävning år 1871, hade liksom Strängnäs 
Kärnkyrka en rektangulär plan (tig. 149) med ungefär samma mått som denna. 2 I södra 
långhusmuren återfinnes motivet med en djup nisch i varje trave, vilket motiv i Sverige 
endast är känt från de bägge kyrkorna i Strängnäs. Enligt en uppgift, som anses vara 

1 DS nr 2928 28/5 1332. - I brevet heter det bl. a. : - - - »Cum itaque, sicut ex Venerabilis Fratris 
nostri Styrberni Episcopi Strenginensis nobis nuper exhibite serie petitionis colligimus Ecclesia Strengi-
nensis , utpote in Christianitatis finibus constituta nondum multis transactis temporibus abiectis tene-
bris induerit arma lucis , et ob hoc tanquam novella plantatio Ecclesia ipsa reparatione et edifica-
tione multum indigeat» ( = Då sålunda, såsom vi erfarit av en nyligen till oss ingiven anhållan av vår 
vördnadsvärde broder biskop Styrbjörn i Strängnäs, hans k yrka, som befinner sig i kristenhetens ut-
marker, för blott n ågra år sedan lämnat mörkret och iklätt sig ljusets vapenrustning, och då för den 
skull denna kyrka liksom en nysatt planta är i stort behov av reparations- och utbyggnadsarbeten , ... 

2 C. W. H EDSTRÖM, Den forna dominikanerklosterky rkan i Strengnäs, i: Bidr. t. Södermanlands äldre 
kulturhistoria. 1, Sthlm 1877, s. 12 f. 
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fullt pålitlig, kommo dominikanerna till Strängnäs år 1268.1 Klosterbyggnaderna upp-
fördes nordväst om domkyrkoberget, nära den plats, där den helige Eskil ansågs ha lidit 
martyrdöden. Byggnaderna blevo givetvis icke omedelbart uppförda; från år 1311 finns 
en urkundlig uppgift, som visar, att klosterkyrkan då var under byggnad eller i varje fall 
just skulle börja byggas. 2 Detta torde visa, att domkyrkan icke kan ha övertagit grund-
planens typ från dominikanerna, utan att förhållandet måste ha varit det motsatta -
klosterkyrkan följer domkyrkans plan, varvid systemet med murnischerna resp. den 
inre löpgången reduceras jämfört med domkyrkan. Dominikanernas ankomst till Sträng-
näs ger sålunda ingen hållpunkt för Kärnkyrkans datering. 

För att få klarhet i frågan om Kärnkyrkans grundläggningstid måste uppmärksam-
heten främst riktas på grundplanens relationer till dylika plantyper överhuvud i Nord-
europa. Den korlösa, treskeppiga hallen uppträder i Östersjötrakterna tidigast i Rostocks 
Nikolaikyrka, grundlagd vid 1200-talets mitt, invigd omkr. 1260.3 Liksom domen i 
Strängnäs är Rostocks Nikolaikyrka en tegelbyggnad; dess konstruktion visar 
dock utöver grundplanen ingen specifik släktskap med Strängnäs Kärnkyrka, bl. a. 
saknas den karakteristiska inre löpgången. Detsamma gäller Mariakyrkan i Greifs-
wald från 1250-talets slutskede, även denna treskeppig och korlös: den inre löpgången 
saknas, och dessutom är kyrkan försedd med ett kraftigt torn i väster.4 

Den tredje byggnaden i denna kategori är Liibecks Mariakyrka, såsom den 
planerades och delvis också fullbordades på 1250-talet.5 Under detta byggnadsskede 
bildade Mariakyrkan en treskeppig hall med koret lika brett som långhuset, det hela 
indelat i sex traveer. Liksom i Strängnäs fanns även i Liibeck en inre löpgång på spets-
bågiga nischarkader, varav ännu vissa delar finnas bevarade. Grundplanen torde vara 
inspirerad av Nikolaikyrkan i Rostock, medan löpgången har sina närmaste förebilder i 
Wes tfalen (domkyrkorna i Osnabriick6 och Miinster). En sådan halltyp spred sig 
sedan tämligen allmänt i Nordtyskland, med S. Marien i Neubrandenburg7 som 
vackraste exempel (koret invigt före 1298). Vad Strängnäs Kärnkyrka beträffar, så 
äro där förekommande överensstämmelser med bevarade delar av Liibecks Mariakyrka 

1 SRS, III, s. 1 o. 5. 
2 DS nr 1475 o. 1478. - G. CARLssoN, s. 455. 
3 0. FRANKE, St. Nicolai zu Rostock. Die erste chorlose Hallenkirche in Mecklenburg, i: Marburger 

