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Förord 


Enligt den ursprungligen uppgjorda planen för publicering av Strängnäs domkyrka i verket 
Sveriges Kyrkor skulle ett första band behandla kyrkans byggnadshistoria, dess medeltida 
kalkmålningar och dess restaurering 1907- 1910. Av detta band har hittills utkommit två 
delar. Den återstående, tredje delen över kyrkans kalkmålningar är under utarbetning av 
fil dr Erik Bohrn och avdelningsdirektör Åke Nisbeth vid riksantikvarieämbetet. 

Av publikationens andra band, avsett att beskriva domkyrkans fasta inredning och 
inventarier jämte gravminnen, har hittills delen rörande gravminnen utkommit. Den nu 
föreliggande delen behandlar kyrkans fasta inredning och inventarier med undantag av 
textilier och silver, som beräknas utkomma i ett separat, tredje häfte. Det visade sig nämligen 
nödvändigt att underkasta textilierna en omfattande och tidsödande konservering, innan 
de kunde fotograferas och publiceras. Kyrkans silver och textilier, som lämpligen behandlas 
gemensamt, kommer sålunda att fylla den å terstående tredje delen av andra bandet. 

De flandriska altarskåpen är Strängnäs domkyrkas förnämsta inventarier, internationellt 
berömda klenoder, som tillhör det dyrbaraste i vårt lands konstnärliga arv genom tiderna. 
Johnny Roosval hade ursprungligen åtagit sig uppdraget att beskriva altarskåpen för Sveriges 
Kyrkor, i egenskap av en av verkets grundare och dess mångårige ledare. Roosvals forsk-
ningar inom den flandriska altarskåpskonsten, så rikt företrädd i vårt land, är alltjämt en 
hörnsten för vårt vetande i detta ämne. 

Internationellt sett har de flandriska altarskåpen i Sverige ett alldeles särskilt värde, efter-
som de i en omfattning, som nära nog är unik, bevarat sina skulpturers medeltida färg och 
förgyllning. Men tyvärr är denna oskattbara tillgång nu på väg att gå förlorad . I de berömda 
Roggeskåpen i Strängnäs domkyrka flagnar och rasar förgyllningen på ett sätt, som åsamkar 
konstverken oersättliga förluster. Om inte en omedelbar, genomgripande restaurering kom-
mer till stånd, berövas våra efterkommande det privilegium, som besökare i Strängnäs 
domkyrka i snart 500 år åtnjutit : att beundra några av den flandriska altarskåpskonstens 
yppersta verk i deras ursprungliga skönhet och rikedom. 

Att de äldre orgelverken fått en relativt utförlig behandling får ses mot bakgrunden av 
den värdefulla kunskap om orgelkonsten i Sverige som finns att hämta i domkyrkornas rika 
orgelhistoria. 

Vid utarbetandet av föreliggande häfte har lektor Isak Fehrs arkivforskningar kring 
kyrkan utnyttjats och även en snabbinventering av dess lösa inventarier, utförd av fil lie 
Rune Norberg 1932. Till Madame Catheline Perier-D'Ieteren i Bryssel riktar vi ett varmt 
tack för hennes intressanta bidrag till lösningen av de flandriska altarskåpens konsthistoriska 
problem. För illustreringen har det varit en oskattbar förmån att kunna anlita fotografen 
Henrik Hultgren med hans erkända skicklighet att i bild dokumentera medeltida skulptur. 
Häftets redigering har sakkunnigt utförts av förste antikvarie Ragnhild Boström. 

Konung Gustaf VI Adolfs Fond För Svensk Kultur har tilldelat Sveriges Kyrkor ett 
anslag som tryckningsbidrag till föreliggande volym, som möjliggjort en nära nog full-
ständig illustrering av de flandriska altarskåpens rika bildvärld. Ledningen för Sveriges 
Kyrkor ber härmed få framföra sitt varma tack för det värdefulla stöd, som verket häri-
genom fått mottaga. Måtte den kunskap om de flandriska altarskåpen i Strängnäs dom-
kyrka, som volymen inte minst genom sitt rika bildmaterial kan sprida, i sin mån bidraga 
till en snabb lösning av det akuta problemet med altarskåpens restaurering. 

Stockholm i aug 1978 

Aron Andersson Sten Karling 
Erik B Lundberg R Axel Unnerbäck 
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STRÄNGNÄS DOMKYRKA 

Il: 2 Kyrkorummets inredning och inventarier 

av ARON ANDERSSON och R . AXEL UNNERBÄCK 

Inledning 
Strängnäs domkyrkas interiör är med avseende på nu-
varande inredning till större delen ett verk av den stora 
restaureringen 1907- 1910 som denna skildrats av Erik 
Bohrn i en tidigare del av detta arbete (Strängnäs dom-
kyrka I : 2. Nyare tidens byggnadshistoria, Almqvist & 
Wiksell 1968). Karakteristiskt för denna restaurering, 
som så ofta citerats som föredömlig och grundläggande 
för ett modernt restaureringstänkande och förfarande i 
vårt land, nä r det gäller vård av äldre kyrkominnen, är 
dess klart uttalade respekt för monumentet och dess 
historia, dess egenvärde och individualitet, som denna 
präglats under seklernas lopp. En modernt, antikvariskt 
inriktad restaurering tar sålunda hänsyn till varje gene-
rations bidrag i kyrkans utformning och utsmyckning. 
I den mån nytillskott är av behovet påkallade, bör dessa 
anpassas efter den existerande miljön, men i möjligaste 
mån motsvara den egna tidens uppfattning och krav. 
För Strängnäs domkyrkas del innebar detta 1907- 1910, 
a tt mycket av kyrkans dyrbara medeltida konstarv, 
som fört en dold eller undanskymd tillvaro, å ter lyftes 
fram i ljuset: valvmålningar knackades fram och de 
flandriska alta rskåpen fick på nytt en hedersplats i 
kyrkans interiör, medan inramningen av skrank, de nya 
bänkkvarteren och den nya belysningen utformades i 
tidens egen stil , den sk jugendstilen. 

Med undantag av de flandri ska altarskåpen är det 
ytterligt litet, som återstår av Strängnäsdomens medel-
tida inredning, men denna bör ha varit osedvanligt rik 
och praktfull. Enligt en icke verifierad uppgift skulle 

kyrkan ha räknat ej mindre än 27 kor och prebenden 
och 69 altarbord .1 Det är givetvis i medeltidens slut-
skede kyrkans inredning går mot sin kulmen , sedan det 
nya högkoret kommit till och framför allt tack vare 
Cordt Rogges generösa gåvor. 

Det är icke möjligt att etapp för etapp fö lja det medel-
tida kyrkorummets omgestaltning till en protestantisk 
gudstjänstlokal. Ännu vid mitten av 1600-talet berättas 
om borthuggning av ett medeltida helgonaltare, och 
ungefär vid samma tid blir kyrkans interiör vitlimmad. 2 

Den äldsta bevarade interiörbild av kyrkan vi äger, 
Erik Dahlbergs teckning från 1660-talet, som senare 
blev stucken i koppar för verket Suecia antiqua et ho-
dierna (Strängnäs domkyrka I: 2, s 383, fig 265), visar 
ännu högaltaret med sitt medeltida altarskåp, även om 
detta på teckningen återgivits som ett skåp med sex 
helgonfigurer under baldakiner (jfr fig 1- 44). Vid pe-
larna närmast långhuset är två a ltarskåp med dubbla 
dörrar tecknade med en uppenbarligen orimlig place-
ring - konstnären har observerat kyrkans tre fland-
ri ska altarskåp och bemödat sig att få med dem alla tre 
på sin teckning. Skåpet tv är tydligt nog Mariaskåpet i 
dopkapellet med predella och barnets tillbedjan som 
centralt motiv (jfr fig 82- 107), medan skåpet t här det 
s k mindre Roggeskåpet med en Golgathascen i mitt-
partiet (jfr fig 45- 81). Men intetdera av skåpen har ett 
format, som tillå ter en dylik placering. Däremot vet vi, 
a tt högaltarets skåp befriats från sina dörrar, och så är 
det också framställt på teckningen, och att dessa dörrar 

Fig 1. Strängnäs domkyrka . Heliga tre konungars tillbedjan. Må lning på hög-
a ltarskåpet (Strängnäs I; fig 3, Jll : 3). 

The Adoratio11 oj the Magi. Pai11ti11g 011 the reredos 011 the high altar (Strä11gnäs I ; 

Jig 3, lll: 3). 
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hängde på de nämnda väggpelarna på ömse sidor om 
ingången till koret sedan obekant tidpunkt och ända 
till det tidiga l 800-talets omgestaltning av korrummet. 

T v på teckningen står domkyrkans medeltida brons-
funt, och i samband med restaureringen 1907-1910 
placerades den på motsvarande plats just med ledning 
av teckningen. Till höger står korstolen med ätten 
Kaggs vapen, som nu har sin plats vid korets norra 
vägg. Vid den mellersta pelaren i korets sydsida ses en 
stor helgonbild, som kanske kan identifieras med den 
ännu bevarade monumentala träskulptur, som fram-
ställer S:t Erik. 

I våra dagar finns intet av kyrkans medeltida altaren 
bevarat. På högaltaret vilar en medeltida altarskiva med 
inhuggna kors, men den fördes till denna plats från ett 
utrymme under tomvalvet i samband med den nämnda 
restaureringen.• Vid samma tillfälle rekonstruerades ett 
mindre altare vid en av pelarna i långhusets nordsida, 
som visat sig innehålla en nisch, lämpad för uppställ-
ning av ett mindre altarskåp (Strängnäs domkyrka I: 2, 
s 446, fig 298). 

Det Roggeska altarskåpet har av allt att döma be-
varats orubbat på det medeltida högaltaret ända till år 

De flandriska altarskåpen 
I en studie publicerad i samband med utställningen av 
äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910 har John ny Roos-
val med poetisk kraft och inlevelse skildrat de neder-
ländska altarskåpens betydelse för den svenska sen-
medeltidens kyrkorum. Högaltarskåpet i Strängnäs är 
det äldsta kända bland dessa till Sverige importerade 
flandriska altarskåp, och det intar en märkesplats i den 
bevarade flandriska altarskåpskonsten över huvud 
(fig 1-44). 

»Med sina två par flyglar utgör altarskåpets bild-
innehåll en hel encyklopedi i den heliga historien, be-
stående av icke mindre än 38 olika mångfiguriga 
scener.» 

»De stängda ytterdörrarna visa målningar av däm-
pade blågrå, vita och skära toner. Om dessa ytterdörrar 
öppnas, bilda deras insidor tillsammans med de stängda 
innerdörrarna en svit av 8 målade pannåer, vilkas 
färger äro disciplinerade till en helhet i huvudsakligen 
rött och brunt, alltså en stegring i färgvärme, en över-
gång till den lågande glans som bryter fram, då även 
innerdörrarna öppnas.»5 

1815, då grunden lades till en ny altarbyggnad, inramad 
av en klassicerande triumfbåge (Strängnäs domkyrka 
I: 2, s 416, fig 284). Det flyttades då till korets norra 
vägg, där det hade sin plats i knappt 100 år. 

Beträffande de båda mindre flandriska altarskåpen 
äger vi inga säkra underrättelser om deras ursprungliga 
placering. I det besiktningsinstrument som upprättades 
av hovkonduktören G A Pfeiffer den 5 juli 1806 inför 
den kommande restaureringen, drabbas de tre flandriska 
altarskåpen av samma hårda dom: »Gamla trätavlor 
och de gamla skåplika tavlorna, fyllda med bildhugge-
rier, flyttas till andra ställen, där de kunna göra ett 
mindre anspråk på prydnad för kyrkan.»' De två mindre 
skåpen överfördes då till det Oljeqvistska gravkoret, 
nuvarande bibliotekskoret. I samband med inrättandet 
av Södermanlands fornminnesförenings museum i 
Roggeanum 1890 fick det Bormanska altarskåpet en 
tillfällig placering där, medan det mindre passions-
altaret uppställdes vid högkorets södra vägg. Vid 
restaureringen 1910 fick skåpen sina nuvarande platser, 
det Bormanska i dopkapellet och passionsskåpet i hög-
koret vid Sturegraven. 

I den notis, som infördes i kalendariet i »Martyro-
logia ecclesiae Strengnense» med anledning av Cordt 
Rogges död den 5/4 1501 , uppräknas bland de för-
tjänster biskopen inlagt om domkyrkans utsmyckning 
och förskönande också högaltarets prydande med en 
tavla. Altarskåpet är alltså förvärvat under hans 
biskopstid 1479- 1501, och till yttermera visso är bisko-
pens vapen anbragt på en av stolparna till Pontius 
Pilati terrass i Ecce Homo-scenen (fig 13). På prästens 
krage i den målade framställningen av Frambärandet i 
templet är ett årtal angivet: »A0 90.» Det är möjligt, att 
det avser året för altarskåpets färdigställande. • 

Men även det mindre passionsskåpet i koret bär 
Cordt Rogges vapen och i detta fall inpassat på ett 
mindre tillfälligt sätt: sockelns masverk bär i mitten en 
blå sköld med två gyllne horn (fig 45). Även detta skåp 
bör alltså ha tillkommit på biskopens tillskyndan, under 
hans ämbetstid eller möjligen bekostat genom en gåva 
vid hans frånfälle. 

Det tredje flandriska altarskåpet, Mariaskåpet 
Dopkapellet (fig 82- 107), är även det ett Brysselarbete 

i 



F ig 2. Högalta rskåpet (St rängnäs I). Bryssela rbete från tiden omkring å r 1480-
1490, uppstä llt på kyrkans högaltare under biskop Cordt Rogges ä mbetst id ( 1479-
150 1). Skåpets nuvara nde bakgrund frän resta ureringen 1907- 1910 med målning 
av Kristus i majestät av Julius Kronberg. 

The reredos (Strängnäs i ) placed 011 the high altar by Bishop Cord! Rogge while lie 
was Bishop of S1räng11äs (1479- 1501). Made at Bmssels aro1111d the years 1480-
1490. The present background of the reredos dates from the restoration 1nade in 
1907- 1910, with a painting of Chris/ in Majesty by Julius Kronberg. 
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men av något yngre datum och sällar sig till den stora 
grupp av flandriska altarskåp, som importerats till 
svenska kyrkor under den katolska medeltidens sista 
decennier, en import som kanske inspirerats genom för-
värvet av de äldsta flandriska altarskåpen i Strängnäs, 
anskaffade på Cordt Rogges initiati v. De svenska han-
delsförbindelserna med det rika Flandern var av gam-
malt datum, och en import av konstverk, textilier, trä-
skulptur m m är i själva verket belagd redan under den 
höggotiska perioden på 1300-talet. 7 

I 1400-talets slut var Flandern ett av de rikast konst-
producerande länderna norr om Alperna, med stora 
ateljeer som arbetade på export. Just altarskåpskonsten 
som vi ser den i Strängnässkåpen, s k mysterieskå p där 
evangeliets händelser skildras i dramatiska, plastiskt 
figurrika scener, var en flandrisk specialitet. Skåpens 
stämplar och inskrifter anger tydligt Bryssel som deras 
tillverkningsort, men tyvärr finns inga dokument be-
varade kring själva beställningen, som kunde meddela 
oss mästarnas namn. De tre altarskåpen har tillkommit 
under en tidsrymd av cirka fyrtio år och i samma stad, 
men inbördes företer de så stora skiljaktigheter, att det 
är, som om de tre altarskåpen illustrerade tre etapper i 
den flandriska altarskåpskonstens utveckling. 

Högaltarskåpets skulpterade inre är klart och mäk-
tigt i kompositionens byggnad (fig. 2). De arkitekto-
niska elementen väger nästan lika med de figurala. De 
storfiguriga scenernas monumentala, rofyllda karaktär 
betonas lika mycket av nischernas fria rymd som av 
bildrummens enhetliga, abstrakt begränsande panel 
med perpendikulärt masverk av en viss monotoni . 
Endast mittnischens kalvariegrupp tillå tes bryta panel-
ningens genomlöpande horisontella tudelning av skå-
pets interiör. Ovanför vidtar baldakiner med dekorativt 
masverk av sådan tyngd, att det helt dominerar de små-
figuriga scener det innesluter. 

Den monumentala principen har också varit väg-
ledande för uppbyggnaden av skåpets huvudscener. Det 
är något statiskt både i de enskilda figurerna - den 
himmelsfarande Kristus! - och i sammanställningen 
av de stora grupperna i figurrika scener som Begråtan-
det (fig. 22) och Kristus visar sig för de tolv apostlarna 
(fig. 30). Figurerna grupperas symmetriskt och skiktvis, 
och det främsta ledet är som regel det mest reliefmässigt 
behandlade. I skåpdörrarna är scendjupet ganska ringa, 
men också i corpus tillämpas en skiktvis uppradning av 
de agerande figurerna. I Begråtandet står varje figur 
liksom sluten i sin egen sorg, men även i scener med 
dramatiskt skeende bevarar kompositionen gärna ett 
drag av isolerade grupper och figurer, som ställts 
samman. 

Högaltarskåpet är i sina monumentalt koncipierade 
scener, sin storslaget arkitektoniska komposition ett 
stycke katedralkonst. I det mindre passionsskåpet har 
det berättande elementet tagit överhanden (fig. 45). 
Skåpet fylls till brädden av dramatiskt myllrande figu-
rer i bildrum med sceniskt djup och kulisser, växlande 
alltefter motivets egenart. Det ä r en virtuos regikonst, 
som flätat samman dessa livfulla figurscener, som 
plastiskt utnyttjar bildrummet till det yttersta. I Törne-
kröningen är det den perspektiviskt snedställda sitt-
bänken (fig. 48), i Uppståndelsen den på samma sätt 
arrangerade sarkofagen (fig. 68), som bidrar att ge en 
rumsskapande effekt. I Törnekröningen sitter Kristus 
på en låg podest och rummet begränsas bakå t av stora 
masverksfönster - i Uppståndelsen liksom i den mittre 
scenens kalvarieberg tornar klipplandskapet upp sig i 
fonden på ett sätt, som smälter det samman med fi-
gurerna. De tre huvudnischernas ramverk bildar ett 
smalt proscenium på ömse sidor om den scen, där 
händelseförloppet utspelas. I dessa smala fält är figurer 
placerade som åskådare och vittnen, och de har alltså 
en roll att förmedla sin upplevelse till den, som betrak-
tar skåpet. På ömse sidor om Törnekröningen är det 
två turbanklädda figurer i något mindre skala än 
huvudaktörerna. Vid Golgatha är det en soldat med 
blicken riktad mot Kristi kors och en kvinna med i för-
tvivlan knäppta händer, som vänder sig mot betrakta-
ren. I Uppståndelsescenen är det två av de slumrande 
knektarna, som fyller prosceniet. Kompositionen är 
raffinerat uttänkt. Kristus står på marken vid sarko-
fagens gavel, demonstrerande sina sår, med höger hand 
välsignande lyft mot betraktaren och i den vänstra 
korsfanan (som nu är förlorad). Ängeln , som knäpper 
händerna i tillbedjan på sarkofagens lock, ser Kristus, 
liksom betraktaren, men varken de sovande eller blän-
dade knektarna eller de tre kvinnorna, som nalkas 
graven genom en hålväg i fonden, har del i denna syn. 

Mittscenen är ett sannskyldigt bravurstycke i kal-
variebergets mästerligt behärskade människomassa. 
Korsen reser sig högt ovanför tumultet. Den ramande 
arkitekturen är icke lika dominerande som i högaltar-
skåpet. Dess masverk är luftigare och graciösare i for-
men, i baldakinerna liksom i sockelfrisen, och små-
scenerna framträder mer fritt på utskjutande konsoler. 

Altarskåpet i dopkapellet har återigen en a nnan 
karaktär, delvis betingad av motivet, julevangeliet, men 
också till följd av en annan uppfattning om altarskåpets 
bildgestaltning (fig. 82). Skåpets nischer med det slut-
tande scengolvet har fullt djup och varje figur är en full-
rund skulptur. Dockskåpsiden kan sägas vara fullt 
genomförd. Varje scen är en presentationsscen, trapp-



stegsformigt komponerad, beräknad att ses utan stö-
rande överskärningar, sammanställd av delikat model-
lerade figurer, eleganta och sirliga i dräkternas drape-
ring, graciösa och värdiga i åtbörder och kroppsrörel-
ser. Här är en tredimensionell värld med full illusion 
och verklighet. Baldakinernas masverk svävar högt över 
figurernas huvud , som en smyckande dekor, endast i 
andra hand med en uppgift att ge arkitektoniskt djup, 

DE FLANDRISKA ALTARSKÅPEN 13 

och de sprider också sina dekorativa friser till skåpets 
målade dörrar. Masverket över de större scenerna har 
förvandlats till ett tunt, genombrutet, naturalistiskt 
grenverk med blad och blommor. 

* * 
* 
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Fig 3. Bildschema Strängnäs I.1§1~ ~ ~ ~ ~ 
ldentification offigures, Strängnäs I. 

~ 19 ~ 19 ~ JQ ~ l9 ~ l9 ~ 19 ~ IQI 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 

rrr 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Högaltarets skåp 
Högaltarskåpet (Strängnäs I) med skulpterad fram-
ställning av Kristi passion i corpus och på insidan av det 
inre dörrparet; på utsidan av det inre dörrparet och på 
det yttre dörrparet målade framställningar av Marie 
Bebådelse, Jesu barndom och offentliga framträdande, 
samt av Yttersta Domen. Skåpet, dess dörrar och skulp-
terade utsmyckning av ek. Fig. 1-44. 

Corpus' höjd 259 cm (exkl fotplattans 9 cm), längd 
344 cm ( + 13), djup 43 cm ( + 18); de inre flyglarnas 
djup 26,5 cm, de yttre flyglarnas djup 5 cm. 
I. Corpus och det inre dörrparets insidor vertikalt 

delade i sj u lika höga nischer, som bildar en samman-
hängande fris av skildringar ur passionsberättelsen med 
läsning från vänster till höger. De tre scenerna i corpus 
är bredare och djupare än innerdörrarnas vardera två 
scener. Men kompositionens enhetlighet vinnes genom 
enhetlig marknivå, enhetlighet i nischernas tresidigt 
brutna fond, i höjden av deras masverksblinderade 
väggar, i formatet och placeringen av de miniatyrscener, 
som följer huvudscenerna ovan panelen, och icke minst 

Fig 4. Insidan av inre altarskåpsdörren t v (Strängnäs T): 
Intåget i Jerusalem och Kristus i Getsemane, samt sex smärre 
scener ur påskevangeliet (fig 3, I: J-2). 

lnside af the inner door af the reredos, lejt (Strängnäs I): 
Chris! en/ers Jerusalem, Chris/ in Gethsemane, and six smal/er 
scenes from the Easter gospel (Jig 3 I: 1- 2). 

genom det med enhetlig rytm och till enhetligt djup 
komponerade baldakinverket, som blott i mittnischen 
ovan kalvariegruppen lyfter sig till en samlande, krö-
nande effekt. I corpus' tre nischer råder starkare djup 
och starkare rörelse och fonden sluter sig kring grup-
perna med fortlöpande panel och i fondens mitt med 

· masverksfönster med glasning i silver och svart. Inner-
dörrarnas scener är grundare och mer kompakt fyllda 
av framställningen och fältet i fonden står tomt, för-
gyllt och med kvaderristning och ibland - som i de 
två första scenerna - uppfattat som en verklig utblick 
med gröna träd målade på den gyllne fonden. Sockel-
listernas genombrutna masverk är något smalare och 
smäckrare i dörrarna än i corpus. Mellan dörrarnas 
scener och mellan corpus' scener står smala kolonnet-
ter, i övre hälften med veckad mönstring och uppbä-
rande en liten statyett, över vars huvud växer ett krön 
av fem fialer. Varje baldakin är tredelad på bredden -
i mittnischen framspringer en fyrsidig tombaldakin 
över den Korsfästes huvud. I de övriga nischerna är 
tredelningen även genomförd i baldakinens byggnad 
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F ig 5. K rist us i S imo n Fariseens hus. Deta lj av fig 4 (fig 3, 
I: J A). 

Chris! in the house af S imon the Pharisee. Detail from figure 
4 (Jig 3 I: 1 A). 

på höjden, och de båda övre vå ningarna upptagas i 
mittpartiet av ett indraget torn bygge ovan den un ders ta 
våningens framspringande balkongsira ter, och i tornet 
öppna r sig en ni sch med en fi gurscen i min iatyr; i corpus 
fl ankeras tornen av änglas ta tyetter på sidopartiernas 
främre bågk rön. L ikso m en tredelning är genomförd i 
baldakinernas uppbyggnad på bredden och höjden, kan 
den också observeras på djupet i de skärmfo rmigt fra m
för varandra stä llda ga llerverken och bågarna, ömsom 
stä ll da i skåpdörra rnas plan, ömsom bru tna i vinkel 
inåt och utåt för a tt skapa djupverkan. - Vid nischer
nas avs lu tni ng uppåt ett skärmande masverk, som 
mildrar övergången till skåpets raka konturer, kompo
nerat av vida åsneryggs bågar spända diago na lt över 
hö rnen och fy llda med krabbor på ömse sidor. L iksom 
hela skåpets dekorati va uts myck ning visar baldakin
verket genomgående blankförgy ll ning - de fia lkrö n, 
som n u stå r svarta, ha r vari t sil ver blanka. 

Baldak inverkets min iatyrscener sk ild rar som regel 
hä ndelser före den stora nischens till d ragelser, men de 
redovisas här efter huvudscenen och num reras A-C 
frå n vä nster till höger. 

J. Kristi in tåg (f ig 4, 7). K ristus rider gränsle på 
åsnan, som ä r passgå ngare - höger han d är lyft väl-

F ig 6. K ri stus d river ut må ngla rna ur templet. Detalj av 
fi g 4 (fig 3, I: l C) . 

Chris/ p urging the Temple. Detail f rom figure 4 (Jig 3 I: 1 C). 

signande och vänster hand griper i tygeln , som li kso m 
huvudlaget är knu ten av rep. Bakom ås nan fö ljer 
Petrus, Johannes och en tredje apostel gestikulerande. 
Framför åsnan står en man och lyfter hat ten och breder 
en gyllne kläd nad un der åsnans hovar, i stadsporten en 
annan man i silverne dräkt med brokadmönster i gul d, 
som lyf ter sin gy llne hat t. Jerusalems stadsmu r med 
ru nda to rn med lökkupo ler och karn ap. I ett t räd 
ovanför Kristus sitter en liten man uppklättrad. Den 
gyllne fo nden är ristad med kvaderverk och må lad med 
ett träd. 

A. Kristus i Simon Fariseens hus (f ig 5). Vid ett 
diago na lt placerat bord Kristus mellan värdfolket och 
på bo rdet rektangulära matbrickor, bröd och kniv; 
Maria Magda lena på knä i förgru nden, omfa mnande 
K ri sti fötter och med smörjelsekaret bredvid sig; en 
tjänare bär fram ett lastat fat. 

B. Laza rus' uppväckande. K ri st us i mi tten, tv en av 
Lazarus systrar, som pekar på den ha lvnakne, ur graven 
st igande Lazarus; t h Johannes som stödjer hans huvud; 
bakom Kristus fyra manliga vitt nen. 

F ig 7. K ri st us . Deta lj av Intåget i Jerusa lem, fig 4. 

Chris!. Detail ji·om the Entry info Jem sa/em, figure 4. 
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Fig 8. Den sovande Petrus . Detalj av Getsemaneframställ
ningen , fig 4. 

St Peter as/eep. Detail from the Gethsemane scene, figure 4. 

C. Utdrivandet av månglarna ur templet (fig 6). 
Kristus stjälper ett bord och hå ller ett lyftat ris i handen, 
två månglare som flyr i ömse sidor och bakom Kristus 
en vällande bordsskiva med mynt ; månglaren som flyr 
t v bär en myntpåse, förgylld och med blå prickar. 

På kolonnetten mellan nischerna man med språkband 
i mörk hatt, bl å kolt och gyllne stövlar. 

2. Getsemane (fig 4, 8- 9). Örtagården ett klippland
skap, som likt en grotta omger den knäböjande Kristus 
med i tillbedjan lyfta men öppna händer och de tre i 
förgrunden sovande apostlarna, t v Petrus med sitt 
svärd, vars mörka balja har guldtexten »EAGT», t h 
Johannes med en bok och Andreas, alla med huvudet 
lutat i handen; Petrus och Johannes med tunikor i silver 
med tecknat mönster i guld, alla övriga dräkter i guld; 
i förgrunden en flätad inhägnad med öppning i mitten, 
där en spång löper över en bäck. På klippan framför 
Kristus har en kalk haft sin plats. Tv i fonden en grupp 
skulpterade trädstammar med rester av besättning med 
verkliga kvistar. T h en palissad och en öppen port, 
genom vilken Judas träder in med penningpungen i 
vänster hand och följd av en skara knektar i silverne 
hjälmar. I fonden må lade träd och blad. 

A. Judas' köpslagan. T v Judas som tar emot pen
ningknytet från en man i gyllne huva och dräkt med 

Fig 9. Judas. Detalj av Getsemaneframställningen, fig 4. 

Judas. Detai/ from the Gethsemane scene, figure 4. 

skriftrulle i vänster hand; i fonden mellan dem en äldre 
skäggig man i gyllne huvudbonad och blå dräkt med 
guldmönster; kring denna grupp ytterligare fem män , 
varav en i gyllne popmössa, en i turban och de övriga 
yngre och skägglösa. 

B. Nattvarden. Apostlarna samlade kring ett lång
bord med Kristus i fonden , som välsignar och räcker ett 
bröd till Judas med penningpåsen, som står vid bordets 
främre kortända, hela scenen i starkt förkortat perspek
tiv sedd nedifrån. Apostlarna frågande inför Kristi 
tillkännagivande. 

C. Fottvagningen. Kristus knäböjer i vitt förkläde 
och tvår fötterna på Petrus, som sitter på en gyllne stol 
t h. De övriga elva apostlarna i tre led bakom dem, 
ytterst i varje sida en apostel i blå resp brun guld
mönstrad dräkt, inramande scenen, den ene med 
bedjande knäppta händer, den andre med ena handen 
visande lyft. 

3. Ecce Homo (fig 10, 13- 14). På en podest i mitten 
med framåtsluttande golv står den törnekrönte Kristus i 
guldmantel, fodrad med silver med tecknat guldmönster, 
och ländkläde, de bundna händerna framsträckta; i 
ömse sidor en knekt som håller honom, knekten t h 
med ett risknippe lyft över hans högra skuldra. Knekten 
tv med punsade bokstavstecken på balsbården och 



F ig 10. Bildnischen t v i corpus 
(St rängnäs I): Ecce homo, sa mt 
tre smärre scener ur Kristi pas
sion (fig 3, I : 3). 

Figure nic/1e to the leji in the 
central panel (Strängnäs !): Ecce 
Homo, and three smal/er scenes 
from the Passion of Chris! (Jig 3 
I 3). 



Fig ll. Kind pustningen. Detalj av fig 10 (fig 3, I: 3A). 

The b /01v 011 the head. Detail from figure JO (Jig 3 1: 3 A). 
("A nd they spit 11po11 him, and look the reed, and smote him 
on the head." Matt. xxvii. 30.) 

F ig J 3. Pilatus. Detalj av Ecce Homo, fig 10. T h kolonnett 
med lejon som krön med Cordt Rogges vapensköld . 

Pi late. Detai/ from Ecce Homo, figure 10. Right, a co/onneffe 
crowned by a lion with Cordt Rogge's coat-of-arms. 

F ig 12. Törnekröningen . Detalj av fig JO (fig 3, I: 3C). 

Chris/ crowned with thorns. Detai/ from figure JO (Jig 3 J: 3 C). 

F ig 14. Överstepräst. Detalj av Ecce Homo, fig JO. 

The High Priest , Detail ji·om Ecce Homo, figure JO . 



Fig 15. Mittpartiet i 
corpus (Strängnäs J): 
Korsbärningen och Kors
fä stel sen, sa mt två smärre 
scener ur Krist i passion 
och nedstiga nde till döds
riket (fig 3, I: 4). 

The middle part oj' the 
cemre panel (Strängnäs 
I): Christ hearing the 
Cross and the Cmcifixion, 
and two smal/er scenes 
from the Passion oj Christ 
and the descent into the 
kingdom of death (Jig 3 
/: 4). 
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Fig J 6. Bödel. Detalj av Korsbä rningen, fig 15. 

Executioner. Detail from Chris! hearing the Cross, figure 15. 

Fig J 9. Den fromme hövitsmannen. Detalj av Korsfästelsen, 
fig J 5. 

The pious centurion. Detail from Chris! hearing the Cross, 
figure 15. 

Fig 18. Bödel. Detalj av Korsbärningen, fig 15. 

Exec111io11er. Detai/ fro m Chris/ hearing t/1e Cross , figure 15. 

röd text kring höger handled : «MAZ x IA»; han bär 
vit, blårandig bindel om li vet och mörkbruna hosor. 
Knek ten t h med vapenrock med blå kantbård och 
guldtext: »ANLNOIY.» På ömse sidor balustrader 
med sma la kolonnetter med matt förgyllning, som före
fa ller senare tillfogade, krönta med sittande lejon med 
en mörk sköld och två korsade röda horn , Cordt 
Rogges vapen. Tv Pilatus i hatt med breda gyllne brät
ten, lutad mot en mörk, guldprickig dyna på balustra
den, ena handen pekande på folket, den andra med (nu 
för lorat) at tribut (en spira?); på Pilatus' guldkrage en 
punsad text :» .. .. RNAOLYM (?) x MR -- BCDT --.» 
Som pendang t h överstepräst i guldhuva och vit, blå
randig turban med ena handen utslagen med flatan mot 
folket visande på F rälsaren . - I förgrunden nedanför 
trappan fra mför Kristus en ryggfigur, barhuvad, på knä 
i trappan, i vänster hand en stav med dra khuvud , höger 
hand lyft mot F räl saren; på hans si lverkrage guldtext: 
»C R YCIFI - MOT -»; på hans guldbälte svart text : 
»HLCYS (ligatur :) EH - C YD»; på ryggen en gyllne 
väska med rött brokadmönster; vapenrocken med 
punsad text på skörtet tv: »RLADP · M ·BO.»; även de 
mörkblå byxo rna med spår av bokstavstecken i guld : 
»H.» Tv i förgrunden två ryggfigurer, den yttersta i vit 
turban och mössa i guldbrokad med rött mönster; hans 



F ig 17. Kristus. Deta lj av Korsbärningen, fig 15. 

Chris!. Detail from Christ bearing the Cross, figure 15. 
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F ig 20. Ängel med den gode rövarens själ. Detalj av Kors
fäste lsen, fig 15. 

An ange/ with the soul af the good robber. Detail from the 
Crucifix ion, figure 15. 

gyll ne mantelbå rd med punsad text: »QRNOLVQRON 
- N RAM.» Vittnet t h i luva i gu ld, frå n armbågarna 
hänger djupa, vida mörkblå, guldprickade ärmar; 
vapenrockens blå bård med mycket ofu llständig guld
text : »NHLBIVAIN - HLA ... HPN ... NOBNEN
MAEN»; ma nnen lyfter höger hand med flatan mot 
Kristus, den vänstra håller han bakom li vet med (nu 
förlorat) attr ibut. Innanför dessa två en man frontalt i 
vit turban, som böjer huvudet bakåt och ser upp mot 
Kristus. - I förgrunden har funnits två liknande, till
fogade stolpar (blott den ena beva rad och avbruten) på 
ömse sidor om trappans första steg, som upptill vid 
balustraderna. T h en grupp om tre personer med hän
derna lyfta mot Kristus, de två främre i profi l åt vänster. 
Mannen t v med midjan och den gyllne hjälmen om
bundna av en vit duk, vänster hand vid det av två flä
tade blåprickiga »guldkvistar» formade svärdfästet 
{baljan förlorad) - mannen t h med silverne luva med 

Fig 21. Djävul med den onde röva rens själ. Detail av Kors
fästelsen, [ig J 5. 

Devil with the soul af the evil robber. Detail from the Cruci
fixion , figure 15. 

klocklik nande kl äpp på ryggen och sil verne stövlar. 
Bakom dessa två, vänd mot den senare, en man i gyllne 
turban och långrock . 

A. Kindpustningen (fig lJ ). Kristus med förbundna 
ögon i guldmantel, kindpustad av tre män med en 
fjärde som vit tne; tv en port. 

B. Gisslingen. Kristus i ländkläde bunden vid en 
kolonnett t h, t v en man med lyft gissel och en knä
böjande man med ris ; i fonden t h ett vittne. 

C. Tö rnekröningen (fig 12). Kri stus i guldmantel på 
en tron , två män pressar törnekronan på hans huvud, 
t v knäböj ande bespottare, som troligen räckt honom 
ett (nu för lorat) rör; i fonden två vittnen. 

På kolonnetten mellan nischerna man (som hållit nu för
lorat språ kband?) i gyl lne hatt och stövlar, blå långrock. 

4. Korsbärningen och Kalvarieberget (fig 15-21). I 
förgrunden Korsbä rningen : Kristus går åt höger med 
det T-fo rmade korset över vänster axel, ansiktet vänt 



Fig 22. Bildnischen t h i corp us 
(Strängnäs I): Kristi begråtande, 
samt tre smärre scener med kors
nedtagning och gravläggn ing (f ig 
3, I: 5). 

Figure niche to the right in rhe 
central panel (Strängnäs 1): Pierä, 
and three smal/er scenes wirh rhe 
Descent fro m rhe Cross and rhe 
Deposition (Jig 3 I: 5). 
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Fig 23 . Kristi begråtande. Detalj av fig 22. 

Piet<i, delai/ from figure 22. 

mot åskådaren, höger hand lyftande den tunga guld
dräkten , vid vilken två stora spikplattor fästs . En knekt 
leder honom och drar i repet från hans li v och vänder 
sig om och lyfter höger hand till ett slag (med ett nu för
lorat tillhygge). Bakom korset en okvädande knekt, som 
lägger vänster hand på korsarmen och lyfter den högra. 
Bakom Kristus en dansande knekt som lyfter fingrarna 
knäppande, den vänstra handen över Kristi hjässa; 
knekten har vit turban och vit bindel om livet. Tv 
ytterst Maria med knäppta händer, som ser bort under 
det vita doket. I fonden i denna sida Johannes och en 
knekt med hillebard med rött skaft. - I fonden t h de 
båda rövarna i ryggfigur i korta vita koltar och med 

bakbundna händer. Ytterst på flygeln t h en knekt i 
profil åt vänster, som ser upp mot kalvariegruppen och 
lyfter vänster ha nd ; hans hjä lm är ombunden med en 
vit duk och det blå hakbandet har guldtext : »D x E x E .» 

På en utskjutande klippavsats Kristi kors med en 
talrik folkgrupp nedanför. Kristus upprätt på korset, 
ögonen slutna, munnen halvöppen, huvudet obetydligt 
vridet å t höger, med törnekrans och strålar bakom 
hjässan, händerna slutna, benen sträckta, det vita länd
klädet fäst med en knut vid höger höft. Det T-formade 
korset med vit titulus med bokstäver i rött och svart 
med förkortningstecken. I ömse sidor om korset en 
flygande ängel, sörjande ; den t v med knäppta händer, 



Fig 24. Sörjande kvinna. Detalj av Kristi begråtande, fig 23. 

Woman 111ourni11g , detail from the Pietä, figure 23. 

<len t h grå tande i ett blått kläde; ängeln tv i blom
mönstrad gyllne dalmatika och blå tunika, ängeln t h 
i gulddräkt med prickmönster, deras vingar i guld och 
blå tt med rött schatterade spetsar. Vid korsets fot tv 
Johannes som stödjer den avsvimmade Maria, Maria 
Magdalena i vit turban som lyfter händerna i förtvivlan 
och en tredje Maria, som gråter i sitt vita huvuddok. 
T h den fromme hövitsmannen på en vit häst (fig 19), 
pekande på Kristus med höger hand i välsignelsegest 
(det rödbruna spö som placerats i hans hand hör icke 
hit). I fonden tv Longinus på en mörkgrå häst och fram
för honom en knekt, som hjälper honom att hålla 
lansen, åtföljd av ännu en knekt. I fonden t h Stephaton 
med ättikstången i silverne rustning och på mörkbrun 
häst en ryttare i vit turban, som vänder sig mot den 
fromme hövitsmannen. Runt denna scen tornar sig sex 
klippor med rikt formade, sengotiska kastell i guld, en 
fint formad miniatyrarkitektur. På ömse sidor om rnitt
nischen skjuter höga klippkonsoler upp och på dessa 
rövarnas kors av obilade trädstammar i T-form, där de 
hänger i knäckta armar, till synes fritt, i krampaktigt 
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Fig 25. Jungfru Maria . Detalj av Kristi begråtande, fig 23 . 

The Virgi11, dew il from the Pietä, figure 23. 

förvridna rörelser och endast iförda små byxbindlar. 
Den gode rövaren är skägglös och ser uppåt - ovan 
hans huvud en ängel i vitt, som bär hans barnasjäl i 
bedjande ställning i ett blått kläde (fig 20). Den onde 
rövaren skäggig, med nedfallet huvud med slutna ögon 
och gapande mun, armarna fästa med rep; ovanför ho
nom en behornad djävul i guld som bär bort hans själ, 
en naken kropp, över axlarna (fig 21). 

A. Kristus föres bort från Pilatus av tre knektar. 
Pi latus i gu ldhatt och hermelinskrage på sin tron med 
en stor rulle i knät, som en knäfallande figur i för
grunden lägger handen på. 

C. Kristus i dödsriket. Kristus t v med korsstav fat
tar Adam i handen och för honom ut ur dödsrikets 
öppnade, tandbesatta odjursgap; bakom Adam Eva; 
gapet flankeras av gyllne torn, en djävul ligger platt 
under den nedslagna porten och en annan med hisklig 
snabel räddar sig åt höger med svansen mellan benen. 

Kolonnetten, som ski ljer från nästa nisch, bär en 
profet med (nu förlorat) språ kband, toppig mössa, blå 
mantel, gyll ne da lmatika och röd underdräkt. 



F ig 26. Sörjande kvi nna. Detalj av Kristi begråta nde, fi g 23. 

Woman mourning, detail from the Pietä, figure 23. 



F ig 27. K orsnedtagningen. Deta lj av fi g 22 (fig 3, I : 5A). 

The Descent f rom the Cross, detai/ f rom figure 22 (Jig 3 1: 5 A). 
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Fig 28. Smörjelsen. Detalj av fig 22 (fig 3, I: 5B). 

The Anoinling, detail from figure 22 (Jig 3 I: 5B). 

5. Kristi begråtande (fig 22- 26). Under det tomma 
korset sitter Maria med den över knät utbredda döda 
Kristuskroppen , vars huvud hon stödjer i handen. På 
marken i förgrunden ligger törnekronan. Tv Johannes 
med händerna sörjande och visande lyfta, längst t v en 
sörjande kvinna med knäppta händer. T h i förgrunden 
den knäfallande Maria Magdalena, som vrider sina 
händer i sorg - en gyllne kedja hänger från hennes 
bälte, den gyllne klänningen är strödd med röda prickar 
och hon bär gyllne patinor. Längst t h en kvinna i vit 
turban och gyllne krans bärande ett smörjelsekar med 
pärlränder i (nu mörknat) silver. Kring korset och 
Maria grupperar sig fyra personer: tv (Nikodemus och 
Josef av Arimatea?) en skäggig man i turban i grönt och 
blå randat vitt, som hå ller en stege, och en skäggig man i 
guldbrättad hatt, som i ett vitt kläde bär de tre spi
karna. T h en man i gyllne huva med knäppta händer, 
som håller hovtången mot bröstet, och en kvinna med 
den gyllne manteln dragen över huvudets vita dok 
frambärande ett smörjelsekärl. 

A. Korsnedtagningen (fig 27). Framför korset Josef 
av Arimatea som håller Kristus om bröstet och sänker 
honom i ett blåmönstrat vitt kläde, medan den knä
böjande Nikodemus hå ller honom under knäna. Tv 
Johannes stödjande den nedsjunkande Maria och t h 
två sörjande kvinnor, den ena i turban med hakbindel , 
den andra i dok med guldkrans. 

B. Smörjelsen (fig 28). Kristus ligger utbredd på 
stenen, t v en man som öppnar ett guldskrin, t h en 
knäböjande man i guldhuva, som stryker smörjelse på 
hans ben med en lång spatel; vid huvudgärden en 
kvinna i bön och två män i vita turbaner. 

C. Gravläggningen (fig 29). Kristus sänkes i sarko
fagen i ett blåmönstrat kläde av Nikodemus och Josef 
av Arimatea; i fonden Johannes och Maria, som för 
Kristi ena hand till sina läppar; i förgrunden Maria 
Magdalena knäböjande, med ena handen fattande 
Kristi hand, den andra doppad i smörjelsekaret på 
marken framför henne, där också törnekronan ligger. 