Jahrbuch fiir Kunstwissenschaft XIV (1949), s. 93 f. 
• L. RoHDE, St. Marien zu Greifswald und die friihe Backsteingotik im wendischen Quartier der 

Hanse, Berlin 1940, s. 161 f. 
5 D . ELLGER - J. KoLBE, St. Marien zu Liibeck und ihre \Vandmalereien, Neumiinster i. Holstein 

1951 , s. 12 f. 
6 H. THUMMLER, Der Dom zu Osnabriick, Miinchen-Berlin 1954 s. 29. 
' 0. FRANKE, a. a., s. 151 f.; Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistaates Mecklenburg-Strelitz I, 

Neubrandenburg 1929, s. 17 f. - Se även H. THUMMLER, Die Bedeutung der Edelherren zur Lippe fiir 
die Ausbreitung der westfälischen Baukunst im 13. Jahrh. i: Veröffentl. d. Provinzialinstituts fiir westf. 
Landes- u. Volkskunde, Il: 7, Miinster Westf. 
12-202542 
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Fig. 149. P lan av den forna dominikanerklosterkyrkan i Strängnäs efter utgrävning 

1871. Skala 1 : 380. 


Grundriss der einstigen K losterkirche der Pla n of former Dominican (Black friars)

Dmninikaner zu Strängnäs , nach Ausgra- cloister church at Strängnäs, after excava-

bung 1871. tion in 1871. 

från dess hallperiod på 1250-talet så pass stora, att ett direkt inilytande därifrån måste 
antagas hava funnits. 1 Atminstone torde iden härstamma därifrån - ett sakförhål-
lande, som synes helt förklarligt med tanke på den stora roll, som Lubeck spelat i Nordens 
medeltida konstutveckling. Men om så är fallet, har Strängnäs Kärnkyrh.as grund-
läggning ägt rum någon gång under 1250-talets slutskede, eller senast 
omkr. 1260, vid vilken tidpunkt man i Liibecks Mariakyrka började med ett nytt 
basilikalt kor enligt franskt mönster.2 

Denna datering får stöd även av vissa arkitekturformer i Kärnkyrkan och av den 
fina ornamentik, som finns på några tegel, sekundärt inmurade vid den forna nordpor-
talen. Av arkitekturformerna bör främst den västra portalen observeras (pl. XXIII) . 
Själva den rikt profilerade portalen flankeras av två blindnischer, en anordning, som har 
sin motsvarighet i Sigtuna Mariakytk a (fig. 148). Denna anlades såsom dominikaner-

1 D. ELLGER, a . a. s. 12. - Jfr E. LUNDBERG, Västerås domkyrka och katedralen i Poitiers, i: Väst-
manlands Fornminnesförenings årskrift XXIV (1936), s. 50 f., där uppmärksamheten riktas på Strängnäs 
konstförbindelser med Westfalen. Katedralen i Poitiers spelade givetvis i detta sammanhang icke någon 
direkt roll . - Den inre löpgången var en tämligen vanlig företeelse i Frankrikes södra delar. Detta 
sammanhängde med den förenkling ·av strävsystemet, som där åstadkoms genom att draga in detsamma 
innanför ytterväggarna, såsom ju även är fallet i Strängnäs. Jfr VroLLET-LE-Duc, Dictionnaire de l'ar-
chitecture fran~aise I, s. 225 f. 

2 D. ELLGER, a. a., s. 43 f.; jfr även K. H. GLASEN, Deutsche Gewölbe der Spätgotik, Berlin 1958, s. 
44 f. 

http:K�rnkyrh.as
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nas klosterkyrka under 1230-talet, en partiell invigning ägde rum omkr. 1247, den första 
byggnadsperioden var avslutad kort efter 1250.1 Jämförda med Mariakyrkans äro 
västportalens nischer i Strängnäs betydligt smalare. Från Sigtuna Mariakyrka kan 
Strängnäs domkyrka också ha fått iden till de smäckra torn; som finnas i byggnadens 
alla fyra hörn. Sådana ha i enklare form funnits även vid Mariakyrkans korgavel, medan 
västfasaden varit försedd med två riktiga torn vid hörnen, av vilka det nordligaste ännu 
finns kvar i restaurerat skick.2 Anordningen är mycket typisk för Nordtysklands tegel-
kyrkor och har sin upprinnelse i en rad cistercienserkyrkor med klosterkyrkan i Lehnin 
i spetsen.3 

De ovan omnämnda ornerade teglen i murverket vid norra portalen (fig. 48) 
lämna ett viktigt bidrag till dateringsfrågan. De äro alla sekundärt använda på sina 
nuvarande platser och tillhöra sålunda ett äldre byggnadsskede än portalen. På ett av 
dessa tegel framställes ett fantasidjur (fig. 47), de övriga äro prydda med blad i form av 
omvikta palmetter med pärlband på stjälkarna (fig. 54, 55). Dekoren är typisk för den 
stil, som utbildats i Rhenlandet under 1200-talets första fjärdedel och som sedan spred 
sig även till Norden. I vårt fall bör främst ett kapitäl av tegel här nämnas, anträffat 
vid Sigtuna dominikanerkloster och av Wilhelm Holmqvist daterat till 1240-talet.4 

Liknande former kunna förekomma även senare, en företeelse, som man bl. a. kan 
studera i Linköpings domkyrka. Som bekant hade man där under den äldre biskop 
Bengts tid (1232- 37) förbindelse med Visby domkyrkas byggnadshytta, vilket bl. a. 
kan avläsas på korsmittens kapitäl. 5 När man sedan under 1200-talets mitt fortsatte 
byggandet, bildade dessa kapitäl skola i Linköping. De eleganta rhenländskt-magde-
burgska slingorna ombildades på ett lokalt sätt, diamantnerverna och de stiliserade 
bladen levde kvar i stenmästarnas formspråk en lång tid in i 1200-talets andra hälft. 
Det är sålunda en arallellföreteelse till byggnadsskulpturens utveckling på Gotland, och 
med all säkerhet ha gotländska mästare varit verksamma även i Linköping.6 

Bland Linköpings kapitälskulpturer finnas flera, som stå mycket nära de ovan omtala-
7de dekorerade teglen i Strängnäs. Även om formerna kunnat komma till Strängnäs på 

1 B. BERTHELSON, Mariakyrkan. Några byggnadshistoriska detaljproblem, i: Situne D ei, 1943, s . 11. 
- Jfr S. CuRMAN, Klostrens byggnadskonst i: RoMDAHL o. RoosvAL, Svensk konsthistoria, Upps. 1913, 
s. 	85. 

2 B. B ERTHELsoN, a. a., s. 26. 
3 J. A. ScHMOLL gen . ErsENWERTH, Das Kloster Chorin und die Askanische Architektur, Berlin 

1961, s. 36 f. 
4 'vV. HoLMQVIST, Rhenländsk stil i Sigtuna, i: Situne Dei 1943, s. 38 f. 
5 AXEL L. RoMDAHL, Linköpings domkyrka 1232- 1498, Gbg 1932, s. 34; jfr J. RoosvAL, Studier i 

Linköpings domkyrka. Antikvariskt arkiv 3, Sthlm 1955, s. 8 f. 
6 AXEL L. RoMDAHL, a. a ., s. 59; jfr E. LUNDBERG, Linköpings domkyrka. Randanteckningar i ett 

praktverk, i: Fornvännen 1933, s. 202 f., där den gotländska perioden placeras i ett senare skede. - Se 
även AXEL L. RoMDAHL, Observationer till »Randanteckningar i ett praktverk», i: Fornvännen 1934, s. 
242 samt E. Lundbergs svar sammastädes, s. 246. 

' Jfr AXEL L. ROMDAHL, a. a ., fig. 16, 18, 20, 25, 52. 
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Fig. 150. Skulpterade b aser och k apitäl av tegel till 
kolonnetter i valv N I. Uppm. T. Sellman 1912. 
Skulptierte Säulchenbasen Carved b r ick bases and 
und K apitelle a us Back- ca pita ls of colonnettes , in 

stein im Gewölbe N I. vault N I. 

olika vägar, finns dock en möjlighet, att mästaren till de dekorerade t eglen kom direkt 
från Linköping under 1250-talet, där man just hade avslutat det äldsta byggnadsskedet. 
I Linköping hade man kalksten som material, i Strängnäs däremot tegel. Detta behöver 
dock ej hindra oss att tillskriva orneringen i Strängnäs en mästare från Linköpingsverk-
staden: man skar ju i Strängnäs dessa ornament i den våta leran, ett arbete som icke 
erbjöd några tekniska svårigheter för en stenmästare att utföra. Denne konstförfarne 
hantverkare satte igång med tillverkning av ornerade tegel i Strängnäs, där han fick 
sina direktiv av de byggmästare, som just börjat bygga kyrkans grundmurar och som 
avsågo att förse kyrkan med rikt prydda portaler i norr och söder. Dessa portaler kunde 
emellertid ej omedelbart utföras varför ornamentmästaren lämnade Strängnäs. Måhända 
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Fig. 151. Skulpterade kapitäl av tegel till kolonnet-
ter i valv M I. Uppm. T. Sellman 1912. 