Fig 29 . Gravläggningen. Detalj av fig 22 (f ig 3, l : 5C). 

The Deposition, detail from figure 22 (Jig 3 I: 5 C). 

Fig 30. Insidan av inre altarskåpsdörren t h (Strängnäs I): 
Kristus visa r sig för de tolv och Kristi himmelsfärd, samt 
sex smärre scener belysande Kristi uppståndelse och den 
Helige Andes utgjutande (fig 3, I: 6- 7). 

The inside of the inner door of the reredos, right (Strängnäs I): 
Chris! appearing ro the twe/ve discip/es and the Ascension of 
Chris! , wirh six smal/er scenes showing the Resurrection. of 
Chris! and the Descenr of the Holy Ghost (Jig 3 I: 6- 7). 
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Fig 31. Kristus visar sig för de tolv. Detalj av fig 30. 

Chris/ appearing lo the discip/es, detai/ from figure 30. 

Fig 32. Kristus visar sig för Jungfru Maria . Detalj av fig 30 
(fig 3, I: 6 B). 

Chris! appearing lo the Virgin , detai/ from figure 30 (Jig 3 
f :6B). 

6. Kristus visar sig för de tolv (fig 30- 31 ). Scenen 
uppdelad i två figurgrupper i relief - i den vänstra 
står Kristus i främsta ledet t h i guldmantel med högra 
handen lyft med flatan framåt och med vänstra handen 
sannolikt gripande Thomas (nu förlorade) högra arm 
för att föra hans hand till sidosåret. Thomas knäböjer 
närmast mitten i den högra reliefhalvan, och Kristus och 
Thomas utgör alltså scenens mittgrupp och kring dem 
fördelas apostlarna på tre Jed på höjden.Tv om Kristus 
Petrus med knäppta händer och bakom Thomas apostel 
med framsträckta händer i tillbedjan. I andra ledet två 
apostlar med knäppta händer tv och t h ovan Thomas 
Johannes med utslagna händer och en fjärde apostel, 
som knäpper sina händer. I översta ledet tv två apostlar, 
den ena med knäppta händer och guldrocken med rött 
brokadmönster, t h tre apost lar, de två främre med 
knäppta händer, den bortre med brokadmönster i blåt t. 

A. Uppståndelsen. Kristus i guldmantel stiger ur 
sarkofagen, i vänster hand en (nu förlorad) korsfana; 



Fig 33. Kristus i 
Emaus. Detalj av fig 
30 (fig 3, I: 6C). 

Chris! at Emmaus, 
detail from f igure 30 
(Jig 3 I: 6 C). 

tv två sovande knektar, t h en knekt som skådar upp 
mot skyn och ovan honom på sarkofaglocket en ängel ; 
i fonden berglandskap med fyra stadsportar och torn 
och i hålväg de tre kvinnorna på väg till graven. 

B. Kristus visar sig för Jungfru Maria (fig 32). 
Kristus in från vänster med korsstav i handen , Maria 
knäfaller vid en bokpulpet bredvid sin säng och vänder 
s ig om med lyfta händer i adorerande stä llning. 

C. Emaus (fig 33). Bakom ett runt bord Kristus som 
bryter det gyllne brödet, t v tjänare med guldkalk, t h 
kvinna med uppläggsfat, i förgrunden de två lärjungarna 
med i förundran lyfta händer, sittande på gyllne sto lar; 
på bordets duk fyrsidiga matdiskar, bröd och kniv. 
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HÖGALTARETS SKÅP 33 

7. Kristi himmelsfärd (fig 30, 34). Kristus välsignande 
med lyfta händer bortflygande i gyllne, fotsid dräkt; 
nedanför kring en klippa Maria och de tolv apost larna 
knäfallande och stående, kisande uppåtblickande med 
lyfta och ti llbedjande knäppta händer. Ma ri a i för
grunden t v om klippan och bako m henne en stigande 
diagona l av två apost lar; som pendang till Maria en knä
böjande skäggig apostel och snett bakom honom Jo
hannes. I ett övre led fyra apost lar och bland dem 
Petrus närmast klippan ovanför Maria. I ett översta led 
ännu fyra apostlar, varav två med gu lddräkterna 
mönstrade i rött resp blå tt . 

A. Kristus visar sig på stranden av Gennesaret 
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(fi g 35). Petrus kli ver ur båten och två apostlar hå ller 
det fyllda nä tet ; på stranden Kristus med lyfta händer 
och på marken ett halster. 

B. Gud Fader på sin tron med ett stort ko rskrönt 
klot på sit t högra knä och i fonden fyra uppvaktande 
änglar. 

C . Den Heli ge Andes utgjutande (fig 36). Maria sit ter 
med en uppslagen bok i knä t i kretsen av de tolv 
apostla rna, Petrus och Johannes knäfa llande i för
grunden, och frå n skyn kom mer fyra strå la r. 

IJ. När skåpets yt terd örrar är stängda, visar det 
vänstra dörrpare t Marie Bebådelse och det högra dörr
paret Yttersta D omen (fi g 37). 

I . Marie Bebådelse. Maria knä böjer t h med utslaget 
ljusbrunt hår i en rikt draperad vit klänni ng och vit 
mantel; en st rå lkrans i guld omger hennes hu vud och 
duvan, som na lkas från vänster sida. Tv k näböjer 
ängeln med vita vingar, ljusbrun t hår, gy llne spi ra och 
dalmatika i guldbrokad med tecknat mönster i sva rt och 
foder i blek pu rpu rfä rg, vit a lba. Rummet har fli sgolv 
i vitt, rosa och ljusgrå tt, i fo nden brun träpanel och 
sockel fö r en bänk med dynor och Ma rias himmelssäng, 
helt klädda i rö tt , med en vit kudde vid huvudgärden. 
Rummets väggar ä r ljust gulgrå mu rar, taket i t rä lik
som den stängda, kassett indelade dörren. 

2. Yttersta D omen. På den vänstra dörrha lvan 
Kristus-Yä rldsdomaren på en båge i gul t och grönt och 
med en gloria i samma fä rger med svagt röd ytt re rand, 
fö ttern a på ett grå tt världsk lo t, himlen vit vid hori son
ten, mörknande i blå tt uppå t. Kristus i vitt ländkläde 
och blekt pu rpurfä rgad mantel, bakom huvudet st rå l
krans i guld . På den bruna, uppåt gröntonade jorden 
stiger Adam och Eva ur sina gravar och vita svep
ningar, Eva blond och Adam mörkhå ri g. - På den 
högra dörrha lvan Mari a och Johannes D öparen som 
fö rbedjare, knäfa llande, Maria i vit t dok , vit mantel och 
blå klänning med ljust grå bruna pä lsmanschetter, Jo
hannes D öparen i purpurfä rgad mantel, båda med strå l
krans i guld ba kom huvudet. I skyn två blont brun
lockiga änglar blåsande gyllne horn , den frä mre i vit, 
den bortre i rosa dräkt med resp blåskuggade vita och 
rosa vingar. 

Skåpdörrarnas und re, kraftigt profilerade listverk 
liksom skåpets profil erade bottenplatta mörk gröna. 

III. N är skåpets inre dörrpar är stängda visar deras 
utsida och de dubbla ytterdörra rnas insidor måln ingar 
av scener ur evangeliet från Kristi födelse till Bespis-

F ig 34. Kristi himmelsfärd . Deta lj av fig 30. 

The Ascension, delail from figure 30. 



ningen av 5 000, en scen på varje ytterdörr och två 
scener på varje innerdörr förenade i samma fä lt , men så 
att den ena scenen ä r fö rlagd inomhus, den andra utom
hus (fig 38). Med läsföljden från vänster : 

l. Kristi födelse (fig 39). Maria knäböjer i vit klän 
ning och blå mantel i tillbedjan inför ba rnet som ligger 
i en strå lk rans på stengolvet bland strödda halmstrån. 
Kring Marias huvud en strå lkrans. Bakom Ma ria Josef 
med stav och den grå hatten i handen , huvudet täckt av 
en grå kapuschong, blekröd purpurmantel , röd dräkt 
med svart bälte, ljust gulbruna patinor. Ovan Josef 
svävar en tillbedjande ä ngel i vit dräkt och stola med 
kors i rött och svart . Stallbyggnaden har i förgrunden 
en mindre trappa och en kolonn , som bär upp en tak
arkitektur i trä, i fonden en grå mur med kopplat 
fönster och utblick över berglandska p. Tv om Maria 
grå stenkrubba och vid denna oxens och åsnans huvud . 
Genom en portöppning t v kommer en herde i brun 
dräkt. Han skjuter sin röda kapuschong från huvudet 
och fö ljes av en vi thå rig ä ldre man. 

2. Omskärelsen (fig 39). I ett välvt tempelrum med 
utblick i ett sta rka re upplys t kapell stå r altaret med 
vit duk med blå text: »ISTVD ·FAC!EBATUR ·I · 
BR VXELLA» ( = D etta ä r gjort i Bryssel) och rödbrunt 
a lta rkläde med mönster tecknat i rö tt, blå tt och grönt. 
På a ltarbordet Jesusbarnet med korsgloria på ett vitt 
kläde, sittande på ett rö tt och gult hyende. Tv överste
prästen med kniven, i röd mössa med gult brätte, kåpa i 
guldbrokad , grön dräkt och vit tunika ; ovan barnets 
huvud en gul ka lk , som prästen hå ller i vänster hand 
under det vita kläde, som barnet vilar på. Bakom 
översteprästen tre tempeltj äna re med viktiga miner, den 
främste med prunefärgad huvudduk och blå dräkt, den 
andre i grön ha tt med rosa brä tte, den tredje med pä ls
brämad ha tt och gråbrun dräkt. T h Josef med stav i sin 
röda dräkt och ba kom honom två kvinnor med rakade 
hjässor, den främre med ljusgul turban och grön drä kt, 
den bortre i vit turban, ljusgult klänningsliv och vida, 
vita ä rmar. I dörröppningen t h en barhuvad man i röd 
dräkt . 

3. Heliga tre konungars tillbedjan (fig J, 40- 41). Ma
ria sitter med ba rnet i knä t i ett vitt kl äde; hon har 
st rå lgloria, blå mantel och vitt klänningsli v; på marken 
ett brunrö tt, draperat hyende. Framför ba rnet knä böjer 
två konungar, den främre med guldkronan placerad på 
marken, vithå rig, i en drä kt av röd guldbrokad med 
besätt ning av pä rlor och stenar, fodrad och kantad med 
leopa rdskinn ; i blå tt gehäng ett svä rd med silvergrå 
ba lja. Bakom honom en barhuvad, brunhårig kung i 
grön dräkt med svart skärp med text: »ASO :». Stående 
i fonden den etiopiske konungen med en guldkalk, på 
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F ig 35. Kristus visa r sig vid Gennesarets sjö. Deta lj av fig 30 
(fig 3, J: 7 A). 

Chris! appears by the Sea oj Galilee . Detai/ from figure 30 
(Jig 3 I: 7 A). 

Fig 36. D en Helige Andes utgju ta nde. D eta lj av fig 30 (fig 3, 
I: 7C). 

The Descent oj the Ho/y Spirit , detai'/ from figure 30 (Jig 3 
I: 7C). 
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F ig 37. Målningar på ytterdörra rnas utsidor (St rängnäs I): Marie bebådelse och 
Yttersta domen (fig 3, JJ: 1- 3). 

Painti11gs on the 011/sides of the 011/ermosl doors (Strängnäs !): the A1111u11ciatio11 a11d 
the Last J11dg111e11/ (Jig 47 Il: 1- 2). 

Fig 37A 
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Fig 37B 
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huvudet blekgrön turban med krona, gyllne örhängen, 
röd mantel med svart krage, dräkt i blå guldbrokad. 
Tv Josef, oxen och åsnan. Stallets främre kolonn är 
här ljusbrun, marmorerad och speglande ljuset. I fon-
den landsväg, blekröd tegelmur, berglandskap med träd 
och t h en befäst stad. 

4. Frambärandet (fig 40). En öppen tempelarkitektur 
med kolonner i förgrunden som den nyss beskrivna. 
Maria bär fram barnet till ett altare med en skulpterad 
nisch med en Mosesfigur i guld (ljusbrunt). I förgrun-
den Simeon i grå kapuschong, blekröd mantel och röd 
dräkt, vid altarets andra sida präst i guldhatt (samma 
bruna färg som altartavlan) med mörkblått brätte och 
ljusblå tt dok, krage i blå guldbrokad med kanttext: 
» · S ·ELLAV ·BR» och »A0 90», grön dräkt. Bredvid 
präs ten en tempeltjänare i vitbrämad, scharlakansröd 
dräkt, bärande ett ljus, och ännu en i grön hatt med 
blekviolett brätte, bärande ljus. Bakom Maria en följe-
slagerska i ljus dräkt med gul schattering och blekt rosa 
krage, blå hatt med vit slöja. Bakom henne en tjänare 
med två grå turturduvor i en ombunden korg och ett 
ljus i den andra handen ; han bär grön hatt , purpurfärgad 
mantel och blå dräkt. Byggnadens interiör och kapitäl 
är ljusgrå, de bruna kolonnerna (jfr ovan) skiftar i 
grönt, och exteriören är gråbrun med blå tak. 

5. Kristus vid tolv års å lder i templet (fig 42). Arki-
tekturen i färger som en fortsättning på den i föregående 
scen och öppnar sig inåt i ett galleri diagonalt åt vänster; 
dess bortre del avskärmas av ett brunt, arkitektoniskt 
skrank. Jesusbarnet i grå kolt står vid en pall nära öpp-
ningen i fonden med händerna i talgest. En lärd lutar 
sig mot honom, i purpurfärgat dok med vitt foder och 
grön dräkt med svarta besättningar; bakom denne en 
man i svart mössa med grå överdel, grå rock, som läg-
ger sin hand på den främres axel. I förgrunden t h fram-
för en röd guldbrokad en brun korstol med två lärda, 
som tillsammans bläddrar i en bok, den vänstra i röd 
kalott och purpurfärgad dräkt med brun pälsbesätt-
ning och blå krage; boken med grön pärm; mannen 
t h i grön huvudbonad, dräkt i svart guldbrokad och vit 
mantel. I förgrunden t v man med brillor och blå hatt 
och en annan i röd kalott , grå mantel och purpurfärgad 
dräkt, på höger knä en bok i grönt brokadband. I fon-
den Maria och Josef som kommer genom tempelporten 
sökande si n son och t h nyfikna som kikar genom 
skranket, man i blå hatt med rött dok och grön dräkt , 
man i grå turban och blå dräkt, och längst t h man i vit 
turban med ljusbrun rock. 

6. Kristus frestas (fig 42). Rikt landskapssceneri med 
stad i fonden och i mellanplanet Kristi dop i Jordan med 
den på stranden i purpurfärgad mantel knäfallande 

Johannes Döparen. I förgrunden Kristus i grå mantel 
och djävulen med en ljusgrå sten i handen , gult huckle 
och purpurfärgad mantel , mörkgrå klor till fötter. 

7. Bröllopet i Kana (fig 43). Kristus och Maria i för-
grunden vid gästabudssalens port och på golvet bruna 
och ljusgrå krus. Festbordet med vit duk med blå text : 
»HEC TBYAOS.» Under en baldakin i mörkblå guld-
brokad bruden i krona och hermelinsbrämad röd dräkt; 
i förgrunden en rödblond man i röd barett, blågrön 
dräkt och mantel i röd guldbrokad , som håller en skål 
och häller vin ur ett krus av grå metall . Vid bordets 
andra kortända tre kvinnor, en i svart barett, två i ljusa 
slöjor, den nä rmast bruden i mörkgrön klänning. Huset 
med inre trätak, brungrått förband med mörkgrått yt-
tertak och över ingången huv i rödbrunt trä med grå 
skiffertäckning. En ung man stiger in i porten i violett 
mössa, grön livrock med brungula slag och brunröda 
hosor, svarta oxmuleskor med ljusgula kragar runt 
hälen. I fonden en tjänare i purpurfärgad rock som öser 
vatten ur en brunn; gården inhägnad av en röd tegel-
mur och därbortom ett ljust gråbrunt torn med röd 
kupol. 

8. Kristus bespisar 5 000 (fig 43). Högt tornande 
klipplandskap i fonden och framför står Kristus väl-
signande två fiskar på ett tennfat, som en lärjunge i 
purpurdrä kt bär fram, och fem bröd, som en annan 
lärjunge i ljusgrå dräkt bär fram i sin gröna mantel. 
Tv en lärjunge, som bevittnar undret, i purpurfärgad 
dräkt och vit mantel, och t h det överblivna i tolv kor-
gar fulla med bröd. I målningens undre del det ätande 
folket. I förgrunden en sittande man i mörkgrön huva 
med gulbrun kam, gulbrun mantel med silvergrå rosett-
mönster i fjäll med röd kontur, ljust blågrön kolt, röda 
hosor, gråbruna stövlar, invändigt blekt röda. T h sit-
tande kvinna i vit och mörkblå turban , vit klänning, blå 
mantel och grön kjortel; ett barn i röd kolt lutar sig 
över hennes knä, barnet t v har vit skjorta med gröna 
manschetter. Ovan tv en man i purpurfärgad dräkt, en 
mörkhyad kvinna med mörkblå hatt med gulbrunt 
brätte och purpurfärgad klänning ; kvinnan hon talar 
med i blå klänning med ljust gulbruna underärmar, tur-
banen med vit slöja och tyg rutmönstrat i rött, i varje 
gulbrun ruta en blå korsblomma. T h många hattar, i 
rött, grått etc, utmärkande folkmängden, och i främre 
planet en gammal man i purpurfärgad dräkt och turban 
med ett stycke mörkröd guldbrokad. Vid hans sida 
tv en skallig man i dräkt av guldbrokad med mörkrött 
tecknat mönster som i turbanen och guldkrage randad 
i rött och blå tt. 

Altarskå pet bär fem olika typer av i trät stämplade 
märken (fig 44 A-D). 



Fig 37C. Detalj av fig 37 A. 

Detail from Jigure 37 A. 

1. »BR YESEL» är stämplat på skåpets nedersta, för
gyllda hålkäl under var och en av de större figur
nischerna. 

2. ett lockigt, ungdomligt manshuvud i profil å t vänster, 
kanske avseende S:t Mikael , staden Bryssels skydds
helgon; instämplat på den svarta plattan under den 
förgyllda hålkälen, en gång på corpus och en gång 
på skåpets vänstra dörr. 

3. en passare mellan vars spetsar en upp- och nedvänd 
hyvel ligger; instämplad tre gånger på corpus' högra 
gavel vid nederkanten , två gånger på högra dörrens 
utsida och en gång på vänstra flygeln vid nederkanten 
på dess utsida. 

4. en klubba; en gång instämplad på högra innerfly
gelns andra gavel. 

5. tre fallande droppar eller mejslar; instämplade en 
gång under den nämnda klubbstämpeln . 

Varken i Sverige eller i Belgien har såvitt bekant 
några arkivalier bevarats, som kunde ge oss närmare 
upplysning om den märkliga beställningen av ett altar
skåp från Bryssel till Strängnäs domkyrkas högaltare. 
Altarskåpet är i dag ett av de bäst bevarade, äldsta och 
praktfullaste proven på sengotikens altarskåpsproduk-
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tion i Belgien över huvud. Den mycket omfattande 
altarskåpstillverkningen i de flandriska städerna i slutet 
av 1400-talet och början av 1500-talet var i stor ut
sträckning inriktad på export och bedrevs i stora verk
stadskollektiv, där olika ateljeer kunde svara för de 
olika etapperna i skåpens framställning, som krävde 
samverkan av snickare, bildhuggare, stofferare (skulp
turens målning) och förgyllare, pannåmålare. Därför 
är det icke heller möjligt att nämna en mästare vid 
namn, som kunde sägas vara Strängnässkåpets upp
hovsman . Om den eventuella brevväxlingen om skåpets 
beställning funnits bevarad, hade den snarast lämnat 
oss uppgift på de mellanhänder, som förmedlade köpet 
och i bästa fall namnet på en verkstadsledare. 

De talrika stämplarna på skåpet är närmast att be
trakta som kontrollstämplar, inslagna av representanter 
för hantverksskrån eller korporationer i Bryssel. Passa
ren och hyveln utmärker sålunda snickararbetet på 
skåpet, insklusive det arkitektoniska ramverket, me
dan klubban är bildhuggarnas märke, och stämpeln 
»BR YESEL» avser förgyllarnas fullbordande arbete, 
som gav skåpet dess dyrbara rika prakt (Destree, 
Derveaux- Van Ussel). 

Altarskåpets skulptur har kunnat jämföras med sce-
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Fig 38. Höga ltarskåpet med öppnade ytterdörrar (St rängnäs 1): målningar på 
ytte rdörra rnas insidor och innerdörra rnas utsidor med julevangeliet och Kristus 
första offentliga framträda nde och underverk (fi g 3, 111: J- 8). 

The reredos of the high altar with the 011 /er doors open (Strängnäs /): pai11ti11gs 011 
the insides of the 011/er doors and 1he 011tsides of tlte i1111er doors witlt lhe Cltristmas 
Gospel a11d C/1risl's firsl p11blic appearance and mirac/es (Jig 83 111: 1-8). 

nerna i ett altarskåp i S:t Leo nard i Leau i Belgien, ett 
Brysselarbete daterat J 478/79, vars strängt kompone
rade nischarkitektur är nära besläktad med Strängnäs
skåpets, och med ett samtida eller snarast något ä ldre 
a lta rskåp i Musee Cinquantenaire i Bryssel, som upp
ka llats efter dess donator Cla ude de Villa (Roosva l 
.1903, 1933; Borchgrave d ' Altena). Mästaren till C laude 
de Vi llas a ltarskåp anses ha verkat i Bryssel under 
1400-talets tredje fjärdede l. " Strängnäsa ltarets sk ulptur
st il förefaller snarast något å lderdom li g, om den må lade 
inskriften »A0 90» sk ulle räknas som en datering av 
skåpet till 1490. Det är så ledes rimligare att tänka sig 
skåpet tillkommet under Cordt Rogges första biskopsår 
eller kanske t o m beställt dessför innan med hänsyn till 
det uppenbart sek undä ra infogandet av hans vapen i 
altarskåpets Ecce-Homo-scen. 

Altarskåpets målningar tillsk revs av Johnny Roosval 
( 1903, J 934) den anonyme s k Josefsmästaren eller 
Affligemmästaren, en attribution som hittills fått stå 
oemotsagd, men som knappast torde kunna bekräftas 
vid förnyad granskning. • Mästaren ti ll Strängnässkå pets 
må lningar tillhör den generation av konstnärer i Bryssel, 
som kan räknas so m den store Rogier van der Weydens 
(t 1464) yngre samtida eller omedelbara efterfö ljare. 
Ett par av Strängnässkåpets kompositioner såsom Ma rie 
Bebådelse och F ra m bärandet i templet fö ljer så lunda 
mycket nära motsvarande mot iv på R ogiers s k Co-

lumba-altare i Alte Pinakothek i Mi.inchen. 1 0 Men jäm
förda med de namnkunniga flandriska mästarnas verk 
äger Strängnäsmå lningarna en hantverksmässig karak
tä r. Trots sin dekorativa, koloristiska skönhet och sitt 
fina deta lj arbete ha r Strängnäsmåln ingarn a en h årdhet, 
en okäns lighet i uttryck och modellering, som bär 
rutinarbetets prägel. D et kunde vara frestande att dela 
upp må lningarna på flera händer och därmed ge en 
skickligare hand äran av de mer vä llyckade partierna 
och utskilja de mindre lyckade, som ibland visar be
svärande missteckningar, som gesä llarbeten , men frågan 
är, om icke själva ojämnheten varit något betecknande 
för de yrkesmän, som i de stora exportverkstäderna ar
betade med ett mångfaldigande och en populariserande 
förenk ling av de stora, berömda mästarnas förebi lder. 
- Den belgiska forskaren C Perier-D'leteren har dock 
vid en nyligen företagen undersökning ansett sig k unna 
bestämma skåpets må lningar som ungdomsverk av den 
kände Brysselmå laren Colyn de Coter, med undantag 
av de högra skåpdörrarnas må lningar och må lningarna 
på ytterdörrarnas utsida , som sku lle vara utförda av 
gesäller i verkstaden (jfr nedan s 94). 

I samband med a ltarskåpets uppställning på nu
varande plats 1907- 19JO försågs det med en predella, 
skulp terad med en fris av en vindruvsranka i relief och 
fyra runda medaljonger med de fyra evangelistsymbo
lernas huvuden. 
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F ig 39. Kristi föd else och Omskä relsen. Målninga r på insidorna av ytterdörra rna 
t V (fig 3, !Il: J- 2) . 

The Bir!h af Chris! and lhe Circumcisian. Painlings an 1he insides af !he au/er daars, 
/efl (Jig 83 lll: 1- 2). 
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F ig 40. Heliga tre konungar och Frambära ndet i templet. 
Målningar på utsidan av innerdörren t v (fig 3, JII: 3-4). 

The Magi and the Presentation in the Temple. Paintings an 
the outside af the inner lejt door Uig 83 fil : 3-4). 

Fig 41. Heliga tre konungar. Detalj av fig 40. 

The Magi, detail from figure 40. 





F ig 42. Kristus vid tolv å rs å lder i templet, Kristus frestas och Kristi dop. Mål
ningar på utsida n av innerdörren t h (fig 3, Tlf: 5- 6). 

Chris! al the age oj twe/ve years in the temp/e, the Temptation oj Chris! and the 
Baptism oj Chris!. Paintings on the outside oj the right inner door (Jig 83 /Il: 5---0). 
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Fig 43. Brö llopet i Ka na och Kristus bespisa r femtusen. Målninga r på insidan a v 
ytterdörrarna t h (fig 3, 111 : 7- 8). 

The Marriage in Cana, and Chris/ f eedi11g lhe .five 1/1011sa11d. Painlings 011 lhe insides 
af lhe 011/ermosl righl doors (Jig 83 111: 7-8). 
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Fig 44A. Staden Bryssels stämpel på högaltarskåpet (Sträng
näs I), avseende förgyllarnas a rbete. 2,8 x 0,9 cm. 

The mark oj the town oj Brussels 011 the reredos 011 the high 
altar (Strä11g11äs 1), rejerring to the completed work oj the 

gilders 011 the reredos. 
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Fig 44 B. Stämpel med änglahuvud , sannolikt fram ställande 
S Mikael, staden Bryssels skyddshelgon . På högaltarskåpet 
(St rä ngnäs l ). 2,7 x 2,5 cm. 

Mark with a11 angel's head, probably St Michael, the patron 

sa ini oj Bmssels. 011 the reredos 011 the high altar (S1rä11g 11!is i ). 

Fig 44C. Stämpel med 
passare och hyvel, 
avseende snickara rbetet 
(Strängnäs I). 1,8 x 

.1,8 cm. 

Mark with compasses 
and p/ane, rejerring to 

the joinery oj the reredos 
(S1rä11g11äs /) . 

Fig 44 D. Stämplar med 
klubba, avseende bild
huggararbetet, och tre 
droppar eller mejslar 
på högaltarskå pet 
(Strängnäs J). 1,6 resp. 
1,0 cm. 

Marks with a mallet, 
rejerring lo the sculp

tors' work, and three 
drops or c/1isels 011 the 
reredos (Strängnäs i). 
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Fig 45. » Lilla R oggeskåpet» (Strängnäs I I) med öppnade dörrar. Bryssela rbete 
[rån tiden omkring å r 1500, utrört på beställning av biskop Cordt Rogge (1479-
1501 ), vars vapensköld smyckar skåpets sockel fris. 

" The small Rogge reredos" (Strä11g11äs !/ ) wit!t open doors. Made in Brusse/s aro1111d 
1500, and ordered by Bishop Cord! Rogge (1479- 1501) whose coat-of-arms adoms 
t!te predel/a. 

Det mindre passionsskåpet 
Altarskåp i korets södra sida, det sk lilla Roggealtaret 
(Strängnäs Il) med Törnekröningen, K alva rieberget och 
Uppståndelsen skulpterade i corpus, på dörrarna må
lade scener ur påskevangeliet m m. Fig 45- 81. Skåpet, 
dess målade dörrar och polykroma, skulpterade ut
smyckning av ek . På ömse sidor om corpus två dörrar 
och en mindre dylik på ömse sidor om dess förhöjda , 
rektangulära mittparti. 

Corpus höjd i mittpartiet 252 cm (ex kl bottenplatta 
5 cm), i sidan l 52,5 ( + 5) cm, dess längd 291 ( + l 5) cm, 
dess djup 30 ( + 6,5) cm. 

I. Corpus indelat i tre lika breda nischer med helt 
överensstämmande arkitektonisk uppbyggnad och in
ramning. Scenerna vilar på ett ca l 7 cm högt, med mas
verk genombrutet sockelparti och inramas i sid led av 
smala knippekolonner, i yttersidorna upptill torserade, 
mellan scenerna upptill med veckad form, och utmed 
nischernas övre kant en fris av glesa masverksbågar. 
Varje nisch med bred, slät käl som inramning i de ver
tikala sidorna och här en svit konsoler bärande små
skulptur med motiv ackompanjerande nischens huvud
scen - två sådana småscener i var sida i sidonischerna 
och dubbelt så många i den förlängda mittnischen. 

Nischernas mittpa rti är tresidigt fördjupat, som ett 
kapellbygge med tre masverksfönster med glasningen 
må lad i silver och svart och himmelsblåa valv strödda 
med guldstjärnor under en rik, framskjutande baldakin , 
helt i guld, med fyra spetsiga masverksbågar, de båda 
mittre i framskjutande vinkel, och bakom dem en helt 
genombruten fönstervån ing med å tta parvis kopplade, 
rundbågiga masverksfönster och närmast ta ket en mas
verkslist med kraftiga, profilerade listverk med ett 
spetsvinkligt utsprång över vart och ett av de kopplade 
fönsterparen. 

I. Törnekröningen (fig 48-51). På en i nischen diago
nalt inställd bänk sitter Kristus någo t vriden å t sin 
högra sida med bundna, knäppta händer, som hållit ett 
grönt rör. Kristus bä r en gyllne mantel , hopfäst med ett 
runt spänne över bröstet. Tre knektar vrider törnekro
nan kring hans huvud med mäktiga armrörelser. Den 
ene står i knäande ställning tv på bänken och vrider 
med båda händer törnekvisten - hans dräkt är helt i 
guld och vid bältet hänger en tudelad väska med lock i 
brunt och grönt; hans bälte och hosor i silver och under 
knäna textband i gu ld : »TO .. - AI.. A». Den andre 
står på bänken bakom Kristus och lyfter en gyllene 
klubba i höger hand, hans mörkblå halsbård har bok-
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Fig 46. Bildschema Strängnäs II. EgIdentification oj figures , Strängnäs 
Il. F 

I 4 5 2 6 7 

Il 


stavstecken i guld, hosorna är fyrdelade i rött, grönt, 
vitt resp brunt och vitt. Den tredje står t h med ena 
foten på bänken - hans halsbård i silver har delvis 
utplånad guldskrift: » . . TE .. IAR - M x ILLVSYS» -
på silverbården kring höger överarm står : »CRUCI-
FIGI» - på bården kring vänster överarm: »YESTE x 
PYR.»; han bär kedja med ring runt livet, vapenrocken 
har nedtill en kant av guldlockar, blå hosor och guld-
laserade silverstövlar med text på kragarna: »EAPVT-
PVNGIT». - Framför Kristus t v gör en knekt en hån-
full knäböjning, lyfter sin hatt och har tydligen placerat 
röret i Kristi händer; hans halsbård har guldtexten: 
»IHESVS x NASA ..» och på den nedre textbården på 
samma plagg: »A VE x REX x IVDIO - A M E -
EVS»; från rockens puffärmar hänger bruna pälslockar 
och vida blå, guldströpplade, rikt veckade ärmar; 
kring midjan hänger en löst knuten, vit duk med ränder 
i blått och text i rött : »YIBL - ESL». - I fonden står 
tre myndighetspersoner och bevittnar törnekröningen. 
Tv man i vit turban med lyft demonstrerande hand; 
hans dräkt har nästan helt förlorat sin matta förgyllning 
och står nu helt blå. I mitten huvudpersonen i stor hatt 
med uppvikta gyllne brätten och i höger hand ett långt, 
smalt, rödbrunt spö; hans mörkbruna dräkt har stora 
rutor av guldbrokad och är strödd med prickar i guld. 
T h man i gyllne luva visande tänder; han bär blå dräkt 
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och vitt band med guldtext runt halsen: »LLA x CAI-
F AS x TOM . . . » - I scenens förgrund två profilörer: 
t v vittne i helt gyllne dräkt, som lyfter ena handen in-
stämmande och i den andra håller en sten eller en frukt; 
hans gyllne mantel har brun pälskant och hans tunika 
är av svartmönstrad guldbrokad . - Vittnet t h har 
vänster hand bortbruten och höger hand skadad (med 
attribut?); han bär vit turban , hans gyllne dräkt har me-
talliskt grönlaserade pälsfransar och kring halsen en blå 
bård med guldtext : »ATFAS x EN - ZT x AnNA ..»; 
underdräkten i silver med nu till stor del bortfallen bro-
kadmönstring i guld. - Kristi tronbänk står på en 
mångsidig förgylld sockel, markplattan i övrigt tram-
bolerad med matt förgyllning och målade gröna blad. 

Sidokonsolernas scener visar: 
A. Kristus inför översteprästen (fig. 52), som river 

sin klädnad, stående framför sin gyllne stol ; Kristus 
bär gyllne dräkt och ledes av en knekt i hjälm och dräkt 
i guld och silver; bakom honom en ännu grannare 
rustad knekt i guld och silver, blå tt och lustrerande 
grönt; vid översteprästens sida en man i vit turban. 

B. Kindpustningen (fig. 53). Kristus sitter med fram-
åtböjt huvud och förbundna ögon; knekten tv med 
lyftad hand i vit turban, gyllne livrock med blå prickar, 
si lverne hosor ; knekten t h griper Kristus i håret och 
lyfter den andra handen till slag, hatt med uppvikt guld-
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brä tte, brunröd livrock och blå hoso r; i fonden ännu en 
man med lyftad hand , i vit turban och blå, guldmönstrad 
drä kt ; han omges av en man i vit turban och ännu en 
knekt med lyftad hand . 

C . Gisslingen (fig 54). Kristus bunden vid en gyllne 
kolonn , t v en bödel i blå turban och vit skjorta, som 
bereder sig a tt svänga gisslet, hans gyllne hoso r målade 
med röd stjärna och ha lvmåne med strå lar; t h en bödel , 
so m drar Kristus i hå ret och svänger ett knutgissel, för-
färdigat av vriden meta lltråd - han har gyllne vapen-
rock och hoso r i rött och grönt; i fonden tre vittnen i 
toppmössor. 

D . Ecce Homo (fig 55). Kristus törnekrön t, iförd ett 
vitt ländkläde och gyllne mantel. En knekt i gyllne rust-
ning och försilvrad hjä lm för Kristus fra mför sig. E n 
åskådare lyfter båda händer avvärjande; han bä r vit 
turba n med gyllne mitt , långrock i guld och blå hosor. 
I mitten en anklagande präst med lyft hand , b lå lång-
rock och guldbrättad ha tt - kring honom ytterligare 
tre figurer i toppmössor. 

2. Kalvariegruppen ä r uppbyggd i huvudsakligen tre 
skikt på höjden och på djupet: i förgrunden de nä rmast 
sörjande och ett par disputerande fotsoldater, därefter 
ett mäktigt parti med de beridnas skaror och högt dä r-
ovanför, ovanför den i fonden avbildade stadens tinnar 
och torn reser sig de tre korsen med de dömda (fig 45, 
56-59). 

I förgrunden Maria, som sjunker ned avsvimmad i 
a rmarna på Johannes och en av de sörjande kvinnorna 
(fig 58). Maria bär gyllne mantel, lagd över hjässans 
vita dok - den blå klänningens guldmönstring har 
nästan helt fö rsvunnit. Johannes guldlockig och med 
gyllne mantel över en tunika i laserat silver med i matt 
guld tecknat brokadmönster. Den stödjande kvinnan 
bär en vit turban på det vita doket och på turbanens 
tvä rband röd text: »TVI - AG(?)B»; hennes gyllne 
klänning är uppskörtad och blottar en gyllne kjortel . 
med i blågrönt tecknat brokadmönster. T v Maria 
Magdalena med det vita dokets slöja löst lagd över 
axlarna och vridande sina knäppta händer; hennes 
gyllne dräkt har blå tt fo der. Bakom Johannes ses en 
sörjande kvinna i profil å t vänster, som dragit den 
gyllne manteln djupt över det sörjande ansiktet (fig 57). 

T h två rikt utstyrda krigsmän i dispyt med varandra 
(fig 59), deras drä kter helt i guld och lasera t si lver -
m annen t h ha r guldbrättad turban, vars vita, blåran-
diga tyg samlas av en krans runda kulor och hänger 
fritt i nacken med bokstavstecken vid den guldfransade 
änden. Knekten t v hå ller det drakkrönta fästet till s itt 
(i övrigt förlorade) svärd och hans stövlar bär guld-
tex t: » MALEV2 x ». Knekten t h ha r krumsvärd med 

drakhuvud och blå tt gehäng - hans gyllne vapenrock 
har laserade sil verbårder med guldtext: »MALEYS x 

AOZA x mONA x DNS x IHESVS x EXPEZ · AV». 
Knekten längst t h (den fromme hövitsmannen?) ser 
upp mot den ko rsfäste och lyfter höger hand med öpp-
nad handske och fingrarna i välsignelsegest, vänster 
hand stödjer mot en sköld med guldlaserat s il verfält 
med teckning i ma tt guld av en örn , som slagit klorna i 
en drake; silverhjä lm med guldvingar, vapenrock i guld 
med guldlockar med grön schattering vid ärmarna, 
silverbrynja med förgylld kant nedtill , knäskydd i guld 
och benskenor i silver, vid sidan krumsvärd med fågel-
huvud på fästet och den svartbruna baljan med guld-
text : »DNS - VERE x FILIYS x DEi» [förvi sso var 
denne Guds Son], den fromme hövitsmannens ord! 

I ledet ovanför Longinus och den fromme hövits-
mannen (?), båda till häs t och mellan dem Stephaton 
med ä ttikstången (fig 57). Longinus på en vit häst, hans 
hatt och drä kt i guld, på kragen blå bård med text i 
guld: »LONGlYS ... L(?)ON .. . YS x »; vänster hand 
för ha n till de bloddroppande ögonen , underä rmen i 
guldbrokad med rött tecknat mönster, höger hand hål-
ler om lansens blå skaft, lansen bandad i rött och vitt, 
höger underärm med guldmönster på laserad silver-
grund, samma typ av må lning som på hästens munde-
ring. Nedanför hästen en barhuvad man med vit bindel 
om hjässan, so m hj ä lper Longinus att rikta la nsen med 
sin ba ra högerarm; han bä r gulddräkt med blå tt foder. 
Framför Longinus står Stephaton med vapenrock i guld 
och brös tplå t i sil ver, silverhjälmen med guldbrätte och 
omvirad med en vit turban , stången bandad i grönt och 
silver. Både Longinus' la ns och Stephatons ä ttikstång 
med avbrutna spetsar. Den fromme hövitsmannen i 
huvudbonad, vapenrock och mantel i guld, bröstskydd 
i silver, höger underä rm med tecknat granatäpple-
mönster i guld på laserad silvergrund; han vänder sig i 
sadeln och pekar på den korsfäste; hästen grå med mun-
dering i matt guld. 

Ovan detta skikt tre symmetriskt placerade ryttare i 
rustninga r i guld och silver, de båda ytt re på mörkgrå 
hästa r ha r hå llit fanstänger, den mellersta frontalt på 
ljusbrun häs t, med ena handen kring Longinus' lans; 
kring hjälmen bä r han en virad duk i blå tt och vitt . 
T h om korset grupp av tre män, den t h hå ller ett gyllne 
ämbar och ser upp mot Kristus, den t v häller vätska 
ur ett krus (ättika?) och rö r om i ämbaret med en för-
gylld stång ; den vänstra knekten i gyllne livrock med 
granatäpplemönster i ryggen , den t h i blå, guldmönst-
rad rock och på ryggen en gy llne sköld i band om ha lsen. 

Bakom Kristi kors på Golgatas klippor Jerusalems 
stad med stadsport, murar och torn i grått och rött med 
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F ig 47. Getsemane och Tillfångatagandet, målninga r på insida n av dö rra rna t v 
(Strängnäs Il). 

Cethsemane and the Seizure oj Chris!. Paintings 0 11 the insides oj the lejt doors 
(Strängnäs Il). 
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Fig 48. Bildnischen t v i corpus (Strängnäs 11): Törnekröningen, samt fyra smärre 
scener ur Kristi passion (fig 46, I : l ). 

Figure 11ic/1e, lejt , in the middle panel (Strängnäs Il) : Christ crowned witlt Thorns, 
and Jour smal/er scenes from the Passion oj Cltrist (Jig 46 I: I) . 



Fig 49. H ånande krigsknekt. Detalj av fig 48. 

Mocking soldier, detai/ from figure 48. 

gyllne krenelering, och i staden även ljusbruna trä
byggnader med gråblå tak och förgyllda takskägg. 

Kristi kors förgyllt med fint punsat rankmönster (fig 
56). Kristus med törnekrona i guld och grönt, huvudet 
böjt mot höger sida, slutna ögon, halvöppen mun och 
framfallande bruna lockar, händerna slutna, bålen i 
korsstammens riktning, benen å tskils med framskju
tande knän, höger fot spikad på den vänstra; mycket 
vit karnation och måttliga blodflöden, ländklädet en 
vit duk med blå kantränder; titulustavlan med vitt fält 
med gu ldtext, »INRI» med förkortningstecken över 
varje bokstav. 

Korset omges av tre sörjande änglar i långa, fladd
rande dräkter i guld, prickade i rött, och gyllne vingar 
med vingspetsarna bandade i lustrerande rött och grönt; 
ängeln tv gråter i ett blå tt kläde med vita tvärränder, 
ängeln överst t h håller ett vitt kläde med blå tvärränder, 
och ängeln nedanför sträcker fram händerna knäppta 
och över höger arm faller ett blå tt kläde. 

Fig 51. Kristus. Detalj av fig 48. 

Chris!, detail from figure 48. 
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Fig 50. Bödel. Deta lj av fig 48. 

Executioner, detai/ from figure 48. 
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Fig 52. Kristus infö r översteprästen. Detalj av fig 48 (f ig 46, 
T: I A). 

Chris/ before lite !tigit priesl, delail from figure 48 (jig 46 
I: 1 A). 

Röva rna fästa med gyllne rep på gy llne trädstammar, 
a rmarna lagda runt deras övre tvä rträ, a lla lemmar 
krampaktigt förvridna och styva; karnationen mörkare 
än hos Kristus, underbenen med sä rmärken; rövarna 
bär endast små knutna vita byxor, och deras ögo n är 
förbundna med vita bindlar med blå tvärränder. D en 
gode rövaren med upplyft huvud, brunt hå r, och ovan
för honom en ängel i vit dräkt med blå kan tränder som 
bär hans sjä l som ett litet naket, bedjande barn i ett vitt 
kläde. Den onde rövaren med nedböjt hu vud , gapande 
mun , grått hå r. Djävulen, som burit bort ha ns sjä l, 
saknas. 

D e små sidoscenerna löper kronologiskt nedifrån 
vänster och avslutas nedtill i höger sida : 

A. Kristus infö r Pila tus (fi g 60), Kristus barhuvad 
och i gyllne mantel, förd av tre knektar. Pilat us sitter i 
en gyllne stol och tvår sina händer i ett fat på en gyllne 
pall , va rs utsida har ett oförgyllt, skö ldformat märke i 
relief (gosseh uvud?). 

B. Kors bä rningen (fig 61 ). Kristus i gy llne törne
krona och mantel bär sitt gyllne kors, följd av en knekt 
som slå r hans rygg och sannolikt hå ll it verktyg i hän
dern a. Framför Kristus en knekt som drar honom i ett 
rep (ett verkligt snöre) fäst vid ha ns bälte, knekten i 
brynja tecknad i s ilver på mörk fond. Bakom Kristus 
Maria och Johannes mot den gy llne stadsporten och 
ännu en knek t. 

C. K ristus avklädes på Golgata (f ig 62). Kristus står 
naken med gisselså ren på sin kropp och två knektar i 
vita turbaner dra r den gyllne klädnaden från hans 
armar; i ha lvkrets bakom Kristus ytterligare fyra mans
personer i sto rbrättade hattar, turbaner och skägg. 

D . Kristus spikas på korset, som ligger mot klip
porna (fig 63), en knekt driver en spik genom fö tterna 
och en annan en spik genom Kristi vänstra hand . 