Skulptierte Säulchenkapi- Carved brick capitals of 
telle ans Backstein im Ge- colonnettes, vault M I. 

wölbe M I. 

sökte han sig därifrån till det ungetär samtidigt pågående, med Strängnäs kyrkobygge 
närbesläktade bygget på Alsnöhus, 1 där man funnit fragment av både tegel och täljsten 
med mycket likartade ornament som de nyss omtalade i Strängnäs domkyrka. Kanske 
tilltalades han särskilt av att han på Alsnöbygget även fick arbeta i sten, det material, 
vid vilket han varit van från åren i Linköping. 2 

I Strängnäs ersattes denne ornamentmästare senare av andra krafter, vilkas stil hade 

1 B. THORDEMAN, Alsnö hus, Sthlm 1920, s. 62- 65. 
2 D et är icke otänkbart, att samme man huggit några kapitäl till tornet i Över-Selö kyrka nära Sträng-

näs, vilka röja en tydlig påverkan av Linköpingsstilen. - E. BoHRN, Över-Selö kyrka. Sörmländska 
kyrkor 76 (i bd 6), Eskilstuna 1946, s. 5, 15. 
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NV SV 
Fig. 152. Skulpterade kapitäl av tegel till 

kolonnetter i valv S I. Uppm. 'T. Sellman 


1912. 

Skulptierte Säulchen- Carved brick capit als 

kapitelle im Gewölbe of colonnettes in vault 

s I. s I. 

en mera provinsiell prägel med äldre (romanska) ornament som förebilder. Dessa senare 
alster kunna studeras på den norra och södra portalens kapitällister (fig. 31, 52, 53) på 
valvkolonnettkapitäl (fig. 150-152) och vissa pelarskaft i kyrkorummets östra del (5C, 
5D, 6D), där ornamentstenar (fig. 94- 98, 101-104) äro inmurade. 

Det finns även andra omständigheter, som tyda på relationer m ~llan Strängnäs och 
Linköping. Såsom ovan (s. 150) meddelats, verkställdes Strängnäsdomens välvning i 
±lera etapper med början i östra delen. Det första pelarparet i öster (8C, 8D) finns ännu 
kvar i sin ursprungliga kvadratiska form, likaså den tredje pelaren (6 C) i norra raden, 
medan det andra pelarparet av allt att döma från början haft åttkantiga skaft(jfrs.158). 
Denna stödväxling, som man sannolikt avsett att genomföra i hela kyrkan, är typisk 
för den nordeuropeiska unggotiken under 1200-talet1 och finns i Sverige bäst represen-
terad i Linköpings domkyrka. Där förekomma också fyrkantiga pelare med hörnstavar i 

1 L. RoHDE, a. a., s. 99. 
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långhusets östra del, byggda redan under biskop Bengts tid, d. v. s. före 1237, samt åttkan-
tiga pelare från ett senare skede. Några av de fyrkantiga pelarna ha skråkantsockel och 
degenererade attiska baser till hörnstavarna försedda med romaniserande hörnblad 
liksom i Strängnäs domkyrkas östra del. Långhusets östra parti i Linköpings domkyrka 
planerades 1260, då de nya långhusmurarna anlades. Inom detta långhus lågo de ått-
kantiga pelarna.1 Långhusets välvning tog sin tid, men säkerligen fastställdes pelarnas 
system redan i samband med förlängningen under 1260-talet s början. Det var under 
detta skede som det basilikala systemet från den äldre biskop Bengts tid slopades och 
Linköpings domkyrka ändrades till en pelarhall. 

Byggnadsanalysen av Strängnäs Kärnkyrka har emellertid visat, att pelarna och 
högmurarna i den östra delen icke fullbordats av de mästare, som tillverkade pelarbaserna 
och arbetade med hallkyrkan som mål. När pelarskaften uppmurats och man började 
med högmurarna, ändrades vid en viss tidpunkt byggnadsplanerna. Kyrkan skulle 
enligt dessa få en basilika! uppbyggnad (jfr s. 160 f). En dylik kamp mellan syst.3men 
hallkyrka- basilika är under 1200-talets andra hälft icke ovanlig i Nordeuropa. Att 
man i Liibecks Mariakyrka redan omkr. 1260 började med ett basilikalt kor, är redan 
ovan sagt. I Mälardalen representeras basilikan under denna t id av Upp sa I a dom-
k yrka och Skoklost ers kyrka, medan Mari akyrkan i Sigtuna fullbordades som 
hall. Bland Baltikums större sakralbyggnader kan nämnas domkyrkan i Riga, där 
hallkyrkotanken uppgavs under 1200-talet s andra hälft och där kyrkan fullbordades 
som basilika. 2 Till Strängnäs kan denna riktning ha nått via Danmark och N ordtyskland, 
där basilikan fortfarande var förhärskande bland dom- och klosterkyrkorna. De fönster-
liknande öppningar i mittskeppets östra del, som skulle öppna sig mot sidoskeppens 
vindar, ha sina motsvarigheter bl. a. i Lögum3 och i Segeberg.4 De kunna uppfattas 
som rudiment av triforiegluggar. I Sverige förekommer en dylik konstruktion i Stora 
Kopparbergs kyrka i Falun (SvK, Dalarne Il, s. 26 f.); även Uppsala domkyrkas runda 
triforiegluggar kunna nämnas i detta sammanhang liksom också Trefaldighetskyrkans 
fyrkantiga. 

Relationerna till Linköpings domkyrk a giva vid handen, att man i Strängnäs 
torde ha börjat uppföra valvpelarna någon gång under 1260-talet, kanske strax efter 
ytterväggarnas anläggande (se s. 150). Vid vilk3n tidpunkt basilikatanken infördes och 

1 AXEL L. RoMDAHL, a. a., s . 46, 74; jfr J. RoosvAL, Studier i Linköpings domkyrka, s. 22. - B. 
CNATTINGIUS, Linköpin gs domkyrka. Några byggnadshistoriska notiser, i: Medd. fr. Österg:s o. Linköpings 
st ads museum 1962- 63, s . 47 f. 

2 V. V AGA, Problema prostranstvennoj formy v srednevekovoj arhitekture Latvii i Estonii (Das Problem 
d er Raumform in der mittelalterlichen Baukunst Lettlands und Estlands), T artu 1960, s . 4 f. ; jfr A . 
TuuLsEs rec. i Fornvännen 1961, s. 142 f. samt H. TH DMMLERS rec. i Ztschr. fiir Kunstgeschichte, 1963, 
s. 	281 f. 

3 Da K XXI, T1mder Amt, Kbhvn 1957, s . 156. 
• A . KAMPHAUSE~, Die Baudenkmäler der deutschen Kolonisation in Ostholstein un cl die Anfänge 

der nordeuropäischen Backsteinarchitektur, Neumiinster i. Holstein 1938, s . 55. 
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när den övergavs kan ej närmare bestämmas. Arbetet med uppförande av pelarna, hög-
murarna och östra gavelröstet tog säkerligen en ganska lång tid i anspråk, och man får 
måhända räkna med, att kyrkan i denna gestalt och utsträckning (alltså med trätak) 
var färdig någon gång under 1270-talet. 

Med valvslagningen börjar ett nytt skede i domkyrkans byggnadshistoria. Nu verk-
ställas planerna på att utforma kyrkorummet såsom en pelarhall, med mittskeppet högre 
än sidoskeppen i anslutning till de höjdförhållanden, som byggnadens yttertak redan 
hade fått, då basilikasystemet övergavs. Resultatet blev sålunda en s. k. pseudobasilika 
(ty. Stufenhalle), särskilt tydligt framträdande i exteriören (fig. 72). Det ligger nära till 
hands att sammanställa en del av det begynnande välvningsarbetet med de arkivaliska 
uppgifter, som tala om en livlig byggnadsverksamhet under biskop Anunds tid på 1280-
talet (s. 173). En sådan tydning bekräftas även av valvens utseende. Alla valv äro försedda 
med svickelkolonnetter av den typ som även förekommer i södra Skandinavien, särskilt 
då i Skåne med valven i Lunds domkyrka från tiden strax efter 1234 såsom förebild.1 

I fallet Strängnäs behöver man emellertid icke leta efter paralleller på så långt håll. Här 
hade man säkerligen haft kontakt med Mariakyrkan i Sigtuna, där korvalvet har dylika 
kolonnetter i svicklarna. Mariakyrkan fick sina valv under åren mellan 1281 och 1289.2 

Svickelkolonnetternas och valvkupornas former visa, att valven i Strängnäs ha 
tillkommit successivt, med en stor tidsmarginal mellan de östra och västra delarna. Såsom 
framgått av byggnadsanalysen, äro valven i öster äldst, slagna före raset ca 1290 (s. 174). 
Byggnadsverksamheten under biskop Anunds tid hade tydligen som mål att färdigställa 
domkyrkans koravdelning, omfattande de tre östligaste traveerna. Att denna in-
delning bibehölls även senare, visa bl. a. de urtag för liggande bjälkar, som finnas på de 
bägge rundpelarnas mot mittskeppet vettande sidor (jfr s. 108). Dessa bjälkar sträckte sig 
tydligen ända till det tredje pelarparet (= 6C, 6D) och kunna tolkas som konstrnkti\ a 
delar för ett korskrank. Gränsen mellan kor och långhus vid tredje pelarparet var icke 
markerad i arkitekturen, men däremot i den senare utförda målningsdekoren genom 
stora runda medaljonger med apostlahuvud på mittskeppets gördelbåge mellan den tredje 
och fjärde traven. 