E . Kristus i dödsriket (fi g 64), med röd stav med 
(fragmentariskt) gyllne kors i höger hand och iförd 
gyllne mantel, fattar med vänster hand den nakne Adam, 
som följd av den guldblonda Eva stiger ur dödsr ikets 

Fig 53. Kindpustningen. D eta lj av fi g 48 (fig 46, I : I B). 

The blow 0 11 lite ltead, delai/ jiwn figure 48 (jig 46 / : I B ). 



Fig 54. Gisslingen. Detalj av fig 48 (f ig 46, I : 1 C). 

Chris/ scourged, detail from figure 48 (Jig 46 1: 1 C). 

Fig 55 . Ecce Homo. D eta lj av f ig 48 (fig 46, I: J D ). 

Ecce Homo, detail from figure 48 (Jig 46 1: 1 D) . 

tandbesatta, vitt uppspärrade odjursgap; gapet och 
odjurets öron invändigt lustrerade i rött. 

F. Korsnedtagningen (f ig 65). Maria i knäande 
ställning bär Kristuskroppen o m bröstet, medan en 
skägglös man (Josef av Arimatea?) hå ller om hans ben 
och det kläde, som kroppen sänkts i från korset. Maria 
i vitt dok och gyllne dräkt med blåfodrad mantel, man
nen i gulddräkt och med huvudet täckt av blå tt kläde. 
Bakom gruppen och framför korset från vänster Johan
nes i röd dräkt, N ikodemus i blårandad turban och 
blå, guldmönstrad dräkt och Maria Magdalena med 
turban i vitt och blåt t, gyll ne salvkrus och grön dräkt. 

G. Kristus smörjes (fig 66). På den gyllne, rektangu
lära smörjelsestenen ligger Krist i kropp och tre kvinnor 
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smörjer den; ett gyll ne salvkrus stå r på klippan t v och 
kvinnan upptill t h håller ett salvkrus i handen; i för
grunden Maria Magda lena med blottat huvud och den 
vita slöjan över axlarna. 

H. Gravläggn ingen (fig 67). Kristus sänkes i ett vitt, 
blårandigt kläde i en gyllne sarkofag av Josef av Ari
matea och Nikodemus; bakom sarkofagen Maria med 
knäppta händer, som stödjes av Johannes; i fö rgrunden 
knäböjande Maria Magdalena, som fa ttar Kristi hand 
med sin högra hand och doppar den vänstra i salv
kruset. Josef har blå dräkt och en mörkbrun krage med 
gu ld mönster. 

3. Uppståndelsen (fig 68). Kristus står i fö rgrunden 
välsignande i gyllne mantel, i vänster hand har han hål-
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lit korsfanan. På den slutna, diagonalställda, gyllne 
sarkofagen en ängel i vit, guldmönstrad dräkt, som till-
ber Kristus med knäppta händer. Kring sarkofagen i 
främre planet fyra vaktande knektar. Krigsmannen 
längst tv sover sittande med händerna under hakan; 
hjälmen är i silver med gyllne knoppar och grön hak-
rem, rustningen i guld med kedja om livet, benklädna-
den mörkbrun med gyllne nitar och beslag. Den föl-
jande knekten vräker sig bakåt med uppslaget visir och 
höger hand skuggande för ögonen, vänster arm stöd-
jande på (eller hållande igen) sarkofagens lock; rustning 
i guld med detaljer i silver och från axlarna fallande vida 
blå ärmar med guldmönstring; på stövelskaften blå 
bårder med guldtext: » .. V x ASLZ x BVZ - MTL .. 
S x TOZC x T :'J C.» På marken vid hans sida en spets-
oval sköld, som ligger med insidan uppåt, svartbrun med 
rankmönstrat guldbrätte och (bortbrutet) handtag. -
T h om Kristus sittande knekt, som ser mot skyn, skug-
gande ögonen med höger hand och med den vänstra 
stödjande mot klippan; han bär rustning i silver och 
guld och vit turban med blå och röda ränder och på 
dess ändflik på klippan oläsbara bokstavstecken i rött. 
Längst t h på knä liggande krigsman, barbent, barhu-
vad, i ryggfigur, som vänder huvudet mot skyn, skug-
gande ögonen med vänster hand och stödjande den 
högra mot marken; han bär en gyllne kolt och i rem på 
ryggen en tudelad sköld med två gyllne lejonhuvud på 
mörk botten och från dessa snörmakeri med tofsar. -
Sarkofagen står med ena änden inskjuten i en grotta 
med framspringande, kristalliniskt formade klippor i 
guld. På klippornas krön tre stadsportar och Jerusalems 
murar i rött och ljusgrått med gyllne krenelering och 
stadsporten t h med gyllne lökkupoler; från den mel-
lersta stadsporten, med fyrsidiga torn och röd trapp-
gavel, leder en hålväg nedåt höger och här de tre Ma-
riorna på väg till graven (fig 69). Den främsta ser mot 
ängeln och lyfter höger hand i förundran (den vänstra 
- med salvkrus? - bortbruten) - hon bär gyllne dräkt 
och vit turban med röda ränder och bokstavstecken: 
»IV - ANT.» Vid hennes sida en Maria i gyllne dräkt 
med manteln över huvudet, samma handgest och i 
vänster hand ett gyllne salvkrus. Bakom dem en Maria 
i mycket stor vit huvudbonad med två horn och hak-
dok. 

Småscenerna löper uppifrån vänster och avslutas 
upptill t h: 

A. Kristus örtagårdsmästaren (fig 70). Kristus står i 
gyllne mantel med en spade i vänster hand och den 
högra avvärjande lyft - på andra sidan ett träd knä-
faller Maria Magdalena i blå klänning, vit huvudduk 
och gyllne mantel; hon lyfter i höger hand det gyllne 

locket till ett salvkrus (som hon antagligen burit i den 
bortbrutna vänstra handen); trädgården gärdad av ett 
flätat staket med grind. 
B. Kristus visar sig för Jungfru Maria (fig 71), som 

sitter på en stol vid sin säng med en uppslagen bok över 
knäna och händerna knäppta; genom porten t v kom-
mer Kristus i ländkläde och guldmantel, vänstra handen 
lyft visande spiksåret (den högra bortbruten). 

C. Emaus (fig 72). Kristus i fonden på en högryggad 
gyllne stol, i mörkblå dräkt, brytande ett gyllne bröd; 
på bordsskivan, täckt av en vit duk, två bröd och ett 
fiskfat; de båda apostlarna på låga pallar i gyllne dräk-
ter, båda lyfter ena handen i förundran, aposteln t h 
för en bägare till munnen. 

D. Kristus visar sig för Petrus (fig 73), som knäfaller 
med lyfta händer, i blå tunika och gyllne mantel, i ett 
klipplandskap; Kristus i gyllne mantel, i vänster hand 
en stav, den högra lyft visande handflatan. 

Skåpets målade dörrar invändigt med motiv i an-
slutning till Passionen och Uppståndelsen, rika land-
skapsscenerier och interiörer, där endast de gyllne glo-
riorna bryter verklighetsillusionen. 

4. Getsemane (fig 74). Kristus knäböjer i mellan-
planet i ett öppet vidsträckt landskap med några enstaka 
högstammiga träd och gröna trädridåer; han bär violett 
dräkt och glorian har rött kors ; på en grå klippa t h 
står en gyllne kalk; i förgrunden tre sovande apostlar, 
t v Jakob i violett tunika och vit mantel, t h Petrus i blå 
tunika och vit mantel och bakom honom Johannes i röd 
mantel och röd tunika; Getsemane begränsas nedtill av 
en bäck med en spång och ett stycke fl ä tat staket; i fon-
den t v inhägnadens träport på glänt och Judas med 
penningpungen, i blå mantel och brun tunika, som le-
dare för truppen av krigsmän, som utgår från Jerusa-
lem, som med stadsport, befästningar och en stor kyrka 
avtecknar sig mot en blånande horisont och himmel ; 
bland de främsta i truppen märks Malchus i gul dräkt, 
brun luva och lyktan i hand. 

5. Tillfångatagandet (fig 75). Samma landskapsscen 
och figurer. Kristus står i mitten och lägger försonande 
handen på Petri arm; Petrus lyfter ett kort krumböjt 
svärd och framför honom tumlar Malchus i rödvioletta 
strumpor omkull; på marken ligger hans avhuggna öra, 
hans klubba och lykta; bakom Petrus Jakob och Jo-
hannes rådgörande; Judas griper Jesus bakifrån om 
axlarna och närmar sitt ansikte till en kyss ; i förgrunden 
t h en knekt som griper efter Kristi vänstra arm med 
båda händer - han bär blå luva, röd skjorta, blågrå 
brynja och bruna stövlar. Bakom Kristus och Judas 
fem knektar med hillebarder och stavar - knekten 
längst t h med blå bindel i det mörka håret håller ett 
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Fig 56. Detalj av rni ttpartiet i corpus (Strängnäs Il ): Korsfästelsen, samt smärre 
scener med framställningar ur Krist i passion (fig 46, I: 2) . 

Detail af the mick/le panel af the reredos (Strängnäs 11): the Crucifixion, and smal/er 
scenes from the Passion af Christ Uig 46 I: 2). 
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Fig 57. Longi nus, Stephaton och den gode hövitsmannen vid korsets fot. Detalj 
av Korsfästelsen, jfr fig 56. 

Lo11gi1111s, Stephaton and the pious centurion at the Joot oj the Cross. Detail from 
the Crucifixion, ej figure 56. 
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F ig 58. De sörjande med den vanmäktiga Jungfru Maria . Detalj av Korsfästelsen, 
jfr fig 56- 57. 

The mourners with the afflicted Virgin. Detail from the Crucifixion, cf figures 56 and 
57. 
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Fig 59. Krigsknektar vid korsets fot. Detalj av Korsfästelsen, jfr fig 56- 57. 

Soldiers at the foot oj the Cross. Detail from the Crucifix ion, ej figures 56 and 57. 

Fig 60. Kristus inför Pilatus 
(fig 46, I: 2 A). 

Chris/ before Pilate (Jig 46 
I: 2A). 

F ig 61. Kors bärningen. Detalj 
av fig 56 (fig 46, I: 2B). 

Christ bearing the Cross. 
Detail from figure 56 (Jig 46 
! : 2B). 

F ig 62. Kristus avklädes på 
Golgata . Detalj av fig 56 (fig 
46, I: 2C). 

Chris/ being stripped 011 

Golgotlta. Detail from figure 
56 (Jig 46 /: 2 C). 

Fig 63. Kristus spikas på 
korset. I förgrunden ängeln 
med den gode rövarens själ. 
Detalj av fig 56 (fig 46, 
I: 2D). 

Chris/ nailed lo the Cross. In 
the f oreground an ange/ with 
the soul oj the good robber. 
Detail from figure 56 (Jig 46 
/: 2D). 
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Fig 64. Kristus i dödsriket. Detalj av fig 56 (fig 46, 1: 2E). 

Chris! in the Kingdom af Death. Detail f rom Jigure 56 (Jig 46 
I: 2 E). 

Fig 66. Kristus smö rjes. D eta lj av fi g 56 (fi g 46, I: 2G). 

The Anointing af Chris/. Detai/ from figure 56 (Jig 46 I: 2 G). 

Fig 65. K orsnedtagningen. Deta lj av fig 56 (fig 46, I: 2 F). 

The Descent from the Cross. Detail from figure 56 (Jig 46 
I: 2F). 

F ig 67. Gravläggningen , (fig 46, I : 2H). 

The Depos1tio11, (Jig 46 I: 2 H ). 
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Fig 68. Bildnischen t h i corpus (Strängnäs Il): Kristi uppståndelse, samt fyra 
smärre scener i anknytning till Uppståndelsen (fig 46, I: 3). 

Figure niche lo the right in the mick/le panel (Strängnäs Il): the Resurrection of 
Chris!, and Jour smal/er scenes re/ated to the Resurrection (Jig 46 I: 3). 
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Fig 69. Kvinnorna vid graven. Detalj 
av Kristi uppståndelse, fig 68. 

The women at the grave. Detail from 
the Resurrection oj Chris!, figure 68. 

Fig 70. Kristus örtagärdsmästa ren. 
Detalj av fig 68 (fig 46, I: 3 A). 

Chris! as gardener. Detail from figure 
68 (Jig 46 /: 3 A). 

Fig 71. Kristus visar sig för Jungfru 
Maria . Detalj av fig 68 (fig 46, I: 3 B). 

Chris! appearing to the Virgin. Detai/ 
from figure 68 (Jig 46 / : 3 B). 

Fig 72. Kristus i Emaus. Detalj av fig 
68 (fig 46, l: 3 C). 

Christ in Emmaus. Detail from figure 
68 (Jig 46 I: 3 C). 

Fig 73 . Kristus visar sig för Petrus. 
Detalj av fig 68 (fig 46, I: 3D). 

Christ appearing to Peter. Detai/ from 
figure 68 (Jig 46 I: 3 D). 

bloss och griper Kristus i håret; hans dräkt är grå, man
teln röd, svärdet med gyllne fäste och brun balja; mitt
figuren har gyllne hjälm och grön dräkt och lyfter en 
brun käpp till slag. På hå lvägen utanför Getsemanes 
port strömmar nya krigsskaror till. 

6. Kristus visar sig för de tolv (fig 76). I ett välvt rum 
med två fönster i fonden med öppnade luckor och per
sienner i nedre hälften står Kristus i gående ställning, 
omvärvd av en röd mantel, välsignande och i vänster 
hand med en korsstav med silvergrå stav och gyllne 
kors. Apostlarna visar sin förundran med lyfta händer, 
i förgrunden den knäböjande Petrus i blå tunika och 
vit mantel, t h Johannes i röd dräkt och t v en knäfal
lande apostel i grön dräkt och blågrå mantel; tv om 
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Kristus lärjunge i blå tunika och rödviolett mantel och 
bakom honom lärjunge i brun tunika och ljusblå 
mantel; t h om Kristus lärjunge i grön mantel , blå 
krage och gulvit dräkt i samtal med en lärjunge med röd 
kalott och blå mantel med vit krage. 

7. Den Helige Andes utgjutande (fig 77). I ett välvt 
rum av kyrklig karaktär med fyra spetsbågiga fönster i 
fonden sitter Maria i centrum i blå dräkt och mantel 
med en uppslagen bok på en bokbräda med violett 
kläde. I förgrunden Petrus och Johannes i bedjande 
ställning, den förre i en stol, den senare knäfallande på 
golvet, dräkter som ovan. Rakt ovanför Maria lärjunge 
i ljusgul tunika, som sträcker båda armar mot den 
Helige Andes duva, avbildad i halvprofil i en rund aureol 
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F ig 74. Getsemane. Målning på insidan av yttre dörren t v 
(St rä ngnäs Il ; fig 46, I : 4). 

Gethsema11e. Pai11ti11g 011 the inside of the outer door, left 
(Strä11g11äs il; Jig 46 i: 4). 

Fig 75. Tillfångatagandet. Målning på insidan av inre dörren 
tv (Strängnäs Il ; fig 46, J: 5). 

The seizure of Chris/. Pai11ti11g 011 the i11side of the inner lej/ 
door (Strä11g11äs 11; Jig 46 I: 5). 



F ig 76. Kristus visa r sig för de tolv. Må lning på insida n av 
inre dörren t h (Strängnäs Il ; fig 46, I: 6). 

Chris/ appearing to the twelve discip/es. Pai11t i11g 011 tlie inside 
of the inner rig/it door (Strängnäs Il; Jig 46 i : 6). 
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F ig 77. Den Helige Andes utgjutande. Målning på insidan 
av yttre dö rren t h (Strängnäs Il ; fi g 46, J: 7). 

The Descent of the Ho/y Spirit . Pai11ti11g 011 the inside of the 
outer rigflt door (Strä11g11äs 11; Jig 46 /: 7). 
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Fig 78 A. Gud Fader. Målning på in
sidan av övre dörren t v (Strängnäs Il; 
fi g 46, I: 8). 

God tlre Fatlrer. Painting 0 11 tlre inside of 
the upper lejt door (Strängnäs Il; Jig 46 
I: 8). 



Fig 78B. Kristus och Jungfru Maria som 
förbedjare. Målning på insidan av övre 
dörren t h (Strängnäs Il; fig 46, I : 9). 

Christ and the Virgi11 as interceder. 
Painting on the inside oj the upper right 
äoor (Strä11g11äs Il; Jig 46 I: 9) . 
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Fig 79. S Augustinus och S Gregorius. Målning på utsidan av dörrparet tv (Sträng
näs Il; fig 46, II : 1- 2). 

St Augustine and St Gregory. Paintings 011 the 011/side of the left pair of doors 
(Strängnäs Il; Jig 46 Il: 1- 2) . 
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Fig 80. S Hieronymus och S Ambrosius. Må lning på utsidan av dörrpa ret t h 
(S trängnäs Il ; fig 46, JI: 3-4). 

St Jerome and St Ambrose. Paintings 011 the outside of the right pair of doors (Sträng
näs Il; Jig 46 Il: 3-4). 
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i ljusgult, orange och blågrått. T v lärjunge med hän-
derna lyfta i tillbedjan - han bär brun tunika och röd 
mantel. Bakom honom lärjunge med grön dräkt med 
brun skinnkrage. T h lärjunge med i förundran lyfta 
händer - han bär vit tunika med blå schattering och 
prunefärgad mantel. Längst t h lärjunge i ljusbrun 
dräkt som lägger ena handen på bröstet. 

8-9. Det övre dörrparet formar en scen med Gud 
Fader på sin tron och inför honom Kristus och Hans 
Moder som förbedjare (fig 78 A- B). Vardera fram-
ställningen på guldgrund inom en oval ram i blekrött, 
gult, grönt på ljusblått fält. Gud Fader i kejsarkrona och 
gloria med rött kors, kronan med ljusblå nackband; 
höger hand är lyft välsignande, den vänstra håller spi-
ran, vid vars övre del den Helige Andes duva svävar; 
Gud Fader bär röd mantel med guldspänne och guld-
stickade besättningar med broderier i grönt, blått och 
rött, mantelfodret grönt, tunikan brunviolett; tron-
stolen är ljusgrå med blå dyna och fotapallen ett grått 
världsklot med speglande ljusreflexer liggande på en 
gräsmatta; utmed den gyllne fondens ytterkant är till-
bedjande änglar tecknade med röda konturer. - I det 
motstående fältet knäböjer Kristus som smärtoman i 
röd mantel med det gyllne korset över axeln och bakom 
honom Maria i blå mantel och klänning blottande sitt 
högra bröst; marken är gräsbevuxen. 

II. När skåpet är stängt visar de nedre dörrarna de 
fyra kyrkofäderna (fig 79-80) och de övre den Heliga 
Katharina av Alexandria och den Heliga Barbara 
(fig 81). 

1-4. Kyrkofäderna sitter på en i tegel murad gräs-
bänk i en trädgård och framför muren bakom ryggen 
på var och en är spänt ett stycke guldbrokad inom 
blågrön list; ovan muren trädkronor. Augustinus med 
vit mitra, i vänster hand ett hjärta med Kristi fem sår, 
i den högra en kräkla i guld och silver med framställ-
ning av tronande patriark i krönet; mitran och dess vita 
band är rikt stenbesatta, pectorale i guld med grön sten, 
den röda kåpan med grönt foder och guldstickad kant-
besättning med figurmedaljonger i färg, dalmatika i 
guldbrokad med mönstret i rött, blekt purpurfärgade 
handskar, vita skor med brungula band; bland markens 
örter groblad. - Gregorius med trefaldig tiara med 
violetta band, i höger hand en rödpärmad bok med 
guldsnitt, i vänster hand ett patriarkalkors i guld och 
silver med den korsfästes bild naturalistiskt målad; 
kåpa och dalmatika av samma guldbrokad med violett 
sammet, kåpan med blågrönt foder och besättning av 
broderier med stående apostlar i nischer; pectorale i 
guld i form av en diptyk med två stående helgon; vita 
handskar med blekt purpurfärgad schattering. Bland 

markens växter en smultronplanta. - Hieronymus i 
kardinalsdräkt med en uppslagen bok i knät, i höger 
hand ett patriarkalkors i guld och silver och vid hans 
fötter ett vilande lejon. Bokens pärmar blå. Bland mar-
kens plantor en blå akleja. - Ambrosius i vit mitra med 
vita band, i höger hand en kräkla i guld och silver med 
ett vitt sudarium, i vänster hand ett ris och i knät en 
bok med grå pärm och guldsnitt; på bänken t h en bi-
kupa i ljusbrunt; kåpan i guldbrokad med blått mönster 
och purpurfärgat foder, kantbesättning av broderier i 
färger och pärlor, pectorale i guld med stenar i rött och 
grönt, blågrön dalmatika, gyllne handlin och vita hands-
kar med schattering i purpur. Bland markens växter 
märks en tistel och en blåklint (?). 

5- 6. Det övre dörrparets helgon (fig 81) står mot en 
liknande tygfond uppspänd mot en tegelmur och på 
marken gräs. Katharina är krönt och bär spira och i 
höger hand det mot marken riktade svärdet; vid hennes 
fötter ligger det sönderbrutna, gyllne hjulet; hon bär 
grå mantel, klänning av gyllentyg med rödbruna granat-
äppleblomster och vit kantbård, samt en purpurfärgad 
undre dräkt. - Barbara bär en blågrön huvudbonad, i 
höger hand ett grått torn och i den vänstra en palm-
kvist; manteln är purpurfärgad, klänningen i silvertyg 
med blå granatäpplekvistar och gyllne kantbård , över 
bröstet en svart isättning. 

Invändigt i skåpet sitter på sockelns masverk i mitten 
en blå sköld med två gyllne horn , Cordt Rogges vapen 
(fig 45). 

Det mindre passionsskåpet har icke samma rika 
märkning som det större, men en stämpel finns, som 
klart anger dess ursprung från Bryssel. På sockelpartiet 
till den kolonnett, som skiljer Törnekröningen från 
Kalvarieberget, står den vertikalt inslagna stämpeln: 
»BRVESEL.» 

Altarskåpet har sannolikt haft sin plats på kyrkans 
lekmannaltare, i öppningen mellan kor och långhus 
(Åmark), och vapenskölden visar, att det tillkommit på 
Cordt Rogges biskopstid eller är en gåva av biskopen i 
livstiden eller i testamente. 

Johnny Roosval har som närmaste parallell till detta 
altarskåp anfört passionsretablet i S:ta Dimphnas kyrka 
i Gheel i Belgien, som han anser vara utfört i samma 
verkstad som Strängnässkåpet både med hänsyn till 
figurskulptur, arkitektonisk inramning och dörrarnas 
målning (1903). 11 Altarskåpet dateras till tidsavsnittet 
ca 1480-1490 (Roosval 1933), och dess målningar till-
skrivas Colyn de Coters skola (Roosval 1934). Senare 
har Borchgrave d'Altena (1948) föreslagit en något 
yngre datering av skåpet, senare än 1493 och sannolikt 
då tidigast omkring år 1500.12 De båda altarskåpen har 

http:1903).11
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Fig 81. S Katarina av Alexandria och S Barbara. Må lning på utsidan av det övre 
dörrparet (Strängnäs H ; fig 46, JI: 5- 6). 

St Kat'1eri11e oj Alexa11c/ria and St Barbara. Pailllings 011 the outsic/e oj the upper 
pair oj c/oors (Sträng11äs Il; Jig 46 Il: 5-6). 

senast behandlats av R A d'Hulst, som attribuerar 
målningarna på altarskåpet i Gheel till den anonyme 
s k »Maitre de la Vue de Sainte-Gudule», och Sträng
nässkåpets målningar till samma mästares verkstad. 13 

Enl igt C Perier-D'Ieteren kan varken attributionen till 
C de Coters sko la eller till S Gudulemästaren upprätt-

6 - · 775525 Strängnäs domkyrka 

hållas. Målningarna räknas av henne såsom tillkomna 
i en anonym Brysselverkstad omkring år J 500 (se 
nedan s 94 f). 

* * 
* 
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Fig 82. Mariaskåpet i dopkapellet (Strängnäs 111 ). Brysselarbete tillskrivet Ja n 
Bormans verkstad och kanske beställt för Jungfru Marie psa ltares brödraskaps kor, 
tillkommet åren 1507- 1508. - Predella med målninga r av Kristus och de tolv 
apostl arna, utrörda i Antwerpen omkring 1515- 1520 i den anonyme Groothe
mästarens verkstad . 

The Lady reredos i11 the baptismal c!tape/ (Strä11g11äs 111). Ascribed 10 tlte workshop 

of Jan B or111a11 , Bmsse/s, a11d may ltave bee11 con11nissio11ed for !!te Lady Clta11ce/ 

created d11ri11g //t e period 1507- 1508. The predella , with pai111i11gs of Chris! with tlte 

t we/ve apostles, was executed around 1515- 1520 in tlte workshop of tlte a11011y mo11s 

Groothe Master, A111werp. 

Dopkapellets skåp 
Altarskåpet i Dopkapellet (Strängnäs III) med Kristi 

födelse och Heliga slä kten , omgivna av Marie trolov
ning och Heliga tre konungar, skulpterade i corpus och 
på dörra rna målade scener ur Joakims och Annas, 
Marias och Jesusbarnets liv. Fig 82- 107. Skå pet och 
dess polykroma, skulpterade utsmyckning av ek; på 
ömse sidor om corpus två målade dörrar och en mindre 
sådan dörr på ömse sidor om dess förhöjda, rektangu

lära mittparti . 
Corpus höjd i mittpartiet 202 cm (exkl bottenplatta 

5 cm), i sidan 126 ( + 5) cm, dess längd 245 ( + 14) cm, 
dess djup 25 ( + 5) cm. 

I.I. Marie trolovning (fig 84-86). Scenen utspelas i 
templet framför a ltaret inför prästen , so m lyfter höger 
hand och i den vänstra hå ller ett band , som löper runt 

axlarna. Josef och Mari a räcker varandra handen, 
Josef hå ller staven i vänster hand , Maria lå ter vänstra 
hande;, vila på klänningens framför magen lyfta veck; 
två änglar (deras vingar förlo rade) hjälper till att lyfta 
hennes klädnad i ömse sidor. Tv står tre män, t h tre 
kvinnor so m vittnen . Marias mantel bär en röd bå rd 
med text: »BEONTA :SR .. . NEO .. . ». Klänningen i 
guldbrokad bä r gyllne bå rder vid handlederna med text 
i svart. Josefs mantel bär blå bå rd med text i gu ld : 
»OM .. . ONLMAE .. . RO ... ON - OBEOM - NO
HEAON». Hans tunika är av röd gu ldbrokad, med 
bå rder i gu ld med svart text vid handlederna: » :ON», 
och nedtill: »:FOR: OP.EO .. ». Liksom Maria bär han 
röda strumpor, men Marias patinor är svarta, Josefs i 
gu ld med det svarta bandet mönstrat i guld. - Överste
prästen bär en kronliknande huvudbonad , omvirad 
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Fig 83. Bildschema Strängnäs nr. 
ldentification oj figures Strängnäs fil. 9 

25 6 1 4 7 8 I 
3 

med en blekbl å schal och med ett guldsmycke med röda 
och gröna stenar; det gyllne huvuddoket är fodrat med 
hermelin . 

Altaret bär ett gyllne retabel med trepassformigt 
krön - dess (nu utplånade) framställning har varit 
tecknad i mörkgrå tt på den gyllne grunden (Isaks off-
rande samt Moses och den brinnande busken, Moses 
erhåller lagens tavlor). Dess bordssk iva täckes av en 
vit duk med rombiskt mönster i guld och vid fållen 
guldtext: »VXORMEA .. . [min hustru] HS:NOR ..»; 
under duken ett täckelse i guld med röd frans. På altar-
bordet en ljusstake med ett ljus och på ömse sido r för-
hängen i guld. 

Mannen i förgrunden t v i halv ryggfigur med höger 
hand lyft mot de trolovade ; toppig huvudbonad, om-
bunden av slöjor i blekblått och rött med teckning i 
guld och svart, över axlarna en dubbel guldkedja, å t-
sittande dräkt med vida, slitsade partier kring över-
armarna med vidhängande bjällror; manteln nedtill 
med blå bård med text i guld: ».. NOAH ... N .... 
FOER»; strumporna bredrandiga på längden i mörk-
blått och guld, de mörkblå ränderna med text i guld, 
rödbruna stövletter med prickmönster i guld . 

Il 1 2 3 4 


De båda männen i fonden täcker delvis varandra, 
den vänstra lyfter höger hand mot de trolovade, den 
röda hattens gyllne brätte hänger ned i en snibb i ömse 
sidor med en gyllne tofs. Hans gyllne pelerin bär en blå 
bård med text i guld: »H .EALVF· NOR». Mannen th 
bär en vid barett och håller höger hand vid den blekblå 
schal , som håller samman livrocken i midjan; den 
vänstra stödjer på en stav bandad i grönt och rö tt; liv-
rocken bär nedtill en gyllne tofs; röda strumpor och 
svarta stövletter. 

Kvinnan i förgrunden t h är halvt en ryggfigur, hon 
lyfter sin vida kjortel både fram och bak och vänder 
blickarna mot prästen. Från huvudets turbanliknande 
hätta löper hå ret i två parallella fl ätor i en vid båge. 
Runt halsen hänger en guldkedja med en kläpp på 
bröstet. Det åts ittande klänningslivet har långa tu-
delade ärmar med breda tvärband i rött med text i guld 
och spännen i rött och blått, som knäpper samman dem, 
och däremellan blusar det tunna !intyget, som också är 
gyllene. Kjorteln ha r en röd bård med text i guld: 
»... NOERAN x SHFOR·MA...». 

Kvinnorna i fonden täcker delvis varandra, den 
främre vänder sig mot den i förgrunden och lyfter 
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vänstra handen visande mot prästen ; håret faller i deko-
rativa bukter på ömse sidor om pannan under den 
turbanliknande huvudbonaden, som avslutas med en 
nedhängande slöja i blekblått och svart med guld-
teckning. Kvinnan t h i fonden har en hatt med upp-
stående brätte, delat som i två horn och med vänster 
hand griper hon om den rikt fallande kjorteln. 

Scenen utspelas på ett sluttande golv rutat i rött resp 
vitt och grönt. Interiörens väggar med sex spetsbågiga 
masverksfönster och kolonnetter bärande valv, allt i 
förgyllning. 

Denna scen - liksom den motsvarande med Heliga 
Tre Konungar t h - är lyft från skåpets botten på en 
genombruten sockel av förgyllt masverk av varandra 
skärande, till halva antalet spegelvända åsneryggsbågar. 
Båda scenerna krönas också av samma rika baldakin, 
som i obetydligt varierad och förminskad form upp-
repar systemet i mittpartiets krön. I stället för det se-
nares tudelade sidofönster finns här nischer med fönster-
genom bruten, tudelad fondvägg och tresidigt fram-
skjutande konsol avsedd för en miniatyrgrupp med 
motiv i anslutning till den stora scenen. Ovanför Tro-
lovningen är den vänstra konsolen tom (Marie Bebå-
delse?), den högra visar Marias och Elisabeths möte, 
Elisabeth med handen placerad på Marias underliv. -
Nischens övre avslutning utgöres av en vid trepassbåge 
med blinderat masverk i svicklarna och i själva bågen 
en mycket fritt slingrande, flätad ranka med sengotiskt 
akantusverk, tistelblommor och frukter. 

I corpus' yttersidor inramas dess skulpturnischer av 
smal pilaster med halvkolonn, som burit en statyett 
(nu försvunnen på ömse håll) i en nisch med blåmålad 
fond, och som avslutning en fial. - Mellan corpus 
sidonischer och dess mittparti något bredare pilastrar 
med infälld kolonn (nu felaktigt restaurerat t h och hela 
pilastern t v en modern komplettering), som burit 
statyett som föregående (nu försvunnen) och med dito 
fialkrön. 

2. Kristi födelse (fig 88). I förgrunden t v Maria 
knäfallande med händerna knäppta i tillbedjan inför 
Jesusbarnet (nu förlorat), som legat på ett vitt kläde 
på marken, och i en ställning motsvarande Marias en 
ängel (vars vingar förlorats) vid barnets andra sida. I 
fonden Josef fallande på vänster knä, händerna lyfta i 
tillbedjan och förundran inför barnet och runt huvudet 
manteln som ett tillbakaskjutet huckle. Marias klän-
ning i guldbrokad med blågrönt konturerat bladmönster 
(liksom i föregående scen är dräkterna i guldbrokad de 
partier som lidit mest skada i polykromien), bårder med 
blå text vid halsen: »... NVHO ·FONRI», vid hand-
lederna: »M ... HO ..», och kjortelfållen: »MOFGR ... 

RNOEMR ... A.» Gyllne mantel med röd bård med 
text i guld: »FAORNEO M(?)ARNEOE .. R ·MOA-
REI» etc. - De röda bårderna i Josefs dräkt är enbart 
bladmönstrade och mantelns matta blå foder är helt 
omönstrat; vid bältet bär han en gyllne väska och en 
kniv i slida. 

Bakom Maria sträcker oxen fram sitt huvud för att 
dricka ur en gyllne, laggad spann, och åsnan sträcker 
huvudet uppåt som för att nappa foder. Från höger i 
förgrunden kommer en herde i rundkullig hatt med 
händerna knäppta i bön i tudelade vantar, över under-
armarna en säckpipa med tvärbandad mönstring i blek-
blå tt, rött, mörkblått och guld och röd bård med text: 
» . . NREOHRNAN ..». Vid midjebältet en dolk, och 
rocken bär nedtill en blå bård med text : » . . R . . HOE .. 
ARE . . ». Blekblå långbyxor instoppade i brett rundade 
blåsvarta skor med streckteckning i guld och röda 
slejfar. Framför herden sitter en hund i mörkgrått och 
vitt med rött halsband. 

Scenen utspelas på ett sluttande fli sgolv i blå tt, 
grönt och vitt; fonden utgöres av en tresidigt bruten 
gyllne kvaderarkitektur, »ruinerad», i bakstycket med 
dörröppning och rundbågigt fönster med utblick mot 
målat landskap med kullar i brunt och blågrönt och en 
kyrkliknande byggnad, i sidostyckena vida, flacka rund-
bågar, som öppnar sig mot partier, som delvis förgyllts 
och rutmönstrats, delvis målats som rött tegelförband. 
Genom bågen t h kommer en herde med stav, peleri-
nens huckle skjutet bakåt över hjässan , höger hand i 
vante, framåtsträckt; under den gyllne dräkten bär han 
blodröda strumpor och svarta halvkängor av oxmule-
modell. 

Över Josef framspringer som en baldakin ett »tra-
sigt» strå tak med öppet, spetsigt röste, vilande på två 
trädstammar, innanför Maria och herden i förgrunden. 
Strax under taket, ovanför Maria, kommer en till-
bedjande ängel nedflygande, i blekblå, guldmönstrad 
dräkt och vingpennornas spetsar omväxlande mörkblå 
och röda. (Ett tapphål i fondens dörröppning visar 
möjligen , att ängeln haft en pendang i denna sida. Ett 
mindre hå l t h om fönstret har kanske varit fäste för 
ornament?) I scenens golv saknas större parti mellan 
Josef och herdarna . 

Ovan stallets kvadermurar stiger en smäcker arkitek-
tur i två våningar (fig 87) med väggarna upplösta i mas-
verksindelade fönster och halvkolonner, som bär valven 
över sidonischernas scener och över det fria utrymmet i 
mitten, där en oval platta med raka och böljande strålar 
sannolikt burit en framställning av Gud Fader; t h 
därom en fritt svävande ängel med tillbedjande lyfta, 
knäppta händer (som troligen haft en pendang). 
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Fig 84. Dildnischen t v i corpus (Strängnäs 111 ): Jungfru Ma rie trolovning (bild

schema I: J ). 

Figure 11iche i11 the lejt part oj the miclclle panel (Strä11gnäs Il/ ): the Betrothal oj the 

Virgin (Jig 83 I: 1). 
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Fig 85 . Översteprästen, Josef och Maria. Detalj av fig 84. 

Tlre Higlr Priest, Joseplr a11d Mary. Detail from .figure 84. 

F ig 86. Kvinnl iga vittnen. Detalj av fig 84. 

Female wit11esses. Detail .from .figure 84. 

F ig 87. Mittpartiet i corpus (S trängnäs 111 ): Kristi föde lse 
och Heliga släkten, samt fy ra smärre scener i samband med 
inka rnat io nen (f ig 83, I : 2- 3). 

The central part o.f tlre middle pa11e/ (St rä11g11äs fil ): tlre 
Birtlr o.f Clrrist and the H oly Fami/y, a11d .four smal/er scenes 
related to tlre incarnation (.fig 83 I: 2- 3). 
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Fig 88. Krist i födel se och Bebådelsen för herdarna. Detalj av fig 87. 

The Birtlr of Chris! and the A11n1111ciatio11 to tlre sheplrerds. Detai/ from figure 87. 
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Fig 89. Moses och den brinnande busken. Detalj av fig 87. 

Moses and the burning bush. Detail from figure 87. 

I sidopartiernas undre våning, i jämnhöjd med stal
lets tak, reliefer med berglandskap med får och tv en 
sittande herde med säckpipa, t h en stående herde med 
stav, båda med ena handen sk uggande ögonen in för 
uppenbarelsen . Landskapen i gu ld med grön schattering 
o::h röda skuggor mellan klippblocken , som tornar sig 
med befästa hus. 

Ovan herdelandskapen utspringande balkonger i 
perspektiviskt bruten form med smäckra hörnpelare, 
upptill torserade, och fria rnasverksfyllda bågar, dels 
nedhängande över herdelandskapen , dels i form av 
räcken kring de här framställda scenerna: Moses och 
den brinnande busken, Gideon och skinnet, och dels 
upptill som avslutning och del av den hela nischen sam
manbindande och krönande fönsterarkitekt uren. Moses 
är framstä lld sittande på klippan i färd med att dra av sig 
skorna (fig 89), fåren betar, ur en trädkrona skjuter 

Fig 90. Gideon och skinnet. Detalj av fig 87. 

Gideo11 and tlre fleece. Detail from figure 87. 

eldstungor och Gud Fader syns i bröstbild med kejsar
krona på huvudet. - Gideon knäböjer med lyfta hän
der framför det på marken utbredda skinnet (fig 90); 
hjälmen ligger bredvid honom, han bär brynjeskjorta 
och rustning, i mörkbrunt och gu ld, och fotbeklädna
dens su lor är röda med svarta tvärband ; t hett hus med 
utskjutande tillbyggnad. - I fonden i denna våning 
enhetlig svit av sex spetsbågiga masverksfönster. 

Nischens krönande arkitektur med tudelade, spets
bågiga fönster i sidopartierna, det breda mittpartiet med 
fyra spetsbågefönster i en insvängd nisch , vars främre 
del begränsas av två vida masverksbågar. I mittpartiet 
en framspringande baldakin, dess främre front med två 
bågar med masverk och tre hängkonsoler och som övre 
avs lutning två spegelvända bågar med rikt, storflikigt 
akantusverk ; baldakinens sidostycken snett fram
springande (nu fragmentariska, utan sammanbindande 
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Fig 9 1. Den heliga släkten. Detalj av mittpartiet i corpus, fig 87. 

The Holy Family. Detail from the central part of tlie middle panel, figure 87. 

led med mittstycket); dess ryggstycke brutet i vinkel 
framåt med masverksbågar i två våningar och tre fritt 
hängande konsoler. 

Det gallerverk som smyckat mittpartiets krön i corpus 
(i likhet med sidopartierna) är nu bortbrutet. 

3. Hel iga släkten i mittpartiets nedre nisch (f ig 91 -
93). Jungfru Maria och Anna sitter på en bänk och 
håller det stående Jesusbarnet mellan sig, som Anna 
räcker ett päron. Barnet har fotsid gyllne kolt , kvin
norna klänningar i guldbrokad och gy llne mant la r, 
Marias mantel med röd bå rd med utsparad text i guld : 
» .. MARJA + H ... ». Annas mantel med blå bå rd: 
» ... JHESV .. NRELI .. R . .. HRFADI .. F», Annas dok 
i gu ld med vit mönstring, vit hakduk. 

Tv sitter Marias halvsyster Maria Kleophas am
mande sitt yngsta barn och med tre lekande söner i 
fotsida koltar; hon bär en modehatt med hornformigt 
delat brätte och band om hakan , barnet håller hon i en 
vit duk med röda och svarta kantränder; under dräk
tens guldbrokad fötter i röda strumpor och svarta pa
tinor. Gossen t h har röda textbårder på den gyllne 
kolten: » . . . HRIA . . AEL . .. ». 

Som pendang t h en annan halvsyster till Maria, 
Maria Salome, med en uppslagen bok i knät och si na 
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båda söner Johannes Evangeli sten och Jakob d ä. Kring 
huvuddoket bär hon en turbanartat virad slöja i guld 
med vit teckning och blekt turkosblå tt med teckning i 
gu ld och tvärränder i rött och svart. Klänningen i gu ld
brokad har nedtill en kantbå rd i guld med blå text: 
» .. NIOREI .. ». 

I en halvkrets kring Maria och Anna, vända mot Je
susbarnet, stå r fem (ursprungligen sex?) män, represen
terande Annas tre män, Joakim, K leophas och Sa
lome, samt de tre Mariornas män, Josef, A lfeus och 
Zebedeus. Var och en avtecknar sig mot ett av fondens 
masverksfönster, de rikast utförda på ytterflyglarna: 
mannen längst t v lyfter händerna hälsande, den näst
fö ljande hå ller en stav i handen och bär en kapuschong 
kring huvudet; bakom Maria en man i rundkullig hatt, 
vid Anna en man i turban och knäppt långrock med 
pelerin, vars röda bå rd har text i gu ld : »HRFAN
SEYG ... » och på ärm bården »NLV». Mannen längst 
t h med händerna stödjande på en stav, vid handleden 
ett rött radband; gyllne hatt med turban i blekt turkos
blått, ärmlös surcoat sammanhå llen av ett virat skä rp i 
blek purpur kring midjan. 

Framställningen på sl uttande golv med flisor i rött, 
vitt och grönt - partiet nedanför Anna saknas (med 
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Fig 92. Maria Kleophas med sina barn . Detalj av fig 91. 

Maria Cleopas with her c/1ildre11. Detai/ from f igure 91. 
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F ig 93 . Ma ria Salome med en av sina söner. Deta lj av fig 9J. 

Maria Salome J11illt 011e of !ter sons. Delai/ f rom figure 91. 



i 
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genremässig framställning?) - fonden helt uppdelad i 
genombrutna, rundbågiga masverksfönster, och arki-
tekturen slutes upptill av två fyrdelade valv i sidorna 
och ett rikare valv i mittpartiet, i sidled begränsat av 
fritt hängande, genombrutna masverksornament. Sce-
nen skärmas upptill av en fris av fem flacka rundbågar 
med mycket sprött masverk med eklövsliknande blad. 

4. Heliga tre konungars tillbedjan (fig 94, 95). Ma1ia 
sitter frontalt mitt i en säng och hå ller det nakna barnet 
vid si n högra sida i ett täckelse, som döljer hennes båda 
bärande händer; kring huvudet faller ett löst draperat 
vitt dok och över hjässan är den gyllne manteln upp-
dragen med en uppvikning, som blottar det blå fodret; 
manteln med röd bård med text i guld : »NO . .. NOE-
RIA HOVER .. NN - OH ·NROEN AON . . N»; klän-
ningen i guldbrokad har blått konturerat bladmönster 
och en gyllne bård med svartblå text: »AI x PRO: 
MOE :RNOE - NEO :MRV . . . ». Marias ben riktade 
åt höger, fötterna med röda strumpor och svarta pati-
nor blottade. Marias säng med höga gavlar och både 
dessa och framsidan med fyllningar med veckad mönst-
ring; två kuddar vid huvudgärden och ett gyllne täcke 
med bred bård med text i svartblått: »IHESVS -
MAR . . . ». Bakom sängen uppspänt ett tygstycke, bred-
randigt i rött , vitt och blått med rankverk och rosett-
mönster i guld och mellan de breda våderna smala lister 

prickpunsat guld, fodret blått. 
I förgrunden t v knäböjande konung, vars runda blå 

hatt med gyllne tofs ligger vid Marias fötter; han lyfter 
locket på en godronnerad, gyllne pokal, som han räcker 
fram mot barnet. Kungen har ljust blågrått hår och 
skägg och bär över den gyllne manteln en pelerin med 
band och tofsar - manteln med blå bård med text i 
guld: »EORN .. -ORMAO . .. - ONAM x N ..». Tuni-
kan med vida blekblå ärmar och röd fotbeklädnad 
ströpplad med g·uld och med gyllne bindning. 

Kungen bakom med den gyllne hatten i höger hand 
och med den vänstra räckande fram en gyllne pokal; 
hans hår och skägg är brunt och stripigt, över axlarna 
bär han en kapuschong med bjällror, kortärmad rock 
med fransar i rött, blått och guld kring överarmen, 
kring underarmarna vida, vita, guldprickade ärmar och 
spänne vid handleden ; prydnadsbälte med hängande 
kedjor. 