Svickelkolonnetterna i kyrkans östra del - d. v. s. i det gamla koret - äro försedda 
med rikt ornerade tegelkapitäl (fig. 150- 152). Ornamentiken ansluter sig delvis till Lin-
köpingsmästarens stil från 1250-talet, dock med en starkt lokalbetonad, romaniserande 
tendens. Paralleller till dessa ornament finnas bl. a . på senromanska dopfuntar och på 
dekorativt järnsmide å portar från 1200-talet . Det är sålunda samma förteelse, som 
förekommer även i Västerlandets sydligare trakter, där de romanska dragen leva kvar 
i tegelornamentiken ända fram till 1200-talets sista fjärdedel. 3 I domkyrkans västra del 

1 MONICA RYDBECK, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943, s. 104 f. 
2 B. BERTHELSON, a. a ., s. 11. 
3 R . ScHNYDER, Die Baukeramik und der mittelalterliche Backsteinbau des Zisterzienserklosters 

St. Urban, Bern 1958, s. 44. 



Fig. 153. Kärnkyrkans södra sidoskepp, västra delen, sett mot väster (S IV- S VIII). Foto Landes-
denkmalamt ' Vestfalen-Lippe, Miinster Westf. 

S Seitenschiff d es K ernbaues, W Teil , n ach 'N " ' part of S a isle of origina l church, looking W. 
(S IV- SVIII) (S IV- S VIII). 



Fig. 154. Kärnkyrkan . Genomblick från Sakristia II mot sydväst med pelarna 6 C, 4 D, 5 C och vägg-
pelaren 6 B synliga. Foto S. Hallgren 1963. 

J<ernbau. Durchblick von dcr Sakristej II gegen S\:V Original church. Prospect from Vestry II towa rds SvV 
mit d en Pfeilern 6 C, 4 D, 5 C und der \.Vandvorlage with pillars 6 C, 4 D and 5 C; pilaster 6 B is a lso visible. 

6B. 



Fig. 155. Kärnk yrkans norra sidoskepp mot nordväst med väggpelarna 8 B, 7 B och 6 B. Foto S. H all-
gren 1963. 


N Seitenschiff d es I<ernba ues gegen N';V mit d en N a isle o f original church , looking NW', wilh p ilasters 

Wandvorlagen 8 B, 7 B t1nd 6 j3, 8 B, 7 B a nd 6 B. 



Fig. 156. I<ärnkyrkan. Södra ytterväggen i S VIII med blick in i Vå rfrukoret. Ovanför detta ett ur-
sprungligt fönste r (jfr fi g. 70). Foto A. Lunclh 1955. 


Kernbau. S A ussenwand in S V !II rni t B lick in die S exterior wall of orig ina l church in S VIII, with g1in1pse 

Frauenka pelle . Dariiber ein ursprllngliches Fenster into Lady Chapel. Above is one of 1he original windows 


(vgl. Abb. 70) . ( cf. fi g. 70). 
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försvinner denna plastiska dekorationsrikedom, men själva valvkonstruktionen i övrigt 
är i stort sett densamma i hela kyrkan. 

Valven äro kupolformade s. k. domikalvalv, en särform, som hade införts till det 
nordiska Östersjöområdet närmast från Westfalen.1 Över domkyrkans koravdelning 
äro valven toppigare än i det övriga långhuset, deras höjd från kapitällisten till hjässan 
överstiger betydligt pelarnas resning (pl. XVII A). I långhusets västra del däremot äro 
valvkuporna och pelarna nästan lika höga. Allt detta har sin motsvarighet i Westfalen, 
där valvkupornas höjd reducerats gradvis under 1200-talets andra hälft.2 Den west-
faliska karaktären kommer ännu mera till synes i kyrkorummets västra del, där man efter 
raset !\ar övergått till kraftigare pelare med engagerade halvkolonner vid sidorna. 
Rummet får en tung, något tryckt prägel, som direkt leder tankarna till Miinsterkirche i 
Herford, ett byggnadsverk, som bildade upptakten till den westfaliska hallkyrkans 
seger under 1200-talets andra tredjedel.3 