Den svarta kungen t h i sk ridande hå llning, manteln 
kastad över höger axel och täckande höger arm och 
hand, som sträcker fram en guldpoka l, den vänstra 
handen lyftande den andra mantelhälften vid benet; 
han bär turban med krona och luva, stora ö rhängen, 
ringkedja med kors på bröstet, ringkedja som bälte och 
gehäng med bjällror för ett krumsvärd med rött fäste, 

krönt av lejonhuvud; manteln i guldbrokad med rött 
konturerat bladmönster och guldbård med text i svart-
blått: »OA . . RN .. RHOEA - VLMEONO - IS: 
HONxA . ..»; kortärmad, åtsittande vapenrock med 
tofsar i rött och blått kring armarna och nedtill en grön 
bå rd med röda stenar; blekblå, guldströpplade vida 
underärmar med guldband vid handleden; knäkort vit, 
guldmönstrad vapenskjorta, bredrandiga strumpor 
rött och vitt med bokstäver och andra mönster i guld, 
röda, guldströpplade mjuka skinnstövlar. 

Bakom konungen står Josef och skjuter tillbaka man-
telns ka puschong från huvudet, manteln med röd bård 
med guldranka, tunikan av guldbrokad med rött kon-
turerat bladmönster. 

Scenen försiggår på ett flisgol v i rött, gulvitt och blå-
grönt (mindre parti saknas t h om kungahatten), och 
det välvda rummets väggar har sex högt sittande mas-
verksfönster. Över scenen svävar i höjd med fönstren 
två änglar med nedåtsträckta, tillbedjande knäppta 
händer - deras dräkter i blått (och silver?), endast 
vänstra vingen på ängeln t h ursprunglig och med 
schattering i rött och grönt på förgyllningen (den 
vänstra ängelns släp kompletterat). 

Scenens sockel och baldakin som i motstående sida 
- de båda figurscenerna saknas (Frambärandet och 
Omskärelsen?), och sockeln till den högra är komplet-
terad . 

Målningar. Skåpets dörrar visar i uppslaget skick 
fö ljande scener från vänster till höger i det nedre re-
gistret: 

5. Marie födelse (fig 96). Anna vilar i en röd spar-
lakanssäng och matas av en kvinna i blå dräkt. I för-
grunden si tter en kvinna i grön dräkt med den ny-
födda, bredvid henne ligger några handdukar på 
sängens postament och några lindor i en korg; tv tvät-
tar en hjälpgumma i gråviolett dräkt linne i ett laggat 
träkärl och elden brinner i en stor öppen spis under en 
gryta; blås bälg och eldtång är placerade vid spisen. 

6. Marie tempelgång (fig 97). Tv står Joakim och 
Anna, den förre i gråviolett luva, röd mantel och päls-
brämad dräkt i guldbrokad, den sena re i vitt dok, blå 
mantel och gråviolett klänning. De följer med blickarna 
Maria - med utslaget hår och dräktfärger som Anna -
som en ängel ledsagar uppför en trappa med femton 
steg till den med en portik förbyggda ingången till en 

Fig 94. Jungfru Maria med barnet i scenen med Heliga tre 
konungar t h i corpus (Strängnäs III). 

The Virgin and Child in the scene with the Magi, lo the right 
in the midd/e panel (Strängnäs J/f). 
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F ig 95. Bildnischen t h i corpus (St rängnäs lll ) : Heliga tre konungar (fi g 83, I: 4). 

Figure niche l o tlre riglrt in tlre middle panel (Strängnäs Il!) : tlre Magi (Jig 83 I: 4) . 



Fig 96. Jungfru Marie födelse. Målning på insidan av yttre 
dörren tv (Strängnäs 111; fig 83, 1: 5). 

The Birth of the Virgi11. Pai11ti11g 011 the i11side of the outer 
lejt door (Sträng11äs lfl; Jig 83 I: 5). 

gotisk tempelbyggnad ; i dennas interiör skymtar ko
lonner, översteprästen med sin behornade huvudbonad 
och kvinnor i rika dräkter. Trappan och portikens bal
dakin med tegel och ljusgrå huggsten blandat, templet 
en brungrå kvaderbyggnad med klassicerande nakna 
putti i gråvitt som takprydnader. 
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Fig 97. Jungfru Marie tempelgång. Målning på insidan av 
inre dörren t v (Strängnäs 111; fig 83, l : 6). 

The Presentation of the Virgin. Painting on the inside of the 
lejt inner door (Strängnäs fil; Jig 83 I: 6). 

7. Flykten till Egypten (fig 98). Maria rider ammande 
sitt barn, iförd blå mantel och vit klänning. Josef leder 
åsnan och bär ett ombundet knyte i en käpp över 
axeln, hans mantel är röd, tunikan gråviolett. I hå l
vägen bakom dem ett sädesfält och en skördeman med 
lie, som frågas ut av en ryttare, utsänd från en beriden 
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Fig 98. Flyk ten ti ll Egypten. Målning på ins ida n av inre 
dörren t h (Strä ngnäs 111 ; fi g 83, T: 7). 

The F/ighl info Egypl. Paillfing on !lie inside oj 1/ie righl inner 
door (S1rängnäs Ilf; Jig 83 I: 7). 

trupp med krönt ledare (det sk skördeundret); på klippan 
t v ett tempietto med en avgudabild , som fa ller i stycken 
frå n sin piedesta l. Blågrön lo inta ine med stadsbefästning. 

8. Kristus vid tolv å rs å lder i templet (fig 99) . I ett 
rundtempel s itter Jes usbarnet i mitten i en gråvio lett 
ko lt , undervisande räknande på fi ngrarna; i portöpp-

Fig 99. Kristus vid tolv års ålder i templet. Målning på in
sidan av ytt re dörren t h (Strängnäs l ll ; fig 83, l: 8). 

Chris!, live/ve years oj age, in 1/ie Temp/e. Painling on !lie 
inside oj 1/ie righl 011/er door (Slrängnäs Il/; Jig 83 /: 8) . 

ningen bakom honom hans båda förä ldrar (färger som 
i föreg. scen) och utblick i en medeltida stadsgata med 
tegelhus. Templet öppnar sig i fö rgrunden mot åskå
daren genom en arkad med ljust gråviolet ta kolonner 
och i en halvkrets sitta nde eller stående templets lärda, 
a lla bläddrande i böcker. I fonden tv man i grön barett 



Fig 100. Kristi dop. Målning på insidan av övre dörren t v 
(Strängnäs 111; fig 83, I: 9). 

The Baptis1n of Chris/. Painting 011 the i11side of the lejt upper 

door (Strä11g11äs Il/; Jig 83 I: 9). 

och gul dräkt pekande i boken, som en gubbe med röd 
luva och prunefärgad dräkt håller framför sig; i för
grunden en man i grå kalott , grå mantel och blekgul 
dräkt, tillsammans med en i ryggfigur placerad i röd 
mantel och blå krage. T h en stående ryggfigur i blå 
turban och gul mantel, som vänder sig mot en äldre 
man i hjälmliknande huva och röd dräkt. Bakom dessa 
en yngre man i grå dräkt och gråviolett krage. 

8 - 775525 Strängnäs domkyrka 
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Fig JO.I. Johannes på Pa tmos. Målning på insidan av övre 
dörren t h (Strängnäs lll; fig 83, 1: JO). 

John 011 Patmos. Pai11ti11g on. the inside of the upper righl door 
(Strä11g11äs lfl; Jig 83 I: JO). 

Må lningarna täckes upptill av en brett rundad mas
verksbåge och nedtill av ett gallerverk, som något för
enklat upprepar mönstret i corpus' sidopartier (alla 
utom ett kompletterade 1931). 

Dörrarna på ömse sidor om corpus' överdel har mas
verk endast upptill. Målningarna föreställer: 

9. Kristi Dop (fig 100). Kristus står välsignande i 
Jordan med ett vitt ländkläde runt höfterna, på vänstra 
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stranden Johannes Döparen i röd mantel och brun 
tunika av kamelskinn. 

10. Johannes på Patmos (fig 101), med bok i knät 
och pennan lyft, skådande mot den brinnande skyn, 
där den apokalyptiska Jungfrun visar sig, anfallen av 
månghövdade drakar. Johannes bär röd mantel och 
grön tunika. En djävul försöker beröva honom hans 
bläckhorn. 

Il. När skåpets dörrar är stängda (fig 102), visar de 
följande målningar räknat från vänster till höger med 
början i nedre registret. 

1. Joakims och Annas förmälning (fig 103). De räcker 
varandra handen inför prästen, ett elegant ungt par, 
han i grön tunika med brun pälskrage och vida ljusgula 
underärmar, gråblå strumpor, hon i rutmönstrad hätta, 
blå mantel, vit klänning och kjortel av guldbrokad. 
Prästen i mörkgrå, turbanliknande mössa och mörkgrå 
dräkt, ljust gråblå mantel och bruna stövlar, lägger ett 
grönt band med röda kanter och frans över deras för-
enade händer. T v tre manliga vittnen i gul, grön resp 
mörkgrå huvudbonad, den främre av dem i röd mantel 
och blågrå tunika. T h två kvinnliga vittnen, den vänstra 
i blå turban och gul klänning, den högra i blekgul 
turban och röd klänning med textbård i blekgult vid 
halsringningen: »AMEN x DICI». - Scenen försiggår 
framför en gotisk kyrkas portal - interiörens kolonner 
skymtar genom dörröppningen. Tv profanbyggnad 
med torn. 

2. Anna och Joakim delande ut gåvor till de fattiga 
(fig 104). Anna i vitt dok och gråviolett klänning håller 
ett blått och ett grönt tygstycke över armarna, Joakim 
i gråbrun huvudbonad och pälsbrämad rock av grön 
guldbrokad delar ut pengar och håller i vänster hand en 
blå penningpåse, en andra pung i blått hänger vid hans 
midjebälte. I förgrunden en tiggarpojke i röd kolt med 
blått band om livet och gula strumpor. En krympling 
på krycka lyfter av sin blå mössa och sträcker fram en 
brun träskål; han bär mörkgrå dräkt och en brun axel-
remsväska. Bakom honom en enögd kvinna i gul klän-
ning, som bär ett sovande barn i blå kolt på axeln. 
Bakom dessa ytterligare en blind tiggare i röd rock 
m fl. Scenen försiggår framför Annas och Joakims hus: 
i dörröppningen står en träkista och på denna en bunt 
veckade tyger i grönt, gult, brunt, grönt och vit t och ett 

1 

öppet järnskrin med guldmynt; på väggen hänger ett 
radband. I en fönsteröppning en persienn av trä. I fon-
den en mindre profanbyggnad i rött tegel med hörn-
kedjor av grå kvaderstenar. Tv i fonden en blick in i 
templet, där Joakim står i förgrunden och prästen vid 
altaret, som bär ett stort relikskrin. Prästen bär en röd 
mantel, tempeltjänaren t h ljusgrå dalmatika och vit 

alba - han räcker eller fråntager Joakim ett fat och 
ett ciborieliknande kärl. Joakim bär samma dräkt som 
i förgrunden, tempeltjänaren t v i grön dräkt och altar-
bordet med grönt antependium. 

3. Joakim fördrives ur templet (fig 105). Joakim bär 
röd mantel och en mörkgrå schal över dräktens gröna 
guldbrokad och drives ut av fem män, som står kring 
ett grått stenbord med guldmynt, som ramlar i golvet. 
Den främste mannen i blå mössa med rött brätte, grön 
mantel, gul tunika och bruna stövlar. Tv en man i blek-
gul turban och röd dräkt; lutad över stenbordet en man 
i hjälm och blå dräkt. I fonden av den välvda hallen en 
rektangulär öppning och utblick över ett fält där 
Joakim som fåraherde mottar ängelns uppenbarelse. 

4. Joakim och Anna vid den Gyllene Porten (fig 106). 
Joakim, klädd som i föregående scen, skyndar Anna till 
mötes; Anna bär vitt dok, blå mantel och mörkgrå 
klänning. Ljust gråbrun stadsport med fällgaller, ut-
blick över gata med skomakeri och ett sittande par; 
stadsmuren tegelröd med ljust gråbruna torn skiftande 
i violett, vallgrav och broar. Innanför stadsmuren ljus-
grå byggnad, utanför trädlandskap, portbyggnad och 
man i röd barett med hund. I förgrunden gröna växter 
och blommor, liksom i de tidigare utomhusscenerna. 

5. Den apokalyptiska Jungfrun i blå mantel i en 
aureol i blekrött, gult och blekrött (starkt skadad) 
(fig 102). 

6. Gregorius' mässa (fig 107). Gregorius i grön kåpa, 
blekröd dalmatika och de assisterande i gröna dalmati-
kor. På altarbordet blekt rödviolett sarkofag med den 
återuppståndne Kristus omgiven av lidandessymboler i 
gult och blekrött ljus. Lyktan hänger på den stång, som 
vid altarets sida bär ett blekrött draperi (templets 
förlåt?). 

Predellamålning på ek, infälld i rekonstruerad pre-
della av ek. Fig l 08 A-C. Målningens längd 253 resp 
222 cm, dess höjd 43 cm. Kristus och de tolv apostlarna 
i brösthöjd på brunröd fond. Kristus frontalt, bruna 
ögon, brunt hår, halvöppna läppar, mycket bred an-
siktsoval, liljegloria i guld (halspartiet skadat liksom 
axlar och skägg, och den blågrå dräkten till större delen 
nymålad). Tv Petrus med vitt hår och skägg, blå dräkt 
med rosa krage och guldspänne i halsen ; den följande 
aposteln med mörkbrunt polkahår, rosa dräkt med 
spänne i halsen och med en inre uppstående mörkgrå 
krage; leende apostel med vitt hår och skägg och blågrå 
dräkt; Paulus med rödbrunt hår och skägg och ljusgul 
dräkt med grön schattering; slätrakad apostel med 
mörkt hår och ljusgul dräkt, samt ytterst apostel i röd-
brunt hår och skägg med rosa rock och mörkgrå dräkt 
därunder (övre vänstra hörnet av predellan med en flik 
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Fig 102. Mariaskå pet i dopkapellet med stängda dörrar (Strängnäs 111). 

The Lady reredos in the baptis111al c/10pe/, with c/osec/ doors (Strä11g11äs !Il). 

av apostelns bakhuvud kompletterat) ; t h Johannes i 
rödblont hår och röd dräkt (till större delen nymå lad); 
skallig apostel med blå dräkt, apostel med brunt hår 
och skägg, blekgrön dräkt med krage med röd schatte
ring och guldspänne; apostel i brun pälskrage och ljus
brun dräkt; leende apostel med mörkbrunt hår, blå 
krage, brun dräkt, och ytterst apostel i profi l med röd
blont hår och blekgul dräkt. 

Predellans målning har längsgående sprickbildning 
med otillfredsställande lagning i höjd med Kristi pann
fäste och hakspets, och dess undre del visar överlag ett 
starkt skadat må lningsskikt med många luckor. 

Altarskåpet bär den brysselska hammarstämpeln två 
gånger inslagen och Johnny Roosval har på stilistisk 
grund visat, att det är utgånget ur Jan Bormans verk
stad (1903, 1933). Det är därmed ett av sju bevarade 
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Fig 103. Joak ims och Annas förmälning. Målning på utsidan 
av inre dö rren tv (Strängnäs lll ; fig 83, ll: J). 

The marriage of Joachim and Anne. Painring on rhe outside 
of the lejt inner door (Strängnäs fil; Jig 83 Il: 1). 

altarskåp beställda från den Bormanska verkstaden för 
svenska kyrkor under loppet av l 500-talets första år
tionden. Kompositionen av de tre huvudscenerna i 
Strängnässkåpet, Trolovningen, Kristi födel se och 
Heliga tre konungar återkommer på samma sätt i de 
Bormanska skåpen i Jäder (Södermanland) och Skepp
tuna (Uppland), medan gruppen med den heliga fa-

F ig 104. Anna och Joakim dela r ut gåvor till de fatt iga. Mål
ning på utsida n av yttre dö rren tv (Strängnäs 111 ; fi g 83, I [: 2). 

Anne and Joachim giving gifts to the poor. Painting on the 
outside of rhe lefr ourer door (Srrängnäs Il/; Jig 83 Il: 2). 

miljen har sitt nära motstycke i högaltarskåpet i Vad
stena klosterkyrka. I Belgien har altarskåpets skulptur 
särskilt nära para lleller i retablet från Saluces i Musee 
Communal i Bryssel. 15 

Målningarna på dopka pellets skåp har bland de 
svenska Bormanskåpen sina mest befryndade målningar 
på altarskåpet i Yillberga (Uppland), utan att det där-



Fig 105. Joakim [ördrives ur templet. Målning på utsidan 
av yttre dörren t h (Strängnäs HI ; [ig 83, Il: 3). 

Joachim expelled from lhe temp/e. Painting 011 the 011/side of 
the righl 011/er door (Strängnäs I Il; Jig 83 11: 3). 

för skulle vara möjligt att med visshet sluta sig till, om 
det är samme mästare som utfört arbetet på ömse hå ll. 
M ålningarna har också sammanställts med scener ur 
Gamla testamentet och Kristi passion på ett Antwerpen
skåp från Pruszcz, numera i Nationalmuseet i Warszawa, 
som tillskrivits en målare i kretsen av den berömde 
Brysselmästaren Colyn de Coter, verksam under senare 
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Fig 106. Joakim och Anna vid Gyllene Porten. Målning på 
utsidan av inre dörren t h (Strängnäs IIT ; fig 83, Il : 4). 

Joachim and Anne al the Co/den Gate. Painling 011 the outside 
of the right inner door (Strängnäs fil; Jig 83 Il: 4). 

delen av 1400-talet och några år in på 1500-talet, såväl 
i Bryssel som i Antwerpen. 16 Attributionen till Colyn 
de Coters atelje har senast bekräftats av C Perier
D 'leteren (se nedan s 94 f). 

Av kronologiska skäl och med hänsyn till Borman
skåpets motivkrets är det sannolikt, att detta kyrkans 
tredje flandriska altarskåp beställts för Jungfru Marie 

http:Antwerpen.16
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psaltares brödraskaps kor, som bör ha tillkommit åren 
1507-1508. Det förstnämnda året meddelar biskop 
Mats Gregersson Lillie sin avsikt att stifta ett sådant 
kor, och gåvor till ett sådant existerande kor finns om-
nämnda från den 6/1 1509.'7 Att själva rosenkransen 
saknas i skåpets utsmyckning låter visserligen en sådan 
bestämmelse framstå som hypotetisk, men utesluter den 
ingalunda. 

I samband med skåpets placering i Dopkapellet upp-
ställdes det på den nuvarande, rekonstruerade predel-
Jan. Dess målning, vars ursprungliga placering i kyrkan 
är okänd, har av Johnny Roosval (1934) tillskrivits den 
anonyme Antwerpen-målaren »l'anonyme de Groothe» 
och sammanställts med målningar på altarskåp från 
Antwerpen i Botkyrka (Södermanland) och Väster-
löfstad (Uppland), daterade till ca 1515-1520, och med 
liknande predellor i Västerås domkyrka och Neder-
luleå kyrka. Predellorna i Strängnäs och Västerås och 
en mycket nära överensstämmande predella i kyrkan i 
Paffendorf i Rhenlandet kan anses utförda i den ano-
nyme Groothe-mästarens verkstad. 18 

Exkurs om de flandriska altarskåpen 
Madame C Perier-D'Ieteren är den belgiska forskare, 
som senast undersökt de flandriska altarskåpens mål-
ningar i Strängnäs. För Sveriges Kyrkors räkning har 
hon sammanställt följande resume av sina iakttagelser, 
avsedda att inflyta i en kommande avhandling om 
Brysselmålaren Colyn de Coter: 
Passionsaltarskåpet Strängnäs I (högaltarskåpet) är 

ett monumentalt arbete med hög kvalitet i utförandet 
både i måleri och skulptur. De målade dörrarna represen-
terar det finaste Brysselmåleri från 1400-talets slut, som 
bevarats i Sverige, men trots detta har de knappast till-
dragit sig konsthistorikernas intresse utöver fastställandet 
av inskriften: lstud f aciebatur in Brussela. 

J Roosval, »Schnitzaltäre in Schwedischen Kirchen» 
(1903), är den ende som försökt en bestämning av altar-
skåpet, som han attribuerar till den sk Affligem-mästa-
ren. I min doktorsavhandling, som är under arbete, av-
visar jag denna attribution på grund av uppenbara skiljak-
tigheter i kompositionsschema, f ormspråk, stil och tek-
niskt utförande mellan Strängnäsmålningarna och de 
verk, som går under Affligem-mästarens namn: pannåer 
med Josefslegenden i Bode Museum i Berlin och mål-
ningar på retablet från klostret Affligem i Musee Royal 
des Beaux Arts i Bryssel. 
Efter en detaljerad undersökning av Strängnässkåpet, 

är det för mig ställt utom tvivel, att målningarnas upp-
hovsman (med undantag av dörrarnas utsidor och de tv:i 
dörrarna t h, som är elevarbeten) är Colyn de Coter, den 

ledande mästaren i Brysselsko/an omkr år 1500. Det be-
rättigade i denna attribution visas i min avhandling genom 
jämförelser med stil och teknik i de tre arbeten, som bär 
Colyn de Coters signatur, och i de målningar som med all 
rätt räknas som hans ungdomsverk. 
Allmänt sett äger Strängnässkåpets målningar flera 

för Colyn de Coter betecknande drag: en monumentalitet 
i de fylliga kompositionerna, rytmiskt uppbyggda med 
skickligt sammanställda harmonier av klara färger, en 
uttalad strävan efter dekorativa effekter i brokadmönster 
och dräktveck och samtidigt en medvetet skulptural håll-
ning, en känsla för kropparnas volym, som betonas 
genom clair-obscur, ett spel av ljus och skugga, som före-
faller som ett komplement till formen . Ljusbehandling 
och teckning visar övertygande samstämmighet med 
Colyn de Coters verk, exempelvis i Jungfru Marias anlete 
och i de manliga figurerna med förstärkande teckning i 

Å
0

ansiktets modellering. ven figurernas hållning, veck-
behandlingens typ, brokadmönster etc bestyrker sam-
bandet med denna grupp av arbeten. 
I tekniskt avseende kan två metoder iakttagas såsom 

betecknande för Colyn de Coters maner. För samtliga 
färger har en täckande mellanton begagnats, och skuggor 
och dagrar är till! ogade i efterhand. Den blå färgen är 
uppbyggd i tjocka skikt i skuggade partier, där pensel-
! öringen tecknat djupa fåror, och med en speciell, tunn 
pensling i ljusare ytor. Colyn de Coter ersätter den äldre 
flamländska skolans teknik med spel av genomskinliga 
dagrar över tingen med ett förenklat utförande, som tar 
sikte på ytmässiga effekter. En infraröd fotografering av 
altarskåpets målningar har bekräftat attributionen till 
Colyn de Coter: den underliggande, förberedande teck-
ningen är jämfärbar med den som förekommer på mästa-
rens signerade målningar, utarbetad men anbringad med 
stor spontanitet och nästan uteslutande tänkt i fläckar av 
skuggor och ljus. Formen har fixerats med några kraft-
fullt dragna streck, och den kontrastrika clair-obscur, 
som är typisk för Coters maner, har förberetts genom 
breda sgrafferingar på de skuggade fälten. 
Dessa karakteristiska drag kan observeras både i ung-

domsverken från början av Colyn de Coters karriär och 
i hans yngre arbeten , som kan följas fram till ca 1510. 
Altarskåpet dateras mellan 1479 och 1501, till Conrad 
Rogges ämbetstid, och denna datering förefaller rimlig, 
om man jämför målningarna med andra kända verk från 
samma period. 
Altarskåpsdörrarna torde få räknas som tid'ga verk 

av Colyn de Coter, som endast anlitat verkstadens hjälp 
i de två dörrarna t h, som är enklare i utförandet, och i 
ytterdörrarnas utsidor, som är ojämna, och där Marie 
Bebådelse vittnar om inflytande från Ftemalle-mästaren, 

http:verkstad.18


Fig 107. Gregorius mässa. Målning på ut
s idan av övre dörren t h (Strängnäs JlT; fig 
83, 11 : 6). 

The Mass of St Gregory. Painting 011 the upper 
right door (Striingniis fil; Jig 83 Il: 6). 

men förmedlat genom Colyn de Coter. En jämförelse med 
Colyn de Goters pannå »S:t Lukas målande Jungfru 
Maria» från Vienne, som kan dateras ca 1485/90, torde 
visa, att Strängnäsmålningarna är något yngre än detta 
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verk, kanske då från det på målningarna angivna årtalet 
90. 

Strängnäs högaltarskåp framstår genom sin kvalitet 
som något unikt bland övriga flandriska altarskåp i 
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F ig .l08A- C. Kristus och de tolv apost la rna . Målning på predellan (Strängnäs 
111). Antwerpen-arbete omkring l 515- 1520, till sk rivet Groothemästarens verkstad . 

Cllrist and tlle twelve apostles. Pai11ti11g 011 tlle predella (Strä11g11äs 111 ). Executed in 

Allfwerp aro1111d 1515- 1520, ascribed to the workshop oj the Groothe Master. 

Sverige. Dessa altarskåp, som även räknar arbeten ut
gångna ur Colyn de Coters ate/je, visar ett mer summa
riskt utförande i sina målningar, form erna har mindre 
plasticitet och är schematiserade. Den individualiserade 
personteckningen har ersatts av typer, som ibland får 
ett tycke av karikatyr, och mästarens ännu vårdade teknik 
förenklas så småningom till en hantverksmässig proce
dur. 

Mariaskåpet i Strängnäs, lll, illustrerar denna utveck
ling. De målade dörrarna är med ganska stor visshet ut
förda i Colyn de Coters ate/je men utan personlig med
verkan av mästaren. De visar överensstämmelser i stil med 
och även formala lån från vissa pannåer med S:t Rom
bauts legend, bevarade i katedralen i Malines. Dessa 
pannåer bör enligt min uppfattning dateras ca 1500. 
Deras utförande vittnar ännu i vissa stycken om beroende 
av den äldre flamländska skolan och kännetecknas av en 
annan teknisk omsorg än målningarna i Strängnäs 111, 
där formlånen undergått en viss stilisering. Därför är den 
datering till 1507- 1508, som föreslagits av A Andersson, 
värd beaktande. 

Det lilla Roggeskåpet i Strängnäs, Il, har felaktigt 
attribuerats till Colyn de Coters atelje av J Roosval, men 
det är utan tvekan ett Brysselarbete, som framgår av det 
gemensamma arvet av former och metoder, ehuru det ut-

gått ur en annan verkstad. D'Hulst har förmodat att mål
ningarna tillkommit i en verkstad kring »Mästaren till 
utsikten över St. Gudule». Men om altarskåpsmål
ningarna, som är av god kvalitet, exempelvis jämföras 
med målningen »L'instruction pastorale» i Louvre i Paris, 
som givit denne mästare hans namn, är det svårt att iakt
taga någon övertygande släktskap. På samma sätt blir det 
ett negativt resultat, om Strängnäsmålningama samman
ställas med arbeten tillskrivna ateljen kring »Mästaren 
till utsikten över St Gudule», såsom målningar på pas
sionsaltarskåpet från Gheel. Strängnäsmålningarna visar 
sig mer harmoniska, samtidigt strängare i bildkomposi
tionen och med så väl utvecklade stilistiska egenheter, att 
det icke är möjligt att hänföra dem till denna grupp av 
Brysselarbeten, som f ö karakteriseras av en strävarr 
efter rörelse, som helt saknas i Strängnäsmålningarnas 
figurer med deras liksom stelnade attityder och återhållna 
uttryck. 

Genom bristen på komparativt material har det icke
varit möjligt att precisera härledningen av detta altarskåp 
till någon bestämd Brysselate/je. Men dess utförande, på 
uppdrag av Cordt Rogge, bör kunna dateras till ca 1500_ 

(Översättning i förkortad form av den franska original
texten i slutet av denna volym). 
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Fig J09. S :a Katharina av Alexandria. Träskulptur sannolikt 
utförd i Lybeck omkring J430- J440. 

St Katherine af Alexandria. Wooden figure, made probab/y al 
Li/beck around 1430- 1440. 

Fig lJO. Maria med barnet. Träskulptur omkring 1460- 1470, 
sannolikt utförd i Lybeck. 

The Virgin and Cltild. Wooden figure dating from around 
1460- 1470. Probab/y made at Li/beck . 



Övrig medeltida konst 

S:a Katharina av Alexandria 
Fig. 109. Ek. Höjd 114 cm. Stående i kontrapost med 
överkroppen vriden och det krönta huvudet något lutat 
mot vänster sida, i vänster hand vid höften en uppslagen 
bok, vid höger sida ett hjul, som burit taggar, och under 
fötterna den turbanprydda kungen av Egypten, lig
gande med hakan i handen. Katharina bär fritt fal
lande, i svagt böjda lockar längsrefflat hår under den 
höga kronan; bred ansiktsoval med plan panna, smala 
ögonspringor, brett välvda kinder och liten utskjutande 
bakspets; klänningen med vid balsurringning, slät över 
bröstet och vertikalt draperad från midjan ; manteln 
symmetriskt över axlarna, draperad runt vänster arm 
och fallande i vänster sida i tre djupa hårnå lsveck. 

Färgen i stora partier bevarad: krona i gu ld, gyllne 
hår, blek karnation med bruna ögon och rodnande 
kinder, mantel i guld med blått foder, röd klänning 
med mönster av korsblommor i guld ; boken med röd 
pärm, hjulet gulbrunt. Kungens turban med krona i 
guld, röd dräkt och röda stövlar. Sockeln grön . -
Katharinas krona saknar blad, hennes näsa avslagen , 
höger hand och dess attribut (svärd?) saknas, vänster 
hand och boken fragmentariska. - Sannolikt import
arbete från Lybeck från tiden omkr 1430- 1440. 

Maria med barnet 
Fig. 110. Ek. Höjd 147 cm. Maria stående lyfter det 
nakna barnet i liggande ställning framför livet i båda 
händer; barnet håller i höger hand ett päron. Maria i 
kontrapost med höger ben framflyttat, huvudet lutat 
mot vänster axel, krönt med i jämna refflor lockat hår 
och fint veckad slöja med krusad kant, brett ansikte 
med välvd panna, smala ögonspringor, liten mun med 
utskjutande läppar; manteln hopfäst över bröstet, 
svept över underlivet från vänster sida i rika, brutna 
veck, klänningen med tät vertikal veckning över bröst 
och underliv och liksom manteln i brutna veck mot 
sockeln. Barnet med benen i sparkande ställning. 

Obetydliga rester av färg: Marias hår förgyllt, rosa 
karnation, vit slöja, gyllne mantel med spår av brokad
mönster i rött och vitt och blått foder, klänning med 
spår av brokadmönster med blommor i guld och rött i 
vita fält på botten i guld med röda blad. 

Kronans blad saknas, ansiktet avsiktligt misshand
lat, Marias högra hand defekt, barnets huvud och 
vänstra arm med attribut bortslagna. 

Sannolikt utförd i Lybeck omkr år 1460- 70 av en 
mästare, som i vissa motiv, Marias slöja och hår etc, 
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Fig J J J. S:t Erik. Träskulptur tillskriven Bernt Notke, sa nno
likt utförd 1487 för ett av biskop Cordt Rogge stiftat S:t 
Erikskapell. 

St Erik. Wooden figure, ascribed to Benll Notke, made 
probably in 1487 for a St Erik Chapel Jounded by Bishop 
Cordt Rogge. 
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återgripit på den sk Darsowmadonnan i Marienkirche 
i Lybeck från 1400-talets förra del. Även Strängnäs
madonnans barn torde så lunda burit en rosenkorg i 
vänster hand . 

S:t Erik 
Fig. 111. Ek. Höjd 168 cm. Konungen stående i kontra
post, vänster fot framflyttad på sockeln, överkroppen 
med de smala axlarna och det sto ra huvudet något 
vriden åt figurens vänstra sida; höger hand har varit 
lyft i midjehöjd (med spira eller svärd), vänster hand 
sänkt vid vänster höft (med riksäpple eller ciborium). 

Fig 112. Smärtoman och Mariabild. 
Målningar på utsidan av två altar
skåpsdörrar från ett nu för lorat 
Mariaskåp. Inhemskt arbete om
kri ng år J 500. 

Man of Sorrows and the Virgin. 
Paintings 011 the outsides of two doors 
from a now /ost Lady lriptych. 
Swedish work dating from aro1111d the 
year 1500. 

Krona på det rikt lockade, fritt svallande håret, an
siktet med kraftigt betonat pannben över de lätt sned
ställda ögonen, utskjutande kindben, mun med breda 
läppar och lockigt helskägg. Konungen i full rustning, 
starkt kupat bröstharnesk, smal midja och ringbrynja 
synlig i sk revet; över axlarna fotsid mantel, samman
hållen över bröstet av en kedja med rektangulära 
länkar, fäst vid två runda spännen; manteln löst upp
kastad i brett klockliknande veck på höger axel och 
bildar skå lformad folie bakom den smäckra figuren, 
mot sockeln några breda, brutna veck i ömse sidor. 

Obetydliga rester av färg: krona, hår och skägg har 



Fig J J 3 A- B. Marie bebådelse, 
Maria och Elisabeths möte, 
Kristi födelse och Fram
bärandet i templet. Målningar 
på insidan av altarskåps
dörrarna, fig J 12. 

The A11111111cialio11, lhe meeling 
<Jj Mary and Elisabelh, lhe 

Birlh oj Chris!, and Chris! 
Presenled in lhe Temple. 
Painlings 011 the insides oj lhe 
Jripty ch doors, jigure 112. 

varit förgyllda, manteln i guld med blått foder med 
tecknad bård i guld utmed fållen, kedja i guld, harnesk 
i guld och silver, rustningen med röda fäs tremmar, 
fotbeklädnaden röd; brynjan i silver. 

Kronans blad saknas, näsan avslagen, händerna och 
deras attribut bortslagna (i vänster sida återstår en del 
av pansarhandskens krage), den mångkantiga sockeln 
framtill fragmentarisk. 

Skulpturen sannolikt utförd för S:t Eriks kapell och 
altare, invigda 1487 och stiftade av biskop Cordt 
Rogge. Eriksbilden har tillskrivits Bernt Notke från 
Lybeck. 19 
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Dörrar till altarskåp 
2 stycken. Fig 1J2- 113. Furu. Höjd 140 cm, bredd 
47 cm. - Dörrarnas utsidor med ramverk i svart och 
blekgult och i varje dörrfält på röd fond och grått 
markparti en framställning i helfigur: t v Kristus 
smärtomannen med grön törnekrona och gul gloria 
med svart liljekors, vänstra handen lyft och den högra 
i en gest kring bröstsåret , figuren vänd mot Jung
fru Maria, som är framställd stående med händerna 
lyfta i bön på motstående dörr; Maria bär vit man
tel med blågrönt foder, rosa dok och rödbrun klän
ning. 

http:Lybeck.19
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Dörrarnas insidor med scener ur evangeliet: tv upp-
till Marie bebådelse, Maria i blågrön mantel och klän-
ning i röd guldbrokad, knä böjande vid en pulpet, 
ängeln i vit tunika med vingar i rött och blågrönt, i 
handen en korsspira i gult, fonden i guld med rött 
draperi, rutgolv i blekrött och rosa; t h överst Marias 
och Elisabeths möte i grönt landskap, Maria i dräkt 
som ovan, Elisabeth i röd mantel och klänning i guld-
brokad med svart teckning; nedtill t v Kristi födelse, 
Maria knäböjande i bön inför barnet, som ligger på en 
flik av hennes mantel, Josef stående t h med ljus i han-
den, gråskäggig med röd mantel och tunika i guld-
brokad med svart teckning, t v oxen och åsnan, i fon-
den stallets grå mur, rutgolv i blekrött och rosa; t h 
nedtill Frambärandet i templet, Simeon med blekgul 
huva, fotsid röd dräkt och tunika i guldbrokad med 
svart teckning. Skåpdörrarnas ramverk på insidan må-
lade i rött med blad- och rosettmönster i guld och pro-
filer i silver. Varje scen på guldfond inom en svart 
rundbåge med blekgröna ytterfält. - Talrika ristade 
inskriptioner med namn, monogram och årtal, från 
1500-talet och framåt, särskilt på yttersidans Maria-
målning. - Lokalt arbete från omkring år 1500. 

Altarring och korskrank 
Altarringen av ljusgrått målat trä är uppdelad i rek-
tangulära fält med rikt skulpterad, förgylld relief med 
druvrankor och sädesax som motiv. Efter ritning av 
Fredrik Lilljekvist. Se Strängnäs I: 2, s 405, fig 302 
A-B. 

Korskrank. I samband med restaureringen 1907-
1910 uppfördes en avskärmning av koromgången me-
delst en panel med ett krön av genombrutna, gotise-
rande bågar; bakom högaltarets altarskåp reser sig 
skranket som en fond för altarskåpet krönt av genom-
brutet bladverk med hjärtformade frukter och på ömse 
sidor med kronliknande edicula som avslutning (fig 2). 
Mittpartiet, med en bredd motsvarande altarskåpets 
corpus, reser sig med två hörnpelare krönta av ediculor 
och ett i smala bågar uppdelat mittparti som inramning 
till altarmålning av Julius Kronberg: Kristus i majestät, 
tronande på rosafärgade moln mot en stjärnströdd 
himmel, i vit dräkt, med livets mörkblå bok på vänster 
knä och höger hand välsignande lyft; bakom Kristus 
gul aureol med vitt kors och i dess omkrets sju kerub-
huvuden i blekt violett; nedanför de rosa molnen en 
åskviolett sky. Målningen infattad i skulpterad och 

förgylld ram med förhöjt mittstycke, en bandvirad 
bladgirland. Skranket målat i blekgrönt i olika nyanser 
med förgyllda detaljer och under bågställningen en fris 
med blekröd botten. Efter ritning av F Lilljekvist 1910. 
Se Strängnäs I: 2, s 452 f. 

Altarskrank av mässing, uppdelat i tre rader av 
genombrutna, fyrsidiga fält med sjöblad och liljor i 
rosetter och upptill med liljefris, följer altarestraden 
framtill och avslutas vid fritrappan med pelare av kalk-
sten med skulpterad bladknopp som krön. Höjd 70 
cm. Gallret utfört av AB Nordiska Kompaniet, Stock-
holm, 1910. Se Strängnäs I: 2 s 452, fig 297. 

Korgaller av hamrat järn vid korets öppning mot 
långhuset i ömse sidor om fritrappan, komponerat med 
tre rader kvadratiska fält med öppna kvadrater av 
vridna tenar i varje fält med liljor i hörnen och som 
krön en liljefris . Höjd 78 cm. Efter ritning av Fredrik 
Lilljekvist, utfört 1910. 

Pulpet 
Pulpet av mässing i form av örn, profilerad fot på tre 
kulfötter. Utförd av H Bergmans konstgjuteri omkring 
1910. Höjd 145 cm. 

Predikstolar, timglas 
Predikstol. Fig 114. Rund korg buren av en baluster i 
skulpterad sandsten, korgen inramad av två rektangu-
lära sidostycken, burna av ett par refflade, svartmar-
morerade kolonner i ömse sidor. Korgen och dess 
sidostycken med kraftig lagerbladsstav nedtill och 
smal äggstav upptill. Predikstolens skulpterade delar 
förgyllda, dess listverk vitmarmorerade, bröstningens 
fyllningar med botten tonad i grönt. På korgen me-
daljong med Kristushuvud i profil på grön botten, in-
ramad av spiralrankor med druvklasar och vinblad; 
två smala sidofält visar lagens tavlor och nattvardskalk 
inom lagergirland. Sidostyckenas fält med ornamentala 
bladrosetter inom lagerbladsgirlander. På ömse sidor 
om pelaren trappor med bröstningar smyckade av 
bladspiraler med rosetter och vindruvskvistar i band-
rosetter. Skulpterat ryggdraperi med tre bevingade 
änglahuvud och runt tak med duva i strålkrans; taket 
med lambrequin med tofsar, äggstav och kring dess 
förhöjda del lagerfeston och tre bevingade ängla-



Fig 114. Predikstol efter ritning 
av Per Lj ung, godkänd 1787, 
med bevarad stenfot från 1630-
talet. 

Pufpit , designed by Per Ljung, 
approved in 1787, with a stone 
base dat ing f rom the 1630's. 

PREDIKSTOLAR ] 03 
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Fig J 15. Den uppståndne Frälsaren, Fides och Spes. Träskulpturer Från J 600-talets 
mitt vilka smyckat kyrkans äldre predikstol. 

The Risen Saviour, Faith and Hope. Woode11 figures dating from the mick/le oj the 
17th. century, from the o/c/er pu/pit oj the clwrch. 

huvud; som krön strålkors med en orm kring kors
stammen. 

Predikstolens bärande parti en åttsidig baluster, vi
lande på en fyrsidig platta med åttsidig fot med fyra 
utskjutande voluter med dödskallar; balustern skulp
terad med släta, ovala kartuscher och bladfestoner; 
dess överdel med utspringande vulst med beslagsorna
mentik och som krön en åttasidig bärande platta, si
dornas mittpartier förkroppade och dess konsolfor-

made underdel med godronnerade fä lt växlande med 
försänkta partier med bladskulptur, akantuspalmetter 
etc. Stenfoten, vitstruken och med sku lpterade partier 
förgyllda, är en återstod av änkedrottning Kristinas 
predikstol från 1630-talet (se även nedan), sannolikt 
modifierad i samband med den nuvarande prediksto
lens uppsättning. Sockelns fot , förkroppade partier och 
beslagsornamentik är karakteristiska detaljer i barock
stil. Se Strängnäs I: 2, s 382. 



Predikstolen utförd av hovbildhuggaren Per Ljung 
efter en 1787 godkänd 1itning. Se Strängnäs I: 2, s 407 f, 
fig 275. 

Stenfoten från den gamla predikstolen bevarades 
»likväl tillökt med ornamenter och förgy llningar som 
fordras för att göra den överensstämmande med det 
övriga arbetet». Förgyllning och målning utfördes av 
Laur. Kylberg.2° 

Del av predikstolsbröstning. Ek med rester av in
läggning i ebenholts m fl träslag. Höjd 109 cm, bredd 
63 cm. Pannå uppdelad i smala, rikt profilerade ått
kantiga fyllningar i dubbla rader; som krön listverk, 
nedtill med äggstav och kraftigt utskjutande rundstav 
sku lpterad med ornamentvoluter i låg relief. 

Återstod av kyrkans predikstol, skänkt av änke
drottning Kristina av Holstein-Gottorp. Se nedan. 

Kristusbild , träskulptur. Fig 115. Höjd 80 cm. 
Kristus stående i kontrapost, den välsignande högra 
handen framför bröstet, den vänstra i sidan med nu 
för lorat attribut (en bok?). Förgyllt ländkläde och 
bakom ryggen och kring vänster arm en röd mantel. 
Fyrsidig, grönmålad sockel. 1600-talets mitt. 

Fides och Spes, träskulpturer tillhörande samma en
semble som föreg. Fig 115. Höjd 78 cm. Fides med 
gyllne kors och bok, rödfodrad si lvermantel, gy llne 
tunika och vit klädnad med blomstermönster i rött och 
grönt. Spes med ankare och duva, grönfodrad mantel, 
kolt i silverbrokad, rödfodrad tunika i gult och högra 
benet blottat. 

De tre figurerna har sannolikt smyckat den predik
stol, varti ll medel skänktes av änkedrottning Kristina 
å r 1625. Ännu tio år senare var predikstolen ej ens 
halvfärdig, men 1648 har den varit på plats. 2 1 

Ängel. Fig 116. Stående, med språkband i höger 
hand och lyftad basun i den vänstra. Träskulptur, helt 
förgylld , på kvadratisk sockelplatta, vitstruken. Höjd 
173 cm. Utförd av Zakarias Jerling 17 l 0 för att pryda 
predikstolens tak och 1735 förgylld . 

Ståndare till timglas, krönt av bevingad dödskalle. 
Försilvrad och förgylld. Höjd 74 cm. 1700-talets senare 
del. - Valvet över silverkammaren. 

Bänkar, korstolar 
Bänkkvarter i kor och långhus är enhet ligt utförda med 
färger och i låg relief skulpterade dekorationsmotiv i 
anslutning till korets fasta inredning med bågfriser, 
rosor, vindruvsrankor och olika typer av sti liserade 
bladrankor - den främre skärmen i varje kvarter i 
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Fig 116. Ängel. Trä kulptur utförd av Zakarias Jerling 1710 

för att pryda den äldre predikstolens tak. 

Ange!. Wooden figure by Zakarias Jer/i11g in 1710 for the 

so1111di11g board of the o /der pu/pit. 

anslutning till medeltida korstolar med ståndare i si
dorna krönta av bladskulpterade knoppar kring tvär
refflade fält. Efter ritning av Fred rik Lilljekvist, 1910. 
Se Strängnäs I: 2, s 458, fig 303 A- B. 

Korstol med pulpet. Fig 117 A- B. Av ek. Korstolen 
med plats för två, längd 152 cm, höjd 220 cm, djup 
47 cm. Stolen med två halvrunda urtag i armbågshöjd 
i 8 cm tjock skiva med kraftig profilering med bred käl; 
två uppfä llbara säten med tresidig konsol som miseri
cord. Skiljeplankan mellan sätena med fyllningar skulp
terade med »veckade pergament»-mönster, framtill 
med åttkantiga pilastrar och en nedåtriktad bladkrabba. 
Gavelstyckena skulpterade med en resp två blad
krabbor vid framkanten; utsidan tv upptill i det run
dade överstycket med i låg relief sku lpterat masverk och 

http:plats.21
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Fig J 17 A- B. Korstol med rekonst ruerad pulpet. 1400-talets 
senare del. 

Choir stall wit/1 reco11structed desk, lat/er part oj tlie J 51'1 

ce11t11ry . 

Fig J J9. K rön ti ll korstolsgavel och pulpetkrön frå n korsto l 
med Strängnäs domkyrkas vapen. Omkring år .1500. 

Crow11 for a c/10ir stall gable a11d tlie crow11 oj a desk with 

tlie arms oj S trä11g11äs Catliedra/. Aro1111d tlie year 1500. 

som krö n två krabbor och spira med korsblomma; 
gaveln t h på utsidan helt täckt av i kraftfull re lief 
sk ulpterad vindruvsranka och i det rundade över
stycket, som krönes som det motstående, en skö ld med 
vigg (Kaggvapen). Korstolens rygg delad i två rek
tangulära fylln ingar och krönt av en välvd baldakin, 
vars främre masverksfris är helt bortbruten liksom det 
masverk, som delat baldakinen i mitten och avs lutat den 
i vänster sida ; i höger sida båge bevarad med masverk 
med trepass och utskjutande trifolieknopp. 

Korstolen målad i rött och grönt, sidostyckena med 
schablonerat granatäpplemönster i dessa färger, rygg
styckets fyllningar med mörkgrönt konturerat granat
äpplemönster på ljusgrön botten. (En pannå med lik
nande granatäpplemönster förvaras magasinerad.) 

Korstolen har i sen tid kombinerats med en pulpet, 
av vilken endast sidostyckena är gamla, höjd 167, 
bredd 42 cm, resp 159 och 40 cm. Båda plankorna ca 
4 cm tjocka och krönta av en rundel med 43 resp 
39,5 cm diameter, den större plankans rundel med fyra 
runda utsprång, den mindres med endast tre dylika ut-



Fig J J 8 A- B. Gavel till pulpet. 1400-talet. 

Gable of a desk, 151'1 ce11!11ry. 

språng, amtliga på ömse sidor skulpterade med fyr

blad blommor, utförandet dock skiftande och plan

korna ha knappast ursprungligen tillhört samma pulpet. 

Den mindre plankans rundel på insidan med skulpterat 

masverk fyllt av korsblomsliknande blad i starkt plas

tisk modellering, på utsidan slät med må lat monogram 
»lhg» och bladmönster; plankans utsida i övrigt täckt 

av en växande bladranka som formar två cirkelrunda 

Fig J 20. Delar av gavel till korstol (?). Medeltidens slut. 

Parts of a gable of a c/wir stall (?) . End oj Mick/le Ages. 
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fält med snedrefflad frukt omgiven av en rik sengotisk 

bladklocka, mönstret liksom gaveln i övrigt målat i två 
färger, i rött och mörkgrönt (?). Den större gavel

plankans rundel p å insidan med ett rikt fi kblåsformat 
masverk skulpterat och målat i rött, vitt och mörk

grönt (?) på röd botten; rundelns utsida med skulp

terad sköld med trekronorsvapen - kronorna, som är 

målade i rött, är dock utförda separat och senare in
fällda i den mörka skölden; plankans nedre del utfylles 
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av ett skulpterat, symmetriskt växande träd, vars raka 
stam i toppen bär en hjärtformad spets; stammen växer 
ur gapet på ett krönt drakhuvud. Trädet liksom hela 
plankan målat i rött och mörkgrönt (?). - Såväl kor-
stolen som de båda pulpetplankorna torde datera sig 
från 1400-talets senare del. 

Pulpet, gavelstycke av ek. Fig 118 A- B. Höjd 170 cm, 
bredd 33 cm. Plankans främre kant (bredd 6,5 cm) rikt 
profilerad med stavverk. Dess krön en rundel (diameter 
33 cm) med ena sidan skulpterad i relief med en dubbel, 
sjubladig ros och den andra sidan med en flätad, ått-
uddig stjärna på nedsänkt botten; rundeln med fyra 
små runda utsprång, symmetriskt placerade och skulp-
terade i relief med fyrbladiga rosor på ömse sidor. 
1400-talet. 

Pulpetkrön från korstol av ek. Fig 119. Diameter 
36 cm. Rundel med ramprofil och Strängnäs domkyrkas 
vapensköld med korslagda Petri nyckel och Pauli svärd, 
skölden omgiven av sengotiskt masverk i lägre relief. 
Liknande masverk i fiskblåsformer på anfanget till den 
avsågade ståndaren. Omkring år 1500. 

Delar av gavel till korstol (?),fragment, 2 st. Fig 120. 
Ek, längd 93 resp 99,5, tjocklek ca 6,5 cm. Med kraftfullt 
skuren sengotisk bladranka och druvknoppar inom för-
sänkt fält, på frånsidan schablonerat mönster målat 
med svarta konturer. - Valvet över silverkammaren. 

Krön till korstolsgavel (?). Fig 119. Ek. Sengotisk 
spetsbåge med fial och rika krabbor; på ena sidan bågen 
fylld av masverk i relief, på den andra dessutom en 
framförlagd sköld med vapen (?). Höjd 47,5, bredd 
23 cm. Rester av kredering och färg. - Valvet över 
silverkammaren. 

Orglar 
av R. AXEL UNNERBÄCK 

Domkyrkans huvudorgel ha r sedan 1910 sin plats i 
koret. Orgelhuset, som är utfört efter ritning av restau-
reringsarkitekten Fredrik Lilljekvist, är uppställt på en 
läktaruppbyggnad i norra sidoskeppets västligaste trave 
och vänder sin huvudfasad åt söder, ut mot koret. Då 
det nuvarande orgelverket byggdes 1971 tillkom ett 
ryggpositiv, som är fritt uppställt på korgolvet nedanför 
huvudorgeln (fig 121, 123). 

Orgelhusets utseende framgår av Lilljekvists förslags-
ritning (se Strängnäs I: 2, s 454 f, fig 304). Huvudfasaden 
i återhållsam jugendstil domineras av två höga, något 
framskjutande pipfält som har karaktär av plana turel-

ler, krönta av rikt utformade ornament i form av torn-
huvar. Turellerna flankerar tre plana pipfält, upptill av-
slutade av förgyllda, vegetativa ornament av smide i 
bågform; i centrum ett över krönlisten uppskjutande 
parti med en oval medaljong av rosor med regelbundet 
inkomponerade glödlampor. I medaljongen en i hög 
relief skulpterad bröstbild av »Den heliga sången», 
kvinnofigur med knäppta händer. Den är utförd av 
Herman Neujd, Stockholm, som även utfört mallarna 
till övriga skurna ornament. Plåtornamenten är utförda 
av C J Nyquist och C:o, Stockholm. (Se Strängnäs I: 2 
s 457.) - Mittpartiets nedre del har formen av ett 
klassiskt ryggpositiv med tre halvrunda tureller och två 
mellanliggande plana pipfält. Över den mellersta turellen 
en närmast köl bågformig ornament bård. Fasadens stora 
tureller flankeras av smala, plana pipfält, på östra sidan 
tre till antalet, i väster ett enda. 

Fasadpiporna har grupperats strängt geometriskt på 
ett sätt som utmärker wienerjugendstilen. Piporna är 
blinda och bildar grupper, som i de olika fälten är av 
samma dimensioner med lika höga pipfötter och med 
labierna på samma höjd i horisontala linjer. Ramvirket 
är mycket klent i orgelns överdel, medan de nedre 
partierna utformats som rektangulära fyllningar med 
karaktär av sockel och läktarbarriär. De båda fasaderna 
åt öster resp väster är enklare med stora plana pipfält 
och fyllningar. Pipfälten består här av pipor från 1860 
års orgelfasad. 

Orgelhuset är oljemålat i grågrönt i samma lasyr-
teknik som övrig träinredning. Fasadpiporna är av tenn 
och ornamenten förgyllda. 

Från den orgel, som byggdes 1804, härrör en förgylld 
träskulptur på västra läktarbarriären (fig 122). Det är 
två putti, som spelar harpa, sittande på ett moln . Höjd 
ca 120 cm, bredd 126 cm. Skulpturen är utförd av bild-
huggaren Joh Sam Kumling. 

Vid tillkomsten av ett nytt orgelverk 1971 behölls det 
gamla orgelhuset oförändrat men kompletterades med 
ett ryggpositiv som är fritt uppställt på korgolvet nedan-
för huvudfasaden, något förskjutet åt väster i för-
hållande till dess visuella mittaxel. Det är utformat efter 
ritning av arkitekten Ove Hidemark, Stockholm23 och 
består av ett rektangulärt ca 2,5 m högt orgelhus med 
en något indragen, låg sockel (fig 123). Det är placerat 
parallellt med huvudfasaden och det underliggande kor-
skranket och har slutna väggar åt norr och öster, medan 
södra långsidan och östra kortsidan utformats som pip-
fasader med ljudande tennpipor tätt uppställda i grupper 
utan synligt ramverk. Orgelhuset är försett med luckor, 
som kan tillslutas framför pipfasadernas nedre parti, 
samt en överbyggnad i form av ett trägaller av samma 
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Fig J 21. Orgelfasad efter ritning av F Lilljekvist J 909. Ryggpositivet till vänster 
nedanför orgelfasaden utfört J971 efter ritning av 0 Hidemark. Foto Henrik 
Hultgren. 

Organ case, designed in 1909 by F Lilljekvist. The Riickpositiv to the le/I, below the 
organ front , was built in 1971 after drmvings by 0 Hidemark. 
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Fig 122. Strängaspelande änglar. Skulptur utförd av Johan 
Samuel Kumling fö r l 804 års orgelfasad. 

Angels playing stringed instruments. Sc11lpt11re by Johan 
Samuel Kumling for the organ fro nt mode in 1804. 

utformning som i 1910 års korskra nk . Gallret är för
gyll t; i övrigt ä r orgelhuset målat i samma färg och 
teknik som inredningen från 1910. - För att ge plats 
för positivet har den norra korbä nkens bänkskärm av
korta ts 2,5 meter. 

Orgelns spelbord är sedan 1971 placerat vid skranket 
under huvudorgeln intill den dörr som leder ut i sido
skeppet. Det har fyra manualklaviaturer med svarta 
undertangenter och vita övertangenter, svartpolerade 
klavbackar och snedstä llda lutande registertavlor på 
vardera sida n; dessa är svartlackerade och har register
manubrier i form av rektangu lära tryckk nappar med 
orgelstämmornas namn på skivor av klar plast, som 
lyser då stämman är inkopplad. Notstället är utformat 
av ark itekt Ove Hidemark som också svarat för spel
bordets färgsättn ing. De mekan iska och elektriska led
ningarna från spelbord till orgelverk löper dels i en 
vert ikal trätrumma bakom skranket, dels i ett lågt 
podium mell an spelbord och ryggpositi v. 

Orgelverket byggdes 1971 av den danska firm an 
Fredriksborg Orgelbyggeri, Hilleröd. Det o mfatta r 60 

stämmor, fördelade på två huvud verk, ekoverk, rygg
positiv samt pedalverk. D e båda huvudverken, eko
verket och pedalverket är inrymda i det gamla orgel
huset, ryggpositivet i den ovan nämnda tillbyggnaden. 
I orgeln ingår 28 stämmor från den tidigare orgeln; de 
härrör ursprungligen från den orgel som byggdes 1858-
60 av P L Åkerman . De gamla stämmorna är samlade 
i det s k huvudverk II, där dispos itionen motsvarar 
huvudverket i 1860 års orgel, samt i ekoverket och 
pedalverket. D essa tre verk har härigenom en huvud
sak ligen romantisk karaktär. Huvudverk I med tio 
stämmor och po$itivet med l l stämmor är disponerade 
enligt orgelrörelsens principer och har enbart nya stäm
mor av klassisk karaktär. 

Bortsett från orgelhuset och de gamla stämmorna är 
orgeln helt nybyggd l 971. Den har slej fl ådor, mekanisk 
traktur, elektriska koppel och elek trisk registratur. 24 

I bondkoret, vid västra vägge;i , stå r en mindre orgel, 
byggd l 964 av Åkerman & L unds Nya Orgelfabrik. Den 
har en manua l och bihangspedal. D isposition: Gedackt 
8' B/D , Rörflöjt 4' B/D , Principal 2' B/D , Ok ta va l ' B, 
Kvi nta I l /3' D . Orgelfasad och orgelhus är utförda i 
brun betsad ek efter ritninga r av Ragnar Hjorth 1962 
(se Strängnäs 1: 2, s 467 f). 

I högkoret ett flyttbart orgelpositiv, byggt 1975 av 
Åkerman & Lund. Disposition: Gedackt 8' , Koppel
fl öjt 4' , Principa l 2' . Verket är inbyggt i ett lågt skåp 
uta n syn li ga pipor, med klaviaturen på baksidan och 
genombruten framsida . 

Äldre orglar och 
orgelfasader 
av R . AXEL UNNERBÄCK 

De tidigare orglarna i Strängnäs domkyrka har delvis 
behandlats i Strängnäs domkyrka I häfte 2 (s 385 f, 401 , 
410 f, 415, 420, 424 ff, 439, 450, 454 ff) samt i Karl 
K:son Leijonhufvud: Strängnäs' domkyrkas orgelverk 
genom tiderna och Rolf Stenhalm: Orglarna i Strängnäs 
domkyrka. 2• 

Kyrkans första orgel 
Redan på 1400-talet fanns det en orgel i domkyrkan; 
bland de fö remål som förstördes vid kyrkans brand 1473 
nämns också orgelverket. 26 Några närmare uppgifter 
om orgelverkets beskaffenhet är f n inte kända. Det bör 
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ha varit en orgel av medeltidstyp, en s k mixturorgel 
utan differentierade register och avsedd huvudsakligen 
för utförande av vissa partier i mässan alternerande med 
kören. Den normala platsen för en orgel under medel
tiden var koret. Med tanke på att koret knappast synes 
ha skadats vid branden, förefaller det emellertid som om 
orgeln i Strängnäs domkyrka varit placerad i väster eller 
m öj ligen på det lectorium, som troligen har funnits 
mellan långskeppet och högkoret ; i Lunds domkyrka 
hade orgeln denna placering. 

Inte förrän på 1570-talet förekommer å ter uppgifter 
om orgel i domkyrkan. Vid 1570-talets början fanns 
organist och 1575 orgeltrampare. På 1570-talet utfördes 
arbeten på en orgel och utbetalades pengar för detta till 
en orgelbyggare vid namn Henrik, och 1578 finns en 
uppgift att orgeln provades. 1581 målades den av Hans 
målare. Uppgifterna tyder på att det kan ha varit fråga 
om en nybyggnad. Huruvida det fanns någon orgel i 
kyrkan under perioden efter branden 1473 fram till 
1570-talet har inte kunnat klarläggas. 

1630 uppges orgelverket vara förfallet. Kyrkan synes 
nu ha förfogat över ytterligare en mindre orgel, ett 
orgelpositiv, skänkt av riksamiralen Karl Karlsson 
Gyllenhielm. 21 

Ombyggnaden 1636-40 
1636 påbörjades en omfattande ombyggnad av orgeln, 
som pågick ännu å r 1640. Arbetet utfördes av orgel
byggaren Philip Eisenmenger från Stockholm28 och 
synes bl a ha omfattat tillbyggnad av ett ryggpositiv på 
åtta stämmor, vilket var färdigt 1638. Snickeriarbetet 
utfördes av domkyrkosnickare Mikael Rechner, likaså 
bildsnideriarbetet. 1640 uppges orgelverket vara snart 
fullbordat. Den sista utbetalningen till Eisenmenger 
gjordes emellertid först 1646 (räk) och avsåg förutom 
ersättning för orgelpipor också ersättning för kost under 
åtta veckor. 1648 uppges orgeln vara helt färdig och 
må lad . 

1652 och 1653 gjordes en större utbetalning för 
målning av orgeln, och 1654 och 1658 reparerades orgel
verket av Philip Eisenmenger. 1656 försågs orgelfasaden 
med målade luckor. De utfördes av Mikael snickare 
(Rechner]. Orgeln målades av Johan Frijs.'9 - 1674 och 
1689 reparerades orgelverket av Olof Jonsson 30 och 1681 
samt 1686 av orgelbyggaren Georg Woizig från Stock
holm .31 

J 694 stod orgeln åter under reparation. 32 Arbetet ut
fördes av orgelbyggaren Georg Hum33 och i inv 1696 
uppges : »Orgwärcket är nu oplagat och förnyat.» En 
ny reparation utfördes 1703, denna gång av orgel
byggaren Johan N Cahman. 
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Fig 123. Fö~slag till ryggpositiv av 0 Hidemark 1969. 

Proposal for the Riickpositiv by 0 Hidemark, 1969. 

Trots de många reparationerna torde man kunna an
ta, att Eisenmengers orgel i huvudsak var oförändrad 
ännu på 17 JO-talet. Av tillgängliga arkivhandlingar 
fram går inte hur 1600-talsorgeln var disponerad, inte 
hell er hur omfattande E isenmengers ombyggnad var. 
Att döma av den långa tid som arbetet pågick var det 
fråga om en mycket omfattande ombyggnad, som resul
terade i en total omgestaltning av 1570-talets orgel. D å 
orgeln revs 1801 fann man en blyertsanteckning i en 
väderlåda, lydande : »Philip Eisenmenger Orgelbuer me 
fecit anno 1639 in Stockholm.»34 

Klart ä r, att orgeln hade ett ryggpositiv på åtta 
stämmor, som Eisenmenger byggt, samt att peda lverket 
var placerat bakom orgeln (se vidare nedan). Man torde 
kunna anta, att det således var fråga om en orgel av 
ungefär samma typ som det instrument som Eisen
menger och hans kollega George Herman byggde i 
Ty.>ka kyrkan i Stockholm på 1620-talet med huvud
verk, ryggpositiv och bakomliggande pedalverk. 3

" Fasa
den var målad i fl era färger och försedd med sniderier 
och skulptural utsmyckning. Ryggpositivet bör ha varit 
utformat i tidig barockstil , medan huvudverkets fasad 
kan ha varit den gamla från 1570-talet. Av särskilt 
intresse är att orgeln var försedd med dörrar, en tradi
tion från medeltidens orgelbyggeri som alltmer började 
försvinna under J 600-talet. Åtminstone på kontinenten 
hade dörrarna inte bara en dekorativ och skyddande 
funkti on utan också en liturgisk betydelse; under fast
lagstiden tillslöt man dem för att orgeln inte användes 
eller för att ge orgeln en dämpad klang. 

http:pedalverk.30
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Ombyggnaden 1717-1718 
1717 gjordes en större ombyggnad av orgeln av orgel-
byggaren Johan N Cahman. 36 I en samtida inventarie-
förteckning uppges : »Orgwärcket är til Manualewärcket 
wäl behållit, Pedalen står af Contract med Chaman uti 
Byggnad, samt läcktaren sammaledes.» Arbetet var av-
slutat redan 1718 medan orgelläktaren, som kyrkan själv 
svarade för, blev färdig först 1720. I 1720 års inventarie-
förteckning lämnas relativt utförliga uppgifter om Cah-
mans ombyggnad: »Orgwärcket, som utj långlig tjd, så 
wähl ofärdigt, som till sielfwa Pedahlstämmorne oful-
komligit, är efter ompröfwad nödwändigheet åhren 1717 
och 1718 i så måtto ombygt, at sielfwa Pedahlwärcket af 
Orgbyggaren Hr Johan Niclas Caman, ljkmätigt med 
honom upprättat Contract är aldeles å nyo förfärdigat 
med Structur på bägge sjdor fram åth Kyrkjan, nya 
Pjpor af 8 ta stämmor, nya wäderlådor, nytt regering, 
nytt Pedahl Clawier, och 3 st: nya Belljor, hwilka senare 
med de fyra förre, hwarmed heela wärcket tilförende 
drifwits, äro tillsammans öfwer och under med hwar-
andra utj en god Ordning anlagde bakom wärcket. Ma-
nualwärcket och Ryck Positiwet med samma förbättrade, 
tonerade och stämde, samt utj öfra wärcket en stämma 
Gedacht Achtfus samt i Pedalen untersats 16 fus för 
Musiquens skull utj fransk thon stälte. Sielfwa Läktaren 
dessuthom på alla sjdor utwidgad, samt med sine wähl 
arbetade Panehlwärck försedd, som det nu alt för ögon 
står, å terstående allena utj sielfwa Byggnadens full-
bordande, de 2~ halfrundne Paneler, som böra komma 
utj prospecten fram åth Kyrkjan, så ock om Medel och 
tjd så tillsäja.»37 

Med Cahmans tillbyggnad avs k pedaltorn, som flan-
kerade det gamla verket, fick Strängnäsorgeln karak-
tären av en fullt utbyggd, stor barockorgel av nordtysk 
typ med huvudverk, ryggpositiv och - sannolikt fri-
stående - pedaltorn. Pedalomfånget var C- e'. 3 8 Intres-
sant är uppgiften att två av orgelns stämmor, Untersatz 
16' i pedalen och Gedacht 8' i öververket (dvs huvud-
verket), var stämda i fransk ton , dvs troligen en halv-
eller helton lägre än övriga stämmor. Skä let till detta 
torde ha varit ett önskemål att kunna använda orgeln 
tillsammans med andra instrument. Detta arrangemang 
försvann emellertid 1745, då de båda stämmorna åter 
stämdes i korton som de övriga verket. 

Vid domkyrkans brand den 23 april 1723 nedtogs 
orgelverket men råkade i oordning; det återuppsattes 
delvis av den dåvarande organisten Lars Ekman och 
några gesäller och i 1727 års inventarium uppges »någre 
de grovaste och förnämste Stämmor upsatte, så att de 
vijd Gudstiensten brukas.»39 1732 beslöt domkyrko-
rådet att låta snickaren Lindqvist förfärdiga ett skrank 

framför orgeln; beträffande orgelverket beslöt man att 
anstå till längre fram. 40 En reparation utfördes redan 
två år senare av orgelbyggaren Olof Hedlund från 
Stockholm,41 som gjorde en anteckning härom i en av 
väderlådorna. 42 Reparationen tycks dock inte ha varit 
tillfredsställande; 1737 klagade organisten Lars Kin-
ström hos kyrkorådet »att domkyrkians orgelwerk wore 
nu nyligen så illa lagat af Hedlund , at han intet kan 
stämma det, emedan en stor del af piporne icke woro 
rätt upsatte.»' 3 Att en erkänd och skicklig orgelbyggare 
som Hedlund skulle ha misslyckats med en så elementär 
sak kan synas egendomligt; mycket troligt är att organis-
tens svårigheter snarast var orsakade av de båda stäm-
morna Untersatz och Gedacht 8 ', som Cahman hade 
stämt separat i lägre tonhöjd 1717, och som därmed 
skilde sig frå n hela verket i övrigt. - 1735 beslöt man 
att måla orgeln och orgelläktaren (prot). 

Men orgeln skulle snart kräva nya insatser. 1745 inläm-
nade orgelbyggaren Daniel Stråhle" en förteckning över 
nödvändiga å tgärder, som bl a innefattade byte av ett 
antal stämmor i de olika verken. 4 5 I kontraktet som slöts 
samma år lovar han att sätta verket i sådant skick att 
det skall äga bestånd i 90 a 100 år.•• - Arbetet utfördes 
1746 och tycks ha blivit mera omfattande än vad som 
avsågs från början. 13 stämmor förnyades, likaså väder-
lådan i ryggpositivet. De båda stämmorna Untersatz 16' 
och Gedacht 8 ' , som Cahman hade stämt i kammarton, 
å terfördes till korton. En god uppfattning om de åt-
gärder som Stråhle vidtog ger Lars Hallmans utförliga 
beskrivning av domkyrkan, där han också skildrar 
orgeln och dess historia :" »Sedan wi således sett wid 
altaret, hwad som wärdt warit att se, stiga wi up på 
Orgel-läktaren såsom ett rum, hwarest i wår kyrka 
sjunges och spelas Herran Gud till ära. Han är bygd 
neder åt kyrkan midt öfwer stora gången. Tillförene 
war dörren ditåt på norra sidan och uppgången genom 
muren i en pelare trång och besvärlig; men år 1724 
gjordes trappa och dörr på södra sidan rumrikare och 
större. Så gammalt är sjelfwa werket ifrån början, att 
ingen wet, när det först kommit hit; men det wet mången 
och mins, att det åtskilliga gängor är ansenligen för-
bättradt. Åtminstone woro här redan orgor år 1574 och 
organisten, som då war, kallades Jacob Orgellekare. 
Men år 1646 gjordes härpå framåt kyrkan luckor eller 
halfdörrar, att betäcka piporna, då spelet i Advents-
eller Fastelagstiden hwilade. De målades tillika med 
sjelfwa werket nio år efteråt, men borttogos sedan så-
som mindre nödiga. År 1703 gick hela orgelwerket 
under en ansenlig reparation genom Directeuren Cah-
man, och år 1715 blef det genom Directoris musices 
Carl Axel Wibergs förslag, både till bygge och anseende 
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i så måtto förbättradt, att orgelläktaren utwidgades, 
pedalen, som tillförene war bakom manualwerket, flyt
tades ut på båda sidor och blåsbä lgarna fö rnyades . I 
detta sk icket stod det ti ll år 1723, då det vid branden, 
under det att det togs ned och bars ut, led en ansenlig 
skada. Den då warande organisten Lars Ekman satte 
det wäl sedermera up igen och lagade så godt han kunde, 
tills dess det av orgelbyggaren Hedlund sattes år 1734 i 
någorlunda tillstånd, men omsider lades härw id år 1745 
den sista och bästa handen, då hela werket blef, genom 
Di rector Musices Bengt Niclas Rehnströms förslag, af 
den wittra och mycket förfarna orgelbyggaren Dan. 
Stråhle så godt som aldeles till a lla stämmor fö rnyadt. 
De gamla onödiga och obrukliga blefwo borttagne och 
nya i stället satte, såsom i stä llet för en bordu na blef 
en quintadena 16 fot i manualen, för decima frå n 4 fot 
blef en vox virginea, halfwa öfra claveret och trompet 4 
fot i halfwa nedra claveret ä fwen i manualen. I stället 
för ett obehagligt krumhorn blef en skön och wä l
klingande trompet 8 fot i ryggpositivet; uto m det att 
untersatsen 16 fot i pedalen samt gedakt 8 fot i manua
len blefwo bragte ifrån kammar- till chorton och kunna 
således brukas i fullt werk. Likaledes förbyttes mixtur 4 
chor till trompet eller så kallad cornetin 2 fot. Sedan 
altsammans war således färdigt till D om. Advent. 1745, 
wigdes werket samma dag in af D om-probsten Doct. 
Ljungberg, under ett till det tillfället då wäl lämpadt tal, 
i anledning av Psalm. 150, 6. Om nu detta orgelwerk 
hafwer några si na likar i riket, äro dock å tminstone de 
få , som äro bättre.» 

Utöver de förändringar som Hallman nämner hade 
Stråhle också bytt ut en tidigare Salcinal i ryggpositivet 
mot en Fleut Travers 2' . Efter denna stora ombyggnad 
hade orgeln 26 stämmor, fördelade på huvud verk, rygg
positiv och pedal. 48 Fasaden var den gamla med Cah
mans tillbyggnader från 1717. Men de gamla målade 
luckorna tycks ha avlägsnats vid Cahmans ombyggnad 
1717, troligen för att ge plats för pedaltornen : enligt 
1776 års inventarieförteckning fanns det i sjä lva kyrkan 
»1 st skä rm till Orgewerkets betäckning, gl». D en fanns 
kvar ännu 1802. •• 

En sista reparation av den gamla orgeln utfördes 1778 
av orgelbyggaren Olof Schwan från Stockholm.5° Men 
verket förföll på nytt. 1790 hade man kontakt med 
Schwans tidigare kompanjon, orgelbyggaren Matthias 
Swahlberg, som lämnade anbud på ett helt nytt o rgel
verk, ett projekt som dock ej kom till utförande.51 

Orgelbyggaren Pehr Schiörlin i Linköping tillfrågades 
1799 om en reparation av orgeln, men avböjde av tids
brist. ., Den gamla orgelns tid tycktes vara ute. Den 
hade då fungerat sedan 1500-talets senare del och upp-

ORGLAR 113 

Fig 124. Stora orgeln i Jacobikirche i Liibeck med huvud
verk från .1504 och ryggpositiv och pedaltorn från 1673 . 
Efter Williams, P. T!te European organ . 

Jakobik irclte, Ltlbeck, wit!t a great organ built in 1505 and 
Riickpositiv and pedal towers built in 1673. 

levt två stora omgestaltningar och moderniseringar, dels 
på 1630-talet, då den bl a fick ett ryggposit iv, dels 1717-
18, då den fick ett nytt pedalverk i pedaltorn som 
fl ankerade den gamla fasaden. Med delar frå n olika 
epoker - senmedeltid , tidig barock och högbarock -
och en fasaduppbyggnad som kan a ntas ha speglat de 
o lika faserna i orgelns historia, bör den gamla orgeln ha 
varit ett märkligt instrument, i si n karaktär närmast jäm
förbart med de stora nordtyska orgelverken i kyrkorna 
i Lybeck (fig 124). 

Johan Everhardts orgel 
I en annons i Inrikes Tidningar 1799 begärde man in 
anbud dels på reparation av den gamla orgeln, dels på 
ett helt nytt verk. Några svar fick man inte, men sedan 
konsistorium hos landshövdingen begärt anvisning på 
lämpliga orgelbyggare fick man omsider kontakt med 
orgelbyggaren Johan Everhardt. 63 I januari år 1800 före-
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låg hans förslag till nytt orgelverk om 40 stämmor för-
delade på manualverk, öververk och pedal. Eftersom 
Everhardt hade visat hedrande betyg om sin skicklighet 
beslöt man att anta honom.54 Hans projekt lämnades till 
domkyrkoorganisten Zacharias Köhler för granskning 
och den 4 februari lämnar Köhler ett utförligt yttrande 
som innehåller en rad kritiska synpunkter. I den disposi-
tion som Everhardt lämnat och som delvis är originell 
och personlig, men som delvis onekligen också gör ett 
något ogenomtänkt och amatörmässigt intryck, föreslår 
Köhler så ledes flera ändringar. 55 Dessutom framför han 
önskemålet att huvudverket skall baseras på Principal 
16 ' och öververket på Principal 8' ; Everhardt hade före-
slagit Principal 8' i huvudverket och 4 ' i öververket. 
Vidare önskar Köhler en s k vädersvällare som är 
»bättre än Tremulant, i det afseende at den gör swäf-
ningen mera behaglig och skön, samt förordsakar intet 
buller, ehuru han til sin inrättning är nästan lika med 
Tremulanten». Köhler vill också ha ett tryckande koppel 
»för at experimera Forte och Piano». Strukturen, dvs 
fasad och orgelhus, bör enligt Köhler kunna göras av 
en snickare, bara orgelbyggaren ser till att ritningarna 
blir följda . Priset finner han skäligt; vad beträffar tenn 
och bly har Everhardt »icke warit odryg, ty efter ut-
räckning hwad war stäma wäger, är icke för mycket til-
tagit , och lärer han derför sjelf få se sig om huru det 
skall gå, nu, då både then och Bly, kostar mera än då 
han war i Stockholm». 

Att Köhlers yttrande väckte en viss irritation hos 
orgelbyggaren framgår av den skrivelse som han läm-
nade till konsistoriet den 23 mars 1800.56 Han accepterar 
en del av de dispositionsförändringar som Köhler före-
slagit men har också invändningar: en Scharf i huvud-
verket är onödig när det redan finns en Mixtur, och en 
Rörflöjt 4 ' i pedalen är »för liten till fotetalet uti ett 
Pedalwärck». Den av Köhler önskade pedalstämman 
Untersatz 32 ' »öfvergår alt musicaliskt gehör. - Dock 
skulle den åstundas, ehuru onyttig kan sådant skje». En 
vädersvällare är han beredd att göra, även om han an-
ser både tremulant och vädersvällare umbärliga, och ett 
tryckande koppel fanns med redan i hans ursprungliga 
förslag, påpekar han . »Att Principal 16 fot äfven i 
Manualen och 8 fot i Öfverwärket gifver ett Pompeust 
utseende medgifver jag, men om den påräknade styrkan 
af 16 fot blir svarande emot dess dyra kostnad - -
tviflar jag. I Strängnäs Domkyrka kan den alldeles icke 
exiqueras då Kyrkans höjd från Lectaregolfvet till 
hvalfvet endast utgjör 14 aln, så framt man icke skulle 
sänka Lectaren ned till kyrkogolfvet eller ock höja 
kyrkohvalfvet.» Vill man spara pengar genom att över-
låta tillverkningen av strukturen till någon annan må 

man gärna göra det, men »sådane gjöromål fordra en 
orgelbyggares öfvervaro, till iackttagande af flera upp-
lysningar som en Ritning icke förmår tillräckeligen 
demonstrera; känner jag ingen skyldighet, att förspilla 
min tid med en sådan tillsyn utan särskilt ärsättning ...» 
Avslutningsvis förklarar Everhardt att han likväl är be-
redd att bygga enligt Köhlers förslag, om detta skulle 
bli konsistoriets beslut, dock med undantag för utbytet 
av orgelns fasadstämmor mot 16- respektive 8-fots-
principaler. Han säger sammanfattningsvis att »mitt för-
slag af 40 st:or blir vida starkare och mera passande 
efter Kyrkans storlek än detta sednare [Köhlers], som 
blott är 37 stämmor, och hvaraf en del äro nog svaga». 

I sitt yttrande hade Köhler föreslagit att man skulle 
sända in förslagen till musikaliska akademien för pröv-
ning, vilket också skedde. Granskningen uppdrogs åt 
orgelbyggaren Olof Schwan och J Platin, som lämnade 
ett skriftligt yttrande den 15 november 1800.57 Ett 
separat yttrande med ett nytt disposisitionsförslag läm-
nade3 av Olof Åhlström, organist i Jacobs kyrka och 
ledamot av akade:nien. 5 8 Schwan och Platin förordar 
Köhlers förslag, men påpekar att ett byte av fasad-
stämmorna inte låter sig göra med tanke på att fasad-
ritningen redan var gillad och fastställd av Kungl Maj :t, 
såvida man inte dubblerar principalerna. Av de båda 
stämmorna Borduna 16 ' och Quintadena 16' i Köhlers 
förslag borde man kunna undvara den ena, lämpligen 
Quintadena 16 ' ; vidare föreslås att Scharf och Mixtur i 
huvudverket förenas till en Mixtur 5 chor »som likväl 
i de finare toner ej repeterar utan minskar». »Vi tro 
ej at en 32 fot Untersatz, efter hvad Directeur Ever-
hardt anmärkt, öfvergår alt musikaliskt gehör»; stäm-
man blir emellertid kostsam och kräver egen väderlåda 
och bälg; en dubbel Subbas med dubbla labier är till-
fyllest , menar man. Slutligen bifogar kommitten det av 
Åhlström upprättade nya förslaget och rekommenderar 
detta som det lämpligaste. Åhlströms förslag utgår från 
Köhlers, och det visar sig, att de påpekanden som 
Schwan och Platin gjort i huvudsak tycks grunda sig på 
Åhlströms förslag. Utmärkande för detta är att han 
tillgodosett Köhlers önskemål om en Principal 16' i 
huvudverket och 8 ' i öververket; för att få plats för 
dessa utan ändring av orgelfasaden eller sänkning av 
läktaren låter han stämmorna börja på ostruket g, en 
lösning som inte var ovanlig i svenskt orgelbyggeri vid 
denna tid. Pedalverkets skrymmande Untersatz 32' är 
ersatt med en Borduna 16' och en Dubbel Subbas 16' , 
i huvudverket har Borduna 16' utgått. Mixtur och 
Scharf har förenats till en Mixtur 5 chor, som minskar i 
diskanten. 

Akademien avgav sitt utlåtande den 3 januari 1801.59 
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I detta lämnar man Åhlströms disposition, följd av en 
kommentar i sex punkter. Här framhåller man bl a att 
kostnaden för de tillagda principalstämmorna blir unge-
fär densamma som för Octava 4' (som fanns med i 
Everhardts förslag men slopats) - en beräkning som f ö 
förefaller mera optimistisk än realistisk. Vädersvällaren, 
»en invention som finnes i de fleste större Utländska 
Orgel-Werk, och nu äfven uti det nya werket i Stock-
holms Storkyrka, gör en frappant werkan, då den med 
vederbörlig noggrannhet och styrka är förfärdigad. Dess 
sväfning är jämnare och bättre graduerad än Tremulan-
tens». Det antal bälgar som kontraktet uppgivit - tio 
stycken - bör vara tillräckligt om de görs fyra alnar 
långa och två alnar breda. »Tillgång af tillräckeligt väder 
är en hufvudsaklig omständighet, hvarförutan det 
annars bästa Orgel-Werk blir ofullkomligt.» Vidare på-
pekas, att orgeln bör stämmas i kammarton , dvs en 
tonhöjd som ungefär motsvarar den moderna normal-
tonhöjden . Slutligen gör akademien ett intressant på-
pekande om utformningen av orgelläktaren: »Kongl. 
Academien har sluteligen trott sig böra vid detta tillfälle 
erinra om en vid de flesta nya Orgel-verks byggnader 
vanligen uracktlåten omständighet; nämligen om ange-
lägenheten däraf, att vid det nu ifrågavarande Werkets 
upförande, Läcktaren får tillräckelig vidd för att rymma 
en försvarligt talrik Orchestre till Kyrko-Musiques up-
förande, hvilken icke bör kunna saknas uti en Dom-
kyrka, där förmodeligen månge af den studerande Ung-
domen, som idka Musique, kunna därmed biträda vid 
Högtiderne och andre förefallande solenne tillfällen .)> 

Den 14 januari J801 kunde man sluta kontrakt med 
Everhardt om en ny orgel, byggd i enlighet med musi-
kaliska akademiens disposition och efter den ritning 
som fastställts av Kungl Majt den 7 augusti år 1800.60 

Bara några dagar tidigare - den 9 januari 180 1 - hade 
också Olof Schwan lämnat anbud, men då var redan 
beslutat om Everhardt. 61 Orgeln skulle vara färdig till 
sommaren 1803 och priset var 5 400 riksdaler riksgäld 
jämte det gamla orgelverket i byte. Manualklaveren 
skulle faneras med mahogny, undertangenterna med 
cbenholtz och övertangenterna med elfenben. 

Den 13 februari skriver Everhardt från Jönköping till 
konsistorium och anhåller att man »täcktes a ntaga när-
lagda inteckning i min här i Staden ägande - - Gård 
Såsom säkerhet för 1066 Rdr 36 Bco Hvilka pänningar 
jag önskade att nu genast få lyfta, för att betala upp-
tingade materialier». Den 3 november anhåller han om 
ett förskott och den 12 november anhåller han om sin 
a ndra kontraktsenliga utbetalning om 500 Rdr. » - jag 
har vida mer arbete färdigt, än Contractet på det stället 
statuerar.» Everhardt uppger att strukturen är färdig 
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att sätta upp så snart läktaren är färdig. Samtliga väder-
lådor »äro ihopsatte med sine Canseller, och skärstycken 
och påskyndas med all accuratesse och fortkomst. - -
Contra Bassuns Wäderlådorna äro färdige», likaså rör-
stämmorna utom Trumpet 8' i öververket, som »skall 
bli färdig om en fjorton dagar». Också bälgar, kanaler, 
klaveren och kopplen uppges vara färdiga. - Den 21 
april 1802 är väderlådorna inlagda i strukturen62 och 
den 8 november är bildhuggeriet färdigt och uppsatt av 
bildhuggaren Joh Sam Kumling. Everhardt hade före-
slagit att orgelns registerandrag skulle göras av metall 
och förgyllas, men detta avslogs. De skulle göras av trä 
såsom »brukligt är, äfven på stora verk». 

Everhardt synes hela tiden ha haft ont om pengar och 
begärde ofta förskott, som beviljades, ehuru det ansågs 
riskabelt. Orgeln blev inte färdig inom den utsatta tiden 
och orgelbyggaren beviljades uppskov till oktober 1803. 
Den 2 november pågick ännu stämningen av orgeln, 
men den 9 november kunde Everhardt begära att syne-
mä n skulle utses, »en för musiken och en för mekani-
ken». 63 

Avsyningen ägde rum den 15 maj 1804 och förrättades 
av orgelbyggaren Olof Schwan, organisten i Norrköping 
Joan Muthreich och arkitekten Gustaf Pfeffer. 64 Några 
anmärkningar riktades inte mot arbetet. Det konsta-
terades, att orgelbyggaren ökat manualomfånget med 
tre toner, för vilket han beviljades extra betalning. Några 
gamla träpipor hade använts, men eftersom de var lika 
bra som de övriga kunde detta godkännas. Legeringen 
i metallpiporna prövades och konstaterades bestå av 4 
delar bly och en del tenn. Stämningen var enligt kontrak-
tet liksvävig och i kammarton , och lufttrycket i de fem 
bälgar som försörjde pedalverket 38 grader, i de övriga 
fem 36 grader. »Till verkets bevarande syntes äfven 
högst nödigt att yttersta Turellerne af Pedalverket, som 
äro lågt anlagde, böra med gallerverk omgifvas, äfven 
som ett skrank omkring Orgelnistens plats vore nöd igt 
för att hindra trängsel omkring den spelande och i 
gångarne.» Den 4 juni 1804 kvitterade Johan Everhai dt 
på baksidan av kontraktet att han fåt t full betalning för 
orgeln: 5 400 riksdaler riksgäld jämte det gamla orgel-
verket, som han i den slutliga kostnadsammanställningen 
värderat till 60'.) rdr. 6 5 

När Everhardt lämnade försl:ig till nytt orgelverk år 
1800 hade han också bifogat en ritning, som till sammans 
med kostnadsförslaget sändes in till överintendentsäm-
betet i mars samma år genom landshövdingen i Ny-
köping. Ärendet tilldelades arkitekten Olof Tempelman 
med uppdrag att göra en ny ritning. Den 4 juni åter-
lämnade Tempelman emellertid hand lingarna »tillika 
med därtill författad dessein i allt överensstämmande 

http:Everhardt.61


116 STRÄNGNÄS DOMKYRKA 

. 
''·' "' 

Fig 125. Av J804 års orgelfasad är 
öververket bevarat som orgelfasad i 
Dunkers kyrka i Södermanland. 
Foto E Erici. 

OJ the 1804 organ case the Oben verk 
is preserved as organ front in D1111ker 
Church in Södermanland . 

.· ~ 

med den uppsända projektritningen dock med något 
- - lämpligare ornarnenter». I det memorial som över
intendentsämbetet författade uppges att de nya orna
menten ej är »kostsammare än de av orgelbyggaren 
projekterade». 66 

Två år senare, den 29 april 1802, slöt man kontrakt 
med ornamentbildhuggaren Joh Sam Kumling om bild
huggeri och ornament. Han skulle också göra för
gyllningen av ornament, lister och pilasterbaser och på 
de ställen som arkitekten Pfeffer markerat på ritningen, 
en uppgift som emellertid överläts på förgyllaren Peter 
Hellström enligt särskilt kontrakt i augusti 1802. 

Om läktarens uppförande hade man slutit kontrakt 
med Anders Söderlund i Strängnäs i oktober 1801. Av 

'\) ---
'Il • 

den gamla läktaren skulle man använda bröstningarna, 
som skulle placeras på den nya läktarens kortsidor, 
medan framsidan fick en ny bröstning med balustrar, 
omväxlande med släta fyllningar med festoner. Enligt 
Everhards ursprungliga ritning skulle den vila på 16 
kolonner, som dock senare minskades till å tta. Kolon
nerna skulle enligt kontraktet ej utföras som på den 
uppgivna ritningen utan göras lika den under predik
stolen. 

Målningen av orgeln och orgelläktaren utfördes av 
målaren Lars Gustaf Hacksell i Strängnäs. I kontraktet 
den 26 maj 1802 bestämdes att orgelfasaden skulle målas 
vit, likaså utsidan på läktarbarriärerna, medan barriärer
nas insida skulle bli ljusgul; balustrarna skulle marmo-
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F ig 126. Förslag till ny orgel, sa nnoli kt utfört av orgelbyggaren Johan Everhardt 
(SDA). Jfr Strängnäs T: 2, fig 277. 