Mot bakgrunden av de ovan analyserade westfaliska formerna i Strängnäs Kärnkyrka 
stå de två rundpelarna (7C, 7D) med sina trapetskapitäl som anakronismer. Dessa 
pelare ha även inspirerat några forskare att datera Kärnkyrkan till 1100-talets senare 
hälft, 4 resp. 1200-talets första ijärdedel, 5 varvid de ha utgått från de danska tegel-
byggnaderna som jämförelsematerial. I själva verket finnas också i Danmarks romanska 
tegelkyrkor de närmaste motsvarigheterna till dessa rundpelare och trapetskapitäl (Sorö, 
Ringsted, Bjernede, Thorsager). Medan de tyska trapetskapitälen ha avrundade svickel-
partier (Jerichow, Ratzeburg), äro kai:;'.tälen i de omtalade danska byggnadsverken 
utbildade med raka och tämligen smala svicklar liksom i Strängnäs. 6 Formen kan före-
komma även under 1200-talet (Herlufsholm), vilket delvis torde bero på den konserva-

1 Sitt egentliga ursprung har denna valvtyp i sydvästra Frankrike, där den uppstått genom en egen-
artad sammansmältning av kupolen och kryssvalvet. Dess från kryssvalvet stammande diagonalbågar 
äro här inga egentliga beståndsdelar i själva valvkonstruktionen, utan hava huvudsakligen en rent formell 
uppgift. De äro endast svagt sammanfogade med de valvkupor, under vilka de äro lagda närmast såsom 
permanenta byggnadsformar av sten (jfr fig. 130). I de västfranska landskapen Anjou och Poitou har 
denna valvtyp förenats med hallkyrkan, som där utvecklats till en synnerligen karakteristisk byggnads-
typ, vilken på ett i den medeltida arkitekturhistorien ganska ovanligt sätt blev överförd till och helt 
accepterad i Westfalen, där den under slutet av 1100-talet och förra hälften av 1200-talet assimilerades 
och utvecklades till en ny blomstring. Härifrån spreds sedan både hallkyrkan och domikalvalvet till de 
mindre utvecklade länderna i norr och nordöst. - Se härom närmare: G. DEHIO, Geschichte der deutschen 
Kunst, Berlin 1919. Textbd I, s. 274-279, Abb.bd I, fig. 116- 129 b. 

2 K. WrLHELM-KÄsTNER, Der Raum Westfalen in der Baukunst des Mittelalters, i: Der Raum 
\Vestfalen Il: 1, Miinster Westf. 1955, s. 409. 

3 LENI TELGER, Die Miinsterkirche zu Herford, i: \Vestfälische Zeitschrift Bd 92, Miinster 1936; K. 
\VILHELM-K.ÄSTNER, a. a., s. 410. 

4 s. AMBROSIAN!, Tegelbyggnader i Norden, Sthlm 1926, s. 39. 
5 G. Bo:ETHIUs, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand, Uppsala 1921, s. 79. 
6 A. KAMPHAUSEN, a.a., s. 196. - J. STEENBERG, Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. 

Aarhundrede, Kbhvn 1935, s. 55, 124, 174. 
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tism, som gör sig gällande i den danska tegelarkitekturen under detta skede.1 Rund-
pelarna i Strängnäs skulle sålunda antyda, att där möjligen arbetat också någon mur-
mästare från södra Skandinavien - en fullt förståelig företeelse med tanke på byggnads-
materialet. 

Under avslutningsskedet tillkommo även de två ståtliga portalerna i norr och söder med 
sina stora omfattningsbågar, sina blinderingar samt sin terrakottaornering på kapitäl-
listerna (pl. XXV o. XXVII; fig. 52, 53). Kapitälorneringen ansluter sig direkt till den or-
nering, som förekommer på svickelkolonnetterna i korpartiets östligaste trave från 1280-
talet, dock med en ännu påtagligare romaniserande tendens. Portalernas komposition 
däremot pekar alldeles tydligt på westfaliska förebilder (Nikolaikirche i Lemgo, 2 

Hohnekirche i Soest, Ludger ikirch e i Miinster). Om den byggmästare, som 
utförde dessa portaler i Strängnäs och som även var delaktig i valvslagningen, kom direkt 
från W estfalen, kan ej sägas med säkerhet, men han har tydligen haft förbindelse med 
den westfaliska konsten och kan ha varit av tysk härstamning. Under den tid, då man 
fortsatte med bygget efter raset ca 1290 och då portalerna förbereddes, styrdes Strängnäs 
stift av biskop Isar (Isarus), som med all säkerhet var tysk till börden och som i stiftet 
gärna omgav sig med tyska landsmän. 3 

SAMMAN- . Sammanfattningsvis kan Strängnäs Kärnkyrka karakteriseras såsom ett av de första 
FATTN ING exemplen i Norden på den korlösa hallkyrkan. Den inre löpgången förlänar detta bygg-

nadsverk en särställning i Östersjöområdet över huvud taget. Dess byggnadshistoria 
visar Sveriges konstförbindelser under 1200-talet med hansestäderna, Danmark och 
Westfalen samt b elyser på ett instruktivt sätt kampen mellan hallkyrka och basilika 
under unggotikens tidevarv. Påbörjad omkring 1260, fick Kärnkyrkan sina östra valvpe-
lare grundlagda under 1260-talet av en mästare, som arbetat vid Linköpings domkyrko-
bygge. Ursprungligen anlades kyrkan såsom en hallkyrka, men under en kortare bygg-
nadsperiod synes man hava avsett att fullborda byggnaden såsom basilika. Denna 
tanke uppgavs dock ganska snart. Under 1280-talet fick kyrkans östra del sina valv, 
byggda av westfaliskt skolade mästare. När man efter ett ras, som antag ligen inträffade 
i samband med en brand omkring 1290, grep sig an m öd att restaurera och ±ullborda 
den skadade Kärnkyrkan, blev det westfaliska elen:entet det övervägande, vilket bl. a. 
kommer till synes i västra delens valvsystem och i de ståtliga sidoportalerna i söder och 
norr. Helt avslutad blev Kärnkyrkan under 1330-talets senare hälft. 

Huru Strängnäs Kärnkyrka inverkat på arkitekturutvecklingen i Mälardalens tegel-
kyrkor är en fråga, som ligger utanför syftet med denna publikation.4 

1 J. STEENBERG, a. a., s. 165. 

2 W. MULLER, Die Nikolaikirche in Lemgo, 11. Sonderheft der Zeitschrift •>Westfalem, !\fönster 


Westf. 1949, s . 32. 
3 G. CARLSSON, s. 460. 
4 Denna fråga behandlas närmare av A. TuuLSE, Der Kernbau des Doms zu Strängnäs und sein 

Umkreis, i: VHAA, Antikvariskt arkiv nr 25, Sthlm 1964 (64 sidor). 
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Kärnkyrkans planläggande och grundläggning torde sålunda kunna förläggas till 
biskop Kols ämbetstid, om vilken man tyvärr icke har många säkra källor att 
bygga på. Den torde i varje fall hava omfattat större delen av 1250-talet. Hans efter-
trädare, biskop Fin vid,1 första gången nämnd år 1267, men sannolikt biskop i Sträng-
näs redan under förra delen av 1260-talet, har sett domkyrkan börja taga form i sina 
östra delar, men det blev helt visst biskop Anund, som, säkerligen stödd av konung 
Magnus Ladulås och hans bröder, satte fart på den första etappens byggnadsarbete 
(jfr s. 173). 

Under en stor del av den andra etappen och under hela avslutningsskedet innehades 
biskopsstolen av den kraftfulle och stridbare Styr björn, 2 biskop i Strängnäs mellan 
1309 och 1343. Under hans långa episkopat utfördes måhända det mest omfattande 
byggnadsarbetet, och då biskop Styrbjörn dött påskaftonen den 12 april 1343, kunde han 
begravas i sin nyss färdiga domkyrka. Om dess utseende vid denna tidpunkt ger den i 
fig. 139 avbildade modellen en klargörande och i allt väsentligt riktig föreställning. 

1 Rörande biskoparna KoLs och Frnvws sparsamt kända ämbetsgärningar se G. CARLSSON, s. 454 o. 
455. Kol är omtalad såsom biskop i Strängnäs 1253 och 1257. Finvid nämnes första gången 1267. Han 
dog 1274 el. 1275. 

2 STYRBJÖRN, biskop i Strängnäs 1309- 1343, var av sörmländsk adel. Om honom vet man, att han 
var en kraftfull och stridbar man, som under sin långa ämbetstid ägnade stiftets administrativa och 
ekonomiska angelägenhet er mycken uppmärksamhet. Se i övrigt G. CARLSSON, s . 462- 465. 

F ig. 156 A . Strängnäs domkapitels sigill 1298. 

Ur B. E . Hildebrand, Svenska sigiller från 


medeltiden. Sthlm 1862 och 1867. 

Siegel des Domkapitels von 1298. 


Chapter Seal, 1298. 




Fig. 157. Kärnkyrkan från sydöst efter tillbyggande av Sturekoret och upptagande av 
stora gotiska fönster i östfasaden. Rekonstruktion av E. Bohrn 1944. 

Kernbau von SO nach dem Anbau <ler Sture- Original church from SE after erection of the 
kapelle und dem Herausbrechen grösser go- first chapel on S side (Sture chapel) and 

tischer Fenster in <ler 0 Fasade. the opening of large Gothic windows in 
E front . 
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