Proposal for a new organ, made probably by Johan Everhardt , organ builder. CJ 
S1rä11g11äs I: 2, figure 277. 

reras i vitt, kolonnerna i svart. Speglarna över klavia
turen skulle målas i mahognyfärg, likaså speglarna med 
registerandragen på ömse sidor om klaviaturen. Utöver 
kontraktet ströks också klaviaturfodralet och pedalen 
med mahognyfärg. 6 7 

Tempelmans ritning (Strängnäs I: 2 fig 277) visar 
en orgel av väldig bredd i sengustaviansk st il med 
fyra tureller, två stora rektangulära pipfält och i mitt
partiet ett rundbågigt pipfält; öververket över mitt
partiet består av två plana pipfä lt som flankerar en 
turell och avslutas av en segmentgavel. Turellerna är 
krönta av ornament i form av urnor och lyror. Över 
spelbordet i det något insänkta mittpartiet ser man ett 
entablement som bär en skulptu rgrupp med två putti 
på ett moln , den ena med en harpa, den andra med en 
palmkvist. Hela arrangemanget är bevarat och uppsatt 
på den nuvarande orgelläktarens barriär mot norra sido
skeppet (f ig 122). Av själva orgelfasaden har öververket 
bevarats som orgelfasad i Dunkers kyrka i Söderman
land (fig 125). - En bevarad »Dessein Till Orgelvärk 
uti Strängnäs Dom:Kyrka» (f ig 126; SDA) är förmod
ligen ett första förslag av Everhardt. Den arkitektoniska 
uppbyggnaden är i huvudsak densamma som på det 
utförda förslaget, som dock saknar det tidiga förslagets 

harpformiga yttre pipfält och har en helt a nnan och 
stramare nyklassisk detaljutformning och ornamentik. 

Helt som på ritningen blev orgelfasaden inte utförd . 
Vid avsyningen av orgeln 1804 påtalades a tt arkaden i 
mittpartiet blivit annorlunda och »utgjorde ett något 
mindre Cirkel Segment utan fördjupning». Som skä l för 
detta anförde Everhardt att om han noga fö ljt ritningen 
»så skulle de ytt re piporne i Arcaden blifvit för korta 
efter det ljud de bordt äga, äfven som deras inflyttning 
uti fördjupning skulle hindrat abstractur-regeringarne». 
Pedaltornen , dvs de yttersta turellerna, hade vidare måst 
göras 14 tum (35 cm) högre för a tt rymma de långa 
piporna, och därmed hade också de krönande urnorna 
slopats, eftersom de skulle ha blivit skymda bakom 
valven. 

Att den nya orgeln och orgelläktaren med sina stora 
dimensioner och låga placering blev ett mindre lyckat 
inslag i kyrkointeriören framgår av den kritik som fram
fördes både av överintendentsämbetet 1810 (se Sträng
näs I: 2 s 424 f) och av besökare i kyrkan. I en rese
beskrivning antecknar Christina Charlotta Mörner om 
ett besök i kyrka n 1818: » ... men det jag fant värst var, 
att orgelverkets läktare var nedersänkt och på så låga 
kolonner, att det skymde bort vid ingången det nya 
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omändrade prydliga koret och ecraserade så till sägande 
helt och hållet hela kyrkan ...»68 På samma sätt reage-
rade den anonyme besökare som skildrat sina intryck 
1830 (se Strängnäs I: 2 s 425). 

Om själva orgelverkets beskaffenhet är mycket litet 
känt. Det bör ha varit ett instrument med en bred och 
mäktig klang, där den klassiska traditionen börjat träda 
tillbaka för en begynnande romantik. Karaktäristiskt 
för tiden är bl a den svävande stämman Piffaro 8' och 
den grova Quinta 6' i manualverket ; pedalverkets 
ovanligt rika disposition med inte mindre än 15 stäm-
mor i alla lägen från 32' till 1' kan däremot tolkas som 
en mera personlig och kanske något konservativ linje 
hos orgelbyggaren. Om orgelns tekniska beskaffenhet 
är mycket litet känt utöver syneprotokollets uppgifter. 
Att det inte enbart var estetiska skäl som aktualiserade 
en rivning efter bara några decennier är dock troligt. 
Det gamla orgelverket var utomordentligt uselt, skriver 
syssloman C U Jaensson när han skildrar tillkomsten 
av den nya orgeln 1858-60. »En del pipor voro för-
färdigade af så tunna plåtar, att de bugtade sig vid det 
lättaste vidrörande. Också räckte Everhardts Orgverk 
föga öfver 50 år.» 69 

I Dunkers kyrka i Södermanland står öververks-
fasaden numera som fasad framför ett relativt modernt 
orgelverk (fig 125). En stämma och rester av ytterligare 
ett par stämmor från domkyrkoorgeln ingår i instru-
mentet. 70 I övrigt är Johan Everhardts stora orgel helt 
försvunnen. 

Åkermanorgeln 
1845 tillträdde Carl Ludvig Lindberg befattningen som 
domkyrkoorganist. Sannolikt var detta den direkta or-
saken till att frågan om en ny orgel aktualiserades redan 
efter 40 år. Lindberg var en framstående orgelexpert och 
utgav 1850 en lärobok i orgelkännedom. 71 Vid den be-
siktning som organisten och musikdirektören C J Le-
werth utförde den 17 september 1846 på begäran av 
Lindberg blev den gamla orgeln praktiskt taget ut-
dömd. 72 I manual verket bedömdes de flesta labial-
stämmorna i högsta grad bristfälliga och många pipor 
obrukbara; rörstämmorna ansågs fullkomligt odugliga. 
Öververket var i något bättre sk ick än manualen, och i 
pedalen var labialstämmorna brukbara men rörstäm-
morna, i synnerhet Contrabasun 32', högst bristfälliga. 
»I följd häraf anser jag ofvannämnde Orgelverk på intet 
sätt motsvara sitt höga ändamål och, för att icke gå en 
total förstörelse till möte, tarfva en snar och ändamåls-
enlig förbättring, så vida en nybyggnad icke kan åväga-
bringas.» 

Redan i november 1845 hade orgelbyggaren Johan 

Gustaf Ek, just då sysselsatt med en stor ombyggnad 
av orgeln i Härnösands domkyrka, anmält intresse att 
få bygga en ny orgel i Strängnäs domkyrka.73 - 1847 
förelåg ett förslag till helt nytt orgelverk om 38 stämmor 
av orgelbyggaren Gustaf Andersson 74 med något så 
unikt som en »Flauto Major eller Bordon Untersatts 32' 
fot» i första manualen - en stämma som organisten i 
Stockholms Storkyrka och preses i musikaliska akade-
mien Eric G von Rosen dock ställde sig tveksam till i 
ett yttrande den 29 februari 1847. 75 Men Anderssons 
nybyggnadsförslag genomfördes ej. I stället upprättades 
kontrakt med orgelbyggarna J Blomquist och A W 
Lindgren år 1850.76 Kontraktet gällde en omfattande 
ombyggnad av det gamla orgelverket och byggde på ett 
förslag som orgelbyggarna själva gjort upp. Av de 37 
stämmorna skulle 16 bytas mot nya; rörstämmorna 
skulle bevaras men omarbetas och de i fasaden stående 
principalpiporna förses med nya, drivna labier. Spel-
bordet och mekaniken skulle nytillverkas och de gamla 
väderlådorna behållas men förses med bl a nya ventiler 
och pipstockar. Hela orgeln skulle flyttas bakåt och 
höjas och bälghuset flyttas ut i tomvalvet." - Sedan 
Blomquist avlidit i september 1851 inkom Lindgren till-
sammans med sin medhjälpare Per Larsson Åkerman i 
juni 1852 med ett kompletterande förslag, som innebar 
en fullständig nybyggnad. Men meningarna om Lind-
grens kompetens var delade och man önskade få kon-
traktet hävt. En långvarig process med Lindgren, som 
inte ville betala tillbaka det förskott som han fått, 
försenade orgelbygget flera år. 78 

Den 7 april 1858 slöt man kontrakt om ett helt nytt 
orgelverk med orgelbyggaren Per Larsson Åkerman och 
hans tillfällige kompanjon Eric Adolf Setterquist. 79 Att 
man valde Åkerman var knappast en tillfällighet. Denne 
orgelbyggare hade redan hunnit skaffa sig ett mycket 
gott anseende och få tt de bästa rekommendationer både 
från sina tidigare läromästare och arbetsgivare Blom-
quist och Lindgren, från musikaliska akademien, där 
ha n avlade orgelbyggarexamen 1850, och från tekno-
logiska institutet i Stockholm, där han genomgått en 
treårig utbildning. Efter tre års studier hos ledande 
orgelbyggerier i Tyskland och Paris torde han vid sin 
å terkomst till Sverige 1857 ha varit den bäst utbildade 
orgelbyggaren i landet. 

Av syssloman Jaenssons anteckningar framgår hur 
angelägen man var att snabbt träffa överenskommelse 
med Åkerman; Jaensson hade bl a ställt sig kritisk till 
de ekonomiska villkoren beträffande läktarbygget samt 
ifrågasatt vissa tekniska detaljer i orgelförslaget, därvid 
stödjande sig på domkyrkoorganisten Lindbergs Hand-
bok om Orgverket, »hvarvid det märkliga inträffade att 
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Fig J 27. J 860 års orgelfasad och orgelläkta re, utfö rd efter ritning av C G Blom 
Carlsson. Foto J 899, A TA. 

The organ-gallery and organ Jronl designed in 1860 by C G Blom Carlsson. 
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han [Lindberg] desavouerade de föreskrifter han i Hand-
boken gifvit. - - Det var som om en feber hade 
gripit vederbörande, så utomordentlig var deras brådska 
att afsluta kontraktet.»80 

Kontraktet med Åkerman omfattade en helt ny orgel 
om 37 stämmor, fördelade på två manualer och pedal -
en orgel disponerad och konstruerad i en helt ny anda 
och teknik och starkt influerad av det samtida franska 
orgelbyggeriet, med sk överblåsande flöjter, trånga 
stråkstämmor, rörstämmor av fransk senromantisk 
typ - bl a en Euphone 8' med genomslående tungor 
- samt dubbla kägellådor, fristående spelbord och en 
rad koppel av ny typ.8 1 

Orgeln skulle förses med en helt ny fasad och placeras 
på en ny orgelläktare, enligt ritning gjord av arkitekten 
C G Blom Carlsson och gillad av K Maj :t 1858 (se 
Strängnäs I: 2 s 424 ff). Ritningen visar en fasad i ny-
gotisk stil med två tureller som flankerar tre spetsbågigt 
avslutade pipfält; över dessa ett öververk med sex plana 
fält och ytterst på vardera sidan ett parti med två smala 
spetsbågiga pipfält, omfattade av en större spetsbåge. 
Från 1804 års orgelfasad har arkitekten behållit Kum-
lings skulpturgrupp, sannolikt också de skulpterade 
konsolerna under turellerna . 

Redan 1849, då arkitekten C G Brunius lämnade ett 
yttrande i orgelfrågan, hade en placering på annan plats 
i kyrkan aktualiserats (se Strängnäs I: 2 s 425). Vid 
mitten av 1850-talet ivrade syssloman Jaensson för att 
den nya orgeln skulle få sin plats på den tidigare skol-
läktaren över Gyllenborgska graven på norra sidan. 
Jaensson uppger att också domkyrkoorganisten för-
ordade den placeringen »på grund att Orgverket der-
stedes skulle göra en vida större effekt samt att det från 
denna plats skulle vida bättre leda församlingens och i 
synnerhet den läktaren midt emot sittande skolungdo-
mens sång, hvartill kom att ett Orgverk på norra läk-
taren skulle blifva billigare emedan ett mindre antal 
stämmor erfordrades». Jaensson konstaterar att de skäl 
som anfördes mot en flyttning av orgeln - bl a skulle 
det snett placerade fönstret i väster bli synligt och in-
verka störande på arkitekturen - hade visat sig ogrun-
dade men att det var för sent att ändra saken då. 
»Korteligen, det lät sig ej göra utan måste öfverlämnas 
åt ännu ofödda slägter.» 

I maj 1858 hade den ene orgelbyggaren ankommit. 
För arbetet med orgeln upplät man tre rum i konsis-
toriehusets nedervåning samt utrymmen i kyrkans västra 
del. Det Oljequistska gravkoret begagnades som snicke-
riverkstad, och under hela sommaren 1859 eldade man 
på golvet för limkokning - trots uttryckligt förbud i 
kontraktet och till stort bekymmer för domkyrkosysslo-

mannen. Från sin tillfälliga verkstad levererade orgel-
byggarna också tre andra orgelverk under byggnads-
tiden, vilket innebar en försening med fyra månader för 
domkyrkoorgeln . 8 2 

Vid ndtagningen av Johan Everhardts orgel fann 
man i en väderlåda en liten brädlapp, på vilken var 
fastklistrat ett tryckt papper med följande uppgifter: 

»Strengnäs Domkyrka säges hafva fått Orgelverk i 
14cte eller 15ct• Seculo, hvilket blifvit förfärdigadt af 2n• 
bröder, som hetat Rotz och varit Tyskar. 

Då verket nedtogs år 1801 , fanns i en vindlåda med 
blyerts skrifvit: Philip Eisenmenger Orgelbi.ier me fecit 
anno 1639 in Stockholm. 

År 1703 blef Verket repareradt. 
1723 nedtogs det, då Kyrkans Torn och tak genom 

åskeld afbrann. 
1727 blef det uppsatt af Johan Cahman. 
1733 reparerades det af Hedlund, som i ofvan nämnde 

vindlåda skrifvit: Olof Hedlund Orgelbyggare i Stock-
holm, hafver repareradt detta Verk. År 1733 d. 17 Octo-
ber är denna Lådan tilsammansatter och färdiggjord. 

1745 reparerades det af Dan. Stråhle, och 1778 av 
Svahlberg. 

180 l nedtogs gamla Verket och nytt byggdes för 
6 000 R:dal Riksgälds-Sedlar af Directeuren och Orgel-
byggaren Johan Everhardt.»83 

I kontraktet hade stadgats, att orgelbyggarna skulle 
sätta upp ett provisoriskt orgelverk på norra sidoläk-
taren under den tid orgelbygget pågick. För detta orgel-
verk begagnade man det gamla öververket, som dock 
tycks ha byggts om rätt grundligt och försetts med flera 
nya stämmor. Det såldes 1860 till Dunkers församling 
och användes i huvudsak oförändrat fram till 1930, då 
det blev helt ombyggt. 84 

Den 2 november 1860 avsynades den nya orgeln.85 

Besiktningen pågick två dagar och utfördes av professor 
Carl Palmstedt, organisten och professorn Gustaf Man-
kell samt civilingenjören A Moberg, alla tre ledamöter 
av musikaliska akademien.86 Man konstaterade att 
orgelbyggarna byggt tio koppel utöver de sju som var 
kontrakterade, att bälgarnas antal var tio i stället för 
kontrakterade åtta samt att orgeln utöver kontraktet 
försetts meds k pneumatiska maskiner, en helt ny upp-
finning som tidigare inte använts i landet och som 
möjliggjorde en lätt speltouche trots många koppel. 
Man berömmer konstruktionen »lika väl uttänkt som 
utförd», och bland stämmorna framhåller man särskilt 
»Gamban och Salicionalen för deras utmärkt sköna 
stråkton och behagliga klang, principalerna för sin 
runda och fylliga ton, samt de trenne öfverblåsande 
flöjterna för deras särdeles klara, utmärkt väl lyckade 
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toner». Rörstämmorna beröms för jämn, kraftig och 
imponerande ton och särskilt omnämnds Euphone 8 ' 
»för sin särdeles milda och ljufliga klangfärg, som i 
synnerhet vid pianissimo, genom svällarens användande, 
gör en intrycksfull effekt». I slutomdömet tror sig be-
siktningsmännen kunna försäkra »att hitintills ingenting 
i denna väg blifvit här i Sverige så fullkomligt utfördt». 

Orgeln invigdes Allhelgonadagen den 4 november 
1860. Till invigningen framfördes en kantat, kompo-
nerad av domkyrkoorganisten C L Lindberg till text 
av läroverksadjunkten Th Strömberg. 8 ' 

Strängnäs-orgeln blev den första stora företrädaren 
för den franska senromantiska orgelstilen i landet och 
kom därmed att inleda en lång och betydelsefull epok i 
vår orgelhistoria. Den senromantiska orgeln hade ut-
vecklats framför allt av orgelbyggarna Caville-Coll och 
Merklin i Paris och innebar en breddning av orgelns 
resurser, ett närmande till den romantiska orkesterns 
klangideal både i helheten och i enskilda stämmor, samt 
allmänt en strävan mot den absoluta orgeln, där man i 
den begynnande industrialismens anda utnyttjade en 
rad nya tekniska hjälpmedel och uppfinningar. Disposi-
tionen i Strängnäs-orgeln ansluter till de franska före-
bilderna, men präglas samtidigt av den mera asketiska 
grundtonighet med få övertonsstämmor och tungstäm-
mor, som utmärkt den svenska orgelbyggeritraditionen 
alltsedan Johan Cahmans tid vid 1700-talets början, och 
som skulle komma att genomsyra även det senroman-
tiska orgelbyggeriet efter Strängnäsorgeln. 

Den nya orgelstilen väckte entusiasm hos organister 
och andra experter och ställde Åkerman som den 
främste orgelbyggaren i landet. Att denna överväldi-
gande entusiasm inte delades helt av den mera konserva-
tive lekmannen framgår av domkyrkosysslomannen 
Jaenssons omdöme om den så berömda Strängnäs-
orgeln : »Hvad nu det nya Orgverket angår, så tycker 
författaren af dessa rader för sin del , att detsammas 
ton icke är på långt när så vacker som det gamlas, om 
än det förras (Åkermans) resurcer äro ojemnförligt 
större än det sednares. Det höres ej heller så väl fram 
uti kyrkan som det gamla gjorde och har följaktligen 
ej heller samma effekt med sig som det gamla hade.» 

1862 kompletterades orgeln med grova oktaven i 
Trumpet 16' . På förslag av orgelbyggarna uppsattes 
samtidigt en vägg bakom orgeln. Den var ritad av J F 
Åbom (se Strängnäs I: 2 fig 290) och hade till uppgift 
»att hindra så väl luftens inträngande i kyrkan, som 
ljudets utträngande derifrån».88 Väggen utfördes av 
Åkerman. - En översyn av orgeln gjordes 1885 av P L 
Åkerman & Lund, varvid Violon 16' och grova oktaven 
i Gamba 8' försågs med ställbara skägg, »sk Freins 
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harmonique», för att ge en snabbare tonansats. Arbetet, 
som även omfattade byte av ca 2 000 guttaperkamuttrar 
mot sådana av läder, avsynades den 6 juni 1885. 89 

Ombyggnaden 1909-10 
Inte heller P L Åkermans orgel fick någon längre livs-
tid i sitt ursprungliga skick, trots omvittnat hög kvalitet. 
Skälen till att orgeln byggdes om efter knappt 50 år 
var emellertid estetiska. Vid den stora restaureringen av 
domkyrkan 1907- .10 var en av huvudpunkterna att för-
verkliga det gamla önskemålet om en friläggning av 
västpartiet och flyttning av orgel och orgelläktare. I det 
förslag som utarbetades av arkitekten Fredrik Lillje-
kvist år 1900 ingick att orgeln skulle flyttas till rummet 
över den nedre sakristian. En vid öppning skulle huggas 

· upp i muren mot kyrkan och på förslagsritningen ser 
man en nygotisk orgelfasad med två tureller och fem 
plana pipfält på en nygotisk läktare. Med tanke på 
de stora ingreppen i kyrkobyggnaden begärde över-
intendentsämbetet i skrivelse till restaureringskommitten 
den 25 juni 1907 att förslaget skulle omarbetas. Som-
maren 1908 utarbetade arkitekten nya ritningar och 
1909 godkände Överintendentsämbetet de slutliga rit-
ningarna (Se även sid 108 samt Strängnäs I: 2 s 436 ff 
och 454 ff). 

I ett försök att rädda den klassicistiska altarprydnad 
som tillkommit vid 1800-talets början enligt ritning av 
arkitekten Carl Fredrik Sundvall hade vitterhetsakade-
miens kontrollant för restaureringsarbetena, arkitekten 
fil lie Sigurd Curman, år 1907 presenterat ett förslag att 
placera orgelverket i anslutning till altarprydnaden, där 
den väldiga kolonnställningen skulle fyllas med pipor, 
grupperade i mindre fält. Att de klassiska italienska 
orgelverken härvid varit en inspirationskälla för Curman 
torde vara uppenbart. Enligt beskrivningen skulle spel-
bordet placeras framför orgeln bakom altaret, och på 
en planskiss markeras verkens uppställning med Il 
manualen i mitten, pedalen mot östväggen och I manua-
len uppdelad på två lådor flankerande pedalverket. Vid 
upprättandet av förslaget hade Curman haft kontakt 
med orgelfirman P L Åkerman & Lunds Orgelfabriks 
AB. •° Förslaget antogs dock ej, och altarprydnaden revs. 

Den 24 april 1907 lämnade P L Åkerman & Lunds 
Orgelfabriks AB ett kostnadsförslag avseende »ny orgel 
till Strängnäs Domkyrka med bibehållande af de för-
utvarande piporna». Förslaget innebar en orgel om 40 
stämmor, fördelade på tre manualer och pedal. För-
slaget kom dock ej till utförande. 9 1 När man den 29 
juli 1909 slöt kontrakt med firman gällde det i stället en 
tvåmanualig orgel med samma disposition som den 
gamla orgeln och hela pipmaterialet övertaget från 
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Fig 128. I ett tidigare förslag (1908) har arkitekten Fredrik Lilljekvist givit orgel-
fasaden en helt symmetrisk uppbyggnad och en något enklare utformning än i det 
förslag som utfördes. RA. Jfr Strängnäs I: 2, fig 304. 

In an earlier proposal (1908) Fredrik Li//jekvist, architect, gave the organ front a 
complete/y symmetric shape anda somewhat simp/er design than in the proposal that 
was realized. Cf Strängnäs I: 2, figure 304. 

denna. I övrigt skulle orgeln byggas helt ny med roose-
veltlådor, nytt spelbord och ny mekanik, två magasins-
bälgar med en anordning för elektrisk trampning, tre 
regulatorer och en rad koppel samt fem fria kombina-
tioner. Ett särskilt kontrakt slöts med orgelfirman an-
gående fasaden. För att förbilliga den skulle den gamla . 
orgelns fasadpipor användas i gavlarnas pipfält. •2 

Arbetet med ombyggnaden tycks ha påbörjats under 
hösten. I ett brev till orgelfirman den 25 januari 1910 
påpekar arkitekten att läktaren är färdig och att orgeln 
bör finnas på plats den 1 april , då målningsarbetet skulle 
påbörjas. Men i ett brev till restaureringskommitten den 
5 juni meddelade orgelfirman att orgeln tyvärr inte 
kunde bli färdig, men att man skulle försöka göra den 
provisoriskt spelbar till den 8 juli. Vid invigningen av 
kyrkan den JO juli var några stämmor spelbara. Först 
i slutet av september månad var orgeln färdig, och den 
4 oktober 19 IO förrättades besiktning genom domkyrko-
organisten A Bedinger i Strängnäs och Otto Ullman i 
Uppsala.93 

I besiktningsutlåtandet konstateras att orgelfirman 
utöver kontraktet hade kompletterat Principal 16 ' och 
Basetthorn 8' med 12 toner (grova oktaven) samt gjort 
tre föränderliga kombinationskoppel. I övrigt hade 
arbetet utförts enligt kontraktet: rörstämmorna hade 
fått ny belädring, Trumpet 8 ' och Corno 8 ' nya tuber 
av dubbel längd i högsta oktaven och stråkstämmorna 
nya kryckskägg. Av utrymmesskäl hade man i stället 
för fem väderlådor måst ställa upp verket på tre större 
lådor med manual- och pedalverken placerade bredvid 
varandra och andra manualen högre upp. Il manualen 
hade rörpneumatisk traktur, pedalen och I manualen 
mekanisk. Orgelns mekaniska delar får de bästa vits-
ord. Med intonationen är man däremot inte nöjd, och 
sa'.Titliga rörverk blev direkt underkända på grund av 
rå och ojämn klang och långsam ansats. Man framhåller 
också att labialverket klingar väl svagt i kyrkan och att 
pedalen har en alltför stor dominans. 

Alltför mycket av de begränsade medel som stått till 
förfogande har lagts ner på en dyrbar fasad, medan 

http:Uppsala.93
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själva orgelverket »blifvit så styfmoderligt behandladt, 
att icke ens nya rörstämmor kunnat påkostas. Kärnan 
borde väl ändå i främsta rummet blifvit tillgodosedd och 
icke - skalet!» Man riktar också kritik mot att »Arki-
tekten i detta fall som i de flesta, när det är fråga om 
orglarnes placering, tagit väl litet hänsyn till det ut-
rymme, som ett orgelverk af ifrågavarande storlek 
fordrar» . Man påpekar att klaverbordets läge öster om 
orgeln och utan kontakt med församlingen och prästen 
är olämpligt och att det hade bort placeras framför 
orgeln på en smäcker läktare »som i svag bågform utåt 
sträckt sig mellan de båda pelarnes ytterkontur». Här 
hade man också kunnat få plats för kören . 

Sedan de påtalade tekniska bristerna hade avhjälpts 
och ny avsyning skett den 28 juni 1911 kunde orgeln 
emellertid godkännas. 

Besiktningsmännens kritik av orgelfasaden och spel-
bordets placering togs inte väl upp av arkitekten. I en 
PM till restaureringskommitten i december 1910 be-
möter han kritiken med skärpa och konstaterar in-
ledningsvis att »Besiktningsmännen hafva samtidigt 
med granskningen af orgeln ur teknisk- och musik-
synpunkt äfven gjort sig besvär framställa anmärkningar 
rörande frågor utanför deras uppdrag, till och med 
estetiska råd, allt så mycket egendomligare, som sam-
tidigt framhålles att 'naturligtvis ingen ändring numera 
kan förekomma'». Han påpekar att domkyrkoorganisten 
Bedinger hade haft möjlighet att framföra synpunkter 
redan innan kontraktet skrevs men underlåt it detta. Be-
träffande fasadens dyrbarhet framhåller han att orgel-
fasaderna i Västerås domkyrka och Klara kyrka i 
Stockholm kostat två resp tre gånger så mycket som 
Strängnäsfasaden. »Vidare ber jag få upplysa att hela 
fasaden betalats av statsmedel, beviljade för att möjlig-
göra orgelns placering såsom den nu utförts, och att 
staten dessutom betalt verkets ombyggnad för samma 
plats. Visst är äfven att staten ej med ett öre bidrager 
för att en församling skall få nya rörstämmor.» 

På grund av förseningen med orgelns färdigställande 
krävde kommitten genom arkitekt Lilljekvist att firman 
skulle plikta med 100 kr per vecka i enlighet med 
kontraktet . I den lå ngdragna tvist som följde förklarade 
orgelfirman förseningen bl a med att den pneumatiska 
maskinen skadats i transporten, att arkitekt Wernstedt 
vid uppmätningsarbeten i övre sakristian slagit omkull 
och ramponerat ett parti metallpipor, att träpiporna fått 
fuktskador i den alltför fuktiga lokal där de lagrats och 
att intonationen blivit förhindrad av bul ler i kyrkan före 
invigningen och av störningar från besökare vid den 
kyrkliga utställningen, som varit öppen två timmar 
dagligen under sommaren. Lilljekvist och kommitten 

bestred alla punkter utom transportskadorna på maski-
nen och gjorde dessutom avdrag med 154 kronor för 
den elektriska ström som hade åtgått under byggnads-
tiden. Den 21 februari 1912 accepterade orgelfirman en 
framlagd kompromiss »för att få ett slut på denna 
affär».•• 

1944 utförde orgelbyggaren Nils Hammarberg95 en 
omdisponering av orgeln, som innebar att sju av de 
gamla stämmorna ändrades eller byttes mot nya stäm-
mor av klassisk karaktär i avsikt att ge instrumentet en 
modernare och mera klassisk klang i orgelrörelsens 
anda. 1956 insattes en Oktava l ' i Il manualen av 
Åkerman & Lund.•• 

Den nuvarande orgeln 
Under senare delen av 1960-talet aktualiserades frågan 
om en ny orgel. Det stod redan från början klart att 
orgelns placering och den befintliga orgelfasaden måste 
behållas. Akustiska mätningar som företogs i januari 
1967 visade, att »en orgel på i stort sett nuvarande 
orgelplats har minst lika goda förutsättningar som varje 
annan placering, förutsatt att man tar hänsyn till orgelns 
allmänna funktion som både liturgiskt instrument, kör-
och försam lingsinstrument samt konsertinstrument». 97 

För att öka en ny orgels möjligheter att klinga ut i 
kyrkorummet framkom tanken på ett ryggpositiv, varvid 
man först tänkte sig att lösgöra den som ryggpositiv ut-
formade delen av fasaden och sätta den på en liten 
läktare framför huvudfasaden. Detta visade sig emeller-
tid o lämpligt med hänsyn till orgelfasaden och kyrko-
rummet och gav dessutom stora praktiska o lägenheter 
med körplacering etc. Vid ett sammanträde i kyrkan i 
april 1968, då orgelfrågan första gången diskuterades 
med riksantikvarieämbetet, Strängnäs domkapitel och 
Strängnäs pastorat, framkom, att ämbetet inte kunde 
godkänna denna plan. Däremot kunde ämbetet accep-
tera att ett ryggpositiv placerades på golvet framför 
fasaden. Uppdraget att utforma ett sådant ryggpositiv 
gick till arkitekten Ove Hidemark, Stockholm. Från 
ämbetets sida framhölls vidare, att det i orgeln fanns 
bevarat ett värdefullt pipmaterial, som borde tas till-
vara. 

Den 18 april 1968 företog ämbetet genom antikvarien 
R Axel Unnerbäck tillsammans med domkyrkoorga-
nisten Rolf Stenholm en undersökning av orgeln. I den 
PM som Unnerbäck upprättade och som ämbetet över-
sände till domkyrkorådet den 18 oktober 1968 lämnas 
en redogörelse för orgeln och det gamla pipmaterialet 
samt förslag att det gamla pipmaterialet skulle å teran-
vändas och bilda stommen i det nya orgelverket, där 
huvudverk, ekoverk och pedalverk i huvudsak borde 
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F ig 129. Dopfunt av kalksten. Gotländskt arbete omkring år 
1300. Foten sentida komplettering. 

Limestone baptismal font . Made on Gotland around the year 
I 300. The foot is a more recent addition. 

återfå sin gamla disposition; ett eventuellt nytt rygg
positiv borde beträffande såväl disposition som mensu
reri ng och intonation a npassas till det gamla materia
let. •• 

Sedan domkyrkoorganisten Rolf Stenholm i en PM 
den 20 december 1960 redovisat förutsättningarna och 
begärt in synpunkter på programmet från ett antal 
orgelbyggare lade han i mars 1969 fram ett förslag, som 
innebar att orgeln fick ett helt nytt huvudverk och ett 
nytt ryggpositiv, båda med klassisk disposition. •• Det 
gamla pipmaterialet skulle samlas i ett »Huvudverk Il» 
placerat i svällskåp och kompletterat med en Cym bel, 
samt ett »Ekoverk», där de bevarade stämmorna från 
Åkermans Il manual sku lle bilda stomme och komplet
teras med ett antal nya stämmor. Pedalverket bestod till 
största delen av de gamla stämmorna. - I fe bruari 1970 
godkände r iksan ti kvar ieämbetet förslaget jämte arkitekt 
Hidemarks förslag till utformning och placering av 
ryggpositivet, och i apri l 1970 sändes dispositionsför
slaget ut för a nbudsgivning. 100 

Uppdraget att bygga den nya orgeln gick till den 
danska firman Fredriksbo rg Orgelbyggeri, Hilleröd, och 
genomfördes i huvudsak enligt förslaget. Praktiskt taget 

Fig J 30. Dopfunt av brons. Svenskt(?) arbete från 1300-talet 
eller tiden omkring år 1400. 

Bronze font. S 1vedish (?) work dating from the 14th century or 
around the year 1400. 

alla de gamla stämmorna bevarades och återanvändes. 
I huvudverket insattes en ny Gamba 8' i stället för den 
som hade försv unnit 1944. De änd rade stämmorna 
Violon 16' och Octava 4 ' i pedalen samt Salicional 8' i 
ekoverket ersattes med motsvarande stämmor från 
orgeln i Arboga stadskyrka, ursprungligen byggd 1868 
av Åkerman & Lund.101. 102 

Orgeln invigdes den 12 december 1971 med högmässa 
och orgelkonsert av domkyrkoorganisten Rolf Sten
holm. 

Nummertavlor 
N ummertavlor : 1- 2. Ett par av svartmå lat trä, rektangu
lära med förgyllt akantuslöv i hörnen. 67 x 47 cm. 
Omkring år 1700. Vid Djäknekoret och Gyllenborgska 
koret. - 3-4. Ett par, ovala med skulpterad och för
gylld ram av bladstav och lagerguirland, som krön 
Jaweh i trekant med strå lar, nedti ll kartusch med 
druvklase. Höjd 170 cm. På ömse sidor om altaret. 
Till formen gustavianska, men möjligen identiska med 
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Fig 131 A- B. Dopskål av si lver, utförd av Albrekt Lockert, mästare i Stockholm 
1623, och dopskål av si lver, utförd av Daniel Lundström, Stockholm 1776. 

Baptismal bo1vl, silver, by Albrekt Lacker!, a master in Stockholm in 1623, anda 
silver baptismal bowl by Daniel Lundström, Stockholm, in 1776. 

de 1819 anskaffade nummertavlorna »med machineri 

att höja, vända och sänka», utförda av Johan Saubert. 

Jfr Strängnäs I: 2, s 420. 

Dopredskap 
Dopfuntar : l. Av kalksten. Fig 129. Halvsfärisk skå l, 

diameter 70 cm, höjd ca 47 cm (invändig diameter 

56 cm, djup 26,5 cm). Utvändig dekor av samman

hängande fris av spetsbågigt masverk, som ger skålen 
en musselliknande form och varje spetsbågig Jancett 

krönes av ett trepass omslutande en fembladig ros (16 

bågar och rosor inalles, men skå len fragmentarisk och 

ett parti omslutande fem rosor kompletterat). Got

ländskt arbete omkring å r 1300. - Skålen i nyare tid 
placerad på ett fundament i täljsten med imiterad gotisk 

bladdekor. 
2. Av brons. Fig 130. Höjd J JO cm. Diameter 83 cm. 

Runt kar något smalnande mot botten, med plan 

mynningskant och li vet utvändigt dekorerat av en text i 

majuskler i re lief med reliefrä nder mellan och under de 

tre raderna: » + AVE MARIA : GRACIA : PLENA DOM / 
INVS ; TECUM ; BENEDICTA ; T/ VINMVLIERIBVS : ET 

BENEDI CTV ; / FRVCTVS ; VENTRIS ; TVI ; AMEN ; S.» 

(ängelns hälsning ti ll Jungfru Maria vid bebådelsen). 

Skålen vilar på fyra ben , vilkas framsida bär en relief

framställning dels av en stående mansfigur med topp
mössa, leende mun , åts ittande kolt med bälte, dels av 

en naken kvi nnofigur med hustrudok på huvudet, i 
vänster ha nd en kvist som skyler hennes blygd , i h öger 

hand tar hon emot ett äpple, som räcks henne av ormen, 

som ligger i en s linga om hennes hals. Båda figurerna 

upprepas två gånger och avse tydligen Adam och Eva. 

Funten gjuten i ett stycke med sitt klockformigt av
trappade postament, och bär på övre avsatsen 12 st 

avgjutna små musslor. - Svenskt arbete (?) från 1300-

talet eller tiden omkring år 1400. 

Dopskå lar : J. Av s ilver. Fig 131 A. Diameter 29,5 cm. 

Höjd 7,3 cm. Skå l vilande på tre släta kul fötter och för
sedd med två volutformade grepar med vingade hermer. 

Skå lens mittparti förhöjt och graverat med alliansvapen 

under gemensam fri herr lig krona och med initialerna 

»·I · S · - · M · N », avseende Johan Schytte och Maria 
Nafvert samt å rtalet 1624. Skå lens unders ida stämplad 

med krona och A i skö ld , avseende Albrekt Lockert, 

mästare i Stockholm 1623 (se Svenskt Silversmide 
a a s 56, 132- 133). - 2. Av sil ver, in vänd igt förgylld . 

Fig 131 B. Dia meter 26 cm. Höjd 9,2 cm. Rund skå l 

med glesa godroner och vid kanten en lindad stav. 

Stämplad: S - tre kronor - S:t Eriks huvud - D 

LUNDSTRÖM, avseende D a niel Andersson Lundström, 
Stockholm, 1776. - Graverat: »Domkyrkan i Strengnes. 

A0 1776». 

Dopfat av si lver. Diameter 61 cm. (Avpassat för den 

medeltida kalkstensfunten). I skå lens botten i svag 

relief driven duva med utbredda vi ngar. Enligt stämplar 

utfört av SAE i ~ T9 ( = 1969), signerat Anders Ericson, 

880. - Graverad inskrift: »DOMPROSTGÅRDENS SY

l'ÖREN!NG TILL STRÄNGNÄS DOMKYRKA 1969». 
Dopkanna av silver. Höjd 35 cm. Balusterformad, 

slät. En ligt inskrift : »DOMPROSTGÅ RDE s SYFÖRENING 

GAV DENNA DOPKANNA TILL STRÄNGNÄS DOMKYRKA ÅR 

1964». - Stämplar : KF (Åke Stavenow) - S:t Erik -

tre kronor - S - 09 ( = Stockholm, 1964). 
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Fig l 32A- D. Korskrank av järn från l 300-talets senare del. Numera placerat 
som räcke på löpgång vid norra muren i norra sidoskeppets östligaste trave. 

Chance/ screen, iron, dating from rhe /arter part of the 14th century . No w p/aced 
as a barrier by the north wall in rhe easrernmost bay oj the norrh aisle. 

Smides galler 
I. Smidesgaller framför dopkoret, med spiralmotiv, 
ovanför grinden överstycke med JHS och kors som 
krön. Efter ritning av Fredrik Li lljekvist 1910. Höjd 
281 cm. Se Strängnäs I : 2, s 461, fig 306. 

2. Smidesgaller med grindar vid tornets öppning mot 
långhuset. I det krönande partiet oval mittmedaljong 
med framställning av Petrus och Paulus i genombrutet 
arbete, förgyllt, i sidopartierna ovala medaljonger med 
livsträd i genombrutet arbete. Höjd 412 cm. Efter 
ritni ng av Fredrik Lilljekvist 1910. Se Strängnäs I: 2, 
s 460, fig 305. 



Fig J 33. Enhörning och 
pelikan . Detalj av kor
skranket, fig J 32A- D. 

Unicom and pe/ican. 
Detail from the c/1ance/ 
screen in figure J 32 A-D. 

3. Smidesgaller vid långhusets första pelarpar, vid 
trappsteget ned i kyrkan. Komponerat med tre rader 
kvadratiska fält med rundlar och spiralornament och 
som krön blad mellan spiraler. Höjd 87 cm. Efter ritning 
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av Fredrik Lilljekvist, utfört 1910. Jfr Strängnäs I: 2, 
s 459 f. 

4. Smidesgaller, uppdelat i tre rader av 11 kvadratiska 
rutor, i varje ruta kryssade stänger med fristående 
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cirkel och i krysset rosett av fyra konturerade, spetsriikiga 
blad . Vid murgången i södra sidoskeppets västparti. 

5. Medeltida korskrank av jä rn. F ig J, 132- 134. Det 
ursprungliga sk rankets övre hälft, vid resta ureringen 

Fig J 34. Lejonmeda ljong och fabeldjur med 
örnhuvud, tuppkam, vingar och ben med 
lejontassar. Detaljer av korskranket, fig 
J32A- D. 

Lian meda//ion and fab11 /011s 111011sler ivi1h 

eag/e's head, cock's comb, ivi11gs and legs 

ivilh /ion's paivs. Delails f rom the c/1011ce/ 

scree11 in jigure J 32 A- D. 

J 910 uppsa tt som räcke på rekonstruerat parti av kyr
kans medeltida löpgång vid norra sidoskeppets norra 
mur i dess östligaste trave. Längd 491 cm, höjd 124 cm. 
Jfr Strängnäs I: J, s 80, fig 71. 



Fig 135. Valvbricka av ek med örnfot, 
ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen 
(1469- J 514), och fragment av valv
bricka med Sturevapen. 

Boss of oak witlz an eag/e's c/aw, the 
coat-of-arms of Archbishop Ulfsson 
(1469- 1514), anda fragmel/f of a boss 
with the Sture coat-of-arms. 

Gallret rymmer 36 rutor med runda medaljonger med 
framställningar av djur, hjälmar och vapensköldar, 
uthuggna i silhuett i millimetertunn järnplåt. Motivens 
beskrivning fö ljer här raderna horisontellt från vänster 
ti ll höger med början i översta raden: l. Bevingad 
grip. - 2. Mönster av rosor och träd. - 3. Örn. - 4. 
Enhörning. - 5. Enhörning. - 6. Enhörning. - 7. Två 
fiskar. - 8. Lejon. - 9. Enhörning. - 10. Pelikanen 
i sitt rede, födande sina ungar med sitt hjärteblod. - l l. 
Lejon . - 12. Sköld. 

I andra raden från vänster räkn a t: l . Enhörning. -
2. Mönster av ros, lejon och liljor. - 3. Enhörning. -
4. Hjälm. - 5. Hjälm. - 6. Ekträd. - 7. Fågel med 
lejonhuvud. - 8. Krönt mansfigur. - 9. Hjä lm. - JO. 
Liljeornament. - 1 l. Hjälm. - l 2. Hjälm. 

I tredje raden från vänster räknat: l. Lejon. - 2. 
Bevingad grip. - 3. Pelikanen i sitt rede som ovan. -
4. Sköld med dubbel sparre. - 5. Hjälm med grip
huvud . - 6. Hjort. - 7. Hjort. - 8. Två hundar 
(villebrådet i övre delen bortbrutet). - 9. Skö ld med 
ryggvänt svin. - 10. Hjälm med griphuvud. - J l. 
Hjälm. - 12. Hjälm. 

Enligt uppgift i en beskrivning av kyrkan från l 600-
talets slut utgjorde detta ga ller då korskrank mellan 
högkor och långhus, förmodligen en placer ing med 
medeltida tradition. Det är uppenbart endast en mindre 
del av domkyrkans medeltida korskrank , som här 
bevarats, och den inbördes ordningen mellan medal
jongernas motiv är nu sekundär och tämligen god
tycklig. Med ledning av motivens utformning är det 
möjligt att datera gallret till 1300-talet. Den två gå nger 
förekommande hjälmen med ett gr iphuvud kanske 
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antyder, att drotsen Bo Jonsson Grip medverkat vid 
korskrankets tillkomst, och i så fal l sku lle 1380-talet 
vara en sannol ik datering. (Not 22). 

Valvbrickor eller 
slutstensplattor 
1. Slutstensplatta av ek, diameter 36 cm. Fig 135. 
I nedsänkt fält sku lpterad sköld med örnfot, ärkebiskop 
Jakob Ulfssons vapen (1469- 1514). Skölden med rest 
av blå färg, det runda fältets botten röd med schablone
rade rosor. I sidorna sex urtag för utskjutande blad
ornament. I silverkammaren. - 2. Material , storlek 
och må lning som föregående. Fig l 35. Skölden med 
tre sjöblad, Sture-vapnet. Fragment med en bredd av 
16,5 cm. 

Ljusredskap 
Ljuskors av glas och brons. Fig 2. I korsets ändplattor 
och i mandorlans ram av rosor glödlampor, själva 
korset fyllt av glasprismor och omgivet av strå lar av 
glas. Utfört av AB Nordiska Kompaniet, Stockholm 
1910, efter ritn ing av Fredrik Li lljekvist. Återgår som 
ide på ett kors av glasprismor, skänkt av biskop Anner
stedt 1855. - I koret ovan högaltaret. 

Ljuskrona av tenn för sex ljus. Fig J 36. Sexsidig, i 
Louis XIV-stil , med armar i voluter med akant usdekor 
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Fig J 36. Ljuskrona av tenn. Skänkt av överstinnan I Staren
rlycht O J 767). 

Pewler chandelier, do11a1ed by Colone/ I S1are11/lych1 's wife 
n 1161). 

och konsolformade fästen; kronans undersida med 
maskaroner med änglahuvud, dess avslutning godron
nerad med utskj utande druvklasknopp; kronans övre 
part i sexsidigt, kupo lformigt st igande med karnissvängd 
profil och ornament med maskaroner, dess krön en 
granatkartesch, kula med utskjutande eld kvastar. 
Höjd 52 cm. Skänkt av överstinnan I Starenflycht, 
f Frank Ct 1767). - I Matthire kor. 

Lj uskrona för 16 ljus i två kransar. Malm. Höjd ca 
105 cm. Som krön en krönt dubbelörn , rund ändkula, 
smala släta ljusarmar och vida droppskå lar, dubbla 
rader profilerade prydnadsknoppar. På kulan r istat 
»A.S.S.K.M .D 1615». Gåva av borgmästaren Anders 
Simonsson och hans hustru i testamente. - Bond
koret. Strängnäs domkyrka I: 2, s 474, fig 309. 

Ljuskrona av mässing, för 16 ljus, fördelade i två 
kransar. Höjd 90 cm. Slät kula, i und re kransen pryd
nadsvoluter med hermer, som krön en krönt dubbelörn. 
Lökformade ljuspipor. Gåva av borgmästaren Anders 
H indricsson (död 1669), omnämnd i inv 1648. - I 
övre sakristian. F ig 137. 

Lj uskrona av malm med 30 ljus i tre kransar. Höjd 
175 cm. I krönet kvinnofigur med bok i ena handen, 
ljusarmar i S-volut, musselformade droppskå lar, päron
formad ä ndkula med fruktknippe som knopp. På kulan 
graverat : GUD! TIL ÄHRA, OCH STRENGNES DOMKYRKJO 

TI L TJENST, AT UPSÄTTJAS ÖFVER PE RINGE = GRAFVEN af 
JONAS PERINGER HANDELSMANN I STOCKHOLM G IFVEN 

Åhr 1707. Enligt inv lätJonasPeringerupphänga kronan 
över sina förä ldrars grav. - I södra sidoskeppet vid 
Djäknekoret. 

Lj uskrona av malm för 24 ljus i tre kransar. F ig 138. 
Höjd 210 cm. Krönt dubbelörn som krön, prydnads
kransar av hermer och profilerade knoppar, släta 
ljusarmar, vida droppskålar, slät ändkula med vid
hängande skö ld och inskrift: LAVRENTIVS PAVLINVS 

GOTHVS SVDERCOPENSIS D.E. STR. BRIGITTA ERICHSDOTTER 

D. ANNO 1630. - I korets södra del. 
Ljuskrona av malm för 27 ljus i tre kransar. F ig 139. 

Höjd 290 cm. Som krön en putto med kors, rikt vo lut
formade ljusarmar med blomsterstänglar och mussel
formade droppskå lar, prydnadskransar med brinnande, 
snedreffl ade klot, rund ändkula med akant usknopp. 
Inköpt 1775 och då placerad i »högkoret». Utförd av 
gelbgjutare Johan Sahlberg. - I korets södra del. 

Ljuskrona av malm för 30 ljus i tre kransar. Fig 140. 
Höjd 175 cm. Som krön stående kvinnofigur med bok 
och palmblad, päronformad ändkula, musselformade 
droppskålar och dubbla prydnadskransar av blom
klockor. På kulan inskrift : GIFVEN AF G REFVE CA RL 

GYLLENBORG DEN 8 OCTOBER I 863 . Kopia av ljuskronan 
skänkt av Jonas Peringer (ovan) och placerad vid 
Gyllenborgska graven i november 1864. - I norra 
sidoskeppet vid Sack-Gyllenborgska gravkoret. 

Ljuskrona för å tta ljus. Fig 141. Ställ av förgylld 
mässing, sengustav iansk modell , besättning av sli pade 
prismor av glas, ovan r ingen urna i blått glas. Höjd ca 
90 cm. Omkring år J 800. Inköpt 1859. - I Djäknekoret. 

Ljuskrona för fyra ljus. Höjd 57 cm. Mässingsställ 
och slipade prismor. Prismorna delvis från 1700-talet, 
kompositionen från 1800-talet. Inköpt 1859. - I nedre 
sakrist ian. 

Ljuskrans av mässing, ursprungligen för 20 ljus, 
nu för 10 elektriska lampor. Inköpt 1858, omgjord 
1910 (10 ljusarmar till denna förvaras i valvet ovanför 
silverkammaren). - I Sack-Gyllenborgska koret. 

Lykta, å ttsidig, av trä och 24 rektangulära glas. 
1700-talet. - I tornets välvda entre. 

Lykta, som fö regående, höjd 89 cm. - I Vårfrukoret. 
Lyktor, ett par, femsidigt glasade och med rygg av 

trä. 1700-talet. Höjd 65 cm. - Vid södra och norra 
ingångarna. 
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Fig l 37. Interiör av övre sa kristian med ljuskrona av malm, skä nkt av borgmäs
taren Anders Hindricsson och omnämnd i inv 1648. 

Interior oj the upper vestry with a be/I-meta/ chande!ier, donated by Burgomaster 
Anders Hindricsson and mentioned in the inventory oj 1648. 

Ljusarmar, 40 st, för två ljus, av mässing. Djup 34 cm. 
Tresidig sköld, ljusarm i barockvolut och ljuspipor 
med stora flata droppskålar. Utförda 1827. Jfr fig 137. 

Lampett av mässing. Fig 143. För ett ljus, oval sköld 
med kurbitsformat mittparti, drivna rosor, samt 

margueriter och druvkvistar i fält, hjärtformigt över
stycke med plym. 1700-talet. Höjd 57,5 cm. - Vårfru
koret. 

Ljusarmar, 10 st, av mässing. Längd ca 43 cm. Rund 
fästplatta och droppskål med driven frukt- och blom-
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Fig 142. Ljusarm av malm. Skänkt 
av Hans Hotmacker och Kirstin 
Tonsdotter 1627. 

Be/I-meta/ cand/e brack et, donated by 
Hans Hotmacker and Kirstin lons
dotter, 1627. 

sterornamentik, godronnerad arm med nod och slät 
sköld. 1700-tal. - I dopkoret och djäknekoret och vid 
högkoret i syd. Jfr fig 141. 

Fig 138. Ljuskrona av malm. Skänkt av Lavrentivs Pavlinvs 
Gothvs och Birgitta Erichsdotter .1630. 

Bell-meta/ chandelier, donated by Lavrentivs Pav/invs Gothvs 
and Birgitta Erichsdotter in 1630. 

Fig 139. Ljuskrona av malm. Utförd av gelbgjutare Johan 
Sahlberg, inköpt l 775. 

Bell-meta/ chandelier, made by Johan Sahlberg, purclwsed in 
1775. 

Fig 140. Ljuskrona av malm. Kopia efter ljuskrona , skänkt 
av Jonas Peringer l 707, och given av greve Carl Gyllenborg 
1863. 

Be/I-meta/ chande/ier, a copy oja chandelier donated by Jonas 
Peringer in 1707, and presented by Count Carl Gy /lenborg in 
1863. 

Fig l4J. Ljuskrona av sengustaviansk modell , inköpt l 859, 
samt ljusarmar av mässing. 

Chandelier, late Gustavian sty/e, purchased in 1859, and brass 
candle brackets. 
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Ljusarm av massmg. Längd 34 cm. Rund fästplatta 
och droppskål med bladranka och äggstav i låg relief, 
arm med veckad mönstring, nod och slät sköld . 

Ljusarm av malm, för fyra ljus. Fig 142. Längd 53 
cm. Rund fästplatta med hand, arm i voluter med 
vingad herrn och maskaron; två sidogrenar med drak
huvud bär upp två ljus vardera; mellan dem sköld med 
inskrift: HANS • HOTMACKER HVSTRV • KIRSTIN • IONS

DOTTER ANNO 1627. - I Djäknekoret. 
Ljusarm av mässing. Längd 30 cm. Rund fästplatta 

och droppskål med driven dekor av hjärtformade blad 
i fris, snedrefflad arm och slät sköld. 1700-tal. 

Ljusarm av mässing. Längd 37 cm. Rund fästplatta 
och droppskål med drivna ovaler och liljeornament, 
snedrefflad arm med slät sköld . 1700-tal. 

Lampetter av mässing, 2 st. Höjd 41 cm. Oval sköld 
med frukter och blommor. 1700-tal. 

Lampett av mässing. Höjd 43 cm. Rektangulär rygg
bricka med godronnerad bård och driven mussla. 
Omkring 1800. Graverat: »W F A * H * D ». 

Spegellampett. Förgylld fururam med pastellage, 
som krön fågel och fruktknippe. 60 x 36 cm. 1800-
talets mitt. Ljushå llare saknas. 

Lampetter, 39 st, av smidesjärn för elektriskt ljus, 
tre lampor i varje, ryggsköldar med rosor och blad-
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Fig 143. Lampett av mässing. 1700-talet. 

Brass sconce, 181'1 century. 

ornament. Höjd 50 cm. Utförda av AB Nordiska 
Kompaniet, Stockholm 1910. Se Strängnäs I: 2, s 465 f. 
- På långhusets mittskeppskolonner. 

Ljusstakar, ett par, av tenn. Höjd 25 cm. Barock
modell med rund fot och balusterformat skaft. Enligt 
stämplar utförda av Lars Claesson Fries i Strängnäs, 
1779. 

Ljusstake för två ljus, av mässing. Oval bricka, 
längd 26 cm. Hjärtformad grepe. Omkring 1800. 

Ljusstakar, ett par, trearmade, av försilvrad metall. 
Höjd 50 cm. 1800-tal. 

Ljusstake för tre ljus, malm. Höjd 37 cm. Smalt 
balusterskaft, rund fot , sti liserat grenverk. 1600-talstyp. 
Foten genomborrad med två fästhål. 

Ljusstakar, ett par, för fyra ljus. Mässing. Höjd 
47,5 cm. Märkta N 50. 1800-tal. 

Ljusstakar, fyra st, för tre ljus. Mässing. Höjd 40 cm. 
Märkta N 50, resp NMB N 13. 1800-tal. 

Lj usstakar, ett par. Mässing. Höjd 40 cm. 1800-
tal. 

Ljusstakar, ett par, av tunn, driven och försi lvrad 
metall. Höjd 65,5 cm. Tresid ig fot med voluter; dekor 

Fig 144. Kandelabra r, ett pa r, av sk ulpterat och förgyllt trä . 
Utförda i Stockholm l 817, svarvade av Flodberg, sk ulpterade 
av G A Ponsbach och förgyllda av F Borg. 

Candelabra, a pair, of carved and gilded wood. Made in 
Stockholm in 1817, turned by Flodberg, carved by G A Pons
bacli and gilded by F Borg. 

av kerubhuvud, bladverk och blommor. Sydeuropeiskt, 
sentida arbete. 

Kandelabrar, ett par, för ett ljus, av svarvat, skulpte
rat och förgyllt trä. Fig 144. Fyrsidig fot på lejontassar, 
vid övergången till skaftets dubbla bladholk fyra kerub
huvud. Höjd 177 cm. Utförda 1817 i Stockholm, 
svarvade av Flodberg, skulpterade av G A Ponsbach 
och förgyllda av F Borg. De ingick i den altaruppsats, 
som utfördes efter en av C F Sundvall utförd ritning, 
godkänd 1810. Se Strängnäs I: 2, s 418 f, fig 282. 

Bibel 
Karl XII :s bi bel (Stockholm 1703), bunden i svart 
sammet av And Ax Åberg i Strängnäs 1847. Från ä ld re 
band överflyttade ovala skyltar med konungens krönta 
monogram, hörnbeslag med keruber och frukter och 
knäppen med fästbeslag med keruber och krönt kunga
monogram, allt i försilvrat arbete med stämpel med 
initialerna CCH i sköld kring vingat hjärta. 



Fig 145. Portklapp av 
brons. 1300-talet. 

Bronze portal ring, 14th 
cel/fury . 

Tavlor 
Domprost Otto Norberg, porträtt i o lja, signerat David 
Tägtström 1938. I förgylld ram. Dagermått 145 x 91 cm. 

Minnestavla, sk Hedengranstavla, (not J 03) över den 
av Karl XII »wieder hergestellte Freie Kirchen-Ubung 

BIBEL, TAYLOR 135 

Derer Evangelischen Glaubensgenossen in Schlesien 
im Jahr 1707». I svartbetsad träram, 103 x 77 cm. 

Gustav III:s tal till Riksens Ständer 25/6 177 J. I sam
tida, krönt och förgy lld ram, utförd av bildhuggare 
Arnell 60 x 46 cm. 



136 STRÄ GNÄS DOMKYRKA 

F ig J 46. Söndagsklockan frå n 1723 före omgjutning. Foto 
ATA. 

The Sunday bel/, made in 1723, before it was re-cast. 

Karl XIII :s tal till Riksens Ständer 2/5 1810. I sam
tida, krönt och förgylld ram. 83 x 61 cm. 

Kunglig Majestäts tal till Riksens Ständer 27/11 1817. 
I samtida, krönt och förgylld ram. 87 x 58 cm. 

G lasmålningar 
Glasmålningar, 2 st ca 33 x 34 cm. Sk Hinterglas
malerei i förgylld ramlist. »Marie Bebådelse» i rik 
barock inscenering, Maria sittande vid sin himmelssäng, 
ängeln med lilja i handen. »Fami ljegrupp» i 1600-tals
kostymering i parklandskap med fontän. 1700-tals
arbeten. - På pappersetikett: »Denna Tafla skänkes 
till Strengnäs Domkyrka efter min död. Florentine 
Eklund». Jfr fig 137. 

Möbler mm 
Väggskåp i nedre sakristian med rektangulär fasad i 
ek med dörr med två runda gluggar med järnkors. 
150 x 122 cm. Dörring, nyckelskylt och gångjärns-

beslag i dekorativt järnsmide. 1600-talet. Se Strängnä~ 

domkyrka I: 1, s 272, fig 222. 
Väggskåp i nedre sakristian med fasad av furu 

143 x 113 cm. Rik renässansdekor med refflade pi· 
!astrar, tandsnitt och beslagsornamentik och dörrspege 
med krön med bokstäverna IHS. Förfärdigat av dela1 
av äld re bänkinredning. Nedtill utsparat i mörk färg : 
»ANNO : 1628». Se Strängnäs domkyrka I: 1, s 272, 
fig 223. 

Skåp, av ek, valnötsfanerat. Fig 137. Höjd 250, 
bredd 215, djup 77 cm. Nordtysk barocktyp, dörrar 
med tre pilastrar och nedtill två draglådor, rikt pro
filerade speglar och mässi ngsbeslag av sen 1700-talstyp. 
Skå pet 1700-talsarbete. - Övre sakristian. 

Kassakista av järn. Längd 86, höjd 45, djup 46,5 cm. 
Grönmålad. På framsidan två hänglås och nyckelhål 
med skylt i rullverk. 1600-talet. - Enligt inv 1798 
begagnad ti ll kyrkans kassa. 

Bord av furu. 175 x 87 cm. Med fyra böjda plankben, 
längsvis förenade av slåar. 1700-talet. 

F åtöljer, ett par, av svartbetsat lövträ. Fig 137. 
Höjd 120 cm. Karolinsk modell med genombruten 
ryggbricka och dekor av voluter, bladverk, musslor 
och band, svängda ben med tassar. 1700-talets början. 
- Övre sakristian . 

Karmstol av furu. Höjd 88 cm. Målad i ekimitation. 
1800-talet. 

Stolar: 1. Av ek. Höjd 106 cm. Renässansmodell med 
rektangu lär ryggbricka och runda stolpben förenade av 
åtta slåar. Skinnklädd . 1600-talet. - 2-6. Av ek. Höjd 
87 cm. Renässansmodell med rektangulär ryggbricka 
och stolpben förenade av fyra slåar. Skinnklädda. 
1600-talet. - 7- 10. Av ljust lövträ. Höjd 95 cm. Re
nässansmodell med rektangulär ryggbricka, svarvade 
balusterben , kryss och främre tvärslå. Skinnklädda. 
1600-talet. - 11. Av furu. Höjd 92 cm. Renässansmodell 
med åttkantiga stolpben. 1700-talet. - 12. Med fyr
sidig ryggbricka, svarvade ben, renässansmodell , skinn
klädd rygg och sits. 1600-talet. I tomrummet. - 13. Av 
ek. Höjd_.97 cm. Renässansmodell med rak ryggbricka 
och runda ben. Helt skinnklädd . 1600-talet. I Matthire 
kor. - 14. Av ek. Höjd 94 cm. Smal ryggbricka, träsits. 
I Matthire kor. 

Jordglob i ställ av ek och svärtat trä. Diameter 46 cm. 
Höjd 50 cm. Kartan daterad till 1500-talet, exemplaret 
från 1600-talet. Starkt skadad. Matthire kor. Se Sträng
näs domkyrka I: 2, s 466, fig 307. 

Jordglob och himmelsglob i ställ av ek och svärtat 
trä. Diameter 60 cm. Höjd 62 cm. Den förra enligt 
Johannes Janssoni us 1623, den senare en ligt Judoco 
Hondio 1623. Omkring år 1700. Gåva av gravören 



F ig 147. A Polhammars signatur på 
kyrkans urverk i tornet. 

A Polhammar's sig11at11re 011 the 
111orks of tlie to 111er cl ock. 

Åkerman. Matthire kor. Se Strängnäs domkyrka I: 2, 
s 466, fig 307. 

Brandlur av koppar. Längd 96 cm. 
Urverk med insk rift »A J 746 A Polhaiiiar Stiernsund 

N ° 14 M:G.» F ig 146. Verket gjort för en visa re. Äldre 
uppd ragn ing med lod ersatt med elekt risk uppdragning 
1973. 

Portklapp av brons, på utsidan av yttre porten till 
långhusets ingång i norr. F ig 147. Fästplatta av oregel
bundet spetsoval form med smal kantrand, höjd 28 cm, 
bredd l 9 cm, fäst med fyra sk ruvar. Lejonhu vud med 
konkavt svängd panna, spetsovala, buktande ögo n och 
bred nos med veckade kindpartier, öppet gap med 
tandrader framtill; på hjässan tre uppstående, fin
refflade lockar, utstående öron och krans av sj u snigel
formade lockar run t huvudets sidor och hals. 1300-talets 
förra del. 

Klockor 
Storklockan. Höjd 160 cm. Diameter ca 190 cm. Rik 
dekor av palmettbårder och inskrifter. Uppt ill: »Ära 
vare G ud i höjden och frid på jorden, menniskorna en 
god vi lje.» På manteln : »Lofver Herran, a lla folk, ty 
Hans nåd är vä ldig öfver oss och Hans sanning varar 
i ev ighet !» och »Skänkt l 625 af Kon. Carl IX:s gemål 
Christ ina. Omgjuten fjärde gången i Konung Oscar II:s 
2l8ta reger ingsår 1893, då Svenska kyrkan firade minnet 
af Upsala möte. Joh A Beckman & Co, Stockholm.» 

2. Söndagsklockan. Höjd 145 cm, diameter l 50 cm. 
Rik dekor av blad friser och texter. 

11 - 775525 Strängnäs domkyrka 

KLOCKOR J37 

»Alter ut ex busto Phoenix, sic laeta resurgo 
Srevo quam petiit fulmine dextra Dei 
Tot lustrata modis et saepius igne recocta 
Officium perago pondere et aucta sono . 
O! si mortales ve llent pia pectore vota 
Solvere, me nunquam laederet atra <lies.» 

( = L ik en annan Feni x ur bålet så uppstår jag glad, jag 
som Guds högra hand har träffat med den vå ldsamma 
blixten. Renad på så må nga sätt och ofta omsmält i eld 
fullgör jag min tjänst, förstorad till vikt och ljud. O! 
om de dödliga ville av hjärtat uppsända fromma böner, 
sk ulle aldrig någon o lycksdag drabba mig). Inskriften 
bestå r av tre distika. - Kring kanten står: »Denna 
klocka är gjuten av styckgjutare Gerhard Meyer i 
Stockholm l 723, omgj uten i Stockholm av klock
gjutaren Bergholtz & Co. Anno 1924». F ig 146 visar 
klockan före omgjutning. 

Klockan nr 3. Höjd l l 0 cm, diameter lJ 0 cm. Dekor 
av akantusfriser och text. På manteln : 

»Perdita vel quinto fo rma hac mea labia pando 
Molli et concentu convoco laeta probos. 
Fac Deus hoc fungar tibi longum muncre sacro 
Et mihi sic reddes tristia svave decus.» 

( = Förstö rd t o m fö r femte gången öppnar jag mina 
läppar i denna gestalt och sammanka llar med mitt milda 
ljud glad de fromma. Lå t mig, Gud , länge få fullgöra 
denna heliga tjänst å t Dig, så skall Du förva ndl a mitt 
so rgliga öde till ärofull lycka). Inskriften består av två 
distika. - Kring kanten står: »1723 d. l 8 April af 
askan samlad, samma år in Majo omgjuten af Kongl. 
Styckgjutaren Meyer i Stockholm.» [not 104) 

Klockan nr 4. Höjd 80 cm, diameter ca 90 cm . Med 
text: »Jag är twenne Guds, med XVIII å rs fångenskap i 
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Ryssland agade, barns S. Gudfrugtige Matronan 
Margaretha Wichmans och sonen Petter Wichmans på 
Guds ris kjärliga kyss, given till fattigas ringningar 
gratis i Strengnäs församling. A. MDCCXXX. Efter en 

Noter 
J. 	 J Wahlfisk, Strengnäs domkyrkas ursprungliga utseende 
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Strengnäs J882) s 14. 

2. 	 E Bohrn, Strängnäs domkyrka I : 2, s 381 f. 
3. 	 0 Norberg, Strängnäs domkyrka, i: Till Hembygden, 

å rg 7, 1910. 
4. 	 0 Norberg, Strängnäs domkyrka, Stockholm 1935. 
5. 	 Johnny Roosval, Nederländska a lta rskåp, i: Utställ-

ningen a f ä ldre kyrklig konst i Strängnäs J 9 10. Studier I, 
Stockholm 1913, s 139. 

6. 	 Roosval, a a s l 39 f. 
7. 	Jfr »Frå n drottning Bla nka till drottning Astrid. En ut-

stä llning av svensk-belgiska förbindelse r», Statens histo-
ri ska museum J 970. 

8. 	 J Borchgrave d 'Altena, Notes au sujet de sculptures en 
bois, i: Bulletin des Musees Royaux d 'A rt et d ' Histoire, 
4/27, J955, s 52 f. 

9. 	Om denne mäs tare se Max J Friedländer, Hugo van der 
Goes, Comments and notes by Nicole Veronee-Yerhae-
gen, Leyden 1969, s 63 f, s 100. 

JO. 	Jfr M Davies, Rogier van der Wcyden, Ein Essay, MLin-
chen J972, färgplansch s 88, pi 83- 84. 

J J. Intressa nt är utläggningen i Roosva/, a a s 21 f, kring 
den nya rumskompositio n, som utmä rker Strä ngnäs-
skåpe t i förhå lla nde till det ä ld re, ova n a nförda s k 
Claude de Villas a lta re. 

12. 	J Borchgraved'Allena, CEuvres de nos imagiers romans et 
gothiques - sculpteurs, ivoiriers, 0 1 fevres , fondeurs : 
1025 a 1550, Bryssel 1944, pi LXXVI da terar dock pas-
sionsa ltaret i Gheel till ca 1480- 1500. 

J3. R A d 'Hu/st, Le Maitre a la Vue de Sa inte-Gudule et les 
Retables de la Passion de Geel et de Strengnäs ll , i: 
B ruxe lles a u xvm• siecle, Bryssel l 953. D enna uppfatt-
ning om två olika händer i Gheel och i Strängnäs delas 
av Jan Bialostocki, Les Musees de Pologr.e, i: Les Primi-
tifs Flama nds J . Corpus de la peinture des a nciens 
Pays-Bas meridionaux a u quin zieme siecle, 9, Brysse l 
1966, s 52. 

14. 	Gh Derveaux- Van Usse/, D e liefdadigheid van de Heilige 
Anna , i: Bulletin des Musces Royaux d'Art et d ' His-
toi re, 40- 42 å rg 1968- 1970, s 207, som här kommenterar 
det ikonografiska in nehå llet och framstä lln ingens paral-
leller i scenen med Anna och Joa kim utdelande a ll-
mosor. 

l 5. J de Borchgrave d'Alteua, CEuvres de nos imagiers ro-
mans et got hiques, scul pteurs, ivoiriers o rfevres, fo n-

åkommen rämna omgjuten och tillökt med 1 I /2 skeppt. 
på domkyrkans bekostnad Anno MDCCLXIV. Gjuten 
av G . Meyer i Stockholm.» [not 104] 

deurs: 1025 a 1550, Bryssel 1944, pi LXXIV med date-
ring ca l 500-1510. Jfr samme för/, Les reta bles braba n-
~ons conserves en Suede, Brysse l 1948, s 7 J, och samme 
för/, Les Reta bles Braban~ons, Bryssel 1943, pi Yl- XII 
och pi XIII med en deta lj av en framstä llning av heliga 
s lä kten i retablet från Auderghem i Musee royaux d 'Art 
et d ' Histoire i Brysse l, som kan jämföras med mot-
svara nde pa rti i Strä ngnäs-skå pet. 

16. 	Bialostocki, a a s. 48 med referens till Jeanne Maque1-
To1nbu , Colyn de Coter. Peintre bruxellois, Bryssel l 937. 

17. Se Sveriges Kyrkor, Strängnäs domkyrka 1: I s 332 f. 
18. Se A Ohm & A Verbeck, Die Denkmäler des Rhein-

landes Nr. 17, Kreis Bergheim 3, Königshoven- Tiirnich 
197 1, s 55, fi g 225- 229. Antwerpen-skå pet och dess 
predella hade ursprungligen si n plats i kyrkan i Gletsch. 
- Jfr Ruth Ehmke, Die Predella des Pa ffendorfers Pas-
sionsalta res, i: Ja hrbuch der Rheinischen Denkma l-
pflege 23, 1960, Bonn, s 303 f, med hä r fö ljd bestämning. 
Ehmke påpekar riktigt, att denna komposition av 
Kristus och de to lv a postla rna, som Johnny Roosval 
härlett ur en nattvardsframstä llning, hör samma n med 
ett a lta rskå p, som visar Kristi pass ion . Predellan kan där-
för ej ursprungligen ha varit avsedd fö r dopkape llets altar-
skå p med scener frå n Kristi barndom. 

19. Se 	R Norberg, Joha nnesfa tet frå n No rrby, lmmaculata-
mästaren, Henning von der Heide och Bern t Notke, i: 
Fornvä nnen 1953, s 84 f. 

20. 	Jfr 0 Norberg, Strängnäs domkyrka, Stockholm 1935. 
2 1. Se Karl K:son Leiionhufvud, Strängnäs domkyrkas pre-

dikstol genom tiderna, i: Bidrag till Södermanlands 
ä ldre kulturhistoria, XXVI, J933, och 0110 Norberg, 
Vad finnes kvar i Strängnäs domkyrka av ä nkedrottning 
Krist inas predikstol , pass im, XXXII , 1939. 

22. Se 	 Aron Andersson, Strängnäs domkyrkas medeltida 
korskrank, Antikvariskt a rki v nr 63, 1976. Om sk rankets 
bildinnehå ll se Aron Andersson, Bild och sym bol, Ett 
korskrank i höggot isk t järnsmide, i: l CO, Den icono-
graph iske Post 1978, Köpen ha mn . 

23. 	 Ove Hidema rk född 1931, ark itekt SA R, slottsarki tekt 
vid Skoklosters slott, verksam som arkitekt och resta u-
reringsa rkitek t. 

24. 	 Nuvara nde disposition (s täm mor från 1860 kursive-
rade): H UVUDVER K J (man 11 ) Gedack tpomm er 16 ', 
Principal 8', Spetsfl öj t 8', Oktava 4', Nacht horn 4 ', 
Kvinta 2 2/3', Oktava 2' , Mixtur 6- 8 chor, Cymbel 3 
chor, Trumpet 8' . 
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HUVUDVERK ll (man 111) Principal 16' , Borduna 16', 
Principal 8 ', Flute harmonique 8', Rötflöjt 8 ', Gamba 
8' , Oktava 4', Flute octaviante 4' , Quinta 3', Oktava 2', 
Cornetl 4 chor, Mix/ur 3 chor, Cymbel 4 chor, Trumpet 
16' , Trumpet 8 ' . 

POSITIV (man I) Gedackt 8', Quintadena 8', Principal 
4 ', Blockflöjt 4', Hål fl öjt 2 ', Nasat l l /3', Sesquialtera 
3 chor, Scharf 4 chor, Rankett 16', Krumhorn 8' , 
Skalmeja 4 ' . Tremulant. 

EKOVERK (man IV) Principal 8' , Borduna 8' , Sal icio-
nal 8', Voix Celeste 8', Oktava 4 ', Ekoflöjt 4', Flageo-
lette 2', Piccolo I ', Tersmixtur 4 chor, Fagot-Oboe 8', 
Voix Humaine 8' . Tremulant. 

PEDAL Principal 16' , Subbas 16' , Violon 16 ', Quinla 
12', Oktava 8' , Borduna 8', Oktava 4 ', Nachthorn 2', 
Mixtur 6 chor, Kontrabasun 32', Basun 16' , Trumpet 8', 
Clairon 4' . 
Mekanisk traktur, elektrisk registratur. Manualomfång 
C- g", pedalomfång C- f'. Svällare för Huvudverk Il och 
Ekoverket. Elektriska koppel , sju fria kombi nationer. 
Salicional 8' i Ekoverket samt Violon 16' och Oktava 
4' i pedalen kommer från orgeln i Arboga kyrka, byggd 
av P L Åkerman & Lund l 868. 

25 . Karl K:son Leijonhufvud, Strängnäs domkyrkas orgel-
verk genom tiderna (1472- 1801). (Bidrag till Söderman-
lands ä ldre kulturhistoria XXV. 1932.) - Rolf Stenhalm 
Orgla rna i Strängnäs domkyrka - ett försök till en 
historik. (Till Hembygden. Strängnäs Stiftsbok 1976.) 

26. 	 Leijonhufvud, a a, s 5. 
27. 	 Leijonhufvud, a a. 
28. 	 Philip Eisenmenger, död 1655. Orgelbyggare, inflyttad 

frå n Tyskland, verksam 1 Sverige från l 620-ta let. Se 
Erici, Einar, Inventarium över bevarade äldre kyrk-
orglar i Sverige ( 1965). 

29. 	 Str domkap ark H ll f (räk) och F IX (inv) ; Leijon-
hufvud, a a. 

30. 	 Olof Jonsson, orgelbyggare, möjligen identisk med 01 
Jonae, verksam i Närke omkr l 670. Se Abrah: Abrah5son 
Hiilphers, Historisk Afhand ling om Musik och lnst ru-
menter - - - jemte Kort Beskrifning öfwer Org-
werken i Swerige. Westerås 1773. S 180, not 19. 

31. 	Georg Woizig, orgelbyggare och klaverma kare, verksam 
i Stockholm på .1690-ta let, där ha n bl a utfö rde om-
byggnader av orglarna i Storkyrkan och Tyska kyr-
kan. - Leijo11h11fv11d, a a, skriver Möjtzig. 

32. 	 Str domkap ark FIX: l. ln v 1694. 
33. 	 Leijonh11fv11d a a. - Georg Hum, orgelbygga re, ve rk sa m 

i Östergötland omkr 1680. Se Abr. Hiilphers : Histori sk 
Afha ndling, s 180, not 18. - Leijonh11fv11d, a a, skriver 
Stum, sannolikt felläsning. 

34. 	 Str domkap a rk F lX: 6, s 236. 
35. 	 Se R Axel Unnerbäck Ba rockorgel n i Övertorneå kyrka 

(Från bygd och vildmark , Lu leå stift 1971). 
36. Johan Niclas Calunan, född på 1670-ta let, död l 737, 

orgelbyggare. Son till den tyskfödde o rgelbygga ren 

Hans Henrich Cahman. Var sin tids främste orgel-
bygga re och bildade skola . Byggde ett 30-tal orglar, 
bl a i Uppsala och Linköpings domkyrkor. Bevarade 
är orgeln i Leufsta bruks kyrka i Uppland l 726- 28, 
orgeln i Drottningholms slottskyrka l 730 och orgeln 
i Ulrika kyrka i Östergötland l 734. Se Einar Erici, a a. 

37. 	 Str domkap ark FIX: 2. 
38 . Leijonhufvud, a a , s JO. 
39. 	 Str domkap ark F IX : 2, inv. 
40. 	Str domkap ark F IX : 2. Kyrkorådsprot 20/4 1732. 
41. 	 Olof Hedlund död l 749. Orgelbyggare, gesä ll hos Johan 

Cahman (se not 36), övertog hans verkstad. Se Einar 
Erici a a. 

42. Anteckningen 	 var återgiven på en tryckt lapp, som 
återfanns i l 804 å rs orgel då den revs 1858. Texten 
citeras på sid 120. Orgelreparationen torde dock ha ut-
förts 1734 ej l 733 som den citerade texten uppger; i 
ett memorial den 24/4 1734 uppges att ansenl iga utgifter 
väntas, särsk ilt för orgelbyggare Hedlund , »som i dessa 
daga r förväntas». (SDA: Acta l 734). Vidare begär orga-
nisten Ekman i oktober 1734 mera beta lt för de ut-
gifter han haft för kosthål let å t orgelbyggaren och hans 
gesäll (SDA F lX: 2). 

43. 	 SDA F IX : 2, kyrkorådsprot l 737. 
44. Daniel Stråhle 1700- 1746. Orgelbyggare, elev till Johan 

Cahman (se not 36) samt i mekanik till Christopher 
Polhem. (Se Einar Erici a a .) 

45. 	SDA F lX : 9. 
46. Avskrift i Einar Ericis orgelhandlingar, ATA. 
47. 	Lars Hal/man D et gamla och nya Strängnäs (Strängnäs 

l 853) s 28. 
48. 	 Disposition efter Daniel Stråhles ombyggnad 1745 

(SDA F IX: 9). Se även Abr Hiilphers, a a, s 229. 
Man11aln Quintadena 16' [tidiga re Borduna 16 '], Princi-
pal 8' , Gedacht 8', Octava 4', Quinta 3', Octava 2', 
Sesquia ltera 2 cor, Scharff 3 cor, Trompet 8', Trompet 
4' B, Vox Virginea 8' D [tidigare D ecima I 3/5']. 
Rygg-Positivet Gedacht 8', Principal 4', Fleute 4' , 
Quinta 3', Octava 2', Fleute-Trav. 2 ' [tidigare Salcinal], 
Scharff 3 Cor, Trompet 8' [tidigare Krumhorn]. 
Pedaln Untersats 16', Principa l 8' , Octava 4', Rausq uint 
2 Cor, Bassun 16' , Trompet 8', Trompet 4 ', Cornet in 2' 
[tidga re Mixtur 4 chor]. 
»Claveret med kort Octav i Basen och sluta r sig med c.» 

49. 	 SDA FIX: 2, inv. 
50. 	Leijo11/111fvud a a, s l 1. - Olof Schwan, född l 744, död 

1812. Orgelbyggare, verksam i Stockholm och ansedd 
som sin tids främste. Byggde ett 40-tal orgla r, däribla nd 
i Stockholms Storkyrka. Se Einar Erici a a. 

51 . SDA F LX: 9 och Leijonhufvud, a a. - Swahlberg, 
Mallhias 1730- 1800. Orgelbyggare, elev till Gren & 
Strå hle. Samarbetade tid vis med Olof Schwan. Se Einar 
Erici a a. 

52. 	 Leijo11h11fvud, a a. - Pehr Schiörlin 1736- 1815. Orgel-
bygga re, elev till orgelbyggaren Jonas Wistenius i Lin-
köping, vars verkstad ha n övertog 1777 . Byggde nä r-
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mare 70 verk och var jämte Olof Schwan sin tids främste 
orgelbygga re i landet. Se Einar Erici a a. 

53 . Johan Everhardt j:or 1760----1847. Orgelbyggare, son och 
elev till orgelbyggaren Johan Everhardt senior. Byggde 
enligt egen uppgift 30 verk, av vilka Strängnäsorgeln 
va r det största . Se Einar Erici a a. 

54. ATA Einar Ericis orge!handlingar. 
55. 	 Disposition enligt Joh Everhardts förslag (SDA F 

JX: 9). Förslaget återges även i musikaliska akademiens 
utlå tande (avskrift i ATA : Einar Ericis orgelhand-
lingar) , något utförligare och på några punkter av-
vikande från Everhardts egenhändiga. 

MANUAL WÄRK Borduna 16' , Fugara 16' [OJ, 
Quintadena 8' [B], Principal 8', Salicinal 8', Flag: Fleut 
8' , Fleutravier 8', Octava 4 ', Spitsfleut 4 ' (i a kad:s ut-
lå tande även en Rohrfleut 4 ' ), Quinta 3' , Octava 2' , Mix-
tur 4 [chorJ (akad : förminskas till Scharff i fina octaven), 
Trumpett 16' , Trumpet! 8 ' . 

ÖFVER WÄRKET Quintadena 8', Gedacht 8', Princi-
pal 4 ' , Fleut : Douce 4', Quinta 3', Octava 4 ' (tro! fel-
skrivning, bör vara 2' ), Flagecinett 2', Scharf 3 chor, 
Trumpett 8 ' , Fugara 8' [BJ, Vox : Humana 8' [DJ. 

PEDAL WÄRKET Principal 16' , Untersats l 6' , Octava 
8' , Gedacht 8', Quinta 6 ' , Octava 4 ', Octava 2 ' , Baur-
fleut l ' , Rausquint 2 chor, Scharf 3 chor, Basun 16' , 
Trumpett 8', Trumpet! 4 ', Cornettin 2 ' , Bassun 32 ' 
»Stå r på sin Egen Wint:Låda». 

Disposition enligt Köhlers förslag (SDA F JX : 9): 

MANUAL-WÄRKET: Borduna 16 ', Quintadena 16 ' , 
Principal 8' , Salizinal 8', Flag-fleut 8' , Piffaro 8' , 
Quinta 6', Octava 4 ', F!eut 4 ', Super Octava 2 ', Mixtur 
4 chor, Scharff 3 chor, Trampet l 6' , Trampet 8' . 

ÖFVERWÄRKET Fugara 16' (från c' ), Quintadena 8' , 
Gedact 8', Principal 4 ', Spets-Fleut 4 ', Quinta 3' , Oc-
tava 2', Scharff 3 chor, Trompett 8' , Fugara elr Viol 
de Gamba 4 ' [BJ, Vox humana 8' [OJ. 

PEOAL-WÄRKET: Untersats 32 ' , Principal 16' , Oc- . 
tava 8' , Gedact 8' , Gedact-quint 6 ', Octava 4 ' , Ror-fleut 
4 ', 	Octava 2' , Bår-fleut l ', Trampet 8', Trampet 4 ' , 
Basun 16 ' , Contra Basun 32 ', egen låda. Coppel mellan 
Manual och öfwerwerket. Coppel mellan Pedal och 
Manual Claveren. 

56. Avskrift i Einar Ericis orgelhandlinga r, ATA 
57. Avskrift i Einar Ericis orgelhandlinga r, ATA. - Johan 

Jacob Platin 1776- 1818, ledamot av musikaliska akade-
mien å r l 800. 

58 . Olof Åh/ström 1756- 1835. Tonsättare och ämbetsman. 
Organist i Maria kyrka i Stockholm från l 776 och i 
Jacobs kyrka från 1792, ansågs som sin tids främste 
orgelspelare. Utgav i »Musikaliskt tidsfördrif» 1789-
1834 en rad av dåtidens kompositörers verk och fick 
1789 privilegium på ett nottryckeri , det första i Sverige. 

59. 	 SOA FIX : 9. 
»Af Kongl. Sw. Musicaliske Academien appraberad 
Disposition öfver Stämmorne uti det tillärnade Nya 
Orgel-Werket i Strengnäs Domkyrka, till hvars verk-
stä llande större kostnad ej bör erfordras, än Direc-
teuren Everhardt i dess Förslag upfö rt.» 

Undra Werket eller vanligen så kallade Manualen 
Principal l 6' [OJ (fr g0) , Quintadena l 6', Principal 8' , 
Salizinal 8 ' , Piffaro (Nb Piffaro börjar med Ettstruket 
c, och består af 21!.". Pipor på hvarje Ton, hvilka med 
någon liten sväfning stämmas i unison), Flag-Fleut 8', 
Gedacht-Quint 6', Octava 4 ', Fleut 4 ' (täckt), Quinta 
3', Octava 2' , Mixtur 5 chor (»Nb. uti de 21!.". gröfre 
Octaverne ; Sedermera minskas efter hand en Pipa med 
alla som ära mindre än hvad Octava 2 Fot innehåller»), 
Trampet 8' , Trampet 16 ' . 

Öfra Werket Fugara 16 ' D (fr g0) , Principal 8' D 
(fr g0), Quintadena 8', Gedacht 8' , Principal 4 ' , Spitz-
Fleut 4 ', Quinta 3' , Octava 2' , Scharff 3 chor, Trampet 
8' , Viola di Gamba 4 ' B, Vox humana 8' D. 

Pedal-Werket Principal 16', Borduna 16', Dubbel Sub-
Bass 16', Octava 8 ' , Gedacht 8' , Gedacht-Quint 6' , Oc-
tava 4 ', Rohr-Fleut 4 ' , Quinta 3', Octava 2 ' , Block-Fleut 
1', Basun l 6 ', Trampet 8', Trampet 4 ' , Contra-Basun 
32 ' . 
Koppel mellan pedal- och manual-verken . Tryckande 
och dragande koppel mellan öv och man. 

60. SOA FIX: 9. Disposition, se not 59. 
61. 	 ATA Einar Ericis orgelhandlingar. 
62. SOA FIX: 9. 
63 . SOA FIX: 9 och ATA Einar Ericis orgelhandlingar. 
64. 	SOA FIX: 9. - Gustaf Pfeffer 1768- 1844, arkitekt, 

professor, hovintendent, må lare. Konduktör vid Över-
intendentsämbetet, efterträdde l 808 Louis Masreliez 
som hovintendent. Från 1810 slottsa rkitekt vid Stock-
holms slott. 

65. 	SOA FIX: 9. 
66. 	RA ÖIÄ :ts arkiv. Avgjorda mål före 1811 och Protokoll 

1798- 1801. 
67 . SOA F JX: 9. 
68. 	 Tryckt i Svenska Dagbladet 16 januari l 926. 
69. 	SOA FIX: 6 s 151 . 

70. 	ATA Skr fr domkyrkoorganisten Rolf Stenholm till 
kyrkorådet i Dunkers förs 20 juni 1973 ang viss om-
byggnad av orgeln. 

7l. 	Carl Ludvig Lindberg 1811 - 1895, organist , tonsättare 
och orgelexpert. Organist i Kumla i Närke, från 1845 
domkyrkoorganist i Strängnäs och från 1864 kyrko-
herde i Toresund i Södermanland. 

72. 	 SOA F JX: 9. 
73. 	SOA FIX: 9. - Johan Gustaf Ek 1805- 1877, orgel-

byggare. Elev till Pehr och P Z Strand, huvudsakligen 
verksam i Norrland. Byggde ett 40-tal orglar. Se Einar 
Erici a a. 
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74. Förslaget återges i 	Carl Ludvig Lindberg Handbok om 
Orgverket (Stockholm 1850) s 71. 
Gustaf Andersson 1797- 1872, orgelbyggare. Elev till 
Pehr Strand, vidareutbildning i Tyskland 1820- 23. Var 
jämte P Z Strand och J N Söderling den ledande exami-
nerade orgelbyggaren under 1800-talets förra del. 
Byggde ca 40 verk, det största i Åbo domkyrka. Se 
Einar Erici a a. 

75. 	 SDA FIX: 9. 
76. 	 Johan Blomquist 1775- 1851. Orgelbyggare, medarbetare 

till P Z Strand, vars verkstad han övertog 1844 till-
sammans med Anders Wilhelm Lindgren 1807-1859, 
likaså elev och medarbetare till P Z Strand. Se Einar 
Erici a a. 

77. 	 SDA FIX: 9. Kontraktsförslag grundat på Blomquists 
och Lindgrens förslag. 

Hufvudmanualen Principal 16' g (nylabieras i fasaden), 
Borduna 16' ny, Principal 8' g (nylabieras i fasaden), 
Gedackt 8' ny, Fugara 8' g (nedflyttas från öv), Ge-
dackt Quint 6' g, Octava 4 ' ny, Spits fleut 4 ' ny, Quinta 
3' 	 ny, Octava 2' ny, Cornett 3 chor, 4 ' + 3' + 1 3/5', 
(fr c0) (ny, delvis av gamla pipor från Mixtur 4 chor), 
Trompet 8' g, Trompet 16' g. 

Öfververk et Principal 8' g (kompletteras ner till c0 , ny-
labieras i fasaden), Rör-Fleut 8' ny, Corno di Basetto 
8' (fr c0) , ny, Gamba 8' ny, Flauta Amabilis 8' (fr c0), 

ny, Principal 4' g (nylabieras i fasaden) , Fleut 4' ny, 
Octava 2' g, Woxhumana 8 ' g, Trompet 8' g. 
Pedalen Principal 16' ny, Violon 16' ny, Subbas 16' g, 

Quinta 12 ' ny, täckt, Octava 8' g, Gedackt 8' ny, 

Quinta 6' g, Octava 4 ' ny, Rör-Fleut 4 ' g, Block-Fleut 

I ' g, Bassun 16' g, Trumpet 8' g, Trumpet 4 ' g, Contra 

Bassun 32' g. 

Alla rörverket föreslås bli relativt genomgripande om-
arbetade, delvis förnyade. 


78. 	 SDA FIX: 6 s 144. 
79. 	 Per Larsson Åkerman 1826- 1876, orgelbyggare. Ut-

bildad hos Samuel Strand och Blomquist och Lind-
gren (se not 75) samt vid Teknologiska institutet 1847-
50. Utlandspraktik i Tyskland, Belgien och Paris 1854-
57. Från 1866 i bolag med orgelbyggaren Carl Johan 
Lund under firmanamnet P L Åkerman & Lund . Efter 
Åkermans död fortsattes firman av Lund . Den existerar 
fortfarande och har sin verkstad i Knivsta , Uppland. 
Se Einar Erici a a och N P Norlind Orgelns allmänna 
historia (1912). 
Erik Adolf Setterquist 1809- 1885, orgelbyggare. Foster-
son och lärling till Samuel Strand. Arbetade 1826- 28 
hos P Z Strand. Från 1833 skollärare och klockare i 
Hallsberg. Från omkr 1845 egen verksamhet som orgel-
byggare. 1874 gick sonen Gustaf Adolf in som delägare 
i firman , som fick namnet Setterquist & Son. Jämte 
Åkerman & Lund den främsta firman i landet under 
1800-talets sista decennier och början av 1900-talet. Se 
Einar Erici a a, och NP Norlind a a . 

80. 	SDA F JX: 6 s 145 f. 
81 . 	SDA FIX: 6, utdrag ur domkap:s prot 23 febr 1858, 

med undertecknat kontrakt. 

l a Manual Principal 16' (fr c0 ) , Bourdon 16', Principal 
8', Rörflöjt 8', Flute ha rmonique 8', Gamba 8', Octava 
4 ', Flute octaviante 4', x Qvinta 3', x Octava 2', x Mix-
tur 3 chor, X Cornet 4 chor c-g-C-e (fr c0) , X Trum-
pet 16', x Trumpet 8'. 
2a Manual Principal 8', Basetthorn 8', Gedackt 8', 
Flute octaviante 4', Echo Flöjt 4 ', x Flageolette 2', x Eu-
phone 8', x Corno 8 ', x Fagotte 8' B, x Oboe 8' D. 

Pedal Principal 16', Violon 16 ', Subbas 16 ', Qvinta 12 ', 
Violoncelle 8', Gedackt 8', Rörflöjt 4', x Octava 4', 
x Contra Bassun 32', x Bassun 16', x Trumpet 8', 
X Clairon 4' . 
Koppel IT/ !, I / P, 11 /P, Crescendo och diminuendo i Il, 
koppel för i- och urkoppling av de med x markerade 
stämmorna i resp J, Il och P. 

82. 	 SDA FIX: 6 s 144 ff och 231 ff. 
83. 	 SDA F JX: 6 s 235 f. Brädlappen synes ej vara bevarad. 

Texten återgiven efter syssloman Jaenssons avskrift. -
Uppgiften att orgeln ursprungligen byggts av två bröder 
från Tyskland återfinns även hos Abr H11/phers a a 
j 773, s 229. 

84. Se not 70. 
85. 	 SDA FIX: 6 s 236 ff. 
86. 	Gustaf Manke/l 1812- 1880. En av sin tids främsta 

organister. Från 1836 organist i Jacobs kyrka i Stock-
holm, 1853- 80 lärare i orgel vid musikkonservatoriet i 
Stockholm. 

87. 	 Den tryckta texten till kantaten finns inbunden i SDA 
FIX: 6. 

88. 	SDA FIX: 6 s 188. 
89. SDA FIX: 9. Kontr med P L Åkerman & Lund 6 

maj 1885 och besiktningsprot 6 juni 1885. 
90. 	SDA Str dkas rest I nr 48, 50. 
91. 	 SDA Str dkas rest I. 

Nya stämmor: i I man Dubbelflöjt 8', i Il man Dolce 
8', i J Il man Violin 8', Salicional 4 ' . Trumpet 8' och 
16 ' i man I samt Corno 8' i man Il skulle ombelädras 
med hjortskinn, Trumpet 8' och Corno dessutom förses 
med nya tuber av dubbel längd i högsta oktaven. I 
pedalen skulle Principal 16 ' flyttas upp »fyra toner, så 
att tonen blifver fylligare samt jemte Quinta IO 2/3' får 
en 32 ' summeringston». 

92. 	SDA Str dkas rest nr 126 och 126. 
Dispositionen ~ 1858 års (se not 81) med undantag att 
Gedackt 8' i Il resp P nu benämnes Borduna 8' och 
Rörflöjt 4 ' benämnes Fleut 4 '. 

93 . SDA Str dkas rest, n:ris 148a, 196 och 209. 
94. SDA Str dkas rest. 
95. 	 Nils Hammarberg. Orgelbyggare, innehavarare av firma 

Olof Hammarberg, Göteborg. 
96. 	Enligt av Hammarberg gjord anteckning i orgelhuset 

gjordes följande förändringar: 
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I man: Gamba 8' ändrades till Kvintadena 8' . 

Il man: Basetthorn 8' (i anteckningen anges Principal 8') 

ändrades till Principal 4', Flute octaviante 4' till Nasard 

2 2/3' och Oktava 2' ( = den urspr Flageolette 2') till 

Svegel 2' . Vida re insattes Ters I 3/5' och Cymbel 3 chor. 


Ped: Violon 16 ' ändrades till Ok ta va 8 ', Violoncell 8' 

till Oktava 4 ' och Flöjt 4 ' till Flöjt 2 ' . I pedalen insattes 

en mixtur. 

Se A TA : PM den 11 okt 1968 rörande orgeln i Sträng-
näs domkyrka av R Axel Unnerbäck. 


Disposition 1968: 

Man I Principa l 16 ', Borduna 16 ' , Principal 8' , Flute 

harmonique 8' , Kvintadena 8' (1944), Rörflöjt 8', Ok-
tava 4 ', Flute octaviante 4' , Kvinta 3' , Oktava 2', 

Cornett 4 chor, Mixtur 3 chor, Trumpet 16 ', Trumpet 8' . 


Man Il Principa l 8', Borduna 8' , Oktava 4 ' (1860/ 1944, 

Basetthorn 8' omflyttat), Täckflöjt 4 ' ( = ursp r Echo-
följt , omdöpt), Nasard 2 2/3' (1860/1944, delvis av 

gamla FI oct 4 '), Svegel 2' ( = urspr Flageolette om-
döpt), Ters I 3/5' (1944), Oktava l ' (1956), Zimbel 3 

chor (1944), Fagott-Oboe 8' . 


Ped: Principal 16 ', Subbas 16 ' , Kvinta 10 2/3', Oktav-
bas 8' (1860/ 1944, den urspr Violon 16 ' omflyttad), 

Borduna 8', Koralbas 4 ' (1860/1944, den urspr Violon-
cell 8' omflyttad) , Flöjt 2' (den urspr Rörflöjt 4 ' om-

omflyttad), Pedalmixtur 3 chor ( 1944), Kontrabasun 

16', Basun 16 ', Trumpet 8', Clarion 4' . 


Koppel TT/ I, f/P, 11 /P, 4' /I, 16 ' / Ir, Mf, F, Tutti. Fyra 
fria kombinationer, svällare för 11 man , registersvällare. 

Se ATA: R Axel Unnerbäck PM den Il okt 1968 
rörande orgeln i Strängnäs domkyrka, samt SAOK:s 
orgelinventering. 

97. 	 Utlåtande av orgelbyggaren, civ ing Stig Magnusson, 
citerat av domkyrkoorganisten Rolf Stenholm. Skr 20 
dec 1968 A TA, Strängnäs domkyrka. 

98. 	R Axel Unnerbäck Pm den 11 okt 1968 rörande orgeln 
i Strängnäs domkyrka. ATA, Strängnäs domkyrka. 

Summary 
STRÄNGNÄS CA THEDRAL 

//:2 The Church interior. Fitlings 
The present interior of the Cathedral still carries the hall-
mark of the great restoration in the years 1907- 1910 as 
described by E Bohrn in a previously published volume of 
this work (Strängnäs domkyrka I: 2. Nyare tidens bygg-
nadshistoria, Almqvist & Wiksell 1968). This restoration 
has often been cited as the first of its kind in Sweden, a 

99 . Kopior i ATA : Strängnäs domkyrka . 
100. Domkyrkoorganisten 	Rolf Stenholm, skr den 3 april 

1970 till Strängnäs domkapitel med bifogat anbuds-
underlag. Kopia i A TA. 

l 01. Se Rolf Stenhalm Orglarna i Strängnäs domkyrka - ett 
försök till en historik . Till Hembygden 1976. 

102. 	Trots riksantikvarieämbetets föreskrifter att pipmate-
rialet skulle behandlas pietetsfullt gjordes en del ingrepp 
och förändringar, betingade främst av utrymmesskäl; 
bl a avlägsnades de gamla pipfötterna i flera av trä-
stämmorna . För att få plats med grova oktaven i Trum-
pet 16' kapades uppsatserna till halv längd; mensuren 
ändrades genom uppskärning och omlödning av upp-
satserna. 1 några av stämmorna vidgades fothålen för 
att kompensera det sänkta lufttrycket och ett par av 
de täckta stämmorna försågs med nya, stora skägg av 
gammal metall. Enl iakttagelser gjorda av författaren 
vid besök i kyrkan i aug 1971. 

103. 	Ambrosius Hedengran , f 1660 i Hedemora, Ä 1741 i 
Sthlm ; kanslist i Kgl Majts Kansli . Tecknare och 
kopparstickare. Tecknade ett stort antal minnestavlor, 
vilka graverades av honom själv, Erik Geringius och 
Claude Haton. Dessa tavlor utfördes till åminnelse av 
100-årsminnet 1693 av Uppsala möte, Karl Xl :s be-
gravning 1697, segern vid Narva 1700, återställandet av 
religionsfriheten i Schlesien 1707, 200-å rsminnet 1717 
av reformationen samt 1721 och 1730 av den rena 
evangeliska lärans predikande i Norden . Det karak-
teristiska för H :s graverade ramverk kring texten på 
dessa minnestavlor består däri , att hela ornamentiken 
ä r ritad med en enda sammanhängande linje. Minnes-
bladen spreds till så gott som alla svenska kyrkor. 

104. 	Gerhard Meijer (Meyer) dy, f 1704, t 1784. Tillhörde 
en känd klockgjutaresläkt. Mästare 1723, ledde som 
kungl styckgjutare sedan 1728 släktens stora styck-
gjuteri i Sthlm, där även ett stort antal kyrkklockor 
utfördes. Skänkte sitt hus vid Rödbodtorget till Kg! 
målar- och ritakademien . 

prototype for restoration according to modern, antiquarian 
principles in its respect for the monument as a historie unit. 
The contributions of every generation in the past have the 
same right to be preserved for the future, and the necessary 
modern additions should not be imitations of the work of 
earlier periods but in a style, which is a true expression of 
the artistic aims of their own period. In Strängnäs in 1907-
1910 this meant that many artistic values of the medieval 
period, which had been neglected for centuries, were re-



gained for the interior: medieval wall pamtmgs were freed 
of their whitewash, and the splendid Flemish reredoses were 
reins talled as altar ornaments. But the new furnishings-
screens, church benches and lamps- were made in the early 
20th century " art nouveau" style. 

Apart from the Flemish reredoses there is little left of 
the once rich adornments of the medieval interior. There is 
hardly any information about the changes in the interior 
in the time of the Reformation, but as late as the middle of 
the l 7th century, a medieval altar was pulled down, and 
about the same time the interior was whitewashed. 
The Flemish reredoses <late from the last medieval phase 

of the Cathedral history. In the commemorat ive notice in 
Martyrologia ecc/esiae Strengnense regarding the death of 
bishop Cord! Rogge, 5 May 1501 , he is said to have adorned 
the high altar of the Cathedral with a reredos. This reredos, 
the most important in size and the earliest of the three 
Flemish reredoses of the Cathedral, may thus be dated to 
the years of his office, 1479- 1501, and as a matter of fact 
two posts in the Ecce Homo scene carry his arms (fig 13). 
The inscript ion on the collar of the priest in the Presentation 
in the Temple : " A0 90" has been interpreted as the <late of 
the reredos, but this seems to be a too hasty conclusion. 

Also the minor Passion reredos in the choir carries the 
arms of Cordt Rogge and in a less casua l way: in the middle 
of the tracery below there is a blue shield with two golden 
horns (fig 45). Thus, this reredos, too, was a gift from the 
bishop or possibly acquired on his death. 

The third Flemish reredos, with scenes from the life of 
the Virgin, now in the baptismal chapel (figs 82- 107), is 
a lso Brussels work but of a somewhat later <late. It has 
many cou nterparts among the F lem ish reredoses imported 
to Swedish ch urches in the first decades of the 16th century. 

The three reredoses were thus executed within the space 
of about forty years and in one and the same town. A com-
parison between the three reredoses, however, reveals great 
differences in general conception and style. Jt wou ld no 
doubt be too bold to argue, that these differences should be 
considered as typical of a general chronological develop-
ment. 

The interior of the reredos on the high altar shows an 
architectonic structure of great clarity and power (fig 2). 
The architectonic elements are in good balance with the 
figural work. The monumental , quiet character of the 
!arge scenes is underlined by the free space of the niches 
and also by the uniform, abstract pattern of the panelling 
with a sl ightly monotonous, perpendicular tracery. Only 
the Ca lvary group in the central niche is allowed to break 
through the horizontal division into two parts. And the 
crowni ng canopies and traceries are powerful enough to 
dominate the miniature figure work they enclose. The main 
scenes are composed with an equal aim at monumentality-
the single figures have a static character, and the dramatic 
scenes make the impression of isolated figures or groups 
ranged together. 

The reredos of the High altar is a piece of Cathedral art 
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in its monumental figure work and its magnificent architec-
tural conception . In the smaller Passion reredos (fig 45), 
on the contrary, the interest in the epic element predomi-
nates . The space is filled with overcrowded figural scenes, 
admirably staged and acted within well defined rooms and 
settings . The obl ique position of the bench in the Coronation 
with Thorns and the sarcophagus in the Resurrection add 
greatly to the stage depth and the movement of the compo-
sition. The three main niches have a narrow proscenium on 
each side with figures acting as witnesses or spectators, and 
thus as intermediaries between us, the onlookers, and 
the scenes in the reredos. This theatrical art culminates in 
the masterly composition of Mount Golgotha, thronging 
with people at the feet of the three crosses. The tracery 
of the reredos is light and gracefu l when compared with the 
arch itectural frame of the great reredos, and the small 
complementary scenes project more freely on their brackets. 

The third reredos, in the Baptismal chapel, has yet another 
character, partly on account of its theme, the Christmas 
gospel, but a lso because of a new artistic conception (fig 
82). The niches with their slanting floors have full depth, 
and every figure is carved in the round. The dollshouse prin-
ciple may be regarded as fu lly accomplished . Every scene is 
a presentation scene, arranged as a flight of steps, supposed 
to be seen without disturbing breaks and cuts, put together 
of delicately modelled figurines. A three dimensional world 
wi th complete illusion and reality. The tracery is just a 
graceful decoration without architectonic purport or depth. 

The reredos of the High altar. Strängnäs l 
Fig. 1-440 
When the reredos is closed (figs 37 A- B), the paintings show 
the Annunciation and the Last Judgment, the beginning 
and the end of the Salvation of Man. When the outer doors 
are opened (fig 38), the paintings show the Nativity of 
Christ, the Circumcision, the Magi , the Presentation in 
the Temple, Christ at the age of twelve years in the temple, 
the Temptation of Christ and the Baptism of Christ, the 
Marriage at Cana and Christ feeding the five thousand, 
thus scenes depicting the Incarnation, the Childhood of 
Christ, and his first public appearance in the Baptism and 
in the first mi racles, which predict the Holy Eucharist. 
When both pairs of doors are opened (fig 2), the gilded 
carvings show the Passion of Christ from the scene of Christ 
and Mary Magdalene in the house of Simon the Pharisee to 
the Entombment, and the Resurrection of Christ, His 
appearance and Ascension, and the Descent of the Holy 
Spirit. 

Oak. Corpus: height 259 cm, length 344 cm, depth 43 cm, 
depth of the inner wings 26.5 cm, of the outer wings 5 cm. 

Five different marks (figs 44A- D): 1. " BRVESEL" re-
garding the work of the gilders. 2. The head of St Michael, 
the patron sa int of Brussels. 3. A p1ir of compasses and a 
plane, the mark of the carpenters. 4. A mace, the mark of 
the sculptors. 5. Three fa lling drops or chisels of unknown 
signification . 
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Neither in Sweden nor in Belgium does there seem to be 
any archival confirmation preserved to our days, which 
could throw light on the execution of this important work. 
(For literature see p 46.) 

The carvings have been compared with the scenes of a 
reredos at St. Leonard at Leau in Belgium, a Brussels 
work dated to 1478/79, with tracery of the same kind as at 
Strängnäs, and with a contemporary or slightly earlier 
reredos at Musee Cinquantenaire in Brussels, named after 
the donator Claude de Villa (Roosval 1903, 1933; Borch-
grave d 'Altena). The Master of Claude de Villa's reredos is 
supposed to have worked in Brussels in the third quarter 
of the l 5th century. It would thus seem that the Strängnäs 
reredos dates from the first years of the office of Cordt 
Rogge. It may even have been ordered for the new chancel 
in the Cathedral in Strängnäs, inaugurated in 1462, before 
Cordt Rogge was made Bishop of Strängnäs in 1479, as 
the posts with his arms are obviously later insertions, no 
doubt added after the arrival of the reredos at Strängnäs. (It 
would be advisable to ignore the inscription "A0 90" on the 
collar of the priest in the Presentation in the Temple, which 
possibly refers to the great age of Simeon, the a rtist then 
confounding the priest with Simeon.) 

The great fire of the Cathedral in 1473, which however 
did not destroy the new choir building, could be another date 
of interest when considering the commission of a reredos 
for the main altar. The fund s of the See being greatly strained 
by the reconstruction of the building, maybe the bishop him-
self undertook the payment of this ornament, and thus had a 
well-founded right to add his arms in the scene of the Ecce 
Homo. 

The paintings of the reredos have been ascribed to the 
anonymous so-called Josephs-master or Master of Affligem 
(Roosval 1903, 1934), but this attribution does not stand a 
renewed examination. The master of the paintings of the 
Strängnäs reredos belongs to the generation of a rtists in 
Brussels, which are the younger contemporaries or im-
mediate followers of the great Rogier van der Weyden 
(t 1464). Two of the Strängnäs compositions, the Annuncia-
tion and the Presentation in the Temple, are thus closely 
connected with the corresponding molifs on Rogier's so- . 
called Columba altar in Alte Pinakothek in Munich. 
ln her recent work on Colyn de Cooter, C. Perier-

D ' leteren has suggested, that the best parts of the Strängnäs 
paintings could be ascribed to this master. She kindly 
submitted a resume of her arguments, published below 
p 148. 

The minor Passion reredos. Slrängnäs Il 
Figs 45- 81. 

When the reredos is closed, the paintings show the four 
Fathers of the Church (figs 79- 80), and on the top wings 
Saint Katherine of Alexandria and Saint Barbara . When the 
doors are opened (fig 45), the scenes in painting and gilded 
carving show the Passion of Christ from Gethsemane to the 
Entombment, and the Resurrection of Christ, his appear-

ances, and the Descent of the Holy Spirit. The paintings 
on the top wings show Christ and the Virgin interceding 
for mankind in the presence of God the Father (fig 78A- B). 

Oak. Corpus: height 252 cm (in the centre) and 152.5 cm, 
length 291 cm, depth 30 cm. 

This reredos has a single mark : " BR VESEL'', impressed 
on the base of the column separating the Crowning with 
Thorns from the Mount Calvary, in a vertical position . The 
shield with the arms of Bishop Cordt Rogge gives an ap-
proximate date of 1479-c 1501. 

J Roosval quoted as a close parallel to this reredos the 
Passion reredos in St Dimphna's Church at Gheel in 
Belgium, and considered that both of them were from one 
and the same workshop on account of similarities in figure 
carving, tracery work and paintings ( 1903). (Note 11 p 138.) 
The reredos was dated to c 1480- 1490 (Roosval , 1933), and 
the paintings were attributed to the school of Colyn de 
Coter (Roosval, 1934). Borchgrave d 'A ltena (1948) suggested 
a slightly later date, later than 1493 and probably not earlier 
than c J500. (Note J2 p 138.) Both reredoses were com-
mented upon by R A d' Hulst , who ascribed the paintings 
of the reredos at Gheel to the anonymous Mailre de la 
Vue de Sainle-Gudule, and the Strängnäs paintings to the 
workshop of the same master. (Note 13 p 138.) According 
to C. Perier-D'Ieteren neither the attribution to the school 
of C. de Coter nor to the Master of St. Gudule can be 
accepted. She regards the paintings as executed in an ano-
nymous Brussels workshop c J500 (Cf below p 148.) 

The reredos of 1he Virgin Mary . S1rängnäs /Il 
Figs 82- .!07. 
When the reredos is closed (fig 102), the paintings show 
the life of St Anne and Joachim, and on the top wings the 
Apocalyptic Virgin and the Mass of St Gregory. When 
the reredos is opened (fig 82), the scenes in painting and 
gilded carving show the Life of the Virgin from her birth 
to her Betrothal to Joseph, the Nativity of Christ, the Holy 
Family, the Flight into Egypt, and Christ at the age of 
twelve years in the temple. The top wings show the Baptism 
of Christ, and St John on Patmos. 

Oak . Height of corpus 202 cm, length 245 cm, depth 25 cm. 
The reredos is twice marked with the Brussel 's mace, and 

J Roosval attributed this work to the atelier of Jan Borman 
(1903, J933). (For Literature see p 46). It is one of seven 
reredoses commissioned in this workshop for Swedish 
churches in the first decades of the l 6th century, as argued 
on stylistic grounds from the reredoses still preserved in 
churches . The three main scenes in Strängnäs have their 
close counterparts in the reredoses at Jäder (Söderman-
land) and Skepptuna (Uppland), whereas the scene with 
the Holy Family can best be compared with the same scene 
in the Brussel 's reredos at Vadstena Abbey. In Belgium the 
carvings in the reredos from Saluces in Musee Communal 
in Brussels are close para llels to the Swedish reredoses. 
(Note 15 p 138.) The paintings on the Strängnäs reredos are 
closely related to the paintings on the Borman reredos at 



Villberga (Uppland), and they have also been compared 
with the paintings on an Antwerp reredos from Pruszcz, 
now in the National Museum at Warsaw, which have been 
ascribed to a master in the circle of Colyn de Coter, who 
worked in both Brussels and Antwerp. (Note 16, p 138.) 
The attribution to the workshop of Colyn de Coter has 
been confirmed by C Perier-D'Ieteren (cf below p 148). 

For chronological reasons and on behalf of the Marian 
themes it seems probable that this reredos was ordered for 
the chapel of the Brothers of the Psalter of the Virgin, which 
was pla nned in the year 1507, and mentioned as existing 
at the New Year of 1509. (Note 17 p 138.) 

The Predella oj the reredos oj the Virgin 
Painting for a predella, now used as decoration in the 
reconstructed predella of the reredos of the Virgin . Fig. 102, 
108A- C. 

Oak . Length 253/222 cm, height 43 cm. 
This painting, the original use of which is unknown, has 

been ascribed to the anonymous Antwerp-master "!'anonyme 
de Groothe" by J Roosval (1934) and compared with the 
paintings on Antwerp reredoses in the churches of Botkyrka 
(Södermanland) and Västerlöfstad (Uppland), dated to 
c 1515- 1520, and to similar predella paintings in the Ca-
thedral of Västerås and in the Church of Nederluleå. The 
predellas in Strängnäs and Västerås and a closely related 
predella in the church of Paffendorf in the Rhineland may 
be ascribed to the workshop of the anonymous Groothe-
master. (Note 18 p 138.) 
Other medieval altar ornaments. Some mutilated wooden 

figures remain from other reredoses in the medieval church. 
St Katherine of Alexandria, oak, height l 14 cm, is 

probably an import from a Liibeck workshop from c 1430-40 
(fig 109). 

The Yirgin and Child, oak, height 147 cm, seems to be 
Liibeck work from the years c 1460-1470 (fig 110). 

The statue of St Erik (fig 111 ), oak, height 168 cm, was 
probably made for a St Erik Chapel , founded by Bishop 
Cordt Rogge in 1487, and has been ascribed to the Liibeck 
master Bernt Notke, who at the time was a citizen of Stock-
holm and a Swedish master of mint. (Note 19 p 138.) 

Two painted wings are all that remains of a triptych of 
the Yirgin (figs l l 2-113), a local work from c 1500, firwood , 
height 140 cm. 
Pulpits. The present pulpit (fig 114) was executed from a 

design by Per Ljung, approved in 1787. But its base stone 
has a baroque shape and is a remnant of the earlier pulpit, 
given to the cathedral by the Dowager Queen Christina in 
1625. A fragment of the parapet of this pulpit has been 
preserved in the sacristy, and also the three statues of the 
Risen Saviour, Fides and Spes (height c 80 cm), which 
probably decorated the roof of the pulpit (fig 115). The 
statue of an ange! with a trumpet, height 173 cm, executed 
by Zakarias Jerling in 1710, was later added to the same 
ensemble (fig 116). 
Medieval Choir Stalls. A choir stall with two seats, carved 
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in oak, from the latter part of the l 5th century, has been 
completed with a desk with the aid of two gables, dating 
from the same period (fig l 17 A- B), but hardly originally 
forming a pair. The two gables are of oak and carved with 
late Gothic tracery ornaments in relief. The top of the smaller 
gable is only painted on the outside, with the monogram 
" lhg" and leaflets. The other gable top is decorated with 
a shield on the outside, carved in relief, and in the shield 
are three later inserted crowns, probably replacing another 
coat-of-arms at the end of the medieval period. 

Another gable from a l 5th century desk is decorated with 
an eight-pointed star on one side of the top medallion and a 
double seven-petalled rose on the other side (fig l l 8 A- B). 

The rounded top from the gable of a choir stall(?) from 
c 1500 (fig l 19) is decorated with a shield with the arms of 
the See of Strängnäs: the key of St Peter and the sword of 
St Paul laid crosswise. 

Organs 
As early as the fifteenth century, the Cathedral had an organ, 
which was destroyed in the fire in 1473. The next mention of 
an organ was in the 1570's, when work on the organ was 
performed. Tt is not known when this organ was built . 

ln 1636 this organ was rebuilt , and, among other things, a 
Ruckpositiv was added. This work was done by Philip Eisen-
menger. In 1656 the organ front was equipped with shutters. 
During a comprehensive reconstruction in 1717- 18, by Johan 
N Cahman, the pedal organ was moved into pedal towers at 
each side of the old organ . The stops Gedackt 8' in the main 
organ and Untersatz 16' in the pedal organ were tuned in 
the lower French pitch " for the sake of the music". This 
organ was damaged, when 1t was taken down and removed 
during the fire in 1723. It was re-assembled by the organist, 
repaired in 1734 by Olof Hedlund, and more thoroughly in 
1746 by Daniel Strå hle, who replaced thirteen stops and 
made a new wind-chest in the Riickpositiv. (For the disposi-
tion in l 745 see note 48.) 

Tn 1800 Johan Everhardt, organ builder, made a proposal 
fora new organ of forty stops, distributed among great organ 
(Hauptwerk), swell organ (Obenverk) and pedal organ. This 
proposal gave rise to a lively discussion. After, among others, 
the Academy of Music had studied the proposal and sug-
gested some alterations in the disposition (see note 59), the 
organ was built in 1801- 04. The front designed by the organ 
builder (fig 126) was revised by Olof Tempelman, architect at 
the Royal Building Board (Strängnäs domkyrka I: 2, fig 277). 
This organ front was in Neo-Classical style. 

The organ and the low organ loft were soon adversely 
criticized as being clumsy, and in 1858- 60 a completely new 
organ and organ loft were built in Gothic revival style by 
C G Blom Carlsson, architect (fig 127). The organ was built 
by P L Åkerman and his colleague, E A Setterquist. It 
comprised thirty-five stops distributed among the great, 
swell and pedal organs, and had cone-chests, mechanical 
key-action and Barker pneumatic levers. (For disposition see 
note 81.) 
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During his training Åkerman had worked at, among 
others, the great firm of organ builders, Merklin, Paris. His 
organ was the first !arge organ in Sweden in the French, late 
Romantic style. 

In conjunction with the restoration of the Cathedral during 
the early years of the present century, it was decided to move 
the organ to the chancel. Fredrik Lilljekvist , architect, de-
signed a new organ case in Art nouveau style (fig 121), and 
Åkerman & Lund moved the organ . The disposition and all 
the stops were retained. Otherwise the instrument was re-
built and equipped with Roosevelt wind-chests, and new ac-
tion. During a rebuilding in 1944 some stops were replaced 
by new ones of the Baroque type. (For disposition after re-
building see note 96.) 

The present organ was built in 1970- 71 by the Fredriksborg 
Orgelbyggeri, Hilleröd, Denmark, according toa disposition 
made by the Cathedral organist, Rolf Stenholm. The new 
organ has sixty stops, four manuals and pedal organ. All the 
surviving stops from the 1860 organ were combined in a 
"Great organ Il", an " Echo" and the pedal organ. (For 
disposition see note 24.) The organ has mechanical key-action 
and electric registers . A new "Riickpositiv", designed by Ove 
Hidemark , architect, was placed on the floor below the old 
organ case (fig 123). 
Baptismal Fonts. The earliest preserved baptismal font of 

the Cathedral is Gotland work from c 1300, of limestone 
and richly carved with Gothic tracery and roses (fig 129). 
The bowl is preserved in a fragmentary state, and its base 
is a modern reconstruction. 

The bronze font may be late 14th century Swedish work. 
On the bowl is the Angelic salutation in relief, and the 
figures on the four legs of the font no doubt represent 
Adam and Eve (fig 130). 

Two silver bowls are post medieval christening fonts: 
one made by Albrekt Lockert in Stockholm in l 623, and the 
other by Daniel Andersson Lundström in Stockholm in 1776 
(fig 131 A- B). 
Medieval Choir Screen. A medieval iron grille, now ar-

ranged as a railing in a reconstructed part of the passage, 
which once ran around the original church interior at 
window height, may include parts of the 14th century 
chancel screen (figs I, 132- 134). The present grille is 491 cm 
long and 124 cm high. When the present chancel was built, 
(consecrated in 1462) the grating was put up at its entrance, 
where it still remained at the end of the I 7th century. The 
original composition of the screen is not known . The 36 
roundels with animals and heraldic ornaments in openwork 
have changed places within the screen, the last time in the 
course of a restoration in 1890. There are eight helmets and 
four escutcheons, and 22 animals and plants of a more or 
less evident, symbolic significance, and two fragmentary 
scenes of a " drollery" character. All the designs are cut out 
of one piece of iron plate, extremely thin, and the master 
rnade use of fixed patterns, which were repeated. The 
mastersmith also adorned his work with a punched design, 
particularly rich and beautiful in the rendering of the plumage 

of the pelican (fig l 33). - The pelican feeding its young is 
an Eucharist symbol, and so are the two fishes. The unicorn 
(fig 133), the lion, and the eagle are well-known symbols 
of Chris!. The stags facing each other, which have un-
fortunately lost their antlers, are a traditional motif in-
herited from the early Christian Church. The griffon with 
four or two legs, and the bird with a cat 's head are hybrid 
forms, which may symbolize the twofold nature of Christ, 
being both man and God. The square field with a rose and 
four lions with a cub at their muzzles illustrates the medieval 
legend of the lion breathing life into his new-born on the 
third day, a symbol of the resurrection of Christ. The three-
fold fleur-de-lis and the rose-and-vine-pattern are current 
Gothic designs with evident religious purport. 

The beard of the grotesque figure with a crowned human 
head has been restored and the hind leg is a later addition. 
Originally he carried some burden on his back, and may be 
compared with a figure in the l4th century vault-paintings 
of the church. 

The identification of the persons represented by their 
coats-of-arms is unfortunately purely hypothetical, but the 
conjectures seem to indicate a date of manufacture of the 
screen in the late I 4th century, a date which is perfectly 
acceptable from a stylistic point of view. - The screen has 
been published in a separate paper with a summary in 
English, A. Andersson, Strängnäs domkyrkas medeltida kor-
skrank, Antikvariskt arkiv 63 (Stockholm 1976). 
Roof basses. A late medieval roof boss of oak, diameter 

36 cm, carries a shield with the claw of an eagle, the coat-of-
arms of Archbishop Jacob Ulfsson (1469- 1514). Another 
roof boss, contemporary and of similar make and size, is 
only fragmentary, but it carries the arms of the Sture family, 
and obviously refers to the Governor of the Realm being a 
member of this family. (Fig 135). 
Chande/iers etc. A pewter chandelier in Louis XIV style 

(fig 136) is a gift from Mrs I Starenflycht (t 1767). A brass 
chandelier from 1615 in the so-called Bondkoret is a gift 
from Anders Simonsson, mayor of the town, and his wife. 
His later successor, Anders Hinricsson (t l 669) gave another 
brass chandelier, also for 16 candles, now in the upper 
sacristy (fig l 37), and mentioned in the inventories of 
1648. 

A brass chandelier for 24 candles, given by Laurentius 
Paulinus in 1630, has its place in the south part of the 
chancel (fig. 138). Another brass chandelier in this part of 
the church, for 30 candles, was given by Jonas Peringer in 
l 707, and an exact copy of it was made in l 863 on behalf 
of the Gyllenborg family, placed in connection with their 
tomb in the north aisle of the church (fig 140). A brass 
chandelier for 27 candles, executed by Johan Sahlberg, was 
bought in l 775 (fig l 39). There are several brass candle 
brackets, gifts to the church in the l 7th and l 8th centuries 
(figs 142- 143). 

Two candelabra of gilded wood were made in Stockholm 
in l 817 (fig l 44) to complete the altar ornament, executed 
according to a design by C F Sundvall in 1810. 
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C/ock-work. The clock-work in the tower of the church is Bells. The two !arge bells of the Cathedral were recast 
signed by A Polhammar, Stiernsund, in 1746 (fig l 46). at the end of the previous century and in this century. The 
Door knocker. A door knocker of bronze on the north two smaller bells were made by G Mayer in Stockholm in 

door of the nave, 28 x l 9 cm, with the head of a lion, 1723 and in l 764. 
probably dates from the former part of the l4th century 
(fig 147). 

Bilaga
Note sur les retables de Strängnäs 1-11-111 
par C. PERIER-D'IETEREN 

Le retable I de la Passion du Christ de Strängnäs est une 
ceuvre monumentale, d'une grande qualite d 'execution en 
sculpture comme en peinture. Les volets peints cependant, 
quoiqu'ils soient les plus beaux exemples de peintures bruxel-
loises de la fin du XVe siecle conservees en Suede, n'ont 
jamais suscite veritablement l'interet des historiens d 'art 
qui se sont contentes de relever l'inscription : lstud faciebatur 
in Brusse/a. 

J Roosval , dans son ouvrage Schnitzaltäre in Schwedischen 
Kirchen de 1903 est le seul qui se soit penche sur le probleme 
de l'attribution du retable qu' il donne au Maitre de l 'abbaye 
d 'Affligem. Nous demontrons dans notre these de doctorat 
en cours que cette attribution est å rejeter vu les differences 
de schemas de composition, de morphologie, de style et 
d'execution picturale que presenten! les panneaux du retable 
de Strängnäs I avec ceux de la Legende de Joseph (Bode 
Museum - Berlin) et du retable de l'abbaye d'Affligem 
(MRBA - Bruxelles). 

Pour nous, apres un examen detaille du retable, il n'y a 
plus aucun doute que ]'auteur des peintures, å l'exception 
des revers et des deux volets droits dus å des eleves, est 
Colyn de Coter, chef de file de l'ecole bruxelloise autour de 
l 500. Cette attribution inedite, nous la demontrons dans 
notre doctorat, d ' une pa rt, par un examen comparatif du 
style et de la technique avec les trois ceuvres signees de Colyn 
de Coter, et, d'autre part, avec les ceuvres du debut de sa 
production dont !'attribution nous parait pleinement justifiee. 

En resume, d'un point de vue general, on retrouve dans 
les panneaux du retable l de Strängnäs une serie de carac-
teristiques propres å Colyn de Coter. La recherche de 
monumentalite par l'ampleur de la composition et le rythme 
que lui confere un savant equilibre de couleurs vives, la 
recherche d'effets decoratifs dans le traitement des brocarts 
ainsi que des drapes, et d'effets sculpturaux par un sens inne 
de la massivite corporelle soulignee par l' usage constant du 
clair-obscur qui semble etre surajoute å la forme. 

Dans le detail, on releve une totale parente de traits, 
doublee d' une distribution identique des ombres et des 
lumieres, par exemple dans les visages de Yierges, ou dans 

ceux des personnnages masculins qui denotent en plus un 
meme usage de rehauts graphiques accusant le modele. 

De grandes analogies se marquent egalement dans la 
stature des personnages, le type de drape, les motifs de 
brocart, etc. 

Au niveau de la technique picturale, on reconnait deux 
des procedes les plus caracteristiques de la maniere de Colyn 
de Coter. L'usage pour l'ensemble des couleurs d ' un ton 
moyen couvrant sur lequel sont peints apres coup les ombres 
et les lumieres et, en particulier dans la structure des bleus, 
l'emploi de forts empätements dans les ombres, ou les mouve-
ments du pinceau dessinent de profonds sillons, et d ' un type 
de « frottis » dans les parties plus claires. Colyn de Coter 
substitue donc aux jeux de transparence des matieres, propres 
au Primitifs flamands, des procedes d'execution plus simple 
qui creent des effets de surface. 

Enfin les documents infra-rouge sont venus confirmer 
]'attribution å Colyn de Coter en permettant de deceler un 
dessin sous-jacent comparable å celui des tableaux signes. 
C'est un dessin preparatoire elabore, mais d'une grande 
spontaneite creatrice, qui est pense presque uniquement en 
taches d'ombre et de lumiere. En effet, Colyn de Coter se 
preoccupe peu de la forme qu'il ne fixe que par quelques 
lignes tracees avec vigueur, tandis qu'il s'attache directe-
ment aux effets picturaux. Ainsi pour obtenir le clair-obscur 
tres contraste propre å sa maniere, il situe les plages d' ombre 
par de larges hachures et y campe avec autorite les accents 
forts desires. 

Toutes ces parentes peuvent etre relevees non seulement 
dans les tableaux du debut de la carriere de Colyn de Coter, 
mais aussi dans ceux qui s'echelonnent jusque vers l 510. 
C'est pourquoi nous croyons que le retable I de Strängnäs 
est le premier retable monumental connu realise par Colyn 
de Coter et qu' il influa sur le style et la technique des 
ceuvres posterieures. 

Historiquement, le retable se situe entre l 4 79 et l 501, 
epoque du ministere de Conrad Rogge, qui en serait le 
commanditaire. Ces dates nous paraissent tres plausibles 
pour l'execution des volets peints si on les compare avec 
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les reuvres reconnues de la meme epoque. Nous pensons 
meme que les peintures ont du etre realisees avant 1493 . 
Cette annee, en effet, la Gilde <les peintres de St Luc 
d ' Anvers charge Colyn de Coter de la decoration de la voute 
de sa chapelle. 

Cette commande est difficile å concevoir dans un milieu 
de peintres si Colyn de Coter n 'avait pas dejå execute <les 
reuvres apprcc iees. Or, jusqu' ici , comrr.e le deplorait J 
Maquet-Tombu, nous n'en connaissior.s aucune. Aujour-
d ' hui , il nous semble evident qu ' il faut voir dans les volets 
peints du retable l de Strängnäs une des reuvres magistrales 
qui aurait assure la notoriete de Colyn de Coter aupres de 
ses contemporains, l'autre etant le St Luc peignant la Vierge 
de Vieure. En effet, la comparaison de ce tableau avec les 
volets de Strängnäs montre qu' il s'agit d ' une reuvre qui 
leur est anterieure et qui s'apparente a ux compositions <les 
a nnees 1485/90. 

En conclusion, les volets peints du retable I de Strängnäs 
sont une reuvre de jeunesse de Colyn de Coter, qui ne s'est 
fait aider de son atelier que pour les deux valets droits de 
qualite inferieure et d 'une facture beaucoup plus seche, et 
pour les revers, inegaux, I' Annonciation denotant l' influence 
du Maitre de Flemalle mais vu å travers Colyn de Coter. 

Ces peintures sont un maillon essentiel dans la produc-
tion de Colyn d e Coter, qu'il etait d'autant plus utile de 
de;ouvrir que leur excellent etat de conservation offre å 
!'historien d'art <les exemples non alteres de structure de 
couleur, de modele de visage, de traitement de brocart , 
etc ... , qui const ituent un materiel de comparaison unique 
avec les trois reuvres s ignees, malheureusement tres amoin-
dries par le temps. 

Le retable I de Strängnäs est un exemple isole vu sa 
qualite parmi les autres retables d 'exportation conserves en 
Suede. Ces retables, parmi lesquels ceux issus de l'atelier de 
Colyn de Coter, sont executes de maniere plus sommaire, 
les formes perdent de leur plasticite pour se schematiser. 
Les expressions qui etaient encore tres individualisees de-
viennent <les types, qui touchent parfois å la caricature et 
surtout la technique encore tres soignee du maitre se reduit 
petit-å-petit å une serie de procedes d'execution. 

Förkortningar 

aa senast anförda arbete 
ATA Antikvariskt-topografiska arkivet, Sthlm 
inv inventarieförteckning, inventering 
man manual 
prot protokoll 
RA Riksarkivet, Sthlm 
räk räkenskaper 

Le retable I IT de la vie de la Vierge illustre fort bien 
cette evolution. Les volets peints sont tres certainement 
produits par l'atelier de Colyn de Coter sans qu'il n'y ait 
eu de participation directe du maitre. Ils presentent <les 
analogies de style et meme d~s emprunts de formules, qui 
n'avaient pas encore ete relevcs, avec certains <les panneaux 
de la Legende de St Rombaut conserves å la cathedrale de 
Malines. Ces panneaux do ivent se situer, d 'apres nous, vers 
1500. Leur execution releve encore par endroit de la technique 
<les Primitifs fl amands et est aussi plus soignee que celle <les 
volets peints de Strängnäs 111 , qui denotent une certaine 
stylisation <les emprunts. C'es t pourquoi les dates de 1507-
1508 proposees par Monsieur Andersson nous semblent 
pouvoir etre prises en consideration. 

Enfin, le retable I I de la Passion du Chris! de Strängnäs, 
donnee å tort å l'atelier de Colyn de Coter par J Roosval, 
est sans aucun doute une reuvre bruxelloise, comme l' indique 
un heritage commun de formes et de procedes, mais issue 
d ' un autre atelier. D ' Hulst a suggere d 'y voir une reuvre de 
l'atelier du Maitre de la vue de Ste Gudule. 

Pourtant quand nous comparons les volets peints, qui 
sont de bonne qualite, au tableau de L' lnstruction Pastorale 
du Louvre qui a donne son nom au maitre, nous n'y decelons 
pas de parente convaincante. De meme, quand nous les com-
parons aux reuvres donnees å l'atelier du Maitre de la vue de 
Ste Gudule, par example aux affirmees volets du retable de la 
Passion de Gheel, la composition de Strängnäs Il se revele 
tellement plus equilibree, l'ecriture picturale plus rigoureuse, 
les particularites de style plus affinees, que nous ne pouvons 
joindre les volets å ce groupe qui, par ailleurs, se caracterise 
par une recherche d 'expression exacerbee, totalement 
absente des figures du retable 11 de Strängnäs, representees 
dans <les attitudes figees et avec <les expressions retenues. 

Vu la carence actuelle de documentation comparative, 
nous ne sommes pas å meme de preciser !'attribution de ce 
retable au sein des ateliers bruxellois. Nous laissons donc 
momentanement la question ouverte. 

L'execution du retable, aussi commande par Conrad 
Rogge, se situerait autour de J500. 

SAOK Sveriges Allmänna Organist- och Kantors-
förening 

SDA, Str 
domkap ark Strängnäs domkapitels arkiv 

skr fr skrivelse från 
Str dkas rest Strängnäs domkyrkas restaurering 
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